
(ὩΟοσὶρ 

ΤΠΙ5 15 ἃ αἸρΊα] ΟΘΟΡΥῪ οἵ ἃ ὈΟΟΚ [Πδΐ ννὰξ ργθϑθυνθα ΤΟΥ σθηθγδίοηβ Οἡ ΠΠΌΓΑΓΥ 506 Ινθ5 ὈΘΙ͂ΌΓΘ 11 ννὰβ σάγ  ΓᾺΠΥ βοαηηθα Ὁ ΟΟΟΡΙΘ ἃ5 ρᾶτῖΐ οἵ ἃ ρῥγο]θοί 

ἴο πηᾶ κα {Π6 ννουἹα᾽ 5 θθΟΚΒ αἸΒοονθῦαῦ]6 ΟΠ]ΠΠ6. 

Π| Πδᾶ5 ϑυγνινθα ἰΙοηρ ΘΠΟΙΡῇ [ΟἹ (Π6 σοργυτιρῃΐ ἴο ΟΧΡΙΓΟ Δηα (Π6 θΟΟΚ ἴο Θηΐογ ἴῃ6 ρΡαΌΠ1Ο ἀοπηδιη. Α ΡαΌΠΟ ἀοπηδ]η ὈΟΟΚ 15 οἠθ [Πδ1 ννὰβ Πθνϑὺ β]6 οἱ 

ἴο ΘΟρυτρῇΐ ΟΥνν ΠΟ86 ἰΘρα] σορυγιρῃΐ [θη ἢὰ5 ΘΧριγθα. ΝΥ Πϑίμου ἃ ὈΟΟΚ 15 1η {Π6 ρα ΌΠῸΟ ἀοΠΊΔ1η ΠΥ νΔΓῪ σΟΙΠΙΓΥ ἴο οΟμυηΐγν. ΡΌΌΠΟ ἀοπηδιη ὈΟΟΚἙ 

ΔΓΘ ΟἿἿ σαΐθνναυϑ ἴο {Π6 ραϑί, ΓΕργΓθ θη ηρ ἃ νν δ] οἵ ΠΙϑίογυ, οα]αγα δηα Κηον]θαάσα {Παἴ᾽5 οἴη αἸΓΠΟυ] ἴο αἸ5οΟνου. 

ΜᾶΙκβ, ποίδίοης ΔΠ6 ΟΠΘΙ ΤΠ] ΙΡΊ 8118 ρΓΘϑθηΐ 1η [Π6 ΟΥΙΡΊ 4] νο]Π16 ΜΝ11]] ἈΡΡΘδΓ 1η [Π15 ΠΙΘ - ἃ ΓΟ ΠΉΠΟΘΓ ΟἹ [Π15 ὈΟΟΚ᾽Β Ιοηρ Ἰουγη ον ΠῸΠῚ (Π6 

ΡΌΡΠ5ΠΘΓ ἴο ἃ ΠΌΓαΓῪ ΔηἋ ΠΠΔΠ]Υ ἴο γοιι. 

ἴϊεαρο συ! 611η6ς 

(οΟρΊΘ 15 ργοπα ἴο ρδιίηθυ ἢ ΠΌΓΑΓΙΘ5 ἴο αἸΡΊ1Ζ6 ρα ΌΠ1Ο ἀΟΠΔ1η Πηδίθγια 15 ἃΠ6 πηα ΚΟ {Π6 1 6 ]ν ΔοοΘϑ5 1016. ΡΌΌΠῸΟ ἀοΙηδ1η ὈΟΟΚΒ ὈθΘΙοηρ ἴο [Π6 

ΡΌΌΙΠΙΟ ἃηα ννῈ ἃ ΤΊΘΓΘΙΥ {Π61 ουϑίοα!Δη5. ΝΟνογῃθ 655, {Π15 ννοΟΥΚ 15 ΘΧΡΘΉΒΙνθ, 50 1ἢ ΟΥΟΘΓ ἴο ΚΘΘΡ Ργονι!ηρ [Π15 Γοϑοῦτοθ, ννα Πᾶν ἰάθη βίθρ5 ἴο 

ΡΓΘΟνθηΐ αὔιιϑθ ΟΥ ΘΟΠΊΠΊΘΙΟΙΔΙ ρᾶΓ 165, ΠΟ] Ἰηρ Ρ]ΔοΙηρ ἰΘΟΠ 108] ΓΟΘΠΟΠΟΠ5 Οἡ Δυϊοπηδίοα 4αογυιηρ. 

ννὲ αἴβοὸο δ8Κ {Παΐ γου: 

ἙΞΜακΚδο ποη-Οοπιπιεγοίαί 56 Οὐ ΤΠ Πἰ|65 ΝΥ ς ἀδϑιρηθα αοορὶθ ΒοοΟΚ δϑδίοῇ [ῸΓ 56 ΌὉΥ 1ηα]νΙἋπ415, ἃηα ννα γοααθϑβί (Παΐ νοῦ 158 [Π656 ΠΙ65 ΤῸΓ 

ΡΘΙΒΟΊΉΔΙ, ΠΟ -ΟΟΠΊΠΊΘΙΟΙΔ] ρα ΓΡΟΒ65. 

Ὁ Μοίγχαϊπ ΠῸπι αμϊοπιαίοα σμογγίπρ [)ο ποΐ 56η4 δυϊοπηαίθα Πα 6165 οἵ ΔηΥ οι ίο (σοορ θ᾽ 5 συϑίθπη: {ποι ἃΓῸ ΟΠ ΠΟΙ ΓΟΘΘΔΙΌΠ ΟἽ ΠΊΔΟΠΙΠΘ 

{ΓΔ η5] ΔΙΟη., ΟΡΙΟΔ] ΟΠ γδοίου ΓΘΟΟσΠΟΉ ΟΥ ΟἴΠΘΙ ΓΘ ἃ5 ν ΠΘΓΘ ἀοοΘ85 ἴ0 ἃ ἰγρο διη]οιηΐ οἵ ἰΘχί 15 ΠΟΙΡΓα], ρ΄ Θαβο οοηίΐδοΐ τι5. δ᾽ 6 θΘηοοῦγαρο [ἢ 6 

056 Οἵ ΡΕΌΠ1ΙΟ ἀΟΠΊΔΙη Πηδίογ 415 ΤΟΥ {Π656 ρα ΓΡΟσ65 Δηα πηᾶν Ὀ6 406 ἴο ΠΕΙΡ. 

Ἑ Μαϊηίαϊπ αΠτιρμοη ΓΘ οορ!θ “ν δίθυ πη γ Κ᾽ γοὰ 8566 Οἡ θοῇ ἢ]Θ 15 ΘΘ5 6 η[14] [ΟΓ ΠΟΙ] ηρ ΡΘΟΡΙΘ ἁροαῦί [Π15 ργο]θοΐ δηα ΠοΙριηρ [Πθτ Πη6 

ΔαΘΠΠΟΠΔΙ] πηδίογια]ς5 [γουσῇ (σοορ!ο ΒΟΟΚ δϑάίοῃ. ΡΙθαβο 40 ηοΐ ΓοηονΘ 11. 

ἜΞΚοΡΡ [{ ἰοραί ΝΥΝ μαΐθνθι γουγ τιι56. ΓΕΠΊΘΙΉ ΘΓ {Πᾶΐ γοι ἃΓῸ ΓΕΘΡΟΊΉ51016 [ΟΓ Θηϑυτηρ (Παΐ ναί γου ἀγα ἀοΙηρ 15 Ιαρα]. [)0 ποΐ ἀβϑῦμηθδ (Πδΐ {π5ΐ 

Ὀθοδι56 νν6 Ὀ6ΙΙονα ἃ ὈΟΟΚ 15 1η [η6 ΡΌΌ]Π1Ο ἀΟΙΏΔΙ1η ΤΟΥ 5675 1η [η6 [Γη1164 δίαϊθ5, ([ηαΐ {Π6 ννουκ 15. αἴ50 1ηὴ {Π6 ρΡᾳΠΙΟ ἀΟΠΊΔ1η [ῸΓ 5615 1η ΟΙΠΘΓ 

σΟΙΠΙΓ65. ΝΥ ΠΕΙΠΘΓ ἃ ὈΟΟΚ 15 5{Π] 1Ἰηὴ σορυγρῇΐ νὰ 1165 [ΠῸΠῚ σΟΙΠΙΓΥ ἴο σουηίγγυ, ἃΠ4 ννα οδη᾿ ἵ Οἵ  σιμΠάδησθα οἡ ΠΟΙ ΘΓ ΔηΥ ΘρθοΙῆο πι56 οἵ 

ΔΠΥ ΒΡΘΟΙΠο ὈΟΟΚ 15 Δ]]Ποννεά. ΡΙθαβα (ὁ ηοίΐί ἀϑ5π)6 (Παΐ ἃ ὈρΟΚ᾽5 ἀρρθάγαηοα ᾿η σοορίθ ΒΟΟΚ ϑθδίοῇ πΠΊθδη5 1 σᾶ Ὀ6 1566 1η ΔΠΥ ΠΊΔΠΠΘΙ 

Δηγνν ΠΟΙ 1η 1η6 ννουῦ]α. (ορυτρῃϊ Προ ΠΊΘηΐ ΠΠ401ΠΠ ὺ} σδη Ὀ6 416 βθνοῖο. 

Αδουΐ σοορ!ὶο ΒΟΟΙΚ ΘΓ ἢ 

(σοορ!θ᾽ 5 ΠΙ55ΙΟη 15 ἴο ΟΥΡΔΉ1ΖΘΟ [ῃ6 ννοῦ]α᾽5 ΤΠ] ΟΤΙΔΙΊΟη Πα ἴο ΠηᾶῖζΘ 11 ΠΠΊνΘΥΘΔΠῪ ΔΟΟΘ551016 ΔΠη6 56]. αοορίο ΒΟΟΚ δθάγοῇ ΠΘΙρ5 γα οῦβ 

αἸβοονοῦ (Π6 ννοῦ! 5 θΟΟΚ5 νῃ16 ΠΘΙΡΙηρ Δα ΠΟΥκ Δη6 ΡῈ ὈΠ5ΠΘΓς Γᾶ ῇ ἢθνν Δα ΊΙΘηο65. Υοι οδη βθάγοῇ {Πγοῦρῇ της []] ἰΘχί Οἵ {Π15 θοοΟΚ οἡ {Π6 ννθῦ 

ΠΣ  “ διβ.δοδα τ, οη 
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ΤΗΕ 

ΠΠΟΤῪ ΒΙΒΙΕ 
ΑΟΟΟΚΡΌΙΝΟΓ. ΤΟ ΤῊΗΕ ΑΥΤΗΟΚΒΙΖΕ. ΝΕΚΘΙΟΝ (Α.Ὁ. τότε), 

ΝΙΤΗ ΑΝ ΕἘΧΡΙΑΝΑΤΟΕΥ ΑΝῸ ΚΓΕΙΤΙΟΑΙ, 

“ΠΥ. }17 2.15: 5} 

Ὁ ἀλευιρίσπ οἱ ἐε ται αστ, 

χ᾽ ΒΙ51ΟΡ5 ΑΝῸ ΟΤΤΕΝ ΟἸΙΕΚΟΥ 

ΟΕ ΤῊΕ ΑΝΟΙΙΓΟΑΝ ΓΗΌΚΚΟΩΗ. 

ἘΌΙΤΕΡ 

ΒΥ Ε. (ς (ΟΟΚ, ΜΑΑ., ὕανον οκ ἘΧΕετεᾷ. 

νοι. [. 

2 ἶ 4... ΑΜ αΝ. 

ΓΙΟΝΌΟΝ: 

ΙΟῊΉΝ ΜΌΞΚΕΚΑΥ, ΑἸἹΒΕΜΑΚΙῈ 5ΤΕΚΒΕΕΤ. 

1872. 

[.411 Χίρλές αγε γέρεγυεά.) 



ΠΟΝΘΟΝ: 

ῬΕΙΝΤΈῈΡ ΒΥ ὙΠΕΡΚ,ΓΙΑΜ ΟΙΟΥΝΕΝ ΑΝῸ ΒΟΝΒ, 

ΒΤΑΧΡΟΙΡ ΦΙΒΕΕῚ ΑΧῸ ΟΗΛΕΙΧΟ ΟΚΟΒϑ. 



ΠσΟΝΤΕΝΤΘ ΟΕ ΝΟΙ, {Π. 

ΤΟΘΒΘΗΌΟΆΑ. 

ΙΝΤΚΟΘΌΘΤΙΟΝ. ΒΥ Τ. Ε. ΕΒΡΙΝ, Β.Ὁ. 

ΡΑΟΒ 

οὐ Τ 1116» ὖν μὴ, ἀξ κα τὰς ὅς 1. ἀπε δὰ Ι 

2. Οοηϊεοηϊβ ἀπά ὅϑοὸορθὸὶ.. . ες 4Ὁ. 

4. ΟΒιαγδαςοῖογ δηὰ ὟΝ οσΚ οὗ Ἰδ μα: : 5 

4. ΟἸΓΟΠΟΙΪΟῪ .. 7 

5. Αὐτδουβῃρ δηὰ [)αἴς οὗ οὐδε δὴ ἐό. 

ΓΑΟΜ 

6. π ΕΥ̓͂ ἀπὰ ἱπάορεπάρθηςο οὔτι πα ΒΟΟΚ. 
115 Ε οἰδίίοπβ ἴο ργθοβάϊηρ δηά 5ι1ς- 

σοράϊηρ Βοοῖ.. . . Ὁ Ὁ. 19 
γη. Ὠορβιγυςίζίοη οὗ [6 (ὐδπαδηος.,. 132 

Τ᾿ῦ0 0 α Β5. 

ΒΥ ΠΟΚῸ ΑΚΤΗΚ ΗΕΆΨΕΥ, Ὁ.Ὁ., ΒΙΘΗΟΡ ΟΕ 
ΒΑΤῊ ΑΝὨῸ ΜΨΝΕΙ,1,5. 

ΙΝΤΕΟΘΟΟΘΤΙΟΝ. 

Νδς οὗ [ῃῆς Βοοϊκ Ἐ ἢ νὴ Ιἵς 

Ὠλ ιν βίο οἵ ἢ. ΒΟ. . . . . ἐδ’. 
ΤΠἼο Ρτείδος. ιτό 

ΤὮο Μαίη Ναγγαῖνο 117 

Τῆς Αρρεπαάϊχ : 118 
ΟΒΓΟΠΟΙΪΟΥ͂. . .- - -.ο. 20. 

Πλαῖς οὗ (οτῃρι]αίίοη 

ΟΠασδοῖοῦ δηα Ῥιγροβο οὗ {δ 

121 

ΚυΊΤΠ. 

ΙΝΤΕΚΟΏΌΘσΤΙΟΝ, ΒΥ ΠΠΟΚᾺῸ ΑἈΤΗΚ ἩΕΚΆΨΝΕΥ, Ὁ.ῦ., ΒΙΒΡΗΟΡ ΟΕ 

ΒΑΤῊ ΑΝΌ ΜΨΝΕΙ1,5. 

[τηροτίδπος οὗ ΒΟΟΚ 85 δβιν!πῈ ΔΠΟΘΒΙΓΥ 
οἵ αν δηὰ οὔουγ ᾿ογά. Βθασγίηρ οὗ 

ΟοπηρϑδίορΥ οα ἙΠγοηοίορυ. [πίογεϑῖ 
οὗ ΒοΟΚ 458 ἃ τεοοσγὰ οἵ ἀοπιδϑβίὶς 

ιπἴὸ οὗ ρίοιιβ [5γ6}11ὁ5. Οδδγαςῖοσ οὗ 

ΒοΔΖ 224 

ΟΒαγασίεσβ οὗ Ἀπ, Νϑσπὴ, Τρ, ΞΡ 
{π6 ΚΙησπΊδη 125 

Μοσαὶ οὗ Ηἰσῖου . . . . «Ὁ . 4. 

Βοοκ 122 

Νοῖς ἁ. 123 

Νοῖοθ Β. 125 

ΡΙαςο οὗ Βοοκ ἴῃ δηοῃ : 2253 

ΓΑηρυᾶρο δηα ῬἬΓΑΘΘΟΪΟΥ. , . . ἐφ. 

Ὠαῖο οὕ βοοκκ. . 4. 

Ἐοίοσθηςθβ ἴο Οἴδβοσ ΕΊΤΕ οὗ οΙὰ Τροία. 

πιθηΐ ἴῃ Βοοκ οὗ Κπ|ὲὰ 226 

ἘἈρίοσοηςο ἴο Βοοκ ἴῃ Νὸν Τορίδιηθης 0. 

Ἀυ1 δῃ ΘΑΥΙΥ ἱπείτηςος οὗ Οοὐ᾽β ρῦδοὸ 
ἴο ἴῆ6 σοηῖ 9. . ἘΠ νῶν, ἀ τ; 



ν ΓσΟΟΝΤΕΝΤΞ5. 

ΞΘΑΜΊ])ΕΙ,--ΒοοΟΚϑ Ι. ΑΝ 1]. 

ΙΝΤΕΟΏΤΌΌΤΙΟΝ. ΒΥ ΨΨΟΚῸ ΑΚΤΗΚ ἨἩΕΒΆΨΝΕΥ, .Ὁ., ΒΙΒΗΟΡ ΟΕ 

ΒΑΤΗ ΑΝΌῸ ΜΕ]... 

δ ἤσδηοο δηἀ Ργορυ  οτΥ οὗ {π6 ἀόιιθ]ς 

Ὠδιὴδ οὗἩ [Π656 ΒοΟΚΘ, νἱοννοὰ 1 τγοὶδ- 

[ἴοη ἴο ἴοβο ννῆϊοῆ ρῥγθοράθ, δηά 

1πο56 ψῃῖςῖ ἔο ον. . 
[πιρογτίδάπεα οὔ [τΠ6 ρἶδος ΠῚ Ἕ 

ϑάπλι6] ἴῃ (6 ΒΙ0]6 ΗΙβίοσυ.. : 
Ρτοοῖβ {παῖ ἴῃς οὐ]οςϊ οὗ ἴῃς νυσιῖοῦ 5 ἴο 

ἰεδά ὉΡ ἴο {π6 τεῖρῃ οὗ νὰ : 

Απηδὶν 95 οὔ [6 σοηίοηίβ οὔ [6 Βοοῖκϑ.. 
Ρτγοοΐβ οὗ [π6 οπίσο οπκχίϑϑίοη οὗ τδ6 

Πγϑῖ ἵν ΠΥ ΟΥΤΠΙΓΕΥ γεαγα οὗ 841}}}5 
Τεῖξη 

ΘΟΌΓΟΘ5. οὗ ἴπ6 αὐ αι ΝῈ ἁΒα ρτοραθς 

ογσίη οὔ (86 αἀἰβογοηΐξ βοοϊίοης οὔ ἷξε. 

ἌΝ Ιςἢ οὗ [Ππ686 ἅγὰ 511 ὀχίδηϊ. 

ΒΑΟΒ 

Αοϊδίοηβ ἔγοτῃ ἴῃ 6 Βοοκϑ οὗ ϑαιηιεὶ ἴῃ 
(6 Νὲν Τοβίδηηοηϊ 

Ῥαββασθβ ἰοιιηάὰ ἴῃ πο χρὴ ἴῃ δεπὲν 

Βοοῖκβ. : 
᾿πὰϊ γον ὑγ ἐβεξδίι οῃ {δε διε ἴῃ 

ΜΉΙΟΝ βασγεὰ νυτιϊεσθ υϑεαὰ οχιβίηρ 

ΤΩΔῖογΙ 415, Δηὰ ΟἹ ἰΥδηβΟΓ ὈΘΓΒ᾽ ΘΥΤΟΓΒ 

Αοϊδτοηϑ ἴῃ [656. ΒΟΟΚ5 ἔγοιῃ [με ΟἹὰ 
Τεβίδιμθηῖ . . . 

δῖ) οὗ ἴἢ686 Βοοᾷκβ. ρου ρείοας οἴ 

16 Τοχ.. 

Αρτθοθηΐῖ Βοοκϑ ο ΘἈροηϊεῖξα, 

[ηἴοεγηδὶ ἀστοοηθηῖ, Τίπιε ἱποϊιιάδὰ 

ἴῃ ([ῃ6 ΒοοΚ5. τ ἐδυνν οὗ ρὲ οὗ 

βηδὶ σοπιριϊδίίοη 

ΚΙΝΕΑΘ.--ΒοοΟΚϑ 1. Ἂν 1]. 

ΙΝΤΑΟΘΌΟΘσΤΙΟΝ. ΒΥ σΟΕΟΚΟΚΕ ΚΑΜΨΨΊΙΝΘΟΝ, 

ΟΕ ΑΝΟΙΕΝΤ ΗΙΘΤΟΚΑΥ ΑΤ ΟΧΡΟΚΘΌ. 

᾿ ι. μι οὕτδε οτκ 

ἢ 2. [18 [ 5Ε ποίη 688 ἅπᾷ δε βαγάϊξός 

π685. 

ξ.,, Ρχγοῦδοϊο Ὀαῖο οἔ σοί δε δὴ 

δ... Ῥγοῦαῦ]α Αὐΐποσγ : 

465 

467 
469 
470 

ἢ ς. ΟΥ̓́ΤΏΘ ϑουγοοβ πδ6ἀ Ογ ἴπ6 ΑΟΓΠΟΣ, 

δηά ἢϊΞ5 ἰγϑαϊπμηθπὶ οὗ {Π6πὶ 

ὃ 6. Ῥγεβοηῖ (οηάδιίίοη οὗ [6 ΝΝοΥΚ 

8. γ. (μδγδοίοσιβιιςβ οὔ [ἢ οΥΚ. 

8 8. Αυϊμοπος τ οἵ [πε Ηἰϑἴο συ 

ΡῬΑΟΞ 

245 

246 

Ζό. 

ἐῤ. 

:ὁ. 

247 

Μ.Α., ΠΑΜΌΕΝ ΡΆΟΡΕΕΒΒΘΟΚΒ 

472 
475 
476 
478 



ἸΟΒΒΗΘΟῸΑ. 

ΙΝΤΚΟΘΌΟΤΙΟΝ,. 

ὅοβό 
3. Ολαγαείεν ἀκα ἤζονξ οὐ οσάμα. . . καὶ 
4. Ολγομοίονν. 
5. Δμίλογελὲβ αν 2δαίε 977 Ορ»ιῤρῥρηίοιε.. 7 

ΗΙΘ ὈοοΚκ 1κὸ βενεσαῖ οἴμοῦς οὗ 
[η6 ΠιΞίουῖςα] ὈοοκΚα οὗ ϑ.πρ- 

Ὦσχτε ἄστνεαϑ 115 δΙὴ6 ἴσομι ἰΐϊς σοηϊδηϊβ. 
1 τεοοσας δ πηοβὶ Ἔχοϊυϑινοῖν (ἢ6 δοῖβ οὗ 
7οϑῆυα ἴὰ {]δ]τσης οἵ [δ ΘΟΙΏΠ.155]ΟῊ 
ἰαϊὰ ἀροῦ μα ἔστομι σοά ὃγ ἴπ6 Παῃὰ οὗ 
Μοϑβό5 (ςξ ὨευϊογΟΠΟΠΊΥ, ΧΧΧΙ. 7, 8), ἀθά 
ἰοττηπμαῖΐοβ ἢ οϑἤυα᾽5 ἀδαῖ πὰ 
Ὀυπ4]. Ηδηος 1 νΟΙΥ ΔΡΡτορσιδίαὶ Υ 
Ῥδατβ ἴῃ ἴῃς Ἡδεῦτεν [ῃς 5 Π1Ρ]6 {116 οὗ 
}όβπαα : ἴῃ της ΓΧΧ, [πᾶ οὗ Ἰησοῦς Νανή 
ΟΥ Ἰησοῦς υἱὸς Νανή. 

2. ΟὈΟΝΤΕΝΥΘ ΑΝῸ ὅΟΟΡΕ, 

Τῆς Βοοῖς οὗ 7οϑῆιια τόϑυσθ8 ἴῃ 6 
ΔΙ σίοτΥ οὗ ἴῃ6 σἤοβεη ὑβορὶο δ ἴῃς ἀδαίῃ 
οὗ Μοβοϑβ, δηὰ σοπίηιοϑ 11 [Ὠτουρῇ ἴἢ6 
Ἰοδάθσση!ρ δῃα ρονοσητηθηΐ οὗ ἢ]15 5110- 
ΠΕ5501, Ὑηδ παισζαῖνα 15 οἡ ἴῃ6 ψΠ0]6 
βγβίδηδς, δα {]Π].οὐγα ἴῃ6 δοίυδὶ ΟΥΩΘΣ 
οὗ ἴῃς οσουγτοῆοοβ. δυϊοσοηοΥ ἰεῖ 
ἴῃ ῬδΟΡΪς ἴῃ ἴῃς ῥ]αἰης οὗ Μοδὺ ου τῇς 
ὈΑηῖ5 οὗ ἴῃς Τοσάδῃ τηουτγηϊηρ ἴῃ 1055 
οἵ {πεῖς ἢτϑὶ ρτθαΐῖ σοὺ δηα Ἰοριβἰδίοτ. 
Τῆς νοῦ ἢτϑὶ νϑσϑοβ οὗ [ἢ]15 ὈΟΟΚ τεΐεσ 
ἴο ἴπΠ6 ἀδαί οὗ Μοβδβ ; στϑοιηα Τοβῆυα 
οὗ 1ῃ6 ῬτΤΟΙ1565 τηδάς ὉΥ ἀοά ἴο ἢΙ5 
ἰοσοίδι ΠΟΙ ; 5ΟΪΘΙΩΏΪΥ ταηεν ἴποβα ῥτο- 
ΤῊ1565 ; δΔηα Ὀιὰ 7]οϑῆια ἃσῖϑα δηὰ ρμαΐ 
ἢϊς ῬΘΟΡΙΘῈ [ἴῃἴο δοῖιιαὶ ροβϑβθϑϑίοῃ οἵ 
ἴπεα. ]1οβῆμδα Ῥτοςθεᾶς δὶ οπος ἴο ἢἰ5 
ΔΙΤΔΏΒΕΙΩΘΗΐ5, Δπποηρβὶ ἩΓΠΙΟὮ 15 5ρθοῖ- 
ΑἸϊγ τεοοτάςα ἴμε ἀϊβραίοῃ οἵ ἴῃς βρίεβ 
Δη ἃ (δε Οσουτγτθηςεβ Ἐηϑυϊῃρ (Ομδρίετβ 
1, Δηἀ 11.) ; {1πεπ (Ὁ]]ονγ5 ἴῃς παιγασυ]οιιϑ 
ΡῬᾶςβαρὸ οἵ 1πῈ 7Τοσάδῃ (111. διὰ 1ν.), δῃὰ 
τῆς ῥτορασδίοῃ οὗ ἴῃ6 Ῥδοόορὶε Ὁγ (᾿ς 
ΤΟΏΘΥΓΑΙ οὗ ἴΠπΠ6 σονθηδηῖ 1 Ο(οά, δηά 

γοι,. 11. 

ῬΑα 
6. μέν απα )ιάαεῤεκάνμκες 97 ἐς δσοξζ. ἢ 

Λεία ομς ἴο γερά ξριρ ἀμϑπαὶ τμζεεεα μ᾽ 
οοῖς, 

Ὀγ [Π6 50] δ υηη Το] σαϊοη οὐ ἢς ῬΆϑΒΟΥΟΓ 
ἴου (ῃς δάνδῃοθς ὕροὰ ἔπος ονῃ δηά 
Οοά᾿5 ἐπεπιΐεϑ (ν.). Νοχί ἴῃ δὶχ σμπαρίθυβ 
(ν1.-χ].) ἃ ϑὩἸΠΊΔΤΥ δοσουηὶ 15 ρίνεη οἵ 
(ῃ6 δοῖι8] Ἴοοῃμαιδϑῖ, ΤὴῈ οσαρίιτο οὗ 
7ετίοδο, 6 ἢγϑὶ ΟΥ̓ οὗ Οδηδδῃ τυ] ἢ 
τῆς ἱηνδάδιβ σεδοῃδά, 15 εβδοιεά (ν}.) ὉΥ͂ 
[6 5Ρ6614] ᾿πιδτέδσεηςς οὗ σοά ; δῃὰ 15 
[ο]ονεά ὑρ ΌΥ 8ὴ αἰΐδοκ ὕὑροὴ [ἴῃς 
ΠΟΙ ἢ ουτίηρ᾽ ἴοντῃ οὗ ΑἹ, ψΒ]οἢ Τπουρῃ 
τορυ δοά δ ἤγβί, θεοδιιβε οὐ ἴἢ6 5]η ἀπά 
(ΟἸγ οὗ Αςῇϑῃ, 15 ἐνεῃίια!ν δυςοοβϑία 
δίϊεσ (πὶ [ΟἹ]Υ 15 Ἔχρίαϊδα (νἹὶ., ν111.). 
Τῆς ἰταυὰ οὗ ἴπ6 ΟἹ δου 65 Ῥείσαγϑβ τῆς 
Ιδδάδτ οὗ ἴῃς ϑγδϑὶ ἴθ Ἰηἴο δαιατης 
[μαῖ ῥϑορὶς ἴο δὴ υῃϊαννίι! οονθηδηΐ, Ὀὰϊζ 
15 ΘΟΟῺ ἰουμα ἴο ᾿εδα ἴο ναϑῖ Ἰποιάδηῖδὶ 
δαἀναηίΐασες, ὙΠ6 βουϊποσα (δηδδηϊῖθ5, 
δἰδιτηθὰ αδἱ ἴπ6 ἀσίδοοη οὐ Οἱθθοῃ, 
ΤΆ Κα δὴ 8]Π|Δης 6 δηᾶ τὙΑΡΙΪΥ Δ5ΘΘΠὉΪς 
411 16 !]γ ἴοτοθϑ. ἴο ῥυῃϊϑἢ ἴδ6 τανο]οά 
εἰἴγ, δῃὰ ἂῖὲ οπιβῃεαὰ ὉΥ Το ϑῆσα, ψῆο 
ΤΆ Κ65 ἃ ἰοτοδα τρδυοῦ ἔσοτῃ [ἢ σδτΡ αἵ 
Οιραὶ ἴὰ τῃ6 πἰρῃϊ, πα [2115 Ὅμ ΤΠ 6} 
ὙΠ 411 ἢ15 ἔοτοοθβ βυάάθηϊυ, 'ὰ ἃ ρτεαῖ 
δῖα πθᾶσ Βεοιῃ-ἤοσοη (Χχ., χ.). ϑ056- 
αυση!γ ἴῃς ποτίμοση (δῃδδηϊῖοϑ, (που ρῇ 
Ἰδοϊαϊβα ἴτοσῃ ΠΟΙ 411165 δῃα ΚΙΠΘΠ ΘῈ 1ἢ 
ἴη6 βουϊῇ ὉΥ τῆς νἱοΐοτ!ες οὗ Το βῆια 
1η ἴῆς πεὶρῃρουτῃποοά οὗ ΟἸΌδΟΙ, πγυβίου 
ἃ ὙΘΙῪ ἰατρα ΔΩγ, ὙΠΠ ΤΠΔᾺΥ ἤΟΥΙ565 
Δα ομαποῖβ, ἀπᾶθσ Δ, Κη οὗ 
ἩάδΖοῦ, Ὀυϊ δῖα βιιτρτιδεα ὈΥ 7οβῆυδ, 
ΔΡΡΑΓΘΠΕΥ Ὀαίοστε ΤΟΥ ετα Ῥσαρασοά 
οσ. οξηβιῖνε οροσδίίΐίοῃβ, δῃηᾶὰ {16 1]} 
τουϊοα ἡδᾶγ [Π6 αϊεις οἵ Μαοσοτὴ (χὶ.). 
ΤΠο6θς ἀδοϊδῖνα υἱοίοσιεβ 6Θϑί8 150 {6 
ΒΌΡΟΙΠΟΤΙ οὗ ἴΠ6 στα 6}165 1ῃ ἴῃς δε]α, 
δηα τῆς βιιοοθβθ οἵ [ἴῃς Ἰῃναϑ ἢ 85 ἃ 
ἍΠΟΪο ; δὰ ἴῃ6 οοῃαιαβὶ 15 ςοιῃρϊοϊεὰ 

Β 
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ὉΥ ἃ ἰοῃρ 561|65 οὗ βρθοῖδὶ δῃῖογρυβ6 5 
Δραϊαδὶ Ῥαυ ΙΑ Υ Κιηρβ δηᾶ ἴον : οὗ 
ΧΙ, 18. 

Τῆς οπαρίειβ ἡσχὶ [Ὁ] ονπηρ τεοοτά 
1Πη6 Ρτοσδεαϊῃρε οὗ ἴῆς [5:46]1165 δέου 
[6 οσοηαυθθ. ΑἴδΥ σοι ηϊηρ 15 
Τοδάδυ (ῃαΐ ἵἴνο ἴΠ065 δῃα ἃ ἢδ]ῇ δᾶ 
Αἰτεδαῦ Ὀδθη Ῥτονιἀδα οσ οἡ ἴῃς οἴοσ 
546 οἵ [6 Τοτάδῃ (χ]}}.), [ἢ 6 ὙΤΊΟΙ ὩδΥ- 
ταῖθ5 ον ἴῃς ρστεαῖ ἰτῦ6 οὗ δῇ ἀπά 
ἴῃ6 ἀουῦδὶς {π0ὲῈ οὗ 7Ο5ερῃ μα ἢχϑίι 
1Ππεῖγ ἔπαϊυγα Ποϊηθβ δϑϑιριθα ἴο τἤδτὰ 
(χιν.-χν]}.) : δηᾶ, βυ ϑοα  ΘὨΠΥ, δἴεσ ἃ 
Ῥοτιοα οὗ ᾿πδοῦνγ, ἀυπηρ ψὨϊοἢ τ(ἢς 
ὙΥΔΙΤΙΟΙΣ οὗ ἴῃς ἀδϑοῦῖ ΨΈΙΘ ῬΓΟΌΔΌΪ 
ΤΟ Ωρ ἔσοτῃ [ΠΘῚΣ ἰδίριιθ5 ἴῃ ᾿ΑΥ δηά 
ἴγανεὶ, ον ἴἢ6 Δοῦμπεης οὗ (ἢς σοη- 
αιετεα Ἰδηὰ τνᾶ5 τεϑυῃγοα δηὰ σοτηρ]εϊδα 
ὉΥ ἴδε βοιδιδηΐϊ οὗ [ἢ τουδὶ] Ὡρ᾽ σεν ἢ 
{ΠῚ 65 [ἴῃ ἴῃ τοττι ΟΣ ψεϑὶ οὗ ἴΠ6 ] οσάδη 
(χν:}., χῖχ). ΤῊς Δ] ΒΙσλθης οὗ της αἰτεοο- 
ΠΟ 5 δἰτεδαν ρίνθη ἴῃ τῆς ἰατν οὗ Μοβεβ 
ἴου [ῆ6 δρροϊῃηεῃϊ οὗ οἰἰ165 οὗ τοῆιρο 
δὴ 1ιονοαὶ οἰΠθ5 156 Ὡδχὶ στεοοσάδα 
(ΧΧ., ΣΧΙ.), 85 ἰ8 ἷδο ἴπ6 αἰ 5ῃ)15541] ἴο 
Π6ῚΓ Ποιηθ5 οὗ (ἢ6 ὙΔΙΤΙΟΥΒ ὈΘΙΟΠΡΊΩΣ 
ἴο τῆς ὕνγο δηὰ ἃ ἢ] {τδῃ5-) οσάδῃιϊς 
{Π065. ὙΤΠδ56 Ὠδά τοιηδιηθα ἴο διὰ {Πεὶσ 

, υδίβσθῃ 0ὴ8] [ῃ6 Οδῃμδδηϊῖθβ ἡ γα 50Ὁ- 
ἀυξά, δῃηά [Ώ6Υ πο οὐ [πεῖς ποτηθνασὰ 
ΤὨΔΤΟ ογδοῖ Δῃ ΔἰΑσ δ ἴη6 βροῖ ψΠ6Γ6 
ἴΠ6Υ τεραβϑθα (ἢς Τ᾽ οσάδῃ 8ἃ5 ἃ πιθηλ σαὶ 
ἴπαι (ΠΟΥ πεῖς Ὡοΐ βονοδά ὃν ἰῃδὶ 
ὨδίμχΑΙ ὈΔΙΤΙΕΙ ἴσοτῃ ἴἢ6 πο ᾶὶ 58}0- 
ἴυᾶτυ δα σονοηδηῖΐ (ΧΧΙ.). 

ΤὴΘ ρτϑαΐ ὑνοῖκ οὗ ΤΠ ϑῃια 5 [16 τγὰ8 
ὩΟΥ ΔΟΟΟΙΠΊΡ 15Π6(ἀ : δΔῃα ἴῃ νον οὗ ἢΪ5 ἃΡ- 
Ῥτοδοδίης ἀδοθαᾶβα ἢς 08]]5 ἔοσ {Π6 οπιεῖβ 
οὗ [ἢ6 ΡΘΟΡΪςδ, τειϊηάς [ἤδτὰ οὗ ἴῃς [411}}- 
ἔπ 655 νι το Οοα Πα Ἰαρὶ Η!5 
ψογά ἴο ἴδηι, δα Ἔχῃοτίς ἤθη} ἴο δχ- 
ἈΠΌ σΟΥΤΟΘΡΟ! ἸῺ Ρ δι θα βίη 658 ἴο [ΠΕῚΓΣ 
Ρατὶ οὗ τῆς σονεηδῃΐῖ (ΧΧΙ.). ὅϑ.056- 
αυοηίγ (χχῖν.) } οϑῆυα δά άσθϑβϑαϑ ὨΙπη5ε] 
ἴο ἃ βοῃογαὶ 556} 0) Υ οὗ ἴΠπ6 Ρεορΐὶβ δἱ 
ΘΠΘΟΠδΩ, τεοουηῖ Οοα 5 ραϑὲὶ τ ΘΊΟΙ65 
ἴο [ἢ6 δίοῃ, δηὰ ἀοδηδβ νΠΟΙΠΟΣΙ 
ΤΠ6Ὲ γ οἱ [ΠΟῚΣ ρᾶσὶ ἅτε ργβραζαά ἴο ρἰεῦρε 
1ΠΘΠΊΒαΪνα 5 ἴὸ 8Δη υῃ16ϑογνθα βαγσνιοα οὗ 
Οοά. Οἱ [πον τρακίηρ ἀδ]] θεταὶς δηὰ 
Ταροδϊθα οἤοῖϊοα οὗ ἴῃς Τιοτὰ ἴοσ {ΠΕῚσ 
Οσοά, 7οϑῆυα 50] ΘΠΊΗΪΥ τεηονα ἴῃς οονό- 
Ὡληΐ ΟἹ ἴῃ6 ΥΟΙῪ 5ροῖ ΠοΙα Οοὐΐβ ἢγϑί 
ῬΙΌΠΊΙ565 ΝΕΙΘ τηδς ἴο [ΠΘΙΓ στθαΐ ἔοσο- 
(Δῖον Αρσαῆατ (εξ, Οδη. ΧΙ. 6-9). ΤΠΘ 
ἀοαῖ δηὰ ὑυταὶ οὗἩ Γοβϑῆια, ἀπὰ ἰῃδΐ οὗ 

Ὦ15 ῬΓΘΘΕΪΥ οο-Δά τοῦ ΕἸΘΑΖΑΙ, ἕο ἃ 
διηρ εἷοβα ἴο (6 θοΟΟΚ. 

ΤῊΘ Τσομίεηϊα ἴἢπ|5 Τρ ΑΪΥ τϑοουπίοα 
δτοὺρ παηλβοῖνας Ἰηῖο ἔνο ἀν οἢ5 οὗ 
ἈΘΑΙΪΥ 6604] Ἰεηρστῃ, ΤῊς οομαιδϑῖ οὔτῃθ 
Ἰαπὰ 15 ἀδβουθδα ἴῃ Ὀγεῖνα ομαρίοτϑ, δὰ 
[ἤθη ἴῃ ὕγεῖνε οἴμοσ σπαρίειβ (ἢς6 5υῦ- 
δοαυδηῖ ρα οη οὗ 1 ἴορεῖθοσ ψι ἢ 
]οϑῆιδ᾽β ἰαϑὶ δοῖβ δηὰ νοχίάϑβ. 

ΤῊς νἹοίΐοσίθβ οὗ Τοϑῆυα ἀεοου θεά ἴῃ 
τῆς ἴΌΠΠΏΟΙ οὗ [Π656 ρουίου 5 6ΙΘ δοοοτα- 
Ῥϑῃϊοα Ὀγ τορεαϊθα δῃηὰ εἰυροηάοιβ ἰη- 
[οτίθσθησοβ οὗ σοά. Τϊβ πγίσασυΐοιβ 
οἰδηγθηῖ Π45 ἰδ βοπὶς σοτϊηχηδιίζαῖοῦβ ἴο 
[τοᾶῖ [ῃ6 ὈΟΟΚ 85 δορθίῃ θυ ὈΠΉἸ5ΟΤΙΟΔΙ. 
7115 ῥσδνδι! ηρ σματγδοίοσ 15 ἀδϑου θα ὈΥ 
Ὡς ννειίο 85 ““ταγες4)." ῬΑ του ΤΠ 1ηΚ5 
118 δ ἴο Ὀφς ΤΑΙΠΟΓ ἴο οο]ϊθοὶ Ἰοςαὶ 
Ἰερθηάϑ5 [Δ ἰο ντὶὶς ἃ Ὠϊδίοιγ. ΟἸΠοΙ5, 
ἃ5 Ηδυῇ, ἀδδηλ ᾿ἴ ἴο Ὀ6 ἃ [Πδοοταίιοδὶ 
Ῥτοἀυοϊοι ἀδδιρηιδά ἴο ὀχῃθι [ἢ6 σου- 
αὐοϑὶ δῃὰ ροβϑδϑβϑίοῃ οὗ (δῃδδῃ 85 
ἀοροπάϊηρ ὑροὰ οὐδάϊεμος ἴο ΓΘ ῃονδῇ, 
Δη4 ἴο Ὀς ἰτϑιηδα 50 5. ΠΟΥ ἀπά ΤΟ ΟὶῪ 
10 [Πδΐ Ιηἴοσοβὶ [πὶ 1 Π45 ὯΟ οἰαίπι ἴο Ὀ6 
ἰτοδίδα 85 ἃ Τεοοχά οὗ ίδοϊβΊ1. Μοϑβὶ οοιω- 
τηθηϊδίοσβ, ΠΟ νΟῚσ, δἸΐονν (Πδϊ [ΠΟΙ 15 ἃ 
ΚοΙΏ6Ϊ οὗ ΠΙδίοτυ ἴῃ [ἢ ὈοΟΚ ; δῃά ὄνθῃ 
τη. [Π6 ϑυσςαϑδδῖνε βίδραβ οὗ Ππ|ὸ σομαϊαβῖ 
δοίπα!Υ οσουττοα 8ἃ5 ΠΥ τα ἴποσα εεῖ 
ἰοστίῃ, ᾿ουρῇ [ΠΟΥ τεραγὰ (6 ταισαουΐοιιϑ 
οἰδηγχθῃΐ ἃ5 ᾿Ἰπογθά!0]6, δηα Ἔχρίδῖῃ ἰζἴ ἃς 
[ῃ6 Παῖο οὗ ρίοσυ 5βῃεὰ Ὁγ ἴῃς ἱτλδριμδ- 
το οὗ ἃ ᾿ἰδίοσ ἂρ στοιηὰ [ἢ6 δῃοῖθηξ 
Πούοδβ δῃᾶ δδιὶν οτρὶη οὗ ἴῃς Ὡδίοη. 
ΘυΟὮ ΥἹ 5 'Ώ ΟἿ [ὈΣΠῚ ΟΥ ΔηΟΙΏΟΙ Μ11]]} 
Ὅ6 ἰουπᾶ 1η ἴῃς Ιηἰϊτοάυςςοηβ ἴο [ἢ6 
ΟἸΙα Τοεκίδιηδαϊ, οὗ ΕἸσμἤοση, ΒΙςοκ, δηά 
αν άβοι : ἰὴ Εὐνα]ά᾽ 5 σ᾽ εεολέολίε, ἴὰ Ν ΟΝ 
1, ηρογκο᾿β Ασισαρ, ὅτε. ΤΉΘΥ 41] ἀβϑιτηθ 
ΟΙΠΘΙ ΘΧΡΓΟΘΒΙΥ δηα Τοηζεβθαα Υ οὐ ὈΥ̓ 
᾿ΡΠ]σΔΏοη [δῖ ταῖσα 165 ἀγὸ Ἔν ΘΙ ὮΘΓΘ 
Δηὰ δἰναγβ ἴο Ὀς τε]εοιςᾶ ; δηά [παῖ ἃ 
ἸΑΙιταῦνε ΜὨΙΟἢ σοπίδίηβ ΤΠ 6. 15 (ΠΟΓΘΌΥ 
σοηνϊοϊδα οὗ :ῃά]ρίηρ ἴῃ ρτοβα δηά 
ΒΊΡΟΙΒΌΠΟΙ5 ΘΧΑρρΟΓαοη5 δ ᾿θαϑβί, 1 
ποῖ οὗ Ὀεηρ ΡυΓΟΙΥ Ἰερεμάδιγ. [{ 15 
Βεοϑιάς [86 ῥγοϑεηΐ ριγροβα ἴο ἀἴδβοιι85 
ἴῃς φδῆθσαὶ δϑϑυγρίοη ἴῃ αυδϑβίίοῃ ; 
Ὀυΐ 1 ΙῊΔΥ Ὀδ ΤΕΟΠΊΔΙΚΕΩ 85 ταρασάβ 
[πΠ6 ΒοΟΚ οὗ ]οβῆυα παῖ [ἢ6 πδιταῖνα 
οὗ 1 τηυξῖ Ὀ6 Δ ΚΘ 85 1ἴ βἰδηῃάβ οἵ στὸ - 
]εοἰεὰ ἐμ φοίο. 16 ἴῃ Τοτάδῃ ννᾶϑ 5 ΤΏΡΙΥῪ 
οσζοββϑϑα Ὀγ ἴῃ6 5γδ6] 1165 δ νν6}1} Κπόοννα 
ἰοτάβ, οσ οσῆο ἴακοη ὈΥ ἃ κυάάδῃ 
650 δά, δῇῖδσ ρεῖμαρϑ ἴῃ 6 οΟ] ]αρ56 οὗ 
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ΒΟΙΊΘ Ῥατΐ οἵ 115 νγὰ]}} ἴὼ δῃ δαυίπαιαῖα, 
[ἤδη ἴῃ6 ὙΠΙΘΙ ψγπῸ οου]ά ουὖἭἱἕ οὗ ἴῃ656 
ἰλεῖβ τωδηυΐδοῖσα δυο Ὠδιταῖϊνεβ 85 
ἴΠποβ6 1 ἵν. δῃηά ΥἹ., Ὠδιτδῦνας νυ ῚῪ [1]] 
οἵ ροβιεῖνθ βἰδίθιηθηϊβ δῃηὰ οἵ Ἂ6}106- 
ΤΑῖΘΙΥ ᾿ψτιτῖθῃ αοίδ1}, 15 αὐ ΥΪν απίσιϑῖ- 
ΌΤΙ. ὙὍΠηα αἰίοειηρὶ ἴἰο αἰξιηρι ϑἢ 
Ὀεῖνγθθη Θ0Γὴ6 ῬΟΙΤΓΟῺΩ5 οὗ (ῃ6 ὈΟΟΚ 85 
ΠΙΞΙΟΥΟΔΙ δηὰ ΟἴοῚβ 85 ΤΟΥ ΔΠς τηϊϑῖ 
ἴα!]. ὙΤὮς ἴἔπνο εἰοιηθηῖβ 5 δἰἰοτριεα 
ἴο Ὀ6 56εῖ ἀραῖῖΐ ἃτα μα 550 Ὁ] Ἱπίοτ- 
πόνο τὨτουρηουϊ (Π6 ΘΑΙΥ ΤἙΠδρίοτϑ οὗ 
τῆς ὈοοΚκ : δῃηά 1ὖ δὴν οτεάϊϊ δῖ 41] 15 ἴο 
Ὅς ρταηῃῖδα ἴο [Π6 νυ οΥ, 1 τὶ ἐχίδηά 
ἴο ἢ15 5᾽ἰδίοιωθῃϊβ ζἝΏΘΊΑΙΥ ; 1 σδηποῖ 
Ὀ6 ὙΠΉΠΕ6]ἃ ἴτοη ομς 5ἰδίειηδῃϊς δηὰ 
ΔΙ]ονσεὰ ἴο δηοίδοι, σιῖπουις δνιάδηςοα ἴῃ 
ΘἸΠΟΙ ο856, Δα 5016} Ὀδοδυβα οὗ 5016 
ῬΟΙΒΟΙΔΪ] ῥτα)υιάϊος οἵ [Π6 οτος. 
τ πιυϑὲ ποῖ Ὀὲ ἑοτροϊΐϊθῃ ἴῃδὶ (ἢ6 

ΤΩΊΤΔΟΪ65 οὗ ἴ[ῃ6 Βοοῖὶς οὗ Τοβῇυα ἀο τὩοῖ 
βἰδῃα δοῃμθ. ὙΠΘΥ ΣΤΟῊ 45 1 6 τα ἡδῖι- 
ΤΑΪῪ ουὔἱ οὗ ἴΠ6 ὈΙν]ὴ 6 ἱΠΙΘΥΡΟΒΙΠΟῺ 5 ΟἹ 
ὈεΠ 4} οὗ 586] ἴὴ ἴπ6 ἀδγϑβ οἵ Μοβεϑ, 
δηα τὲ Ὀυϊ {Π6 οἷοβα οὗ ἃ 561165 οὗ 6χ- 
ὈΓΔΟΙΟΊΉΔΤΥ γον άδμοθβ Ὀδρσυῃ ἴὴ Ἐργρῖ, 
δηα ἀδοοσ θεά τὰ Εχοάυβ δηὰ ἴῃς ῬοΟΚΒ5 
[Ὁ] ον. Νὸο 1655 ἀο (ἢ6Ὺ βἰδῃὰ ἱπᾶ- 
τηδίοὶυ δϑϑοοϊαίθα πὰ (ἢ Πιζαυχα ὨΙ ΒΊΟΥ 
δηα ἀονοϊορτηθηῖ οὗ ἴῃς ον] ἢ σπυτοῇ 
Δα Ὡδοῃη, δηᾶ ὄνοὴ ψ] (ἢ6 ΤΟΙ δηά 
ΤΟΙ Τοιηοΐα ἰ5ϑιιθ5 οὗ σοα᾿β σουῃ56]5 85 
τηδληϊδοϊς, ΟΥ ἴ1ὸ Ὀ6 τηδηϊοϑίοα, ἴῃ [ἢ6 
ΟΠ πσῦδη οΠυτοῦ ἴο ἴῃ6 δηα οἵἉ 411} [ΠΏ ρ5. 
ΤὭυβ [ἢ6 οοπαϊιεϑβῖ οὗ (δηδδῃ ὈΥ [Ὀϑῆυ8 
ΠΔ5 ΟΠΟΙ δῃηα νδϑὶν ρτδαηαθσ 5 ρη]ῆ- 
ΟΔΏΟΘ5 ἸΠΔῊ 118 ΤΙΏΘΙΕ ΟἸΤΩΘΏΞΙΟΩ5 8ἃ5 ἃ 
ἴαεοϊῖ ἱπ ἈΠΙΞΙΟΥΥ 566πηὶ δἱ ἢσβὶ οἱρῇϊ ἴο 
ϑιρροςῖ, [{ 15 ποῖ ἴο Ὀ6 τοραζά θα 5: ΡΪῪ 
85 ἴῃς ΙῃνΑϑῖοῃ οὗ ἃ [{||6 ἀϊκίτιος δρουξ 
85 ἰΑυρὲ 85 ἴἤγεες ἄνοσασε ΠΡ σῇ σουη- 
Ὧδ65 ὮΥ ἃ πε οὗ ποιηδαβ ἴτοσῃ [ῃ6 
ΑΥ̓ΑΡΙΔΠ αἀεδϑβετίβ. 1 (πουρῃϊ οὐ οἷΪν 
ἴὴυ5, ἴῇς Ὀυτεὶ οὗ ποράσγνοσκα ΜὨΙΟἢ 
ΤΏΔΙΚ5 1 566 18, 80 ἀοιδῖ, Ἰποοηρτυουϑ. 
Βυΐ ᾿ξ νγᾶϑ 4150 ἴῃς δοσοιῃρ ]ϑῃτηθηΐ ὈΥ 
Οοά οὗ ἃ Ῥυτροβε τενθαὶδα οὗ οἱὰ ; ἰἴ 
ΔΞ ΔῊ Θ556 [14] δἰδιηθηΐς ἴῃ [Ὧ6 ΡὈΪ]ΔῊ 
οτάδιπεα ὃν Η πὶ ἴου [ῃ6 Ῥγοβϑοσνδῦοῃ 
Διηοηρβὶ τηθὴ οὗ Ηἰβ 1,8'ν,) 1], δηά 
γνοσά ; 1ἴ γαϑ ἀδειρηδα ἴο ἔοσεϑῃδαοῦ ἴῃ 
ΤΆΔΩΥ ἱηροσίδῃϊ Ῥδυ οἶα ΗἸ5 διζυτα 
ἀθα]ηρβ τ] ταδη ΚΙηα δἱ ἰαγρθ, δηὰ γγὰ8 
ἴο Ὀς 50 ογάοτγεα (πδὲ ἤδη [6 Δ ΌΠΥΡΕ8 
5ῃου ] α ἴῃ Ππι6 Δρροᾶσ, ἴῃ Ὠινης Ηδηὰᾶ 
ἸῺ πε σϊρῃῖ 6 τοοορηζοὰ τὨτουρἢ 

{ΠΕΣ σοττοϑροηάθμοθ 1 (ΟΥΘΓΟΣΠΙΩΡ 
δνοηΐβ, ψηϊοἢ μδὰ θδθη ῥσερασζαα ἴῃ ἴῃ6 
ἄτης οἵ οὁϑῆυς δηά σεοοσζάδα ἴῃ [6 ὈοοΚ 
[αἴ ὈΘΑΓΘ 15 Ὡᾶτη6. Ὁ ΤΏΣΓΔΟἾ65 ἴῃ 
1 ὙΠΊΟΒ ἤᾶνῈ ρὑτονθα 50 βἰδσρεπηρ ἴο 
ΤΏΔΏΥ, ἀο ποῖ ψ δα τἢυ5 νονγοα 566 πὶ 
80 Βατγά ἴο τϑςεῖνα δηὰ Ὀδῖιθνθ. ὙΠΕΥῪ 
ΔΌΡΘΑΣΙ ἴο Ὀ6 ἴασ, ᾿ἰηἀδεά, ἔγοπὶ ὈΘΙΠΚ 
ρταϊυϊουβ ΟΥ Ἰδοϊαϊθά, [ζ σου] βθϑζη, 
Ταῖμον, ἴἢδι Ὀυϊ ἴοσ ἴῆ6 βρθοῖδὶ ἢ6]Ὁ 
οἵ οὐ [Π6 Ι5γδϑ]1τ65 οουἹὰ ποῖ μᾶνα 
οἴεοίεαὰ [6 οσομαυοϑδὶ δ 4|]}, 0 ἴπῸῪ 
ΨΘΙΟ ΠΑΙΟΪΥ ΞῈΡΟΣΙΟΥ ἴο ἴη6 (ΔΑ 8168 ἴῃ 
ΒΌΠΊΌΘΥΒ, Δη γα ἀδϑατιία οὗ οἤδηοίβ 
δηὰ ἤοΥβ65, δηά οὗ 81] [ῃ6 τηοτα οἰδθοσζαῖθ 
Θαυρδηῖα ἴοὉΥ ΜΑΙ, ῦονε 411] οὗ τῆς 
ΔΡΡΙΙΔησ 65 τααυϊδιῖα [ῸΓ τεἀυςίηρ (ῃς 
“ο1165 ρτεαῖ δηὰ ν8]]16ἀ τρ ἴο πεάνθῃ ἢ 
(ες. Νατι. ΧΙ. 28.; Ὀευξ, 1. 28, δῃηὰ ΙΧ, 
1) ἴῃ ἩΠΙοἢ Οδηδδη Δρουμάδα : γεῖ Οοὐβ 
ῬτοΏ156 τᾶς ρ]εαρεα ἴο [Ποῖν ἰοσοίδι ο 5 
ἴο ρσῖνα ἴῃ δτλ 1Π15 ἰαηᾶᾷ, Ὑνμαΐθνοσ τΠθη 
ΤΡ  θ6 ΠοΟΟσϑΔΙΎ ἴο σῖνε οἤεοίΐ ἴο [Π]5 
ῬτΙΟΠΊ156 ἰξ θεϊομροά ἴο Η!]5 (Δ 1] 0.655 ἴο 
ΔΟΟΟΙΩ͂ ; δηὰ ([ἢ6 ΒοοϊΪκ οὗ ] οϑῆνα σοηβαθ- 
Πα ΘΗΙΙΥ 15 Δ 6556 [1] 566] ἴο ἴῃς Ῥεη- 
ἰαϊουοἢ 85 ἀδοϊδηηρ ἴῃ6 τῃποτουρῇ {1168]- 
τηοηΐ ΌΥ Οοά οὗ ἴῃ6 σονομαπί τηδάθ ὈὨΥ̓ 
Ηιμ [Πσουρῇ Μοβαβ ἢ 15γδαὶ, δηὰ (Πὰ5 
85 1]Πυπιγαῖης ΗΠ]5 ἰμνιοΐδ" ] 6 (1 ΠῚ] 658. 
115 ἵγρίοδὶ αϑρεοῖβ δϑα δρρ]] δι ο.5. ἃτα 
ὈγοδΩΪγ ϑυρρεβίεαὰ ὉΥ ἴῃ6 νϑῖὺ Ὡδηδ 
7οβῆυα (-Ξ ““Οοαὐΐβ ϑΞαἰνδῦοῃ :" 566 Οἢ 
Νυχ. ΧΙ. 16), δῃρὰ τηυδὲὶ πᾶνε Ὀξδῃ 
σοι; ϑίδητγ Ῥτουρῃς ἴο [η6 ταϊηα οὗ [ἢ6 
ΟΠπβίίδη ομυτοῦ ἴὰ οἷά ἄπλε8 ΓΠτουρἢ 
ἴη6 Αατοοκ ἕο οὗ [ἢ6 άπ Ἰησοῦς, 
“76505, υϑοὦ ὈΥ 58ὲ. δίθρμδθι, Αοῖς 
νἹ]. 45, δηᾶ 1 ἴη6 ΗδΡτγονϑ, 11. 8, δηά 
Οὐστοητν δαἀορίθα ἴὰ [ῃ6 ΟΥΑΙ ΏΑΤΥ {Π|6 
“(6 Βοοϊκ οὗ [65ι.5. ΤΠδ56 ἤφνα ὭΘΥΟΥ 
Ὀδοῃ Ὀδιῖοτ δεῖ ἰοστί ἢ ἴδῃ ὉΥ ΒΙΒΠΟΡ 
Ῥοϑδάύϑοῃ, ὁ Οα ἴῃς Οτοϑρα, Ατὶ, 11. 

“Τ7οσῆπάα 1 5 δίοης οὗ 411] τ ῃιοῇ 
ῬΡαββϑθά ουἍἭἶ οὗ Εργρίῖ νῇο νὰ5 ἀδϑιρῃδα 
ἴο ἰδδὰ [ἢ6 σὨΠάσθῃ οὗ [5τ6] ᾿ἴο (δηδδῃ, 
[6 Ἰαηὰ οὗ ΡῬτοπιῖδε, βονηρ ΜΙ τὰκ 
Δα ΠΟΠΟΥ, ἩΠΙΟῚ Δα 845 1ἴ ψὰ5 ἃ ἴΥ̓Ρ6 
οὗ ἴῃς ἢδϑανϑῃ οὗ ἤδανβῃβ, [6 ἸΠΠο Δ Π 06 
οὗ τῆς 5α]ηῖς, ἀηα εἴδγηδὶ Ἶογβ8 ον 
ἔσοτῃ ἴῃς πρῃϊ μαηὰ οὗ σοά; 50 ἴ5 {πε 
ῬΟΙθο ὙΠῸ ὑσουρῆϊς [ἢ 5γδθ] 165 πηῖο 
[Πδῖ ρἷαςς οὗ τοϑῖ ἃ ἴγρε οὗ Ηϊπὶ ΠΟ ΟὨΪΥ 
οδΔ ὈΠΠΡ 0.5 Ἰηῖο ἴῃ6 ργόβοπος οὗ Οσοά, 
διὰ [ΠΟΙ ῬΤΕρΡαΓῈ ΟἿΓ ΙΔΏ5ΙΟΏ5 [ὉΣ 118, 
8: ἀ9515Ὲ 161) ἴο 115, 45 Τ᾿ οβῆια αἰνὰ δα 
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Π ΙΝΤΚΟΡΌΟΛΤΙΟΝ ΤῸ 
ἴῃς ἰαηᾶ ἰοΥ 8ῃ ἱῃπουδησα ἴο τῆς {ΠΌ065. 
Βαβι 65, 1ἴ 15 ἕδυι Ποῦ ΟὈϑοσναῦϊθ, λοῖ ΟὨΪΥ 
ψρδὲ [οδῆυδ ἀϊά, Ὀυϊ ψμᾶὶ Μοβοβ οουϊὰ 
ποῖ ἄο. Τῆς Παπὰ οἵ Μοβεβ δηὰ Αδομ 
Ὀτουρδῖ [Πότ οὐἱ οὗ Εργρῖ, Ὀυϊ Ἰεῖ [Ποτὰ 
Ϊὴ ἴῃ6 νι]άργηθβο, δηὰ οοὐυἱὰ ποῖ 56δ᾽ 
το ἴῃ (δῆδδη. [οβῆια, ἴ[Π6 5 σΟΘ 550 Υ, 
ΟἿΪΥ οσουἱά εἴἴεςς τπᾶῖ 1 ψΠΙΟἢ Μοβαβ 
αι], Νοῦν ποίην 15 τῆοτα ἰγεαυθηῖ 
ἴῃ τῃ6 Ρῇῆτγϑβα οὗ ἴῃ6 Ηοΐὶγ Ομδοβί, ἴδῃ 
ἴο ἴἅκΚα Μοϑβδ5 ἴοσ ἴῃπε ἀοοσίπηβ ἀε]νετγεά, 
ΟΙ ἴη6 ὈοΟΚΒ Ὑπτδη ὈΥ Ὠιηι, (Πδΐ 15, ἴῃ 6 
1,ΔΚ; ἴτοῦχ ΏΘΏΟσΘ 1ἴ ΤΟ] ον, [παῖ Π6 
ἄδφαιῃ οὗ Μοβδθβ δηὰ ἴῃς ϑουςσδϑβϑίοη οὗ 
7Τοθῆσα ῥγαϑιρηιβεὰ τς οοπάπυδηςε οὗ 
[η6 Πᾶν Ὁ]] ἔρως σᾶταθ, “ ΌΥ οτῃ 8ἃ]} 
τΠδῖ 6] Ιανα ἂῖς ᾿υ5 864 ἴτοηὶ 411 [ΠΏ Ρ5, 
ἔτοπι ΠΟ ψὰ οουἹά ποῖ θ6 ᾿υϑῆοα ὈΥῪ 
(Π6 1,Ὧ'νν οὗ Μοβεβ. (Αςῖβ, χὶ!, 29). “ΤΠ6 
1,Ανν δῃὰ [ἢ6 ὑσορῃεῖβ, 6 τα υη8] [ο]1η, 
βίποα [δὲ τ τῆς Κιηράοιῃ οἱ Οοᾶ 1Ἰς 
Ῥτθδοῃθα,᾽ Μοϑ65 στηυϑβῖ αἴθ, [μαἴ [Ὀὁ5ῃυ8 
ΓΛΑΥ 5υςοοοά, “ΒΥ ἴῃς ἀδϑάς οὗ ἴῃς 1,δὺ7ν 
ἴΠ6Υ6. 504}} πὸ ἤδθϑῃ 6 75! Πεα “ ὉΥ 
[η6 1,δ»Κν 15 ἴῃ Κηον]θᾶρε οἵ 51η); δυϊ 
τ(ὴ6 πρῃίδουδηδθ5 οἱ σοά νιπουῖ [ἴῃς 

ΕἸ ΑῊῪ 5 τηδηϊ οι, ὄνθὴ ἴῃς τιρῃϊΐθοι!9- 
655 οὗ ἀοά, νΠΙοἢ 15 Ὁγ (411 οὗ [6505 
ΟΠ τιβῖ απο 411 δῃὰ ὕρορ 411 ἴμθπὶ τῃδΐ 
Ὀδ]ονα.᾽ (Εοπι. 11}. 200-22.) Μοϑβ65, 
ἰηάοορά, δθοὴβ ἴο ᾶνθ ἴδακθη [οβῆυδ 
ἢ πὶ ὑρ ᾿ηῖο ἴῃ6 πιουμὶ (Εχοά. 
χχίν. 12); Ὀυῖ 1 Ὡς ἀϊά, 5υτα 1 νὰ 5 ἴο 
δηΐοσ ἴῃ οἱουά ψὨιοἢ σονογοα (ἢ6 πηουηῖ 
ΠΟΙ τῆς ρ΄οΥ οὗ ἴπ6 Τογὰ δροάδ : ἴοσ 
ψιου λές “ἰη ὙΠοπὶ ἃ. Πιὰ 8]1] [ῃ 6 
{τρᾶϑυγοβ οὐ ψιβάοῃῃ δηᾶὰ Κηονίεάρε᾽ 
(Οοἱ. 11. 3), [Πδτθ 15 ὯὩ0 Ἰοοκίῃρ Ἰηἴο ἴῃ6 
βϑογοίβ οὗ ἤδάνδῃ, Ὡ0 Δρργοδοδιηρ ἴο ἴῃς 
ΡῬτθβθῆοα οὗ σοά. Τῇ σοππηαπαὰ οὗ 
ΟἸτουτηοἰϑίοη γ͵ὰ5 ποῖ ρίνθῃ υμϊο Μοϑβθ65, 
Ὁυς ἴο ]οϑῆυδ: ΠΟΙ ψεσα τῇς [5γ86]1165 
εἰχουτηοιβαὰ ἴῃ [Π6 ν] ἀογηθ55, ὑπ οσ [ἢ 6 
σοηάαςὶ οὗ Μοβο5 δῃὰ Αδζοῃ, Ὀυῖ ἴῃ τῆς 
Ιαμὰ οὗ δηδδῃ, υπάθὺ ΤΠΘῚΣ δυο 550 Υ. 
Ἐρὺ:ν “δἱ ταὶ πὴ6 τῆς Τιοτὰ 541 υηϊο 
7οβῆυα, τρᾶκα [66 βῇδτρ Κηϊνθβ, δῃηὰ 
ΟἸΣΟΙΠΊοἾδ6. ἀραὶ τὯς σι] άγθη οἱ 15γδ6] 
ἴῃς βεοομὰ ἄπια, ([}ο5ἢ. ν. 2), ΨΏΙΟΏ 
Βρθακοῖ ἤρς ἴο Ὀ6 ἴῃς ὅπ οἰγουη)- 
αἰβοσ, ἴῃς διυῖμοσ οἵ δῃοῖΠΟΓ ΟἰΓΟυ ΠΟΙ οα 
184 (Παὶ οὗ ἴῃ6 ες σομηηδηαδα ὉΥ 
ἴῃ Ινν, ονοη “(ἢ οἰτουτϊηςίβίοη οὗ [ἴῃς 
Πδασῖ, ἰῃ ἴῃς 5ρι πὶ, δηὰ ποῖ ἴὰ ἴῃς Ἰεἰοτ᾽ 
(Εοπα. 1. 29); (δας ψῃϊοἢ “15 πιδᾶθ 
πἰϊμουῖ μαηάβ, 'Ὼ ρυςης ΟἹ τῃ6 Ὀοὰγ 

οὔ 515 οὔτε ἤδϑῃ " ((οἱ. 11. 11), ἢ 
5 1πεσοίοσα Ἵδ ] δα “τῆ6 αἰτουτηςίδιοι οὗ 
σμπβι.᾽" 

Βυϊΐ ᾿Ἰτροτίδηϊ ἃς ἴῃς τῃδοογαίςαὶ δηά 
ΚΠΘοΪορίοδὶ ΤἙμαγδοίθγβῦςς οὐ ἴῃ6 ὈοΟΚ 
816, ὈοΪῈ 1 τπειηβοῖνεβ δηα 45 (50 ἴο 
5840) νἹΠαοδηρ' [Π6 ταϊσγδσυϊουϑβ δ᾽ εσηηῖβ 
οὗ 1ῃ6 παιγδῖϊνθ, ψὰ πιυϑδὶ πονογῃοῖοος 
Ὡοῖ ἰοβα βἱρῃξς οὗ τῇς ᾿Ἰῃίδσγῃδὶ νι ἀθηοδ5 
οὗ οσοτημοῃ δηα ἢϊβίοσοδὶ ἔδοϊ ὨΙΟὮ 1ἢ 
ῬΙΘΒΘΉΪ5. 

ΤῊΣ ἱηνδβδίοῃ οἵ σδηδδὴ ΟΥ̓ 7οβῆυα 
5 ΘΥΙΘΘΏΓΥ 4 σΑγοίαγ δηὰ 5 Ὁ] }}}γ 
οοηάιυοῖοα Θηἴογρτθθ. [Ι͂ἢ 186 ἀδγβ οὗ 
Μοβεβ ἴῃς Ι5γ86}165 δοιρῃϊ ἴο ἴοτοθ 
ΤΠΘΙΣ ΨΑΥ Ἰηΐο [ἴῃς Ἰαηα δοσοββ 15 βου ἢ 
ἰτοῃίοσ, ΤὭδὶ δἰϊοιηρῖ γγὰ5 της ἀραϊηϑῖ 
ἴη6 ΘΟΧΡΓΟ55 Ῥσο ΠΟ οὗ Οἀοά ρίνοη 
τὨγουρἢ ΗἱΙ5 βϑεσνδηΐς Μοβοβ (Νυπ). χιν. 
40 544.), αῃὰ νγὰ5 ὯΟ 655 11 -ἀϊγθοιθὰ δὰ 
[οοἸασγάυ τ[δῃ 11 ννὰβ γτθῦ 6] ]ου5 δηὰ Ὁτσθ- 
βιρίιοιβϑ. ΑἹ ΔΙΤΩΥ ΤὩΊΔΤΟ ΩΡ ὉΡΟᾺ 
Οδηδδῃ ἴσοι ἴῃ6 δοι ἢ τισί δηὰ 15 
ῬΑ Ἰηϊοσοθρίθα ὉΥ ταῆρα δίϊοσ τδηρὸ 
οἵ Βεῖρηϊθ, ϑδοῦ, ἴὴ τῆς ἀᾶγβ οὗ Μοβϑβ 
δΔη ἃ ]οβῆυδ, ὈγϑΊ Πρ ἢ ἴονῃβ δηὰ 
[οτίγοϑϑθοθ. Τὴ ὑσόρτεθ οὗ βοῇ 80 
ΔΙΙῺΥ σουἹὰ ὃς Ὀυϊ 5ἴονν, δηὰ δῖ δνθῖγ 
βδίδθῃ ψουὰ 6 πηοίὶ ΌγΥ Ὀείου οτρδηϊζεὰ 
ΤΟϑιβϑίδῃςα [ΤΌΤ ΔῈ ἸΠΟΥΘΑΒΙΩρ ὨΠΏΌΘΥΙ οὗ 
ΘΏΘΠ1165. ἸΏΠΘΏ Ισςγδοὶ, δίΟΥ (ΟΤΓΥ γϑατβ᾽ 
οχρίδιοῃ οὗ ἴῃς τονοῖς αἱ Κ δάθϑβϑῃ, δραὶῃ 
Δ1Ο586 δῖ ἴῃ6 σοϊῃῃηδηα οἵ ἀοα ἴο ΓἝβυπὶα 
(ἢ Ἰοηρ-ἀοίεσγθα δης ΥΡ 56 Ο Οδηϑδῃ, 
τῃ6 μοβὲ νγᾶ5 οοπάιποίοά τουηά ἴῃ 6 ψ ΠΟ] 6 
βου ἢ -οαϑί ΟΟΓΏΘΙ οὗ ἴῃς ᾿ἰδηὰᾶ δπῃὰ ἀϊ- 
τοοϊθα ὩΡΟῺῈ 115 σοτηρδσζδαῦνοὶν ἀδέδῃς 1655 
οδϑβίοσῃ βδηκ ἀῦονς ἴῃς Ὠοδα 5ε:4Δ. Τῆς 
ΨΠο]6 οὗ ἴΠ6 5ίγοηρ τα Π ΑΥῪ Ροβιοη 5 δηά 
δῃσαα οΙ1165 ἴῃ ἴΠ6 “δου ἢ σΟΌΠΕΥ " δηὰ 
ἴ[ῃ6 “ἢ1}] σουπίγυ " οὗ νῇῆδὶ νγὰ5 βυῦ56- 
ΦΙΘΆΕΪΥ [ἢ ς ΤΟΥΓΟΥΥ οὗ Τυἀδῇ ποτα (ἢ π5 
[ΑΚΘῺ [ἢ τονεῦβα δη σοηἀογεα σοϊῃρδτζα- 
ἘΝΟΙΥ υ861655. [Ι( 15 χοῦ Δ Ϊς, ἴοο, παῖ 
[Π6 βουίοση Οδηδδηϊῖδβ ἴῃ ῬΑΙΈΘΙΪΑΣ 
ὝΟΙΓΟ δ [15 ΠΤῚδ ρΊθα ν ννεακοηθα ὉΥ 
ἴῃς ᾿ἱῃναϑίοῃβ οὗ ΤΠοίπηοϑβ 111., ο δά 
Δ Κεὴ (δΖα, ΔρρδγθηΓΥ Ὡοϊ ΤὭΔΩΥ ὙδΔΓ5 
ῬΓΘΟΝΙΟΌΚΙΥ, δὰ τὸ ἀοιδὲ Πδα ονειτη 
[6 ψΠΟ]6 δα] οἰ ίηρ ἀἰδίσιςῖ : 566 σία 
ΟἹ ΧΙ]. 3, δηα Θϑρθοῖδ ! ν (ἢ6 εαϊοτβ 
Εδαγ “ΟὨ ἴῃς Βεασίηῦς οὐ ἘΕΡΥΡΌΔα 
ΗΙΞΙΟΥΥ ὑροῦ [τἢς Ῥεηίαϊδυςῃ, νοὶ]. 
., Ρ. 4570. Νο 655 αδὖϊδ σεῦ ἴῃ 6 
ἸΏ Αθιγο5 δΔαορίδα ὉγΥ [Ὀβμι4 ἴο ὀχϑουΐα 
ἴῃς ρίδῃ ἴδ ἡιἀ!οϊου 5} Υ Ἰαϊά ἀονῃ. 



ΤῊΕ ΒΟΟΚ ΟΕ 79Ο550,Α. ς 
Ἡς γμαββοὰ (δε 7Ἰογάδῃ, ὉΥ ἴῃς βρβο]δὶ 
ΒΕΙ͂Ρ οὗ σοά, δὲ ἃ ἔτηθ οὗ γϑασ ψ ἤθη 
ἢ15 Θῃθτϊ65 0 ἀοιδί ἀξδοιηδα ἴῃ ΤἸΝΘΥ 
ἴο Ὁδ 80 δἰτηοβῖ ἸηϑδυστηουηίδΌα οὈϑίδοὶα 
ἴο 5 δάνδῃοα (566 ΟὨ 111. 15), δῃὰ ἴῃ 18 
ἴοοῖκ θη ἴῃ βοπὶς ἄδρτεα ὈΠργαρασθϑά. 
Ἡδνίηρ ἀοῃδ 50, Ὠξ 5ε1Ζϑὰ, δῃὰ πο ἀοιυδί 
αἶδο ἐοσι θὰ, δηὰ ραιτβοηθα, ἃ 5υ}- 
ΔῸ]6 ροβιοῃ δὲ ΟἸ]ραὶ, ἴο βεσνα 85 ἢ15 
Τοοῖμο]ά ἴῃ ἴῃ6 ἰἸαηά, Ης τΠδη σαρίυτοα 
δηά ἀεβίτογοα 7 ποῆο, ἴἢ6 ΟὨΪΥ ρτϑαῖ 
[οστβοάα οἷἵγ ἴῃ τὴ6 ὨΘΙ ΠΡουτΠοοά, δηά 
ἴππ5 βδουτοὰ 5 οὐγὰ Ὀδ515 οὗ Ορεγδί! 5 
ἔτοιαῃ τηοϊβοιδίοη. Τῆς [411] οἵ ΑἹ ἰαϊὰ 
ΟΡδῃ ἴῃς ρ45565 ἰονναγάβ. ἴῃς ἱΠΙΘΓΙΟΥ, ἸῺ 
ΜΘ (μ6 ἀοίδοιίίοη οὗ ΟἸΌδοΩ ρανα ἢ]τὴ 
Ὡδχὶ ἃ 5ίτοηρ Ἰἰοάρειηθηῖ, Τηι85 ΨΕΓΘ 
[ἢ6 ἔοτοθϑ οἵ ἰϑβγαθὶ δῃᾷά 115 4165 τισί 
πκΚ6 ἃ νεάρε [Ὡσουρῇ [Π6 ν τ τας οὔ ἢ 6 
Ἰαμὰ αἰπιοβί ἴο ἴῃ 6 ννδϑίοσῃ 568, δῃὰ Ἰὴ 115 
Ιηοϑὶ νῸΪ] ΘΟ Δ Ὁ]6 ρᾶτί, δοῦν ἴῃ6 ἴαϑί- 
Ὧ65565 οὗ Τυἀδῇῃ οα (ἢ6 5σουτῇ δηὰ 16 
τηουηίδιη ἀϊδίσιος οἵ ἘΡὨγαῖη οὐ ἴῃ6 
Ὡοτίῃ : δηὰ τῃ6 Απλοσιῖθα ΟἹ 7 οϑῆῃι18᾽5 
Ἰοεῖ ψτοσα οὐϊ ΟΗ͂ ἔοπχ ἴπΠ6 ΗἩϊῖ65. οἡ 
ἢἰβ5 τίρῃς ὈΥ 15 ὙΠΟΪῈ ΔΙΤΩΥ ᾿ΠΙΘΓΡΟΒΙΩΡ 
Ὀεύγοοῃ ἴῆς ἵνγο. ΤῊΘ Αἰηογῖδδ, ἸΏΟΣΟ 
᾿πηδαϊαῖοὶν τσοαϊδηθα ὉΥ ἴῃ6 ῬΎΟΣτα55 
οὗ ]οϑῆυα, ΒΑΘΌΪΥ ϑυμητλομδα [Π6]Γ νγᾶΓ- 
Το ππᾶάθῦ τῆς ᾿οδὰ οὗ ἴῃς Κιῃρ οὗ 
76 πιβα] θη ἴο τεοονοσ ΟἹ Ρ6ΟῺ ; θυΐ [ οϑἤσα 
[61] ὕροὴ ἴμποηὶ βάδην ὙΠῸ 411} Ὦἢϊ5 
ἴοτοδϑ δῃηά ονοσρονεγοα ἴθι Ὀσίοτα 115 
ψ4}}. Ηδ τῇδ ταρὶ αἷγ ρυτϑυθα ἴπ656 
ετοαὶ βυσοα8568, δὰ τοαἀυοθά τἴῃ6 ΨΏΟΪ6 
ΒΟ. ἢ ἰμῖο δὲ 1θδϑὲ ἰθΏρΡΟΥΆΤΥ 5.0) ΟΠ ΟῈ 
Ῥαίοτα ἴῃς ἰασροῖῦ του] ϊαα 65 οὗ ἴπΠ6 πουῖῃ 
σουὰ 6 πιυβίοτο, ὙὍὙθοβα ἴῃ {Π6ῚΓ Γὰ 
βῃδγεά ἴῃς δίς οὗ {παῖγ Ὀσγαίῆσεῃ ἴῃ ἴῃ 6 
Βου ἢ ; δηὰ (ΠΟ ποτ τποσουρῇ ἀπά 
εἰαθοταῖα Ῥσθραιδ  οΩ5. ΟἿΪΥ 5οῖνεὰ ἴο 
τηδῖα Ποῖγ ἀδίοαϊ ᾿στεῖτονα 6. Τοβῆσα 
δραΐῃ Ὀυτοῖ οὐ {πὲ πὶ ψΊὮ 411} 15 ἔοσοθϑ 
Ὁποχρϑοίθαϊν, ργοραῦϊγ, ἃ5 Ὀεδίοστε (ἱ- 
Ὀδοη, δὲ ἀαγῦγεαϊς, δηὰ Ὀσοκα 1Ποὶσ 
ναϑῖ ἢοϑί ἴο Ῥίθοα5 οὐ ἴπ6 ϑῇοσαβ οὗ 
1,Κὸ Μοσζοι. 

Ιη [656 οδιηρδιρηβ οὗ Τοϑμυδ 11 15 ̓ τ- 
ῬΟΞ51:0]6 ποῖ ἴο 566 [6 ἴχᾶοδ65 οὗ 5[ΓΔῖθρ1- 
ΟΔ] 51Κ1}} Ὡο 1655 σομΒΡΙ σπου 5 ν τ[δη τῃδὶ 
Ῥτόδθπος οὗἁ ᾿τηγηδαϊαϊς δηᾶ ὈΙν]η6 5ὺρ- 
δεοϑίίοη δῃά ϑδυσσοουγ τ Π]Οἢ [ἢ6 πασταῖνα 
Α5ϑοῖῖβΊΎ. ὙΤῶοὰὰ ᾿ϑϑϑοὴ8 ἴπι5 ἰηάϊοαίοὰ 
σδῃῃοῖ ὃὈ6 Ποῖα ΠΥ ἄταν ουΐ, (Πουρἢ 
[ΠΟΥ ΤΑΥ͂ ποῖ Ὀ6 ρα556 ἃ ὈΥ ΘΗΌΓΕΙΥ π]ἢ- 
ουὲ δἰἰδηίοῃ, Ἧν6 ἤᾶνα ἤδσα Ὀδίοσς τι8 

σοπϑιυτητηδῖς 5ίγαῖοργ, Ῥσοιηρεςτιάς, δηὰ 
ναΐουτ ἀϊτοοίςα δῃὰ Ἰηνροταῖθα Ὁγ 5ρθοὶδὶ 
ΤΩΙ Π]5.7165 οὗ ρτᾶςς ἴσοῃ Ηδανθη, [ἰ 15 
ΟἿδ οὗ ἴποβε τὰσθ σοσῃ δι οηβ οὗ ἔδ:}} 
ὙΠ (ΔἸοηῖ, οἵ ᾿πηϑριγαοη νι ΔΌΙΠΥ, 
ΠΟ, ΏΘῺ [ΠΟΥ ΔΙ56 (45 ἴῃ ἴῃς ΟἿΠΟΙ 
Θχαιρ]6 οἱ 8. Ῥαι}])}, ἔοστῃ ἃ τὐτηϊηρ 
Ροϊηΐ δηά δὴ δροοῦ ἴἢ τῃ6 Ὠἰβίοσυ οἵ 
ΤΩΔῈ ΚΙηα. 

4. ΟΒΑΒΑΟΤΕΚ ΑΝῸ ἸΌΚΚ ΟΕ ΤοϑηῦΑ. 

ΤῊδ σΠδγδοίοσ οὗ Τοβῆσυδ, ἢ ΠΑΙΤΟΙΥ͂ 
ἢ 115 ΤΥΡΙΟ4] ἀβρεοῖβ, βίδῃ 5 Ὀδίοσα ι5 
ἴῃ ΗοΪγ ϑεπρίυσε ψιτπουῖ ταρτοδοῆ. Τῆς 
Ἰεδάϊηρ ἴγαῖῖ ἸῺ 11 15 Ἰηάδδά οουγαρθ---ἰῃς 
οουγαρα οὗ [ῃ6 ναιτῖοσ, ὍΤΠὶβ πιυδὲ ἤᾶνα 
ὈΘΘῺ δσεδαν σγοιρδυκαῦϊα δ τῇς τὴς οὗ 
[ῃ6 ἀχοάυβ, ἴοσ ἴῃ [Π6 νεῖν ἤγβι ἀδγϑ 
οὗ (6 ναμάδηηρς ᾿ἴ 15 ]οϑῆυα ΝΟ 15 
ἀϊγοοϊδαὰ ὈὉΥ Μοϑβεθβ ἴο σῇοοβα σἤδῃ ἵτΌΤΩ 
[6 ΡΘορΪδ, δῃηὰ ἴο μεδά πὴ ἀραϊπϑὶ [ῃ9 
αἰίδοῖς οὗὐ Απιαϊεῖς (ἔχ. χνι 9. 544.). 
ΘῈ ΒΘΟΑΙΘΏΓΥ [οϑῆυα ΔΡΡΘΔΓΒ ἃ5 ἰῇ σΟῈ 
βίδηϊ αἰϊθμπάδηοθ οὐ Μοβαβ (ἔχ. χχίν. 
13; ΧΧΥ], 9; ΧΧΧΙΙ, 11), δνοη ἴῃ (ἢ6 
ΤΏΟΙΟ ΑἾΤΕΙΪ πηοπΊθηῖς οὗ ἴπ6 ρτεαΐ ἰδν- 
δινοτβ Ἰηϊοσοουτθα ἢ Οοά, δηὰ ἢ6 
ἀουθ11655 δοαιγοα τῃυ5 Οἡ ἴΠ6 ἴορ οἵ 
ΘΙΩΔΙ, δῃὰ ἴῃ [6 Ργεοϊηοῖς οὗ ἴῃς 58η0- 
ἴυατγ, ἴμαΐϊ υηϑγογνιὴρ (Δ ΠῚ] π655 οὗ 
56 Γν]66 Δηα ὉΠ5ἤΆΚοη σοηδάσησα ἴῃ σοά 
ὙΠΙΟΝ τηδτὶς 15 ΔΙ͂ΕΙ ΟΔΓΘΟΙ, Ηδ νγ»85 
ὨδΓΑΙΙΥ 5ο]θοῖοα ἃς οὔς οὗ τῇς {νεῖν 
“τυ ]οΥ5" δθηΐ ΟΥ̓ Μοβεβ (Νυπι. ΧΙ. 1) 
ἴο Θχρίοτε ἴῃ6 Ἰαηὰ Ὀδίοτε ἴῃ6 ᾿Ἰῃνδϑβίοῃ 
οὗ 1 νγᾶβ υπάοτγίακοῃ ; δηὰ (ἢ 6 Ὀο]ά διά 
{ΠῚ ἢ] τοροτὲ Ὀσουρῶϊ. Ῥδοκ ὈΥ Ὠϊπὶ 
δῃηἃ Οὐαἱοῦ [μα τῃῇ6 ἰαπὰ ψὰβθ “Δ 
δχοθοάϊηρ ροοὰ ἰδαπα," δηὰ παῖ τῃ6 
᾿ΠΔΟΙΔη5 οὗἁ 11 5σῃουϊἃ 6 “Ὀτγθδά ἴοσ 
5 Ὀδοδυδα “ἴπ6 ΤἸιοστά 15 1 5" 
(Νυμ. χὶν. 7-9), 15 ΠῸ ͵655 οῃασζδοῖοι- 
Ἰδῖς ἴδῃ νὰ ἢ15 υπάδιηϊοα Ὀδασχίηρ 
Ὀείοτα ἴὴ6 Ἰῃησθηβοα Ῥδορὶα ψΏΘη “ 8]} 
1[Π6 σοηρστοραῖίοη Ὀδάς βίοῃςβ ἴπεπ Ἡ]Ὲ 
βίοῃϑϑ" (ΝΠ). ΧΙ, το). ὙΤΠεβα αι} 1165 
Ῥοϊηϊθα ἢ οὐδ 25 ἴῃς δίπηρ οαρίδιῃ 
ονϑσ [Π6 1,οτα᾽ 5 Ῥθβορίθ, νῆο 5ῃουϊὰ ονϑυ- 
ἴον [Π εἰσ θη θπλῖθ5 Ὀαίοτα ποτ ἀπ ρυϊἢ 
[6 πὶ 1ἢ Ῥοϑβϑθϑϑίοη οἵ ἴῃ6 ργοιηϊβεά ἴῃ 
Βεπίδηςθ. Ασοοσαϊ ΡΥ ἢ6 5 50] ΙΔΪΥ 
ΔΡροιϊηϊεα ἴο [παὶ οἶος δπὰ ἀν ὉΥ 
Μοβ65 Ὀδίοσε ἢ15 ἀδαΐῃ (Ν τ. χχν]ι. 17- 
23; Ὀευῖ. χχχὶ, 23) δἵ [6 Ἔχργεϑθ σΟτ,- 
τηδηὰ οἵ ἀοα. 



ό ΙΝΤΕΟΌΟσΤΙΟΝ ΤΟ 

Τοβῆυα ἀρρϑαᾶτῖβ τῃγουρῃουϊ (Π6 ὈοΟΚ 
ΜΠΙΟἢ ὈΘᾶῖβ 5 δὴ ὈΓΏΟΙΡΑΙΙΥ ἃ5 ἃ 
5ο᾽άϊοσ. Ης νὰϑβ ποῖ ἃ5 6 15 βδροίβθη οὗ 
ἴῃ Εςο]65. χὶνὶ. 1, ἃ ὑσορπεῖ (οΐ. [οβθρῇ. 
“Απε᾽ ἵν. 72), ἴοσ ΕἸθαζαγ ἴῃς ῥτιθϑῖ ννὰ5 
δΔρΡροιϊηϊεα “ἴο 85Κ σουῃ56] ἴοσ Ὠϊγτ δέου 
{ῃς Ἱπαάρτηεης οὗ ὑὑτίτα Ὀείοτο ἴΠ6 1οτὰ ἢ 
(Νυπλ. χχν!ϊ. 21); Ὀυϊ ἢ6 νγὰ5 ἃ αἀἸν] 6 
Ἰη5ΡΙΓοα Ἰδϑδάθσ, ἃ πλϊγαου ]ου ΒΥ 5: γοηρτῃ- 
ὁμεα ΨΔΙΓΙΟΙ, ταὶθθα ὉΡ ἴο δχίθγηϊηδῖθ 
[η6 ἴοεβ οὗ οὐ 5 ρεορίε δῃηά ἴο πιᾶκα 
τοοῦὶ ἴδιι5 ἕο ἴῃς Κιπράοῃι οὗ ἀοἀ οἢ 
οατίῃ, Αἤόγ τῃϊς, ἴῃς ργοδῖ δῃὰ ρεου ᾶγ 
ΨΥ οὗ 15 ἴδ, νγὰ5 δοσοιῃρ 5η6 4, ἢ6 
ΠΟ ΙοΏζΕΙ ΠοΙάς ([ἢ6 5ᾶτὴη6 δχο  υϑῖνα οΪδος 
αἱ τῆς ποδὰ οὗ βϑγϑθὶ] δ Ὀδείογθ. ἴὴ 
τρακίηρ ἴῃ6 διτδηροηγθηῖς ἴῸσ 56. Πη0 
ἴῃ ῬΘΟρΡΪ6 ἴῃ {πεὶγ ἤοτη65, δηα δϑίδὈ] 15ἢ- 
ἱηρ; ἴῃ6 Τ᾿ΠδΟΟΥΔΟΥ οἡ ἴΠ6 11η65 ἰαϊὰ ἀονῃ 
ἴῃ ἰῃ6 ἰᾶν οὗ Μοβθϑ5, 6 δοῖβ ἰῇ σοῃ)ιηο- 
το ΜῊ ΕἸδαζασ, ἴπ6 ὨΙρῃ-Ροϑί, δά 
ΜΠ ἢ τ(ἢ6 Ὠεδά5. οἵ [ῃ6 {Π0685 (οἔ χὶν. τ; 
ΧΙ, 4; Χχὶ. 1). ΤῊΝ 15 Ὀὰΐ πδίυγαὶ. 
Τῆδ δἰτηϊθθ δὰ ΠΟῪ ἄοπα {Π6ῚΓ ψνοτκ, 
δηὰ 616 ἀἰβροσβθα, Οσὁἁ ΕΓ γοδᾶγ ἴο ἀ15- 
ῬΕΙ͂Β6, ἴο [ΠΕΙΣ βανοσαὶ ἱὩΠ τ Δ Π665 ; ἀπ 
[ηὴ6 τ] Αγ δας που τ οὗ [ΠΕΙΓ ροηθγαὶ 
ν 5 ΟΟὨΒΘΠΊΘΗΙΥ δὲ δὴ εμὰ. Τῆυς 
[Π6Γ6 15 ὯῸ ἸΠΟΟ 5 5ἴθ ΠΟΥ, ἃ5 50ΠΊ6 ἢδνθ 
Ἰπηαρίηφαά, Ὀδύνεθεη 16 δυο 4] οὗ 
τῆς ὈΟΟΚ Ψῃετα 7οϑμια δίοης 15 πηθῆ- 
[ἰοηρὰ 8ἃ5 Ὀδαπηρ τι]ς, δπαὰ [ἢ Ἰατίοσ 
ΠΕΓΟ 6 15 ταρτοβοηίθά 8ἃ5 δοίϊηρ Ἰἢ 
σου) ησο ΜΠ οἴμετθ. Ὑὴ6 Ἰδαίου 
ὙΘΔΥ5 οὗ 15 16 ᾿Ἰηἀδοὰ σοῦ Ῥσο Δ ὈΪΥ 
Ῥαββϑά ἴῃ τϑυτεηθηΐ δὲ ΤΙπληδίἢ- 5 σδῇ, 
ψἤδηςΟ δα ψου]ὰ 5θοῖ ἴο ἤᾶνε επηεσρϑα 
1 Θχίσθπηα οἷά ἂρὲ ἴο τηδοῖ [ἴῃ6 ὉΓΏΓΟ65 
αηὰ ἴῃ6 ΡΘΟρΪΘ ἴῃ ἔπ ρστϑαΐ ραϊ πε ηρ αἵ 
ΘΒΘοἤοα (ΧΧΙ., χχὶν.), δῃὰ ἴο δι ΟΥ̓ 

1 Ῥτοοορίυς, 4 τοῦ οὗ [6 5βἰχίῃ σοπίατΥ, 
αἰαῖεβ ἰμαΐ πεῖς εσα ἴῃ 5 ἀδγε ἴνγὸ Ρ1]]ὰτπ οὗ 
ΜΗ κἴοπο ἤθᾶσ Τί ηρὶς (1.2. ΤΠΡΊ6Γ5) Ἰῃ ΝΙη]- 
ἀϊα, Ὀεατίησ ἴῃ Ῥμορηϊοίδη ομαγαοΐοτβ {[Πὸ ἰἸη- 
βοπρίίοη, “ὟὟ ὲ ᾶἃσὲ ἴῃοβε ψῆο εα ίγοτῃ Ὀείογε 
16 τοῦ εγ [655 ἴπε βοὴ οὗ Ναιι}.᾽" (Ῥσοζορ. 
“Ὧε Β6]1. Ννδιάδ).᾽ 1. 10.) Αἡ δοοουηὶ 5υὉ- 
βΒἰδη 8 }}γΚ [πε σάπια, δηὰ πο ἀουδὶ ἀετγνοα ἔτοπι 
10:6 βαπιὸ Βοῦ͵οΘσ, 5 ἰουπα ἴῃ ϑυϊάας, ᾿ς. ν. Χαναάν : 
οἴ. Εναρτ. "Ηἶκε. Ἐςο].᾿ ἵν. 18. ΕνΑ]ά ἱπάδοά 
(΄ Ηἰς1.᾽ 11... 2, Ματγιϊποδυβ Τ͵δηβ].) το)εςὶβ [815 
ἡηθοτ ρου 85 ἃ δοίίοη, δῃὰ ἰ5 ἰοϊ]οννοὰ ὉΥ͂ 
ΚΕΙΙ δὰ οἵἴμειβ.υ [Ιἰ ἰς βονγενεσ δοςερίθα ὈΥ͂ 
Βεγίμοδια, “ἰ5τ. Οδβοῆ." Ῥ. 271; δῃὰ Ἐδνυ]Ἕη- 
50ῃ, “ΒΒαπιρίοῃ ],δοΐυτες᾽ οσ 1859, ΡΡ. 91-93 
Δηὰ ποῖο5 ; δπὰ Ἐναϊὰ Ἠϊπλθεὶ αυοῖεα ἰῃ- 
ἀεροπάρηϊ ἰοϑιἰπιοηΐεβ σοστγοδογαίίνε οὗ ἴῃς ἰδςοϊ 
ταὶ Τῆήρο]ϊα ἱπ ποτῖῃ Αἰἴποα τνᾶβ ἰουπάρα 
ὉΥ Οδπηδδηϊίεβ 8ὸ βεὰ Ὀείοτο [οϑῆυα. ΤὴΘ 

Οὔσ6 τθοσα δηά ἤπαν ἴῃε δυῖῃποῦ!ν 
ΜΉΘ δ δά, ἃ5 ἴῃς ἰαϑὶ βιιγνίνοσ Ὀπῖ 
ΟὨδ οὗ ἃ ΤΙΡὮ ροηῃοσδίοῦ, δηἂ 85 ἴῃ6 
ἤδτο οἵ ᾿βσδϑὶ᾿β ρτεαῖδδέ {ΠῸΠΊΡἢ5, 1Π 
ογάθυ ΟΥὉ 15 ἰηἤιδηος (ὁ δηραρὲ ἢ15 
ῬΘΟΡΙΘ τόσα ἤππηΐγ δηα οἰοβοὶυν τὴ [ΠΟΙΣ 
ΤΠ ρῃται]} ΔΙ] ορίδῃςε ἴο σοά. 

1 τῇδ οουτᾶρα Ὀ6 ἤχθὰ Ὁροὴ 85 
τῆς Ἰεδάϊης ἰδαῖυσε ἴῃ ἴἢ6 σμασγδοῖοσ οὗ 
7οϑῆυα ’ἴἴ 15 ΟΥ̓ ὯΟ τηθδὴ5 ἴΠ6 ΟὨἿΪΥ Γα- 
ΤῊΔΥΚΑΌΪς ἔδαῖυσθ. [11 νᾶβ5 ὨΓΓΘΡΙ ΠΥ 
ΨΥ ἀἰδιιμοιγ δηὰ ἀϊγθοῦγν Ὀ.1 ὑροη 
ίαιϊϊῃ. Τῆς οΔ]} ἴο Ὠϊπὶ ννὰβ ““Ὅ6 5ίσοῃσ 
δΔῃηά οὗ ἃ ροοὰ οουγαρε," Ὀμὰϊ 11 ΟΔΠΊΘ 
τοοοσητηθηαδα Ὦγ (ἢς ῥσοζηϊβα “1 ν1}} Ὀ6 
ἢ [66 : 1 ΜῈ} ποῖ 41] [Π66 δου ἴοσ- 
58 Κα 166" (1. κ, 6). οὈβῆυα οὐαγοα 
[86 0411} υῃῃ 65 Δ ΠΏΡῚΥ δρᾶ ἴο ἴῃ6 δηά, 
Ῥυϊ ᾿ἴ νᾶ Ὀδοδιιβα 6 {τι5ῖϊεἀ ΨΠΟΙΙΥ 
ἴῃ ἴῃ6 ῥσχογηῖβθ. Ηδηςδ, δοηρ ψ] ἢ 15 
50]  γ αυ81}11 65, ἂῖαὸ ἰουηὰ οἰΠΘΥ5 
βοίἀοσῃη ρσγοβθηΐῖ ἴῃ (ἢ6 βᾶπι|6 ἴδῃ. Ηδ 
ΠΟΙ 65 5116 45 ἃ τηδρϑίσαία ὙΠ ἢ 
ΘΘΏΓΘη 655 845 ἃ ΠπΠΊΔΏ (νἹ}. 10) ; 5ΡΙΓΙΪ 85 
ἃ ΤΌΪοΣ, 1 ἰθηροῦ δηὰ αἀἸἰβοσοίίοῃ 10 
ἀδαϊϊης ψ ἢ τῃ6 ἀττοραηΐ δηα Ὄχδοῦης 
(χν1. 14 544.); ἀ!]Πρεηοα δηα δαυῦ ἴῃ 
αἰδβροβίηρ οἵ ἴῃς ἔπιιῖ5 οὗ νἹοῖοσν ἢ ἃ 
σοΙΏΡ]οῖα ἀῃ 56 ἤβμηθθθ ἃ5 ταρασγάβ Ὠ1Πη- 
561 (οὗ, οἡ χιίχ. 49-51). Ῥοτθᾶρ5 Του- 
βρίουουβ ἀρονα 81] 15 ἢ15 απ} ΠΥ. ΕΤΟΙΏ 
ατοὶ ἴο ἰαϑὶ ἢ15 νϑίουσ δηά ἢ15 νἹοϊου 65 
δῖ τοίοιτοά ἴο σοά 845 {πεῖὶγ ρῖνοσ. Οἱ 
ἢϊ5 ΟὟ ΡΘΙΘΟΏΔ] νου ἴῃ ἴΠ6 δοῆϊενο- 
τηδηῖς οὗ 15 πὸ ΤΠΟΙΘ 15 18 [15 ἰδϑῖ 
δά άγοϑϑοϑ βοδιοθῖυ οὐα νοτσα.ἢ 

ϑαπησίδη Βοοῖς οὗ 7οβῆυα, οα]Ἱεὰ α͵ςοὸ ἰἢς 
Ἅ (Βτοηΐοοῃ ϑϑδηαγιδηυγη,᾽ οοηΐδϊη5 ἃ ἸοῖῖοΣ 
ἔτοπη ϑβαυθες, Κίηρ οὐ Ατπιδηῖα, ἱπ νος ἢ 
Ἰοβῆυα ἰ85 ς]εὰ “ἴδε τωυγάογηρ Ψο],᾽ οΥ, 
δοορογάϊηρ ἴο Δποίμεσ τοδάϊηρ, “ἴῇε δνοηϊηρσ 
ν0}{. Βαυϊῖ [ϊ5 ὈοΟΪκ 15 ἃ σοτῃρι]δίίοη οἵ 106 
τοὶ ἀ]Ὲὸ αροθ, Ὀεϊοηρίην, δοοογαϊῃρ ἴο ΖιῃΖ 
(΄ ἀοιεοάϊεηκ}, νοτγίγάσε ἄθσ [υἀδη,᾽ Ρ. 140), 
ἴο ἴδ ἰηΐογναὶ Ὀεΐνγθθη Α. Ὁ. 840-1ο040, ᾿πουρἢ 
ῬοΞϑΙ Ό]ΚΥ οοπίαἰηὶπρ οδ΄ πηδῖοταῖβ. 566 Εννϑ]ὰ 
“Ἡϊςι.᾽ 11. 39, 40, Μαπίποαυ 5 Τύδηβὶ. ; ΕἸΟΒ- 
Βογῃ, “ ΕἸ η]εἷϊ,,᾿ 1ἴ. ΡΡ. 457 544., δηὰ Ϊ. Η. Ηοῖ- 
προ, “Ηἰἴκι, Οπδϑηϊ.,᾿ 1. 3, 4. ; ὅ8ο 
Αἶξο γίνοϑ δῇ δρίϊοτηε οὗ ἴῃς Ῥοοῖΐκ δἱ ἴῃς επὰ 
οἵ Ηἰβ " Εχογοϊϊαϊίοηθς Απτἰ-τποσι πίῃ τ ΤΙρατ, 
1644. ΤΈς Ὀοοκ 1561 νγὰ5 ρ]15:6α ὈὉγ Τ. α. 
]Π. υγηθοῖ δὲ 1μεγάοη ἴῃ 1848 νὰ ἃ 1,δϊω 
ΟΣ 
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4. (ἨΚΟΝΟΙΟΟΥ͂. 

Τα σὨτομοΪορίοδὶ ἀδῖεβ ῥγεϑθηϊθα [ἢ 
[15 ὈΟΟΚ ἅτὰ ἔδν :- 

ὦ. ΝΥὝ͵π τε ἰπίοστηδὰ (ιν. 19) ἴμαὶ [ἢ ς 
Ρᾶβϑαφε οὗ τῇς Τοτάδῃ ἴοοῖς ρίδοθ “οῃ 
[6 ἰδηῖῃ ἀδγ οὗ [86 ἢχβί το. ΤῊΘ 
ΥΕΑΣ 15 ποῖ βρθοϊδεά, Ὀὰϊ νουἹὰ 5θθπὶ 
ἴο αν ὕδεῃ [ἢ ἰογίθῖῃ δαἴοσ {116 
Ἔἐχοάυ5 (οἷ ου νυ. 6). ὍΤῆυβ 1{ ἴῃ ἀαῖς 
οὗ ἴῃς ἐχοάυβ Ὀ6 δβϑυτηθὰ ἴο Ὁ6 Β.6. 
1490, [αὶ οὗ ἴῃ6 ᾿Ιηνᾶϑίοῃ οὗ Οδῃδδῃ 
Ὑ11 Ὀ6 Β.Ο. 1450. 

ὁ. ΤῊΝ ἀυταΐίοι οὗ [οϑἢν8᾽5 νγᾶσβ ψτἢ 
ἴπ6 Οδῃδδῃϊίθβ 15 βϑροκβϑθῃ οὗ Ἰοοβοὶν [ἢ 
ΧΙ, 18 45 “ἸΏΔΩΥ αδγ5. [Ιου 65 οΔῃ 
Βονανοῦ 6 ἀγάνῃ ἔτοτα ἴδ σψοτσάβ οὗ 
Οδ]οῦ (χίν. 7} δῃὰ 10), ὙΠΊΟΝ ΘΏΔΌ]6 5 
ἴο ἀείοττηϊης [15 ροϊῃί ΨΊ βοιὴθ 8Ρ- 
ῬΙοδοῦ ἰο ἀεβηϊίθηθθθ. (Α]ο Ὁ 5Ξρθᾶκϑ 
οἵ Ηἰπιβ 6 1 ἃς (ΟΤῪ γοϑᾶῦς οἷα θη ἢς νγὰ5 
βοῃΐ ΌὉΥ Μοβεβ ἔγοιῃ Κδάβϑῇ ἴο ΞΡῪ ουἍἱ 
τῆς Ἰαπὰ, ὝΨΏΘη δ οσΔπ16 Ὀαίοτα Γοϑῆυδ 
ἴο Ῥτείεσ ἢϊ5 οἰδὶπὶ ἴο ΗἩθΌτοη (6 σοῃ- 
αασϑὶ οὗ (πμδᾶδῃ ᾿γνὰ8 δΔοσοιηρ 5η6α, δηὰ 
δ νγὰ5 ἴῃς εἰρῃιγ-ῆνθ. ὅϑῖηος τῇς τη]9- 
βίου οὗ 1ῃ6 50᾽165 ἴοοῖκ ρῥἷδοθ ἴἢ τῃ6 
ΒΊΓΩΤΩΟΙ οὗ ἴῃ6 5βεοοῃὰ γϑᾶσ δϊοσ ἴῃς 
Ἔἐχοάυβ (Νύτα, χὶ, 20)---ὴὰ ἴῃς ΠΟ] 
Ρεποά ἔγτομι ἴπ6 δχοάιϊι8 ἴο ἴῃ 6 οσοβϑιῃρ 
οὗ Ποτάδῃ 15 δβπαϊδὰ (566 ὔονϑ) δἵ 
ἴοτ γϑαγϑ--ἰ ψουϊὰ ἀρρθαγ ἴπδὲ (δὶ εὉ 
νγ5 {Πιτίγ-εἰρῃϊ γοαῖβ οἱ ἤθη 6 ραϑϑθὰ 
τὨγουρὴ τ[ῃ6 δα ὅςεα, ἀπὰ βενθηῖγ- οι ρῃϊ 
ΨΏΘη ἢ6 ραϑβ6α (ἢτουρῇ [οτάδη. 178 
ἃ Ρεποά οἵ ϑένδὴ γϑαῖβ 15 ἰεἴϊξ ἔοσ ἴῃ6 
οδιηρδῖρτις οὗ 7οϑῆυα. 7|[ο056ρἢ185, 1ἢ- 
ἀεεά (Απδ᾿ ν. 1, 19), βρθαῖς οὗ ἴπ6568 
ἍΑΙΞ 8ἃ5 ἰΔ511Π}0 ΟἿΪ ἔνε γεᾶτβ. ΤΠ6 
ἀϊδῆδγοηςς ΠΟΥΘνΟῚ 15 Ὡοΐ ρτεαῖ, [θα ρῆυ5 
ὨΙΏ56 11 βρεᾶκβ οὗ ἔνε ὠὐρῈ(Υς γ6ΆΥ5 ἃ5 
οσουρίοα ὈΥ ἴῃ6 οοησυσϑῖ (ἔτος δὲ πεμ- 
πτον ἤδη παρεληλύθει, καὶ Χαναναίων οὐκέτ᾽ 
οὐδεὶς ὑπολέλειπτο, πλὴν εἰ μή τινες 
κιτιλ): διὰ (α]οῦ ῥσοῦδὈΪ οταρὶογεβὰ 
τουημὰ Ὠυσηῦ 6 15 δἷϊοσ [μ6 Ηδῦτον τηοάσ. 

. Τῆς ἀιυσαῦοιῃ οὗ Ϊ7οϑῃυδ᾽5 στυ]α, 
Δη ἃ σομβ ΘΠ ἴἢ6 ὩΠΏΌΕΙ οὗ γϑαῦβ 
οονοτδα ὈΥ ἴῃς τϑοοτὰς οὗ [15 Ὀοοκ, 
15 (ΔΓ ΠΊΟΙΟ τυησοτίδιη, 6 Ὦδνθ Ὧ0Ὸ 
ἀοβηϊδ ἸΠΙΟΥΤΩΔΊΊΟΩ 8ἃ5 ἴο ἴῃ6 ἂζὲ οὗ 
Τοβῆυα δὲ ἴῃς ἀδίε οὗ ἴῃς ἜἼχοάιϊι5, οἵ 
Ἰηἀοοαά δ ΔΩΥ ΟἿΠΘΥ Ρεποα ῥσδνίοιβ 
ἴο ᾿ἷὶς ἀδαῖ ψΏθΩ ἢ6 ψὰ5 δὴ πιηπάτοα 
δὰ ἴδῃ (χχῖν. 29), [1 πονουθῖ, Μ᾿ 

ΒΌΡΡΟΞΒΕ Ὠίγη ἴο Ὀ6 οὗ ἴῃ6 βΒΆΓ2)6 δρὲα 45 
Ο(αϊ]οῦ, ἃ βιιρροβιίοη ὑσοῦδῦ]α ἰῃ 1156] 
δηα βυρροσίθα Ὁ ἴῃ6 δχρσθϑϑο υϑ6α 
οὗ δῖπὶ ἴῇ Εχ. χχχιὶϊ ἡ (“4 γουηρ 
ΤΩΔῈ ἢ), ἢς ψ|}} ἤᾶνα 6 θα δρουῦΐ βανϑηΐγ- 
εἸρῃςϊ γεαῦῖϑ οἷα ψῃ δ ἢς ἱηναάοδα (δηδδῃ, 
δῃ ἃ ὕᾶνα Ὅδοῃ δ ἴῃς π6δὰ οὗ 15:86] Ὠοϊ 
ΤῸ ἢ 1655 [ἤδη {Πἰτῖγ-ἘΝΟ γϑᾶγβ δἰτοσε ΠΟ Σ 
δἴϊοσ [6 ἀδαῖῃ οἵ Μοϑβεβ. Οὐ 1 νὰ 89- 
ΒΌΓΩΘ 56 Ὑ6 ΑΓΒ [ῸΓ (ἢ6 ἯΑΙ5 δραϊηϑί [η6 
Οαμδδηϊῖδβ, ἢ6 ΜῈ] να ϑδυτνινοα δῦουϊ 
Ὀνοηϊγ-ῆνα γοδῖβ δίῖει 5 συ τγοσηθηΐ ἴο 
“ΓΙΔηΔΙἢ-δοσδῆ, ΤῊϊς δοοοσάς Βα ΒΊΟΥ 
Μ6}1 ψιἢ {Ἰα ποῖος (χχὶ!. 1), ΨΕΙΟῺ 
Οἶαοαβ ἴῃ6 ρδσίης ψοτάς δηὰ δοῖβ οἵ 
7οβῆυα “4 Ἰοηρ ἴἰπὶς δἴζοσ [δι ἴῃ 1,οτὰ 
δὰ σίνδῃ τοδὶ υηἴὸ 5γδ6] ἔσοσγῃ 411 [ΠΟῚΣ 
ΘΠΘΙΩΙ65 τουηὰ ἀρουΐ." ]΄ 56 Ρρῆι5, ἢον- 
δνοῖ (, Απίὖν. 1,29), 5ἰδῖεβ [Πδἱ [ οϑῇινιδ᾽ 5 
ΤᾺ]6 αἴϊοσ (ῃ6 ἀφδαίῃ οἵ Μοβεξς ἰδϑιίθα ἴοσ 
πυεηϊγ-ῆνο γεᾶσβ, δηὰ ἴπδὶ ἢ Πδὰ ῥστδ- 
νἹΟ ΒΥ ὈΘΘῺ [ΟΓῪ γεοαῖβ δϑϑοοϊδίδα ἢ 
Μορεϑ ἐπὶ διδασκαλίᾳ τῶν χρησίμων. ΤῊ]5 
μου] ἤχ οδῆυδ᾽5 ἂῦὲ δἱ ἴῃ6 πις οὗ 
(ῆς Ἔχοάιυϑ δῖ ἐογίγ-ῆνθ, ΔῺ ἂρ ῬοσθΔΡ5 
ΒΑΙΑΪΥ 850 δυ 0 ]6 45 τῃ]γίγι οι σης ἴο [ῃ6 
Ἰδησιασε οἵ Ἐχ, χχχὶ 1. Εν], 
Ευτγϑὶ δῃα οἴμοιβ, τορασγὰ [6 βἰαϊοσηθηῖ 
οὗ [Ὀϑορῆυβ 8ἃ5 ῬσόρδὉ]6, δηα 85 ἴῃ 4} 
1Κ6]}]Ποοὰ οὗ δηςϊθηῖ δυοῖν. ΟἸΠΘΥΒ 
(ες. ΟἸδτ). ΑἸοχ. “ϑισοιη. 1, 21; ΤὨΘΟΡΉ. 
“Αἀ Αὐυἰοΐγο. 111, 24) Ὡς Ὀσθηγ- σον ἢ 
ΥΕΔ15 85 ἴῃ6 ἰδηρσίῃ οὗ [οϑῆϊδ᾽5 ζονϑσῃ- 
τηοηῖ: ΜΝ Ὦ)5ῖ ΕΌ ΒΘ Όϊα5 (΄ Ῥσῶρασ. Ενδηρ. 
Χ, 14) 5ἰδῖθβ [δὲ 50η16 δϑϑίψῃβα {ΠΙΓῪ 
γεᾶγβ ἴο 1. Ου ἴῃς ψΠΟΪς6, ΠΟΙ ὩΣ ΤΟΤΕ 
ῬΙΘΟΙ56 566 1Ὼ5 ΠΟῪ δια ηδΔ Ὁ ]6 ἴπδῃ [ἢ] : 
ἴῃδί [Ὀϑῆνδ ξονογηθί 15:46] ἔσο ὈΥΘΠΥ- 
ἢνα ἴο {ΠΙΓΓΥ γαῖ δἰζογ ἴῃς ἀδαΐῃ οἵ 
Μοβδ5, δηὰ [πδὶ δουῖ [π6 πΚ6 ὨΌΌΘΓ 
οὗ γεατβ σορίδη5 (ἢ Ἔνθηΐβ τοοοσαβα 1ἢ 
τῆς Ὀοοΐς ψὨϊοΐ ὈΘΑΓ5 ἢ]5 ὩΔΙΏ6. 

5. ΑΥΤΗΟΚΒΗΙΡ ΑΝῸ ΠὨΑΤΕ ΟΕ (ΟμΜν- 
ΡΟΒΙΤΙΟΝ. 

Νο ϑυβίοιθηῖς δνιάθηςς δχὶβῖβ ἴο δῃ- 
ΔῸΪΘ υβ ψΨΠὮ ΟΟΥΔΙΠΤΥ ἴο πάσῃ (ἢ 6 Δυῖῃου. 
Καὶ 61} 8 ΟΡΙΒΙΟῺ 15 [παῖ 6 νγᾶβ οῃδ οὗ “1ὴ6 
ο]άοτς [δὶ ονοη νεα οϑἤμδ᾽" (χχὶν. 31). 
Απά 1158 νἹϑὺν 15 ΡυοΌΔὈΪΕ, [ῸΓ 

(1) Τῆς Ὀοοϊκς ἀρρεδῖβ ἴο αν Ὀθθ 
τις ὈΥ ΟἿΘ οοῦνδ]ὶ ψ| ἴῃ δνθηῖβ 
τοοοζάδα, δηά, Ἰηἀθοά, δῇ ογε- 1 Π655 οὗ 
δ. ΟἸΘσίδ!]γ 0 ρτοαῖ βἴσεϑϑ οδῃ Ὁδ 
Ἰαϊὰ οῃ [Π6 υ86 οὗ ἴῃ6 δτϑὶ ρϑῖβϑοῃ (“νὰ 
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ΘΓ Ραββα ονδσ ἢ ἴῃ γν. 1; ἴοσ [}15 
ΤὭΔΥ Ὧδε οἴποῖθσθαε δχρίαϊηθδά, δηὰ ἴῃς 
τεδαϊηρ ἰβ ἀουθι!} (566 ἰοοίῃοίθ). 
Βαϊ 106 ϑσρὶπὶ οὗ [6 πδιταῖϊνα ἴῃ [6 
(ΟΥΤΏΘΤΙ ΟΥ Ὠδίουοδ] ροσίοι οὗ ἴῃς ὈΟΟΚ, 
δΔηα [6 στάρῆις γεῖ βροῃίδηδοιβϑ Γϑῃ- 
ἀεπηρ οὗ ἀεί4115, ὨΟἢ 11 ἀνθ ΠΟ τα 
ῬΙσδθηῖθ, ὈοΘροακΚ οὴς ὸὴοΟ 84» παῖ 
Ὧ6 ἀδβοσιῦθθ. Απᾶὰ τῆς τορορταρῃϊοδὶ 
Ἰηἰοστηδ!ου ΠΟ δουπασ ἴῃ [Π6 ᾿ΔίϊοΥ 
Ῥοτίοῃ οὗ [ῃ6 ὈοοΪΚ 15 οὗ δυο ἃ παίυτγα, 
8) 4 15 ῥγοϑοηϊθα 1 ϑ00 ἢ ἃ ἴοππῃ, 85 
Β᾽ΤΟΏΡΙΥ ϑυρροοία 106 086 οὗ ντὰηῖίθῃ, 
ΔΠα ΔΡΡΑΙΘΏΓΥ σοπ οΡΟΥΑΤΥ ἀοσυπθηῖϑδ. 
Ιπ 15, Ἰηἀ θεά, ΟὨΪΥ [ὨγΟΌΡὮ [116 τοϑθάτοῃο5 
οὗ τηοάδγῃ ἰγάνθ]] θα Δηὰ ρθορταρῃοΥϑ 
[μα γα δῖα δηδυϊ]δὰ ἴο δρρσδϑοϊαῖθ [Π6 
τηϊησῖθ ΔΟΟΌΓΔΟΥ οὗ βοὴ ρασγίβ οἱ [ἢ]5 
Ἰηξοιτηδίοη ; σοιραῖα 49. ἴῃ6 ἰοοῖ 
Ὡοΐδ5 τσουρῃουΐῖ οἢ. χν,, δῃά (ῃ6 νϑῦγ 
{τεχαδῃῖΐ τοίδγεησοϑ ἴΠ6τ6 σίνεη ἴο ΕΟΡΙῺ- 
80ὴ δηὐ ἮΥΠ]ΠᾺοη. (ογίαιηἷν οἴμποσ κἰδίο- 
ΤλΘηΐ5. ἢ ἴΠ6 ΟΠ] Ο Ωρ ΟΠδΡρίοτβ ἃΓα ἴὰΣ 
655 ἀδῆηϊία δῃᾷ Ἴοσηρὶεῖθ. ΤῊϊ5 ἰδεῖ, 
ὨΟΥΟΥΘΙ, τηᾶῖος δραϊηδὶ ἴὴ6 [ΠΘΟΤῪ οὗ 
Καορθεῖ, [μὲ [6 ρϑοορτδρῃϊοδὶ 15σῖ5 ἀὺδ 
Ὀοττοναα ἴτοπὶ βυγνευβ οὗ ἃ τηυοῇ ἰδοῦ 
ἀδῖς [Π4πῃ6 ἘΠ165 οὗ οϑῆυα. ΕῸΤΣ 5 ἢ 
ΘΌτνοΥ5 τηδᾶὰς ψΏθη ἴῃ6 ψΏΟΪ6 σου ΠῪ 
ἢδὰ Ἰοὴρ Ὀδοὴ οσοιυριοα δηά ἔδυλ αῦ 
σοι ἃ ποῖ οχῃϊθις τ[ἢ6 ἀείδοϊα 50 Δρρᾶ- 
τοηΐ ἴὴ ἴῃὴ6 ἀδοοπρΌος Ὀείοστα υ5. Υἥ6 
αν, ἐρ. ἸΏ χνὶ. δῃηὰ χνἹ, ὯΟ 1515 οὗ 
ἴη6 τον ὈΘΙΟΙρΩρΡ ἴο ἴπΠ6 ρτθαῖ {065 
οἵὔ Ἐρμγαὶπὶ δηὰ Μδϑῃδββθῃ; δηὰ [1πὸ- 
Ροτίεςϊξ ]ιςῖ5 οὗ ἴῃο56 ἀϑϑὶριιεα ἴο Ζεθυϊοι 
δηὰ Αβῇὲτ (οί. ΧΙχ. 1ῷ δῃὰ 28) ; ΜΉ 1151 
τῆς Ὀουπάδτγγ ᾿᾿π65 ἴῃ [ἢ6 οᾶ56 οὗ ΟἴΠΟΙ 
Πουίθθγη {ΠῸ65 ἀγα Ὀυΐ νΑριον ᾿ηἀϊοαίδά, 
Νο ἀοιυδὲ βοπὶα οὗ [Π656 ᾿ροτίδοιΟἢ5 
Δ16 ἀιις ἴο ἀϊδοσάδσ ἴῃ [ἢ6 τοχί, οὐ ἴο 
οἰδιιδεὲ5 δανίηρ ἀτορρβὰ ουἱ οὗ 1. 6 
ΟΔἢ ΠΟΘΙ ΠΟῪ ΠΟΡΘ6 ἴο ταβίοσα τ᾽ σχπιῃ 
ΔΏΥ σατίδιηῖγ, Ὀις τῃ6 ἔδοϊ οὗ 115 Ὀδίηρ 
Θχοθοαϊη ρον ἔδυ ἴὰ ἴῃ ροορταρηϊοαὶ 
Ροτίοῃβ οὗ ἴῃς ὈοοΪὶς σδπποῖ Ὀ6 ΓΔΙΣΙΥ 
αυδοιοηθεά, Τῇ σοπδίδηϊς δηὰ νἱὰθ 
γατδιίοης ὙΠΙΟὮ ΔΡΡΟΔΥ ΟἹ ΠΟΙΠΊΡΑΙΏΡ 
{ΠΕ ΙΧ Χ, ἢ 6 Ηδῦτον ; δηά [Π6 οὔ ]5- 
810) οὗ ΤΩΔῺΥ Μὴ]}} ΚΗΘ ὨΔΠγ65, 5016 
οὔ ἴθι ἰουπὰ ἴῃ βυρδεαιεηΐ ΤΟΠδρίευβ, 
ΟΥ̓ ἴῃ [Π6 ρεῃθδίορίοδὶ ᾿ἰϑῖβ οὔ σα (τσ. νἱ. 
δΔηᾶ νἱϊ. (οἷ οὔ χν. 59; χῖχ. 2δᾷ ὅζο.), 
σϑἢ ΟἿΪΥ Ὅ6 ἴπι5 δαἀδαυαίο Υ Θχρ δι ηθά. 
Τι πχυϑὲ Ὀ6 δαάἀδα [παὶ [Π6 ἐγασχιδηΐξ 415- 
ΟΥΘΡΔΏΟΥ ὈδΌνΘΘΙ [Π6 5υπὶ ἰοίΔ] οὗ ἴον 5 

85 σίνθη δὲ ἴῃ οῃμὰ οἵ (6 βεοποῦβ, δηὰ 
1η6 ΠυΙ ΘΓ Οὗ ἈΆΓ.65 ὈΓΟΥ ΟΊ ΙΘΙΥ τ 6 ἢ 
ἄον 15 ποῖ αἰνναγβ ἀτπ6 ἴο πλϑίακο οτ- 
δἰμδιηρ ἔτοτὰ [ἢ 6 ογαρογτηεηΐ οἵ Ἰθι ἜΓ5 
ἴοτ πυγλεγαὶβ (οἔ. ΟἹ ΧΙΧ. 15 δΔηά 30). ΤῊΘ 
ΒΠΟΣΟΟΙΏΙΠΡΒ 1 ἴΠ6 ᾿ΤΙΟΙ 5. ϑἰδίθ θη 5 
ΔΙ ΠΟΥΕΝΘΥ ΤΊΔΙΉΪ ἄπα ἴο τῃ6 ἔδοῖ [ἢδΐ 
ἢ15 Κηον]θάρα γὰ5 ἰἰ56 1 Γ πτηρογίεοεῖ, ΗἨς 
566Π15, 85 Τεραγὰβ ἴῃ6 δον Πὺ65 ἰδΔϑ5ῖ 
Ῥτονιἀδα ἔοσ, ἴο ἢανῈ ἀεηνοα ἱξ ἔτ σὰ 
[6 ἀδδοΠΡΌΟΩὨΒ τηδα6 ὈΥ͂ [οϑῃι14᾽5 ΟΥ̓ ΘΥΒ 
Ὀοίοτε [6 ἤπαὶ] οδϑβιηρ οἵ ἰοῖς αἵ Θῃ]Οἢ, 
οὗ χνὶ]. 4; δῃά, Ργο δ ΌΪγ, σου 5: ΠΉ1]8 Ὁ 
ΒΌΓΝΘΥΒ 8ἃ5 Τορατα 5 [6 ΟἾΠΟΙ {Π065 ; ἀπά 
ἴΠ 656 ΤΟΥΘ τηδδ 500 δῇϊεσ ἴῃ ἰαηα Ππαδὰ 
Ὀδδη ονούταῃ ὉΥ ἴῃς διτηῖθς οἱ Γοβἤμδ. 
Βυῖ τῃ6 Οδῃδδηϊεβ εῖα δὲ (παΐ ὨΠῚ6 
5111 5ἰΤΟΏΡ ἰῇ ΤΩΔΏΥ 5οϊαίεα ἀϊδίποίβ ; 
δΔηα ἴῃ ἴῃ656 δοσυγαῖα ᾿ηἰουτηδῦοη ψου]ὰ 
ΔΙΑ 6 ΡῬτοςσυγδά, τως 1655 ψουἹὰ 
δοῖιδ] τηθαδυγεηθης 6 Ῥγδσῦοδῦϊθ. 
Ηξεμος ἴῃ6 ψαηΐ οὗ {Π1|π0655 δηαὰ δοοὺυ- 
ΤΟΥ ὙΠΙΟΝ τηδτκ βδοὴε ῥροσίίοηβ οὗ 
ἴπ656 τορορτδρῆϊοδὶ ομαρίειθ, ψΠ115ῖ 
ΟΠοΥΙΘ ἃΓ6 σορίουβ δηά σηϊηιῖθ. ὉΤῇῃ6 
ΥΟΙΥ͂ ΔΠοΙΏ4}165 οὗ ἴῃ6 τοῦθ πιοϑῖ 
να] Ὁ]6 ἀεσοπρῦοῃ οὗ Ῥαδϊδεδης, 1ῃ- 
σοηνθηϊθηΐ 85 [ΠΟΥ οἴδηῃ 8.6, 5661 (ἢ 15 
ἴο Ὀ6 διδυῖδῦ]ς ἴο ἴΠ6 δαυγ ἀδῖα οἵ 
ἢ15 Ἰηΐοστηδίίοη. Ἡϊς5 ἀοσυμηθηῖς ΟΙΟ 
ἩτΙΓΘῺ Π115ῖ Ισγαθὶ τγᾶβ 511} ἃ ϑΊΓΔΏΡΟΤ 
ἸῺ ἴῃς ἰΔλπὰ οὗ ἢ15 ᾿Ἰῃμοαπίδηος, δηὰ 1ἰὰ 
Ῥᾶσίβ οὗ 11 511} ἃ ἐοσεῖρῃ ἱηνδάοσ. 

ΤῊΣ Παηά οὗ ἃ ὙΓΓΟΙ σΟΠΙΘΙΏΡΟΙΔΠ6- 
οὐ ὙΠ [6 ἀνθηῖβ 15 ᾿μα]σαϊθα 1ῃ βανοσαὶ 
ΘΧΡΙΘΘΒΙΟΏ5, ἐσ: ἴῃ6 ΘΧΡΙδηδίίοη [ἢ ν. 
6, ἡ, οὗ [Π6 τράϑοῦ 5 ΨΏΥ [ἢ 6 τυταυτοῖς 
ἼΘΙ 5θηςοησεα (0 ᾿γαϑῖθ δυύγαν 1ἢ ἴῃ 6 ὙΠ} 
ἀθγῃθβ5, Ώσγα ἴΠ6 ψοσὰβ ἢ νΘΙΘ6 7 416 
ΒΡΘΟΙΔΙΪΥ ἴο Ὀς6 ποῖϊεά ; ““ἀηΐο ψΠοπὶ ἴῃ 6 
1 οτὰ σνασο [αἱ ἢ6 νου]ὰ ποῖ 5ῃον [ἢ 6 πὶ 
[6 Ἰαηα ψῃ]οἢ τῃ6 1,οτὰ σγατα ὑηΐο ΓΠΕΙΓ 
[αῖΠοῖβ ἴηδὶ ἢ6 ψουἹὰ ρἦνε τις; 186 το- 
ΤΑΔΙΪς ΤΟΘΡΘΟΙ ΩΣ ΒΑΠΔΡ (ν]. 25), “5ῃ6 
ἀνε] ]θῖ ἴὰ Ιϑταθὶ ὄνθ ὑπο ἴΠ15 ἀδΔΥῪ ;᾽» 
[86 ποῖος οὗ αἰρδοι (χ. 2), [παὶ 18 νγγὰβ 
ἃ στοαῖ ΟἸΥ, 85 ΟἿ οὗἉ [Π6 τογαὶ οἱ}65," 
ὙΠΙΟὮ ΡΪΔΙΏΪ Ὀούτονβ 115 ἴουπ5 ΓΤΌΤΩ 
[ἢ 5ἰδῖε οὔ ΠπΙὴρ5 ἴῃ Οδηδδῃ δὲ ἴπΠ6 τὴδ 
οὗ τῆς Ἰῃναϑβίοῃ, δὰ ἽοουἹὰ μάταν μαναὰ 
οσουϊτδά ἴο ἃ τοῦ οὗ τηυςἢ ἰδῖοσ ἀαῖο : 
[Π6 τϑοοσάϊηςς οὐ δηοίϊδηῖ Οδηδδη 5 ἢ 
ΠΔΙῺ65 Οὗ οΟἸ[165, [πΠουρὴ ἀϊδυβεα δον ἴῃ 6 
15186}1165 Οσουρ!ιδα [ἢ 6}, συ ἢ 45 Καὶ ἡ) 1 }- 
Ατῦᾶ ἀββυλ Χὶν. 1; Κι) ΘΕ ΡΠ ΟΣ 
(Ὀ Ὀι), χν. τό, δηα Κι ττ) Δ. ἢ -5ΔΏΔἢ, χΥ. 



ΤῊΕ ΒΟΟΚ ΟΕ 7905Η50υΑ. 9 
49; Κιηαιῃθααῖ οὐ Βαλίδῃῃ (ἘΚ 1] 8 1}- 
76 ΑΓ), χν. 9 δῃὰ οὐ Τῆς δγριηθηῖ 
ἴτοῖῃ ϑίγ]α δηὰ ἀϊοοη, ᾿ῃϊο νΠ}1 Ὀ6 
σομϑίάἀογοὰ μογδαΐϊοσ, ροϊηῖβ ἴὰ [ἢ 6 58:16 
αἀϊτεοῖϊίοη. 

Βυΐῖ (2) ἴῃς Ὁοοΐκ σδημοῖ, ἴῃ 118 Ὀ͵Θ- 
δοῃῖ ἔοτπῃ αἱ ἰθαςί, Ὀ6 δϑοχι δὰ ἴο [οϑῆυδ 
Ὠπη56].. ὙΠ6 δοοουηῖ οὗ ἢϊ5 ἀθδίῃ 1ἢ- 
ἀοεοά, δοιὰ τηδὲὶ οὗ ΕἸδαζασ, ἢ ἴῃ 6 ἴεν 
ΒΕΡΡΙΘΠΔΘΏΪΔΙΥ νΟΙΒ65 δ ἴῆς εῃὰ οἵ ἴῃ6 
ὍοοΟΚκ, ταϊρῆς πᾶν Ὀδθ δἰίδοῃμθα ὈΥ 
ΔΏΟΪΠΘΙ ὨδΔηΩ, 45 ἃ σοῃο 510} ἴο ἴῃ 6 ἢ15- 
ἴΟΣΙΟΔ] ψψοτκ οὗ [οβἤσα, 151 45 ἃ πὸ δα α]- 
Ὠοη νγ»ᾶ5 τηδάδ ἴο ἴΠ6 νγοτῖς οὗ Μοβεβ. Ἶε 
ΔΓ ΤΔΟΙΘΟΥΟΓ ἰ0]ἃ (Χχὶν. 26) [δὶ “7 ̓ἨἩὁβϑῆυδᾶ 
πτοία ἴΠ656 ψοτάς 1 ἴῃ6 Ὀοοῖϊς οὗ [ἢ 6 
αν οἵ Οοὰ :" ν»διοῦ ἢδ5 Ῥδθὴ οοπδίσιδα 
85 ΠΠΡΟΓΣΌΏΩρ ἴμᾶϊ ἢ σοτῃροβοά [ῃ6 ὈοΟΪΚ 
ὙΠΙΟ ὈδΑΙΘ ΠῚΒ πᾶῖη6, δῃηὰ δαάδοά ᾿ξ, 
δἰοηῦ ΙΓ [6 ἰα5ὲ σμαρίοσ οὗ Ὠειίεσο- 
ὩΟΙΏΥ, 8ἃ5 ἃ σοῃθηυδοη ἴοὸ “τῆς Ὀοοϊκ 
οὗ [ῃ6 αν." Βιυῖ τ 6 Θχργαϑϑίοῃ “1656 
ΟΣ 5, ΡΡΘΑΙΒ ἴο σϑίοσ ἴο ἴῃ γϑῆθινδὶ 
οἵ ἴῃς σονδηδηϊ ΟὨΪΥ, ΟΥ̓ ἴο ἴῃδῖ τορεῖθοΣ 
νι ἴῃς δαάγοϑβ οὗ βῆμα οἡ ἴα οσοδ- 
ΒΙΟΏ ; Δη6 1ἴ ΤΩΏΔΥ 6 ΤΑΙΠΘΙ ἸΠ[ΟΥΤΘα το σὰ 
πο ἴπδί ]οϑῆυδ αἀϊὰ ποῖ ψτιῖς [6 ῥχθ- 
νἱοῦ 5 ῬοσΏΟΩ οὗ 186 Ὀοοΐὶς ἴδῃ παῖ ἢδ 
ἀϊά. ΝοΥ, δρδίη, ἄοες ἴῃ6 ἰγεαυθηῖ Ἰῃ- 
ἰτοἀυςξίου οὗ ἴῃ6 ᾿τνοτὰ5 “ πηΐο [ἢ]5 ἀδγ " 
(ῖν. 9 ; ν. 9; ν]. 25 ; νἹ]. 26 : ν1}}. 28, δζα.) 
ῬΙονθ ποσὰ [Δ [Π15; [ῃδἱ ἴῃς ραϑϑαρα 
ΑΞ ΟΟΙΏΡΟΒΘα βονοσδὶ Ὑ685,--- ΟΥ̓ ΠΔ 08 
ἴδῃ οΟΥ δίϊδϑῃ, 45 Καὶ 61] [ΠῚ}Κ8,---Ῥοτπαρϑηοῖ 
1655 ἴδῃ τ τίγ, 85 αν άβοι {Π1}Κ5, δου 
[ὃς οὐοσυϊζοηοθα ΜΠ ΠΟ ἴΠ6 ΡὮΓΑΒ6 15 
σοῃῃδοίοα, Βυῖ [676 ἅτ ὕὉρ δηὰ ἄόονῃ 
ἴῃ Ῥοοΐκ ἃ δυσθοΓ οὗ ὨΙϑίοσ δὶ ποῖοα5, 
ὙΠΙςὮ ροΐϊηϊ ἴο ἃ ἀδῖθ οἰ θαυ Ὀογομά ἴῃ 6 
ἀδαῖῃ οὗ [οϑῆια. δϑυςῇ σὲ [6 δοσουηῖβ 

1 Οἰδοὸγ ραββαρὸβ τηὶρσδὶ ὈῈ τείεττεὰ ἴο, ψὩϊὶςΣ 
1 ποῖ ἀδοϊςι νοὶ ροϊμπρ ἴο ἃ ἀδῖθ 858 δασὶ]ν 495 
ἴδε οοπαυσδῖ, παῖ δὲ ΔΩῪ γαῖα θῈ σεραγαδά 89 
δχίηρ ἃ ἐεγρεΐρ σα φμένε, ἰἸαῖεσ ἴδ δ ρὰ 1Π6 7 
οδπηοὶ δᾶνα Ὀδοῃ εἀ: 4.}. ἰῃ χνὶ. 10 ἴδ6 
Οδηδλδηΐϊίεβ ἃτὸ βδαϊὰ ἴο δαυα ὁ ἀννεϊ ἴῃ ΟεΖεσ 
διηοηρ ἴδε ἘΡὨγαϊσηϊεβ ὑπο [μῖ5 ἀαγ." Βαϊ 
ἴτοτα 1 Κίπρβ 1χ. 16, ἰξ ἀρρεδῖβ δαὶ ἴῃς Κη 
οὗ Ἐργρὶ 51ἐν (ῃς (δηδδῃϊ65 οὗ ὕεζεσ ἀμὰ ρὰνς 
186 οἰ ἴο δἰβ ἀδυρῃῖες, ὙΠῸ ὑγὰβ τηδιτίεά ἴο 
Θοϊοηοῃ ΘΑΣΪΥ ἰῇ Ὧ15 τεῖρτι. Ἡδεηςς τπ6 ψογάβ 
οἵ [ὀοβδυλ χνὶΐ. 10, τηυκῖ ανα δε Ὑτι ἐπ Ὀείοτα 
ἴῃς Ὀεριπηΐηρ οὗ ἴπ6 τεῖστι οὗ ϑοϊοιῆοῦ, Τδῃε 
ἐριμεῖ “ ρτεαῖ᾽ αἰίδομβεά ἴο δ᾽άοῃ χὶ. 8, δηὰ 
ΧΙχ, 28, ἰτρ 165 ἴθι ϑίάοη τᾶς (ἰδ ἴῃ 6 ςαρὶϊδὶ 
οὗ Ῥμαορηῖςια; δυῖ Ὀείοτα 16 ἴἰπια οὗ Ὀανίά 
(Ρσοῦθαῦ!γ ἱπάεεά Ἰοὴρ Ὀείογε, ἰξ Κεῦτοῖκ δηά 
Μίονεσβ ἃσε τρὰϊ ἰῃ ἄχίησ ἴῃς ςἀρίυτε οἱ ϑίάοῃ 

οὗ 6 σδρίυτο οὐ Ἡδῦτγοι ὉΥ Οαϊθῦ δηά 
οὗ Ὠδῦιν Ὁ Οἰδηϊδὶ, 1 χν. 133-20. [15 
οἶδαν ταὶ ἴτμλ68568 βυςοδβϑ68 νος ραϊηποά 
Ὁγ ἴῃ6 σμ]άτοη οἵ ᾿δῇ ἴῃὰ ψψατβ υπάσοτ- 
ΔΚΟΘῊ δϊογσ ἴῃς ἀδαῖῃ οἵ ΪΤοβῆυδᾶ; ςἴ, 
]Ἰυάρ. 1, 1-1Ὁ, ΘΒΡΘΟΙΑΙΪ νοῖβα 1. Τῆς 
ΤΟΙΊΔΙΚ ἰῃ χν. 63, ἴπδὶ ἴῃς ΤΘὈιυβι165 
““ἄνοῖς τι τῆς ΤΠ] άγθη οὗ [πάλῃ αδἕ 
76 βδίοσω," σδημοῖ αν Ὀδδη τηδᾶς ὈΥ 
]οβῆυδ. [ἴ νψὰϑ ΟἿΪΥ δἷϊοσ ἴῃ6 ἀδδίῃ οὗ 
]Πορῆυα [δῖ [6 ΘΕΓΟΓΡΙ56 Ὁροὴ 6πι- 
5816 ὴλ Μὰ5 ἢγϑοὶ υπηάοτίδκοι, οἷ Τυάγ. 1, 
8. ΤῊΣ σοηπσιοϑῖ οὔ 1,415} ὈΥ ἴῃ6 Π Δη1165, 
ΤΩΘΠΠΟΠΘα 1ῃ χν. 113-190, ὈΘΙΪοΏσ8, ΔρΡᾶ- 
Τοηγ, ἴο ἃ ἰδίεσ ρεηοά 5111}, βίῃηςθ 19 
Βρδοϊδὶ τεοοσὰ οσουτβ ἴῃ Πᾶς. ΧΥΠ. 

ΕὸΥ ἴμ656 τϑαβοῃβ ἴῃς [Σδα 0 οἵ [ἢ 6 
ἘΔΌὈΙη5, ΒΟ πδιηθ8 [βῆμα 45 Ὠϊτη- 
86 ΓΠ6 5016 νυΣτιῖοτ οὗ [15 θοΟΪΚ, τηυϑὶ Δ ρ- 
ΡῬΑΣΙΘΏΤΥ Ὅς δραπάομθά, [1 [58 Ὀδθῃ, 
ΠΟΜΟΝΟΙ, ΒΌρΡροτίθα ὉΥ̓͂ ψαίδὈϊι5, Οετ- 
Βαγά, Ηοιϊηροι, ΟᾶσρζΖονυ, Βίϑῃορ Ρδίτοϊ, 
ὅζο. ; δὰ νοῦν δΌΪν Ὀγ Κορηΐρ, “ Αἰεἰαβῖ. 
δά, 1. ϑίῃςθ ἴῃ6 Ἰηάϊοδίοι5 οὗ ᾿ΟΠ- 
ῬοΟΒΙ ΟΣ; ἸΏ ΟΥ ΠΘΔΓ 6 ἀρ6 οὗ Τ᾿ οϑῆυδ τὲ 
απ δῃάὰ Ὡυτιοζουβ, σομ)͵θοΐυσαα ἤδνα 
Ὀδο μαζαγάθδα ἴπδὶ ἘΠῸ64ΖΔῚ ψὙκλ5 [Π6 
δυῖμοῦ ((ἰνίη, 1μἀναίθγ) ; ῬὨΙΛθἢᾶ5 
(ἰρμίοοι, Ῥοὶθ “Θγῃορϑβι5᾽) ; ϑαγηιοὶ 
(υμία5, Οαϊονί5). δυο σοῃ)θοίιταβ 
ἙοδΔὴ ὩΘΙΙΠΟΥ Ὀ6 Ῥτγονθα ποσ ἀἰϊβρτονβά, 
Ουιζ ονϊάδῃςς ᾿ηΐογηδὶ δρὰ δχίοσηδὶ σθῃ- 
ἄετβ 1 πκοὶγ τὲ ἴῃς Ὀοοὶς τγὰ8 σοϊὼ- 
Ῥοβϑα ῬδσΕΥ ἔομὰ ΡΘΙΞΟ 4] ΟὈϑοσνδί οι 
Δα ἸΠΘΔΌΪΓΥ, ΡΑΣΕ οὐ οὗ ῥτγθ- σι ϑ! 
δῃὰ διίζμθηςς ἀοοσυμηδηῖϊβ, 1 ἃ [δ 
γδδῖβ ἔτομλ ἴῃ68 ἀφαῖμ οὗ Τοβῆυα, δῃά 
ΡΓΟΌΔΟΙΥ ἔἴτομλ τηδίθσιδὶς {Γ]5ηδα 1Ὰ 
Ῥασί ΌὈΥ Ϊ]οβϑῆυδ Ὠιπηβοῖ, Τὴ ἴδσ ἰδίθγ 
ἀδῖο5 δϑϑισηθαὰ ἴο 1ἴζ ὈΥ̓ ΘΟΙΔ6 816 δΥΘΙΥ͂ 

ὉΥ ἴΐς ῬΉΪΠςἰ68 ἴῃ οὐ δδουϊ Β.0. 1208), ἴῃ6 
ΒΘΡΘΙΠΊΟΩΥ γγ88 ἰγαηκίετγο ἴο Τγτθ. Μοσϑουεσ ἴῃ 
ΧΙΙΣ. 4-6, [6 διάοῃίϊδηβ δῖα οουπίε διιοηρβῖ ἴῃ 6 
ἐῃΟΙΏΪ65 οὗ ἴβγϑεὶ ἀ5 {ΠΥ ᾶτε 4150 ἴῃ [πάρεβ χ, 12: 
Ὀαϊῖ ἴῃ ἴῃς τεῖρτι οὗ Πανιὰ ἴμ6 τεϊδίοηβ οὗ [β5γδεὶ 
ἴο ἴδ ῬΒορπιοίδηβ σετα οὗ ἴῃς τηοβὶ ἔπ ο θα ]γ 
ἌἙδαγαςῖοσ: οὗ 1 Κίηρβ ἱν. 1. ΤΏας κίδίοσηοηϊ ἴῃ 
χν. 63, ταὶ “τῆς Ἰεῦδιυιπ[65 ἀνγε}] ἢ τ 6 ςἢ}]- 
ἄτεη οἵ ̓ υἀδὲ δἵ }γυβαὶθπὶ ἀπο [5 ἀΑΥ ᾽ τηυξὲ 
Ῥεϊοηρ ἴο ἃ ἔϊπια ργενίουβ ἴο ἴῃς ἰαἰκίησ οὗ Γἐγὰ- 
βδίθλ δηὰ ἴῃς ἀεβιίγαοςιίοη οὗ ἴῃς ΤεὈιυβῖ65. ὮΥ 
υανίἃ φΑΎΪ ἴῃ 8 τεῖρῃ, 2 ὅπ. υ. 6 : 
Αραΐῃ ἴπε νογάξ υϑεὰ δρουϊ ἴῃς ΟΙ δο 65 1χ. 
27, “]7οβῆυα τοδάς [ἤδπὶ ονοῖς οὗ σψοοά, ἂς. 
ον ἴῃ δ]ῖδασ οὗ ἴδε 1,οστά Ἔνεὴ ἴο 115 ἀδὺ ἴῃ ἴῃς 
Ρίϑος ΒΟ Ης 5βουϊά Ἄςἤοοβς ἢ ἐπ ρΡ}Ὺ [μὲ ἴῃς 
δῖῖε οὗ [δ6 ἰδπιρὶς ψγῶ8 οὶ γεῖ ἀεϊετγιηϊηδὰ : οἴ, 
ου Ὠευϊ. χΥὶ. δ. 
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ὙΑΥ τηοτῖς αἀἰισις ἴο σθοοης]]6 ἢ [ἴῃς 
[λοῖβ δῃηὰ δνϊάδησσ. 

6. ΝΙΤΥ ΑΝ ἹΝΡΘΕΡΕΝΌΕΝΟΕ ΟΕ ΤῊΗΕ 
ΒΟΟΚ. ΕΒΕΙΑΤΙΟΝ ΤῸ ΡΕΕΟΕΌΙΝΟ ΑΝῸ 

ΘΌΘΟΕΕΡΌΙΝΟ ΒΟΟΚΘΒ. 

ΤἼΘ Ὀοοΐκ οὗ 7οϑῆτα 15 ἃ ψοσκ σομι- 
ὈΪεῖθ ἴῃ 1156} ψ ἢ δὴ οὐρβδηϊο ὉΠ1ΠῪ δηὰ 
Ρόδου Αγ Ομδγδοίοσιϑῖῖοβ ΤῊ]5 ΔΡΡΘδΙβ 

(1) Ετοσα ἴῃς ἀδβη θη 655 οὗ 6 ἩΓΟΙ 5 
Ῥυγροβα, δῃᾶὰ τς (ποτουρῆμθθ5 ΜΙ] 
ΠΟ ἢ6 ὄχοουΐος 1, Ηδ ῥσόοροββεβ ἴο 
Ὠδιταῖθ ἴῃ6 σοῃημπεβδῖ οὗ Οδηδδῃ, δπά 
ἴο ῥτοβθηΐ τῆδιὶ οοηαιοϑδὶ 85 ἃ ὑτοοῖ οὗ 
(οαάβ ΠαάοΙμΥ ἴο 15 σονθῆδηῖ, Τῆς 
ἤσυτο οὗ [οϑῆυα, οὗ σουγϑα, 15 ΠΟΏ5ΡΙ- 
οουβ 1 ἢϊθ ὩδΙγαῖῖνα, Ὀεοδῦδα Γοβῆσα 
γγὰ5 ἴῃ6 σδρίδιη Ὑῆὴοὸ ἰδὰ (Π6 Ποϑβῖβ οὗ 
15γδδὶ ἴο νἱοΐοιγ᾽υ. Βυΐ ἴῃ6 ΤΟΙ ἀο65 
Ὡοῖ ᾿ἰπιῖῖ Ὠἰγαβ ΙΓ ἴο ἴΠ6 δομιθνοιγθηῖβ οὗ 
Τοβῆυα, Ηΐδ ρῖνεϑβ δὴ δοσουῃῖ οὗ ἴῃ 6 σου- 
αυδϑὶ οὗ ΟἸἸοδα δηὰ Βαϑῆδῃ ὈΥ Μοϑββϑϑ, 
δῃηὰ ἰμϑβοσῖβ ἴοο (1 οἷ. ΧἹ]].) βθνθῖαὶ ἀ6- 
14:15 δῦουϊς 11 ὙὨΙΟΒ δῖ ηοΐ ἑουῃά 1 ἴῃ6 
Ῥομίδίδυοῆ. Ηδ 4«ἷ5ο δἅϊἀ5 Ὡοῖί!ςαβ οἴ 51ιι0- 
ο65565 ραϊηθα Ὁγ ἱπάϊνιάυαὶϊ {τ 65 δίϊοσ 
[η6 ἀδαῖῃ οὗ Τοβῆυα, ἃ8 γᾶς βῇονπι 1η 
τὰς Ιαϑῖ δδοοῃ, Νοὺ Ὀοίῇ ἴῃ656 56εῖ5 οὗ 
δα απ οηβ ἴο ἴῃς τηδῖῃ Ὀοαγ οὗ ἢϊξς 5ἴογγ, 
ὙΠΟ. Ὀεϊοηρβ ἴο ἴ[μ6 Πἰδατης δηᾶ Ἰθδάδυ- 
5}1Ρ οὗἉ 7ἨὌϑῆυδ, ᾶτὸ ἴο Ὀ6 δχρ αἰηθαά ΟἿΪΥ 
ὉΥ ἃ τείδεγθησα ἴο [6 ὙΠ οΙ 5 ἀἰδμῃςϊ δηὰ 
ΒΡΘΟΙΔΑΙ δ΄... 

(2) Ετοῖὰ ἴδε ἴοκθῃ8 οὗ σοῃῃοχίοῃ 
δῃηὰ τροιποά δρρατζθηῖ τὨσουρῆου, Νοῖ 
ΟὨΪΥ ἀοαδβ [6 ἢτϑὶ ρατί, νυ] ἢ τοοογά8 
[Π6 γγᾶγβ (,.-χΧὶ}.)} ον! θηῖγ Ἰοδὰ υρ ἴο ἴΠ6 
βεσοηά ρῬατΐ (Χ]1].-χχῖν.), ψΏΙΟἢ ἀαβογι 65 
1ὴ6 μασι τοι οὗ [Π6 τουτί ΟΣ ἤδη 5υὺ- 
ἀυςά, Ῥυζ τ[ῃ6 σοπίεοηϊβ οὗ δδοῦ Ῥασῖ ἵἌΚθὰ 
ΒΙΏΡΙΥ 16 βίνθη ἴῃ ῬΓΟΡΟΙ δηά οῃτγοῦο- 
Ἰοχίςαὶ οσάδσ, δὴ τταηϑδοῖοη ρΤΟΝ ΠΡ 
οι οὗ ἴῃ6 ομδ ριδθοβάϊηρ. Τἢ5 15 56] 
δνϊἀδηΐ τὰ [ἢ6 Ὠἰδίοτιο δ] Ὠδτταῖϊνε οὗ [ῃ6 
ΘΑΙΪΥ ΟὨαρίοιβ ; Ὀυΐ 11 οχίδίβ 4]50 ἴῃ 
[6 ᾿ορορτδρῇϊοδὶ ομαρίεγβ, δὰ Ἵχρ δῆς 
[ῃ6 οἴπογνδε ίγαηρο δηά Ῥουρ ΧΩ 
βίδιθηθηῖβ οὔ 6 ρσόσδϑβοα [του ρἢ ΜΏΙΟΏ 
[6 οοτηρίοῖς δοσηθηϊ ψγὰ5 δἱ ᾿θηρίῃ 
εὔἴεοιθα, [Ιζ τηῖρῃϊ παϊυγα! Υ ἤανα ὈΘΘῺ 

1 Τῆς δυῖμον οὗ ἴμε “Θϑγπορϑὶς ὅδςτ. 5. Πρ. 
δἀὰεοὰ ἰο ἴῃς νοῖκϑ οὗ 81, Αἰ βαπαβίυβ, βαγξ οὗ 
[15 Ὀοοΐὶκς απὰ ἴοβε παῖ (Ὁ]]ονν ἃς [ΔΓ δ5 ἰῃδῖ οὗ 
Ἐδτα, ἴμαὶ ἸΟῪ τὲ οὗ πάντα ἐκείνων σνγγραφαὶ 
ὧν καὶ τὰς ἐπιγραφὰς φέρουσι καὶ περὶ ὧν διαλαμβά- 
γουσι᾿ λόγος δὲ φέρεται παρὰ τῶν κατὰ τοὺς 

. ἹΝΤΚΟΌΌΟΤΙΟΝ ΤῸ 

ἐχρεοϊοά {πᾶὶ ἴῃς {τῦ65 5811 ἴο Ὀ6 ῬὉτο- 
νἀ 6ἀ ἴον δίϊοσ ἴῃ6 βειϑτθηΐ οὗ ἵνγο δηᾶ 
ἃ Δ] {τπ065 ἴῃ ΟἸ]οδα ψουϊὰ ἄταν ΤΠ ΘΓ 
Ἰοῖβ βἰ] απ ουβὶγ, δηὰ (ἤθη 6 ρῬυΐ 41} 
δῖ ΟΠΟ6 1ῃἴ0 ροββθϑϑβίοῃ οὗ [ΠΕΣ 56 ν ΓᾺ] 1ἢ- 
Βοπίδησθβ, Βυΐ 115 ψγὰ5 ποῖ 585ὲ.5ὡ ΤΠ 
Ρον τῆι {Π065 οὗ Τμάδῃ, ἘΡρῆταϊμα, δὰ 
1ῃ6 δ] οὗ Μδῃδββθῆ, ψοΓΘ, ἔῸΓ στο 9 
ποῖ σἰδίθδα, ὥἤτγθὶ ρσχονι θὰ ἴοσ (566 
ΟἹ χὶν. 2); δῃηὰ ἋΠδη, δίϊοσ ἃ ρδι56, 
ΡΙΟΌΔΟΪΙΥ οὗ βογης ἰθηρίῃ οὗ ἅμμθ, ἴῃ 6 
ΚΔ ὈόγΆδο] 86 ψὰ5 τοιηονοά ἔγο ΟἸραὶ 
ἴο 5ΠΠΟΙ, δηὰ τὴς ρασγιοη ννᾶ5 γοϑυπγθα 
ὉΥ ]οἩδῆυδ δῃὰ ΕἸθαΖαγ δ ἴΠ6 ἰδίου ρ]αςα. 
Βυϊ ψῆθα ἴΠ6 βενεὴ {Π065 ψΏΙοη Πδά 
ποῖ γεί τϑοεϊνβὰ 16 }Ὑ ἸΠπεδηςς (ΧΥΠΙ. 
1, 2) οᾶτὴθ ἴο Ὀ6 ἀφβαὶ ἢ, 11 ἀρρδαγεά 
[παι ἴῃς υπῃδ]]οιοα τΟΥΓ ΟΥΥ τγὰ5 ἰη508|- 
εἰδηῖ ἔου ἴθι. δηςδ ἃ γο- δα)υδηθηῖ 
δαά ἴο Ὀς πιαάδ. ϑιπίθοῃ δηὰ )4π μαὰ 
ἴο Ὀ6 5ειἰδὰ ψιτπη ἴῃς Ὀουπάδιθβ οΠρὶ- 
ὨΔΙΪΥ δϑϑὶσηδά ἴο [πα δἢ (566 Οἡ ΧΙχ. 1: δῃά 
40, 8344.), ἀηά 5οπ)6 σε βοδου8. 56 61 
᾿ἰϑοῖο να Ὀδδῃ ἐουπα ὩΘΟΟβϑατΥ θα 6 ἢ 
ἘΡἨγδίτω, Μδῃδβϑοοῖ, δηὰ [ἢ οἰμεῦ ἴΠΌ065 
Ὀοτάδηηρ οἡ ἴπειὰ (οξ, χν!. 9, 544ᾳ.).. Α 
Ἰαῖθ ΤΟΙ, ῬΟΥΚΙΏΣ ὑρ οἷά τηδίθῃδὶβ 
ἰηΐο 4 οοῃδὶδίθης ΜΏοΪ6, νου ὰ Ὡδνοῦ 
δανς ρῥογηγ το ῥγοσθθαϊηρβ ὙΠΙΟἢ ἸοοΙς 
80 ΟὈΙΟΙΒΙΥ αὐ κυναγὰ δηὰ 1]1-δαδρίεα, 
Δα ψΏΙΟἢ τᾶν Ὀ6 ανθῃ ἀσβοροα 85 
ἴο 08 ὈπδοσοιηίδὈ 6, ἴο ΤΟΙΔΔΙὴ [ἢ ἢ15 
Ὠϊξίοιγ. δε πᾶν βυγεῖγ ἤοῖα δνθηῖβ 
86ῖ ΤΟΥ Ἰῃ συ ΟΟ 550 85 ΤΏΘΥ δοῦ Δ }} 
οοουτταὰ, δηὰ ὈΥ ἃ δι δι] δημα]ϑῖ, 
ΕἸΏΔΙγ, 16 ψηο]ϊΘ ψοσκΚ ΓΟΆσο 65 115 
ὨδίυΓΑ] οἷοβα ἴῷ [π6 ἀδαῖῃ δηά διυπδὶ οὗ 
7οβῆυα διὰ Ἐ]θαΖζΖασ, το πα Ὀοτης [ἴῃς 
Ἰεδαϊηρ ρατῖβ 1 τῆς ττδηβδοίοης ΨΏΙΟὮ 
[6 νψτιῖοτ τηδάς ἰΐ 5 Ὀυι.51}. 655 ἴο τεσοχά, 

(3) Ετοῦὶ ἴῃς 5ῖγ]6 δῃηα ρῇῃγαβθοίορυ. 
Νο ἀουδῖ [Π6Γ6 ᾶἃῖὸ ραβϑϑαρϑδ ἢ ἴῃ6 ὈΟΟΪΚ 
ΜὨΙΟὮ ΟἸΟΘ αν Γαβθ 0 ]6 ρᾶτῖβ οἵ ἴῃ Ρεηΐδ- 
ἴδιο, ὙΤῊ]Β 15 ΥΘΙΥ 5ΡΪΥ Ἔχρ αἰηθὰ ὈῪ 
ἴῃ ἴδοϊ ἴπᾶὶ [οϑῆυα αἀϊά Ὀυϊ ὀχεσυΐα ἴῃς 
Ῥἰδηϑ [614 ἀονγῃ ὈὉΥ Μοϑβεβ ; δῃηὰ [ἢς βἴοιν 
οὗ ἢ15 μανιὴρ ἀοηδ 80 15 βαϊυγα! οσάθα 
ὉΥ οὔθ Ψψῆὴο δὰ “16 ὈοοΚ οὗ [Π6 αν " 
(εἴ. χχῖν. 26) Ὀείοσε Ἀϊηὶ ἰῇ ἰδσηλ5 Κα 
ἴῃοβ86 ἴῃ ψὨ]οἢ [ἢ6 οΟΥΠΡΊΠ4] ᾿Π] ΠΟΙ] 5 

ἑκάστους καίρους προφητῶν σνγγεγράφθαι αὐτά, 
ΤΠοοάοτεῖ (΄ Οὐδοκῖ. ἰῃ [οϑυδηι" Χιν.), οὔβεσνο5 
ἱπ ταοίεγσθῃος ἴο ἔδ6 οἰϊαϊίΐοη ἔγοπὶ πε Ὀοοΐὶς οὗ 
]Α5ῃοῦ ἴῃ χ. 13, δῆλον τοίνυν κἀντεῦθεν ὡς ἄλλος 
τις τῶν μεταγενεστέρων τὴν βίβλον ταύτην σννε- 
ραψε λαβὼν ἐξ ἑτέρας βίβλου τὰς ἀφορμάς, 
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Πδὰ Ῥδθὴ σοηνουθᾷ. Μούβδονοσ ἴἢ6 δη- 
οἰδεῖ Ηθῦτγον ἴοηρυα αἰὰ ποῖ ροϑββ658 
{πᾶ ΤΠΟΡ᾿οιι5η 685 δηά βΒοχὶ Ὁ} 7 τ ΠΙΟῈ 
Ῥεϊοηρβ ἴο τηοάδσῃ ἰδηριιαρεβ (ες. ΟἹ 
Πευῖ. 1. 9), δηὰ [ποῖα 15 ποίῃίηρ 50- 
Ρηβίηρ ἰἴῃ [Π6 ἕδος ἴπαὶ ἱπάδρεηαθηξ 
ὙΓ1ῸῚ5 1 οἷα Ηδῦτον δῃου ἃ ἢν ἴο 
ἀνΔ}} Πποτηβοῖναβ οὗ 5: ΓΔ ΠΟΙ ΠΔΙΙΟΏ 5 
οἵ ψοτγτάς. Ὑεῖ ἴῃ 51}]6 οὗὁἨ [Π158 ὈΟΟΚ ἢδ5 
1ῖ95 ἀϊδί!ῃςνα ἐδαΐιγοθ, ΠΘΙΠοΣσ ἱς Ὁδ 
σοτηραγοα ψὰ ἴῃ6 Ῥεηίϊδίδι ἢ ΟΥ ψ] 
1ῃς ΟΙΠΟΓ δηὰ ἰαδίεσ Ὠϊβίοτ δὶ ὈοοΚβ. Ατ- 
Οἤ δ βτ5 ἰοαηά ἴῃ ἴῃ6 νττηρε οὗ Μοϑδϑ 
416 ποῖ ἰοπμα ἤοτο, δηὰ [ΘΓ ἂτὸ [χάος 
{πὶ [ῃ6 ἰδησυαρα δὰ ϑοπιθνηδίὶ ἀδνο- 
Ἰορεβὰ 156 ]ΓἸὴ τῃ 6 ᾿πίοτνα]. Οἡ τς οἵοΣ 
Ὠδηα [πεῖῸ ἀγα ρῆγσαβθϑ σΟΙΏΠΊΟΣ ἴο [15 
Ὀοοΐκ δηὰ τῆς Ῥεηίδίθιςἢ δηα οἷά ἴουσῃ8 
δηὰ τηοάος οὗ νΠτηρ, ΜΠΙΟἢ αἰβαρρθαγ 
ἴῃ ἴΠ6 ἰαῖδσ ὈοοΚβ δίτορείμοσ 3 ΑΑπά γεῖ 
ρα Ρἤγαϑοβ, ψογάβ, ἀρὰ ρτδηγπδίο Δ] 
ἴοι ΟΟΙΙΏΟη ἰῃ ἰδῖοσ Ὀοοκβ δῃὰ 
ΒΟΙ2ΘΣ.Ε5 ὈΘΟΌΠΑΥΪΝ 5υ!40]16 ἴο [ῃς 
ΤΟΡΙο5 οὗ [158 Ὀοοΐκ ἀτὰ ποῖ ἰουηά ἴῃ 1{.ὅ 
6 σδῃσγαὶ τοϑυϊξ οὗ δὴ δὶ γβὶβ οἵ 16 
Πησυ 58]. Ῥγορουίε5 οὗ ἴἢ6 Ὅρος (οῖ- 
ΚΔΙΏΪΥ σοττοθογαῖθα ἴῃ6 σΟΠΟ] 510 0}5 51ρ- 
δϑεβῖεα ΡΥ [86 σοπιραοίῃθβα δηα σοτὰ- 
Ῥἰοίθῃθϑϑ οὗ 115 σοῃίθῃῖϑβ. 

Τῆς σοῃνογρίηρ ίοστος οὗ ἴῃ656 ατρὺυ- 
ΤΑΘῺ5 15 ὉΠΑΘΏΙΔΟΪΥ στοαῖ, δηαᾶ 11 15 ποῖ 
ΒΟΠΟΌΒΙΥ ἱπηραϊγεὰ ὈΥ͂ [ῃ6 ἀἸβοσερδηςοίθϑ 
ΔΙΙεσοα ἴο οχίϑὶ ἰῃ ἴῃς ὈοΟκΚ [1ἴ56]Γ ὈῪ 
Ηαιῆ δίάμοιη, ες Υεῖίε, ὅζο. ἘὸῸσ 

1 ΤΏῊς υὑἐ6 οὗ δ ΠἼ ἴου ΝῊ, δ ἢ ίοτ πῦνῖ, Σ 
ἴον ΠῚ) ποϊςα 5 δγομαίβιης ἰῃ ἴῃς Ῥεηϊδί εις, 
(5εε Ιηϊτοᾶ, ἴο ἴ6 Ῥεηΐ. ἢ. 18.) ἀρρεᾶδῖβ πο 
Ἰοῆρσεσ 'ἰῃ ]οβῆυα. ΤΆς ἔοστῃ ΠΥ οὐ ἴῃς 5δτὴης 
Ὑτ τε ἀείεοϊ νειν ἿΠῸὋῸ ἰ5 φομϑα ΠΕ ἀδεὰ 
τὨτουρδουϊ ἴῃς Ῥοοῖκ, ἔνγοπίγ-οἰχ {ἰπλ6ς ἴῃ 4]], 
Ὑγμ1]ςῖ ἴῃ ἴΠ6 Ῥεηϊαϊουςῃ! ἴῃς τψογὰ ἰβ αἰ να 

Ἴ, Το ποχγὰ τερθαίθαϊυ οἰωρίογεά ἴῃ [6 

Ῥεηίαίευς ἢ ἕος (δς Κιηρσάοσιβ οὗ ϑδοη δπά Ορ ͵ἰ5 

ΞΟ; ἴῃ Τοβθυα ἐξ 15 ἀδοίμεσ ἴοσπι ΠΥΣΡΘΌ, 
ΠΟ οὐοῦϊς ἄνα ἴἰπ|6ὸ ἱπ οἷ, χὶϊ. ΤὨς 
ῬὮγαθς ΡΝ 2) ἷξ τερεδίθαϊῃη υϑεὰ (1. 14, νΥἱ. 

2. ἄς.) ἕοτ ἴδε δ. 3 οἵ Ῥευξ, , 18. ΤΒερα 
ΔΓΕ ΟἿΪΥ ἐχδιρὶεβ ; ἴῃς [15ῖ ταϊὶσϊ Ὀ6 τλδὰθ νοΓῪ 
Ἰοηρ. 
ξ δυο 816 : (1) ῬὮγαθεβ δι. “ὁ στουρηῖ 

01] ἰῃ [ἴσγδο],᾽ υἱῖ. 15; δηὰ ““ρεορὶβ ὄνεὴ 85 
ἴπε ξΞαπὰ σῆἢϊςῖ ἰ5 οἡ ἴῃ6 568 5ῆοζγα ἴῃ τα ταά6,᾽ 
χὶ. 4; πος τὰ ἐτεαυσηΐϊ ἰῃ ἴα Ῥοηϊαΐουςἢ, ἀπά 
ΟΟΟΌΣ ὀδοἢ οὔσας δρδῖῃ 1η ἤιάρσοβ, Ραϊ ηοὶ 50Ὁ- 
ΒΕΠΌΘΏΓΥ : ἴδς ἀεϑοτιρίίοη οὗ (αμάδῃ ἃ5 “8 
Ἰληὰ βονίηρ νυ τ ΠΠκ δὰ ΠοποΥ,᾽" οοπηπιοῃ ἴῃ 
16 Ῥεπίαϊεουςῇῃ, οοςατϑ ίοσ ἰῆς ἰα5ὶ ἔἰππς ἰπ [οϑθυα 
Υ. ό, πη} τ ἰδ σε θοβοεὰ ἰῃ ἕδσ ἰδίας ἀδγυ ὈΥῪ 

ΣΙ 

ἴπ656 ἃΓ6 εἰπεῖ οὗ δοὸ νγεῖρῃϊ, οΥὁ δάγῃϊ οἱ 
τοδὰν δχρδηδίίοη. Ἴἤδσς ἰ5, ἀρ. ἀουρί- 
1655, ἃ ἀ!δγεηος οἵ σῖγ᾽ 6, ιγογάϑβ, δηὰ [τϑδῖ- 
τιδηΐ ἴῃ [ἢ6 Ὠἰδίοσιοδὶ σμαρίοσβ, 48 ςοη- 
ιταϑῖδα ἢ [ἢ6 (ΟΡοΟΡτΑΡΉΙΟΔ] σπδρίεσβ. 
Βυς {Πὶ5 15 ΟἿΪΥ ᾿Ὑδαῖ ταὶρῃϊ Ὀ6 ἀχροοϊοὰ 
ἔτοτα ἴἢ6 αἴνοῖβθα παίυσο οὗ τῆς βυ] οἴϑ, 
δηὰ ἔτοπὶ ἴῃς κοϊξονιάδθης δος ἴδ ἰῇ 
Ιαυοἢ οἵ [Π6 Ἰαίθσ ρατὶ οἵ ἢΐ5 ἰδϑὶς (6 
ΔΌΚΠΟΥ νὰ8 ψΟΥΚΙῺΡ ἴτοῦὶ ῥτοθ-ἐχ βίην 
ἀοουϊηοηῖθ. ΕΝΟΙΥ ΟἿδ ὙΠῸ Ἡ͵165 15 
ΑΑτς οὗ ἴπ6 Ιηῆυδησα δχογοϊβο, ροῖ- 
ὮΔΡ5 ὈΠΟΟΙΞΟΙΟΙΒΙΥ ἴο Ὠἰγ56 ἢ, ἀροὴ ἢΪ5 
οὐ ΝΟ Δ υΪ ΤΥ ὉΥ πὶ οὗ [6 δυϊῃποῦτ 68 
ὙΠΟ Π6 τὰν Ὀ6 σοηϑυ ] ηρ αἱ ἴπ6 ἔτη ; 
δα ποίησ τπογοίουα 15 βυϊϑιδητδιοα 
δραϊηβϑῖ [06 ὑη}} οὗ δυϊπουβηϊρ ὈΥ οὐ- 
ϑαΎν!ηρ ἴῃδι ᾿η τ[ῃ6 ΑΙ] οΓ ὨΔ]Γ οὗ [ῃς ὈοοΚ 
[6 νοτγὰ τἀφόλῤεξ 18 σεΏΘτα ΝΥ υδεὰ ἔοτ 
ἐγ 6," ἴὰ ἴῃς Ἰαιῖεσ Πα], 106 βυῃοηγ- 
Του 5 ψοσαὰ (᾿ξ Ὀ6 5 ΠΟΥ ΞΥΠΟΏΥΤΩΟΙΙ5) 
»αΐεά, Τὴ κΚ τοηλαυκ ΔΡΡ0]165 ἴο 
Β6ν αὶ ΟἿΟΣ 51: Π}114Γ ΔΥριτηδηΐβ. 
ΤΏΙ ᾶγο, ἀραϊη, ἀουι1655, ἀΙβηου 165 

ἴῃ ἴΠ6 δοσουηῖ οὗὨ ἴπε οσδρίυτε οἵ Αἱ (ςἢ. 
ν}}}.). Βα τἢε56 50] 6 ν ἀῦῖϑ6 ουξκ οὗ [ἢ6 
ὨΌΓΌΘΓΒ, Δηα ΔΓ6 ἴδ. ΤΏΟΣΘ ὈΓΟΔΌΪ ἄιι6 
ἴο ἃ τηϊϑίδκα ἴῃ [6 πυτηθγαὶβ (566 οἱ νἹ}. 
3), ΜὨΙΟΝ 15 ὈΥ ὩΟ Ιηδλ 8 οὗ Ἰπίτεσυδηῖ 
οσσύσγοηςσθ, ἴδῃ ἴο [6 ργδϑθηςθ ἰὴ ἴῃ 6 
Ὠδιγαῖινα οὗ ἴψο οὐ ἴῆτεα ἀἰβεγθηΐ νϑὺ- 
βίοῃηϑ οὗ [ἢ6 δνθηῖ ψῃϊοἢ [86 βῃη4] 
ΘαΙ ΟΣ οπεα ἴο Παιτηοηϊζαε. ΟΙο5 ἀο 
Ὡοΐ 51:61] ΘῈ] σοι ον ΘΧΙΓΘΙΩΟΙΪΥ 

7οτειδῆ δὰ ἘζΖοϊκῖοὶ : “τς Βοδᾶς οἵ [ἢ6 
ἰαῖμεῖβ," οσ, “οὗ ἴῃς ἢουδο οἵ [μεῖς (Δί οτς,," ἴῃ 
Χὶν. ΣΙ ; ΧΙΧ, 51 ; ΧΧΙΙ. 14, ἃς. 15 οογηοῦ ἰ [ἢ 6 
Ῥεηϊαίδυςι, Ὀπῖ οοουτβ ἢῸ ποτε Ἔχοορῖ 1 (ἤτσοῃ. 
Υ. 24, ἩὮετα ἴἰ 15 ον  ἀθη ἴακοα ἴσομλ δὴ οἱὰ 
ΒΟΊΙΓΟΘ. 

(2) Εοστὴβ δῃὰ πιοάεβ οὐ νυ ηρ, ἐς. ἴῃς τ5ς 
οἵ ΠΠἼ 85 ἃ ἰδυιίηἶης ργοηουπ ἰηοίςδά οὗ ΠΝ, ἰἱ. 
17, 18, ἃς. ; δηά [Π6 Κα υϑς οὗ ὨΠΕἘΝ ἴῃ ἷν, 3; 
Δα οὗ ἃ τηδϑου]ης 50 ΠΠἘχ ἴο γοργεβεηϊ ἃ ἔδιηὶ- 
πίῃς ποῦ ἴῃ ἰν. ὅ, χὶ. 13, ἄς. ; δηὰ (Ὡσουρσπουῖ 
ἴ8ε Ὀοοὶς ἴῃς ρῥγεάδοπιρμδηος οὗ ἴδε ϑοσγίρῖϊο 
ἀείεςϊνα ονοῦ ἴπ6 βου ρο ρ]θῆδ. 

8 (ορίουϑ ἱΠυκίταϊοη οὔ (Ὠϊ5 ἀπὰ [ἢ ὑσδοδάϊηρσ 
βἰδι θη θηῖβ νν1}}} θ6 ἰουπά ἰῃ Κοεηὶρ᾽β “ΑἸ .-ἰοκῖδ- 
ταθηῖ]. διυά,᾽ ἱ, 109, 54ᾳ4ᾳι [πβίδῃοεβ δὲ [86 
[ο]]ονίπς : [86 οχργεβϑίοη “1Ἴοσγὰ οἱ Ηοοῖς,᾽" 
τεαυοηὶ ἴῃ ἴπε Ὀοοΐκβ οὗ ϑδπιιοὶ, Κίηρβ, ἄς.,, 
5 Ὡοῖ ἰουπὰ ἴῃ Ϊοβδυλ, ᾿πουρἢ αἰπιοβὶ 5Ξο]ςοϊϊεὰ 
ΌΥ ἴδε 5 )οοῖ ἴῃ ἸΏΔΩΥ ῥ]ᾶςαϑ ; [πε δοῦτονϊδ- 
ἴοη Ὁ ίου ἽΝ δ, σοπιπλοι ἴῃ Ἰαΐοσ Ὀοοΐκ5, δῃά 
τηεῖ ψὮ ἐνεη ἴῃ Ἰυάρσεβ, ἄοεβ ποῖ οὐὔουγ ἴῃ 
Ϊοβῆυα ; δῃὰ ( Πδ] ἀδίβπιβ ἃτὸ δῦβεηϊ [πγουρσδουῦυῖ, 
Ἐχαιαρος οὗ Ἰαῖοσ ίοττηβ, δπὰ οἵ (πμα] ἀδίβπ"ϑ, 
Μεγ Ἰπἀδοὰ 8] ρε Υ Μδατγει δηὰ ὃὈς ΝΥ εἴϊε, 
αὶ μανε ποῖ θδθῇ σους} ῥγεβϑθα Ὁγ ἰἸδῖοσ οσί ἰς9. 
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ὉΠΠΚΟΙγ 1 15 (πη4ὶ 4 Ἑσοτῃροβίοη ψΏϊοΝ 
δὰ Ὀδθη ἀρδῖὶῃ δηᾶὰ ρδὶη σϑν]βοα δῃηά 
τους ἢ, 85 ΠΟΥ τηδὶηϊδη 18 [6 ο456 
ἢ (6 ΒοοΙ οὗ Τ]οϑλια, 5ῃου]ἃ Ὀς ρεΓ- 
ταϊ δὰ ἴο τοΐδιη ρα] ρ4]6 Ἰῃοοῃβϑίθης 65, 
5 Οἢ 85 ἴΠ056 ΨΏΙΟὮ [Π6γ 4|1|6ρα. ΤἼΏΘ56 ἃγὸ 
ῬτθοΙ δεν [Π6 Κἰηά οὗ Δ 4165  ΒΙΟἢ ἃ 
τεἀδοΐοτ τηδκίηρ ἃ ἔγεα ιι56 οὗ ὑγε- Ἔχ  β ηρ 
πχδίοτιαϊβ ἴοσ ἃ (ῃπδοογδαῖῖς ργροβα νου ]Ἱὰ 
σΟΙδ ἢν 5οοί ἢ ἀννᾶγ. ΤΠ6 σοποϊπάϊης 
γΟΙ565 οὗ οὗ, νὴ]. (320-35) 566πὶ 8Ϊ50, 
ὈοΙ ἴοσ οὐ ςδὶ δηᾶ Ὠιβίουιοδὶ σχΘΔϑΟΊ8, 
ἴο Ὀδ6 οι οὗ ΤΠΕΙΓ ῬΤΟΡΟΥ Ρῥἷαςα ; Ὀυϊ σΔἢ 
ΒΑΤΑΪΥ ἢᾶνα Ὀδθη ἱηϊοτροϊαίθα ἔσο ἃ 
ἀοουπιοης οὗ 4116 Τἤδγαςῖοσ ἰῷ ἃ ἰδῖθ 
τουτηρ οὗ ἴῃ6 θοοΚ. ὍΠΟΥ βίδπά 1Ἰη 
ὯΟ 5οτΐ οὗ ὑπο Ψ] νηδῖ ργθοθαθβ ΟΣ 
[Ο]]ονν5, Ὀαΐ, οἡ ἴΠ6 σομίσζασυ, αἀἰδίυσο [Π6 
σοΟη Πα οὗ ἴπ6 πδιταῦνο, ΤΏΘΥ 8416 
ποΐ δἱ 411} ᾿ποσόονθὴ νι ἢ ΠΕ6ῚΓ σοηίοχί, 
δηὰ ΔΡΡΕΑΣΙ ἴο πᾶνε ἼἽοϊὴβ Ἰηΐο {ΠΕΣ 
ῥταϑοηΐ ροϑβιο ΟΥ̓ τηεῖα οατοσ. (5668 
Νοίδ δὲ [ῃ6. ἐμὰ οἵ ςἢ, νἱ}}.) 

ΤῊΘ σοηιγδαϊοϊου 58] ἴο Ἔχὶϑὲ θεϊννεθη 
Β0ΠῚ6 ρᾶϑϑαβεβ ΨΏΪΟὮ 5ρεὰκ οὗ (86 ἰαπά 
8ἃ5 ΤΟΙ δἰοἷγ βυδαυεα ὈὉγ [οὈβθυά, διὰ 
οὗ τὴ6 Ο(δῃδδηϊα5 85 υἱίοι εχιγραϊοά 
(χι. τό, 17, δηὰ 23; ΧΙΪ. 7, 8, ὅζο.), δῃηὰ 
οἴμοι ΙΓ Δ]υὯθδ ἴο “ΘΙ τιιοῇ 
Ἰδλῃά,᾽ 45 511}} ἴῇ ροβϑθϑϑίοῃ οὗ [6 ἡδίινα 
ἸΠΠΔΌΙϊ ΔΗ 5 (ΧΙ, 1, 544. ; ΧΥἹ], 14, 544.; 
ΧΧΙΠ, 5, ὅζ6.), 15 ΙΏΟΙΘ ὩοϊΟΜΟΓΙΉΥ. 
τ 15 ἴο 6 οχρίαϊπθα ραν ὈΥ ἴῃς 
τΠμδοσταῖὶς νιον ΏΙΟἢ ἴἢ6 ὙΠΙΘΙ ἴα Κα5 
οὗ ἢϊ5 ἴθ ; ἃ νἱδν ΜΠΙΟἢ Ιοδας Ὠῖτη ἴὸ 
τορατὰ ἴῃ6 σοηααδβῖ 85 σοιρ οἴ ἤδη ἴἴ 
γγ)Ὰ5 850 ἐκ 2αγίε 2) εἰ, αλὰ ψΠ6ὴ 41} νγὰ5 ἀοη δ 
ἴπαὶ ννγὰ5 πθοάβά ἴο βδθ]α ἴῃ 6 5.8 6}165 
ἴο το α]156 ΛΙΠῪ [ἢ6 Ῥτογηΐῖβαβ (εξ οὨ ΧΧὶ. 
43-45) ; ῬΑΙΌΥ αἷσοὸ Ὦγ ἴπ6 ἑδοΐϊ ἰῃαΐϊ ἰ61Π|- 
ΤΟΥ ψὰ5 υηάἀου θα ϊγ ονοσταῃ ὉΥ [οϑηυ8 
αἱ ἴῃ Διο οηϑβοῖ, ψὨ]Οἢ ψγὰ5 δἰϊζοσνγασας 
Τεοονογεά ὃὉγ [ῃε Οδῃδδηϊῖοβ, δπα ΟἿΪῪ 
αραῖὶῃ δηά ΒΔ} ντεϑιθα ομ] ἴΠ6 πὶ δ ἃ 

ΕἼΣ ἄοες ποῖ 5ϑθ ΠΟΟΘΘΘΔΙΎ ἴο δχϑπιης ἴῃς 
οοσῖοβ δρουϊ ἴῃς οοτηροβι(ου οὗ (ὃς ὍοΟΪ 
δἀναηοεά ὈΥ οὔϊε ἢῸ Ὦανα οὶ γαοε Ομ 6 

. ἔογα οἵ ἃἀποίμεγ οὗ [Ὡς “ΠΘοςυπιοηὶ Ηγροίῃε51:5,᾽ 
566 [πίτοά, ἴο ὅξῃ. τνοΐ. 1. Ρρ. 21, 22. Τῇδϑα 
οὐϊος δῆποχ ἴα ὈοοκΚ ἴο ἴδ Ῥεοηίϊδίους, δηὰ 
τεραγὰ 1ἴ ἃς ἃ Ἵϑηΐο πιδάς οἵ ἴῃς βᾶπιδ οσγρί παὶ 
δουζοαβ, πε ἰορεῖπεσ ΟΥ̓ ἃ τεάδοϊοσ ἴῃ ἴδ6 
Ἰαϊϊες ἀδγς οἵ ἴπ6 ᾿οηδυογ. ὙὍὩησθα [Πδοσίο5 
δτὲ σι πουῖ ἃ Ραγίο]ς οὗ ἐχίεσηδὶ ενϊάθηος, δὰ 
ἀερεηὰ ΠΟΙ ἀροη ἴδς ἀοϑυτηρίίοης οὗ (ἢς οΥ 1 ς5 
ἘΠοπβεῖνοβ ἃς ἴο βῖγὶς, Ρῃγαθθοίορυ, ἄς. Ηον 
106 τοὶ δὰ ϑΞιιβιδπἝδὶ Ὀδςὶ5 ἴΏ6Γα ἰ5 ἔοσ (πε πὶ 
δεει5 δου ἀθηὶ ἔγοσα ἴμεὶσ «αἴαλὶ ἱῃμοοῃβϑίθῃς!65. 

ἹΝΤΕΑΟΌΟΤΙΟΝ ΤΟ 

50 Ὀϑοαυθηῖΐ, ΒοΙ 65 ἃ Ἰομρ συ οεσισηξ 
ἀαῖε, Ἐδβρθοῖδὶν 15 τμ6 αἸΒΠου ΠΥ τϑηςς 
ἔτοτῃ ἴῃ6 Ξἰαίθηγδηΐ ἸῺ Χὶ, 21, 22, τεβρεοῖ- 
1ηρ᾽ ἴ[ῃ6 Ξυδ)ιραίίοι οὗ ἴῃ 6 Απδκίσηβ, γἢῸ 
Πονοσίμ 6 1655 σοι ρροασ (Τρ. 1. 9, 544.) 
δῖ ΗδΌΣΟΣ ΤΊΔΩΥ γοδῖβ δἰϊεσψατάβ, δα 
816 ἃ βεοοῃά [16 ΤΟνθύσοσης ὉΥ̓͂ ἴΠ6 ψδζ- 
ΠΟΥ͂Ν οὗ Τυὐδῇ, ἴο Ὀς 5ο]νδὰ ἴῃ [ἢϊ5 ψαγ. 
Ἑνναϊά ̓ς Ἰάθα [μαΐϊ [6 δασὶγ σδηιραῖρη5 οὗ 
7Τοβθῆυα ΕΘ ἴῃ 1ῃ6 παῖυτα οὗ κυάάδῃ 
ΓαΙά5, ονορουγτηρ ἴοσ ἰἢ6 αχοιηεηΐ, Ὀυϊ 
ποῖ οβεοίιδ! Υ σα θαυϊηρ [6 σου, Ὠδ5 
ΡΙΟΡΔὈΪΥ το {σὰ ἴῃ τα (566 Εννα]ὰ 
“Οδβοδιοῃῖο;, 11. 29, Μασγίηδδυβ Τ͵ΥΔΏ5).). 
Αἴεσ 186 νἱοΐοτγ οὗ Βειῃ-Ποσοη, 1ξ 15 ὑσο- 
ὈΔὉ]6 ἴπαὶ ἴῃ6 σαρίυτε οὗ Ηδῦτοῃ δηὰ οἵ 
ΤΩΔΏΥ ΟΠΟΙ ἴον 5 1Π [06 5ουτὴ ψὰ5 Γὰ- 
ΡΙΟΪΥ οβεοῖεά, ἴῃς Ρϑῃὶς οὗτῃε Οδηδδηϊῖαβ 
αἰβα θην τθ τ οι δι αΟσῃ γχαϑιςίδηςσα. 
Βυϊ ψἤεξη [οὈϑῆια δά ἴο σοηςδηίταϊα Ὠ15 
ἴογσοοβ (εἶ. χὶ. 7), διὰ ἴο τοῦ ποιίἢ- 
ναι δραϊηϑῖ τῆς Κιηρ οὗ ΗδζΖοσ δπᾶ 
Ὧ]5 σοῃίεαοτγαίθβ, 4 σαὶ γ ποιὰ πδίυγα! ΠΥ 
ἴαΚ6 ρῥΐδοθ 1 Π15 σθᾶσ, δῃ! ἃ Τὴν [ΟἸᾺ5 
δ ἀϊδίποῖβ Ὀ6 το- ΟσςυρΙ δα ΌὈγ ἴπ6 πδῦνδ 
Ῥορυϊδίοη. Οδηδδῃ, Ἰηἀδθεά, 15 ἃ εΪ5- 
ποῖ ψὨΙΟὮ ῥγαϑθηῖβ ΤΏΔΩΥ δηᾶ ρτοαῖ ΟὉ- 
δίδοϊος ἴο [6 ϑσοθθα οὗ 8ῃ ἰηναϑοὶ : 
δηὰ [ῃ6 (βῃδδηϊδα οτα Ὀοΐ ψνατ 6 
δῃὰ ψγ6]]-δαυρροά, Α οἷοβα βϑογυ ΠΥ οὗ 
[ῃ6 παχτδῖῖνα ϑιιρροϑῖσ ἰῃῇ6 ΡῬτγΟὈΌΔΌΙΕΥ 
[πὶ ἴῃ6 σἤθοκ Ῥείοσε Αἱ νγᾶβ ποῖ τὴ6 
ΟὨΪΥ οἱ ΜὩϊοἢ ἴῃς ᾿πνδάογβ συβιδιηβα ἶ 

Τῆις ἴδῃ, ἴῃς Βοοκ οὗ [Ἠὁϑῆυα, [που ἢ 
Ὀαβεὰ ὕροὴ Ῥτθ- χιϑιηρ τηδίθαἷὶ οὗ 
γνϑτιοῦ5 Κιηθ {(γὸ ἢᾶνθ ὅν. ἴῃ Χ. 12 ἃ 
οἰϊδίίου ἵτοὰ ἃ Ῥοείϊοδὶ Ῥοοῖ, 56ὲ6 ποῖδ 
1 ἰος. ; ΨΏ1158 Οἰβοννῃοῖα τἴὴ6 ΠΟΙ ἢΔ5 
Ὀδίοτα πῖπλ ἀοσιυτηθηΐβ οὗ ἃ σοορταρῇ]οδὶ 
σμαγδοῖθι), δα βοπλθι! πλ65 ἸὩΟΟΓΡΟΣΔΌΩΣ; 
ἴΠΟτὰ, ἀρρθδῖβ ἴο Ὀ6 ἃ βεραζγαΐα δηὰ σοπι- 
οί σοῦκ ὑγοάυςοα 45 ἃ 016 ἔγοϊῃ 
ΟἿΘ ΟΥ̓ ΡΙη4] πδηᾶ, Τι5 τοϊδίίοη ἴο ἴ86 
Ῥεηίδίθιοῃ 15 ἴδ οὗ δὴ ἱῃηἀεροηάσηϊ 

Ἐν αὰ (4.,.) δηάς ἴοΐδης ἴῃ ἴπε ἴεχί οὗ ἃ νΟΥΥ͂ 
ΘΑΙΥ, δηὰ οὗ ἔουχ Ἰαῖδσ, πατταίοιβ, όσα ὑοσϊς 
ν85 τον ϑεᾶ, Δηα δηἸαγροα Υ “6 Πειυΐεγοῃο- 
τοὶϑὶ. Κηορεὶ σιδιῃϊαίῃβ ἴμπαὶ ψὰ ἤάνο ἰγαοαβ 
οὗ δῷ οτἱρίπδὶ ἀοουπιεηΐ (Οτυηάςο τι), Ὁ’ 1 ἂν 
Βοοϊκ, 4 Βοοῖκ. οὗ Νύαιβ, απὰ οἵ ἴδε Ν᾽ οσὶς οἵ 
“6 Πεμον δι," αὐὰ “ἴτε Τοαυϊετοῃοχϑῖ." 
ΒΙΘΕἸκ ᾿ς Ἄορηϊεηίεά νὴ (τος αὐϊποτγὶ165--- ὁ τὴ 
ΕἸοΝΐϑι,᾽ ““τς Πομονίϑι,᾽ “τὴς Βευϊεγοποχαῖςι.᾽ 
σ. Η. Ηετγσοζγάφη (ἰπ ἢϊς " Ὠιβρυΐϊαιίο ἀς [ἀδτο 
7]οβυξ,᾽ Οτοπίηρεη, 1826) ἀϊδοονεῖβ ἰη ἴδε Ὀοοὶς 
οὗ Ϊοβυδ πο 685 ἴδῃ ἴεη ἀϊβιϊποῖ ΠΠΠΘΓΑΓῪ τὸ- 
οοτάς, ουἱ οὗ ψαϊο} ἴῃς ῥτγεθοηῖ ἰοχὶ ἢδ5 ὈδθῺ 
ψουθι  ΑἸΙὶ 4] 18. 
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(τοδῦβε ὉΥ 4 ἀϊδίηςϊς δυῖμοσ, ψἢο, Πον- 
δυϑῦ, τοϑυπηθϑ ἃ ἤθη οὗ ψὨΙΟἢ ἴῃς ἢγοῖ 
στεαὶ δηὰ ἱσαροσίδηϊς ρογοῃ πα Ὀδεῃ 
δηϊϑῃεὰ ΌὈΥ ἃ ρῥιδάβοθεθου, Ϊοβῆυδ ἴῃ 
ἴδοι δά ἀβ ἃ βϑοοῃά δοῖ ἴο ἃ Ἰἰοηρ δηὰ 
τ όοηάογῆι!] ἄγασια, οὗ νοῦ τὰς ἢγϑῖ 
δὰ Ῥδδθῃ Ἰοδ δἰγθδαῦ Τοπιρ]εῖθα ἴῃ ἴπ6 
ψοσῖκ δηά υτηρβ οὗ Μοβο8. Τα Ρβῃ- 
ταῖουςἢ, ἱπάθεά, 15 Ὡοῖ ἴο Ὀ6 Ἰοοκεοὰ 
ὌΡΟΩ ἃ5 ΡῬΠΏΟΙΡΑΙΥ ἃ Ὠϑίοποδὶ ΟΣ, 
11 15 ἴῃς κἰδίυῖϊα Ὀοοκ οὗ ἴπ6 ΤἼὨΘΟΟΓΔΟΥ, 
δια οοῃίδίηβ ΟὨΪΥ 5 οἢ ὨΙΒΊΟΤΙΟΔΙ τηδίῖου 
ἃ5 ᾿Πυκίγαῖο5 τῃ6 οὔρίη δηὰ ᾿ηροτὶ οὗ 
Οοάϊδε οονεηδηΐ ΜῈ Ιϑγαθ]ῖ, 7οϑῆυᾶ 
τοοοτὰβ ον ἴῃ6 [ΘὨΊΡΟΥΙΑΙ ΡΙΌΓΩΙ565 οὗ 
τπᾶῖ σονθηδηΐ ΕΙΣ ΔΟσΟΠΡ ]5η64; δηὰ 
ἀοϑοῦθας ΠΟῪ ἴῆς Ὀδ5]5 νὰ5 ἰαϊὰ ἴοσ 
[6 ἔσπισα ἀδνεϊορηηθηΐῖ οὗ ἴ[ἢ6 Ὡδίοηῃ, 
Ὁπάοτ [ἢ6 5ρ6014] Ξ ρου ηϊοηάδηςο οὗ σοά, 
ὉΥ 115 δεῖ [ἰδσαθηΐ ἰὼ (δηδδη. Τῆι5 τὸ- 
σλγάθα, 15 ὈοοΪς 15 ὯΟ ποτα δῇ δρρεπμάδρθ 
ἴο ἴμ6 Ῥοηίδῖδυοἢῃ! ἴδη ἴῃ6 ὈοοΟκ5 οἵ 
Τυάρεϑ δῃηὰ ϑαῃγ6ὶ ΔΣῸ Δῃ ἀρροηάδρε ἴο 
ἱ, ὙΏΠΘΙΟ 15, ἀϑϑυγααϊγ, δὴ ᾿μσλᾶῖα σοῦ- 
ὩΟχίοῃ διηοηρϑί εβο τ ΠὩρ5 [Ὠσουρδοιι, 
ἃ ΠΟΠΏΘΧΙΟΩ ὙΠΟ 18 ἜΧΡΓΕΘΘΙΥ ἱηἀ]σαῖοα 
ὉΥ ἴμ6 σοπηδοῖνα σΟΠ͵] ΠΟ Ὼ5 564 ἴῃ 
[η6 Ῥαρίηηΐηρ οὗ δδοῇ Ὀοοΐς (566 ποῖίδ 
οἡ ἷ. 1). ΤῊΪΒ ἰ5 ἄπ ἴο ἴδε ἔδλοϊ [Παΐ [Π6 
Βανθσαὶ διυῖῃουβ γεσα πιονεα ἴο ὙΠῖα ὉΥῪ 
ΟοὨδ δηά [ἴῃς βδῖὴθ ϑριηϊΐ, δἀπαὰ [παῖ ΤΠΘΙΓ 
ΟὨδ ρύυγΡροβα ἴῃ ϑισοδϑϑθῖνα ἃρῈ5 Α5 [0 
τοοοσὰ τῆς ἀδαιηρε οὗ σοά νι ΠΟῚΣ 
παϊϊοη, Ἡδηςο ΤΟΥ μᾶνα βΞεἰθοϊθα ἔγοπὶ 
Ταδούσοθϑ, ὙΠΟ. ἃ δἰ ρθε ἤετα δηὰ 
[Πογα ΘηδΌΪ65 5 ἴο 566 τηιϑὲ πᾶνε Ὀθθῃ 
ἵατρε δῃηὰ νϑῆοιιϑ, ὙΠπαΐδνου ἀθοίδσοθ ΟΥἩ 
ΠΠπ5ιταῖο5 τὰ 6 ἀϊνΙης (4]} οὗ 5γ8ε] ; σοάΐς 
ταοῖμοάβ ἴῃ δἀυοδθηρ ἴῃδξ ΡΘΟΡΪΕ ἴογ 115 
[πος οἢ8 ἴῃ Ηἱ!5 νου] ; ([ἢ6 ργοριδ ἢ 5 
ταδάς [Ὡτουρῃ τ[ἢ6 σμεαυογεα ἢΙϑίοΥΥ οὗ 
1ϑγδαὶ, ἴοσ δπιΐσγα ἰϑϑῖιιθ5 Ὀθδτίηρ ΟἹ (ἢς 
βαϊνατίοῃ οἵ 411 τηδῃ κι. [{|5, [πο σοίοτσο, 
Ποῖ 5 Γρ 5 ηρ [πδῖ ἢ [Π18 ὈΟΟΚ οἵ ] οϑῆσᾶ, 
8ἃ5 ἴῃ ἰἴδοβα ἴπαϊ ον, ψγὸ μου ]ὰ 
Βηά αἵ ὁη6 {{π|6 ρεσοαβ οὗ σοῃϑι σα Ὁ] 
Ἰεηρίῃ, δηὰ δνθηΐϊβ οὗ ρσθαῖ πηρογίδησα 
ἴο 56Ου αΥ ὨΙΘΙΟΥΥ Ου,ΘΟΥῪ 4]}πᾶἀςα ἴο, 
ψΠΠ5ῖ ΟἿΠΟΙ Οσσυγγο;ς65, οἴἴδη οὗ ἃ Ὀ10- 
στάρῆιοΔ] σμασγδοῖοσ, ἀσὸ ἀνγοὶῖ ρου ἢ 
ΔΏχΧΙΟΙΙ5 τηϊηυΐδησ585, Ὀδοδιδ6 οὗ {ΠΕῚΓ 
τὨεοοταῦς Ὀθαηρθ. Ασοοτσαϊηρῖν [ἢ6 
ὩΆΤΩςΘ “ ΕΔΤΠΟΣ ῬΣΟΡἢεἴβ᾽" (ὈΥΣΝΝ Ἵ ὯΝ 42)), 
δίνθῃ ἴο [Π15 διὰ 16 (ΟἹ οννηρ ὈΟΟΪ5 οὗ 
7Τυάρεπ, ϑαιθυεὶ, αηα Κίηρϑ Ὦγ ἴῃ [158 
Ομυτοῦ ἡ ΙΟἢ Ὠ85 παηάᾶςα [6 πὶ ἀοννῃ ἴο 

13 

1.5 45 σδῃοῃοδὶ (6 Οομίγ. Αρίοη. 1. 8), 18 
ΔΡΡΙορηδῖθΌ ὙΠΟ νεῖ ππτίθη Ὁν 
Ἰμϑρισεὰ τὔϑθῃ, δηὰ ἰτοαΐῖ ΠΕῚΓ 5] οὶ 
ἔγοσῃ [86 Ῥσορῃθῦςαὶ ροϊηῖϊ οὗ νί εν. 

ΤὨἼΟ ΡΟΟΚ οὗ Γ ὀὁϑῆῃι 15 τοροδίθαϊγ οἱϊοα 
ΟΥ τείεσσεά τὸ ἴῃ ἴῃ6 Νὸν Τοϑίδιηθηίϊ : οὗ, 
Ἀοῖβ νι]. 45; ΗδΌ. 11]. αὶ ; ἵν. 8; ΧΙ, 20, 
41; 81. [1268 11. 25. 

ἡ. ΘΕΒΘΤΕΌΟΤΙΟΝ ΟΥΡ ΤῊΕ ΟΑΝΑΑΛΝΙΤΕΞ. 

1. ΤΠ 5ἰδυρηϊοσ οὔ ἴῃς Οδηδδηϊίθϑ, 
δηά (ἢ6 5είζυγε οὗ (Ππαὶγ σουθίτν Ὀγ ἴῃ 6 
Ι5γδϑὶῖ65 δ ἴῃς οογῃηηδηά οὗ σοά, μανα 
[ατηϊϑῃθὰ στοιηάβ οὗ οὐ͵εοίίοῃ δραϊηϑβῖ 
(ῃ6 ΟἹὰ Ταεβίδιμθηϊ ἴὰ Ὀοΐῃ δησῖθαῖ δῃὰ 
Τηοάθγῃ {Π|65 : ἃ8 45 4͵]50 ἴῃς 5.111] 
ἀεοιπισῦοῃ οὗ ἴῃ6 Μιαϊδηϊῖο5 ὈὉῪ Μοβθβ5 
(Νυμα. χχχὶ.) δηὰ τῃδι οἵ [ῃ6 Ατρδὶ κι 8 
ὉΥ 8541} (1 ϑα. χν). Νὸο οὐ] ες οῃϑβ, 
ἱπάςεα, βᾶνα ὈὉδθὴ τῆοσο ἐτεα θη δηὰ 
ἸΏΟΙΘ ΨΔΙΤΩΪΝ ὑτοϑθεα [ἤδη ἴπ656. ΤΠ6 
Ὠδαίμθη δάνοβασθς Ὀοίῇ οὗ Γ[ἀδῖοτι δηὰ 
οἵ ΟΠ τϑ Δ} ἴὰ ἴῃς βεοομα δηὰ {π|σὰ 
σοῃζιδ5 ΔΡΡΘΔΓ ἴο ἢᾶνα ἴάΚοϑὴ [6 ἃ 
(566 4. Γ᾿Ἡ5ερῆι5, " Οομῖ. Αρίοπ. 1. 28 ; 
Οηρεη, “οπῖ. (εἰς. 11, 5, 54ᾳ4ᾳ., 88 
Ογη!, ὁ Οομῖ, 7]. νἱ. δά 1511.) ; [6 
ποῦς Πουθῦςβ, Μασζοίοη, γαϊθιηυ8, 
ΒΔ51:11465, δΔηα οἴποῖϑ, γριὰ ἔσοπι ἴΠΘΤΩ 
ἴμαῖ ἴῃς σοὰ οἵ ἴῃς ΟἹ Τοκίδιηθηϊ σουἹὰ 
ποῖ Ὀς [ἢς σοά οὗ ἴα Νὲν Τοβίδιηθηϊ 
(εξ Οὔρεθῃ: “οι. ἴῃ [Γἀὐτυτα [658 
Νανα, χιὶ. 3), 25 ἀἰὰ «ἷ5ο Ὡς Μδηϊ- 
οὔδοαης (οξ Αὐυρυξίπα, “ Οοπί, Ἑδυβῖ. 
ΧΧΙΣ, 72-79; “Ουδπῖ. ἰῇ οϑυδιω, Χ. ; 
ἘΡΙΡΏδηλιβ, “Ηφτ, ἶχνῖ. ; 8ῖ, 76 το 6, 
“ἼῺ δαὶ, χνἹ.) ; ἴῃ6 ΕΠ ΡΠ5ἢ εἰϑῖ5 ἀό- 
οἷασοά τῆς δ᾽ερεα Ὠινίης σοτηγηδηἃ [ῸΓ 
ἴΠπ656 τὨ]ηρ58 ἴο Ὀ6 σοί ΣδαϊοΐοτΥ ἴο σοάΐς 
6556 14] δι υῖε5 οὗ υ5ςα δηάᾶ Ἰονθδ, 
δηα ἱηξοιτοα τῃδὲ ἴη6 σὰς ἀοα ρᾶνα Ὡ0 
ΒΌΟΙ τανθίδι οι 45 15 δι πυϊοὰ ἴο Ὦϊτὰ 
ἰῃ ἴῃς Ῥοηίδίδυςῃ δὰ Βοοκ οὗ 7οβῆυα 
(566 δβρθοῖδιν Τιηάδὶ, “ ΟὨΠΞΌ ΔΙ Υ 85 
ΟΙὰ 45 ἴδε (Οτεδίίοη, ὉΡ. 263, 56α6., 
δηὰ 272, 544. ; Ομ, “ϑοας ΟὈβογνᾶ- 
[ἸΟΏ.5, ὅζο,᾽ ΡΡ. 232, 544. : ᾿Σοηάοῃ, 1725 ; 
Μογρδῃ, " Μοσδὶ ῬΒΙοϑορῃοΥ,᾿ ΡΡ. 28, 
844. : Ιομάοῃ, 1727; Βοϊηρῦτοκο, 
“γουῖβ8,᾽ νἱ]. 462, 5646. ; νἹῖ]. 6, 844. δἀϊῖ, 
οὗ 1:ϑὅοφ; γοϊίαϊιγε, Βαγὶθ, δῃὰ οἵποῖβ 
ἴῃ Ναγυυτίοη᾽5 " Ὠινίῃο ᾿ραῦοη, ν. δὲ 
δῃὰ 2). Τῆς σειτηδηὴ Βδιοηδ !ϑῖβ ἤᾶνο 
ὈτόδαΪγ ἀϑβϑοτῖθα {παῖ ἜΘΟΥ ννὰγ οὗ οχίοι- 
ΤΩΪΏΔΏΟΙ 15 Τορυρηδηϊ ἴο τη γα] Ὑ, δὰ 
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ἴῃμαἴ Ὧ0 οΤάδυ [ῸΓ δυο ἃ ΑΓ οδῇ Ροϑ5- 
Β ὈΪΥ ᾶνὲ ετηδηδίβα ἔτοτῃ σοά (566 “9. 
ψοὴ Απιηοη, “ Ηαπάδυςἢ ἀδγ δι{|6ῃ- 
Ἰοῆγα, 11.. 2,61 ; δῃά ΕἸσμῃοσα," ΕἸη]οῖς, 

ἱϊ.. 434: 564.). | 
4. Τῆς Ομ Πϑῦδηῃ Δροϊορ ϑῖβ να τηδὰθ 

ψνασίουβ ΤΟρΡ 65, ποῖ δἰνναυβ οοῃϑίϑδίθηςϊ 
ΜῈ δας οἴΠοΥ, δηὰ βοῖὴθ ὙΠΙΟΝ Οοτ- 
ΑἸ ΏΪΥ οδηποί ὃ6 5υβίδϊηδά. 

11 ὰς Ὀδδη δϑϑοτίθα, ἐρ. τἰηδί [Π6 Ιϑγὰ- 
6165 “ ῥγοοϊαι πη Ῥϑᾶςα " ἴο ἴῃς (ἃ- 
πδδηΪῖ65, αηα ὄνθὴ ἴο 186 ΟΙ[165 1η6]ν1- 
ἀυα!γ Ὀεΐοσε δβϑϑαυ ηρ (ἢ 6πὶ, ἀπὰ ἴδ 
[ΠΟΥ Μεῖα σοχηηδηδθά 50 ἴο ἀο ὉΥ 
Πεουῖ χχ. το. ΤὨϊβ νίενν 15 δρρτονεά 
ὉΥ 5οῆια οὗ ἴῃς ΒΔΡΡη5 (566 ϑεϊάθῃ, 
“Ὡς 7υτε Ναῖξ᾽ νὶ. 12); ὉῪ Θῃυοκίοτά 
(. ϑαοτεσά δηὰ Ῥτιοίδῃε Ἡϊβίοτν (ου- 
Ὡροῖϊοά;,᾽ Βοοκ χὶϊ. νοΐ, 111. 4320, 544., δα. 
Τ,οηάοῃ, 1808) : ὉΥ (Ἰετίου5, Βιιάξου, 
ὅτε. ; δῃᾷ 4150 ὈγΥ ὔστανοϑ (' Ου ἴῃ6 Ρεϑηΐδ- 
τοις, ρῬατὶ 111, Τμεσῖατα 1.), Του ρἢ Π6 
δῖρσι65 450 οἡ ἴπε οἴοσ ΥἹ Ὸν 5ἰδιθα Ὀ6- 
Ἰονν 1 ἴη6 ῃοχί βθοίίΐοη, Βιῖ 115 ονϊἀθηΐϊ 
ἔτοσι ἴῃ6 οοηίοχί οὗ ἴῃς Ραββθαρο οὗ Που- 
ἸΟΤΟΏΟΙΩΥ παῖ ᾿ἴ 5 ΟὨΪΥ “ἀπἴο [ῃ6 
οἰ65 ἴῃαΐὶ ἃῖδ νεΙῪ ἴὰσ οὔ" 1ῃαἱ [6 15- 
γλο] ]1695 νοῦ ἴοὸ Ὀοῆανο 5, δηὰ ταὶ 
Δ’ 1ὴ6 οἰζιας οὗ τῃ656 ρϑορὶας ψὨΟὮ (ἢ6 
1,οτὰ [γ σοά ἀοίῖῇ γσίνα ἴῃ66 ἔοσ δὴ ἰη- 
Πουδηςο6 ἢ" 816 ΘΧΌΓΟΘΒΙΥ Θχοιηρίθα ἔτοιῃ 
[η6 Ρῥτοθῖοσ οἵ ρϑᾶςβ (566 Ὠειῖ. χχ. 1τό- 
18). Νὸτγ ἀο Με τϑδὰ οἵ Δ}Υ δύσῃ ονοῖ- 
ἴυγο5 Ὀεϊηρ τηδάθ ὈΥ [ἨἩϑῆυδ ἴο ΔΩῪ Οδ- 
ὩΔΔΏΪΠ5ἢ ΟἸὮ ΟΥ ῬΕΟΡΪΘ; δηᾶ ἴῃ ἔδοϊ 
ἴῃαι ἴ[ῃ6 ΟἹ ΘΟ 68 τοβοτίθα ἴο ἔγαυά, 1 
οτγάδσ ἴο οὐίδίῃ ρβϑᾶςβ, ρζονθβ ἀθο βῖνε 
(πα [ἼΘΥ ψγ 61] Κηον τπαῖ ἃ ἰοαρια ννὰ5 
ἴο Ὀ6 ΟῺ ἔτοπὶ [6 15Γ846}1{65 ἸΏ: Ὡ0 ΟἴΠΘΓ 
ΨΑΥ. [ἰ σδυηηοῖ Ὀ6 ἀδηϊθα (Πδΐ [ῃ6 Ἰῃ- 
Ἰυμοοη ἴο ἀδβίσου ἴῃ6 (δῃδδηῖῖαβ ννὰ5 
ΔΌΞοΙΪυἴ6 δηᾶ ὑποοπα! 0.8]. 

Μιοἢ 6115 (.1,.8ν}5 οὗ Μοβεβ, Βοοῖ 1. 
Ατί. 30) ταδιηἰδίῃβ ἴπαΐ ἴῃ σομαιοπης 
Οδηδδη, ἴπ6 5:6} 165 αἸἃ Ὀιιϊξ ΤΟΟΟΥΘΙ 
{Π6}γ οἴνῃ, βδίηῃσα ἴ[π6 ἰαηὰ παὰ Ὀδδὴ [ῃ6 
ῬΙΟΡΟΙῪ οὗ {πεῖς δησαϑίοτβ ; δηᾶ [ἢ]5 
νἱον ἰ8δ ἴο β80πὶι6 οχίθηϊ δηδοϊβθα ὈΓ 
Ἐννα]ὰ (ς Οεβομιοῃῖε, 11. Ρ. τσ, Ματχι- 
Ὡρδαιΐς Τ͵ΥΔΏ51..). Βυΐ (ῃ6 ἰαπριαρα οὗ 
ἴΠ6 ΒΙΌ]6, τ] ἢ σΟὨΒΙΔΗΕΥ 5ρθακϑ οὗ ἴῃ 6 
ΔΊΠΔΙΟΝΒ 85 “ΒΈΓΔΏΡΘΙΒ δηᾶ ὈἸ]ρΡΤΙΓΩΚ5 "ἢ 

1ῃ 16 Ιαηά (εἶ Οδῃ. χν], 8; Χχν]. 4); 
Δ Δ 5υοἢ ἰΥδηϑδοῖο 5 ἃ5 ἴΠ6 ρυσοῆαβθα 
οὗ ἴῃς οἂἀνε οὗ Μδοῃροίδῃ ὉΥ ΑὈτδῆδῃ) 
(ἄξῃ, χχὶῖ 4), δῃὰ οὗ ἴα ““ ματοοὶ οὗ ἃ 

ΠἹΝΤΕΒΟΌΌΟΤΙΟΝ ΤΟ 

πε] " ΠΘΔΓ ϑθοοποη ΟΥ̓ ᾶοοῦ (Οεῃ. 
ΧΧΧΙΙ, 19), ἅτε ἰοίδ!ν Ἰποοῃϑιϑίθης ἢ 
[15 νίαν, Ὁὴδ 15γδο] 165 Πδὰ Ὧο οἰαὶτα 
ὈΠῸΘΥ οὐάϊματΥ υϊηδῃ ἰᾶὰνν δηὰ Πρῆϊ ἴο 
[ἢ ροϑβϑεϑϑίοη οὗ (δῃδδῃ. 

ΝΟΥ͂ οδΔη 11 (Π]γ 6 5αἱά [δ τ 6 [5γὰ- 
6ἰ1165 εσα ἀπνθῃ ὈΥ ἴοσοα ἔτοιλ Ἐργρῖ, 
Δα ᾿δά ἃ τίσῃϊ ἴο Π6ΙΡ 1Πποιηβαῖνοβ ἴο ἃ 
Ὠοτλ6 ΘΓ ἴΠ6Υ σου]ὰ δηὰ ἱξ, 45 15 81- 
δυρα Ὀγ Ἑαῦεγ (ἴὴ ΜΙ|Ιςδ86115 }. Ασῖ, 20, 
ΑΡΡΘῇαϊχ), Η 6585 δηὰ οἴοῖβ :---ἰἶου ἰῃ δοξ 
6} σοῖο ἐδειοῃοα ουἱ οὗ Εργρί Ὀγ Οσοά, 
Ποῖ ΘΧΡΟΙΙοά ὉΥ ἴῃ6 Ἐργρῦδης. δῃά 
ταϊρῃϊ δ ΔΩΥ ταῖθ ἤᾶνα βε δα ἴῃ {Π 6 
Ῥοηϊηϑυΐα οὗἩ ϑῖπδὶ, ψἤσγα ΠΥ δά τονοά 
ΙΟΥ [ΟΥῪ γεᾶῖβθ. ΝΟΣ οδῃ 1 Ὀ6 Ῥτονεά, 
[μαι τ1ῃὴ6 δῦ νὰβ αϊνΙάεαἀ διγοηρβῖ 
ἢϊς5. σμ] σε Ὀγ Νοδῇ Ὀδίοτα ἢϊς ἀθδίῃ, 
δηᾷ ἴῃ [η6 (δηδδηϊῖαβ Ὀείηρ ΟΠ] άσθα 
οὗ Ηδλπι, πδά υδιγρεά 4 αἰδίτιος ἃ] οι θα 
ἴο 1{Π6 ἀδοοοηάδηϊβ οὗ ϑἤδη, ἃ νίθν, ἴἢ- 
ἀεβά, ἰουπά ἴῃ ἘΡΙρῃδηϊυς (“ Ηφοσεβ.᾽ 
Ιχν}.), δηὰ ἰδνουτοα ὉΥ͂ βενθῖαὶ Βοιηδῃ 
Οδίμοϊῖς Ἵχροβίϊοσβ, υϊ πους ἃ Ῥᾶγ- 
οἶα οὗ δνϊάθηςθ. Νὸοσ ἰ5 τὰ ἴπις ἴπδξ 
τῆς Οδηδδηϊζαβ γα [Π6 ἀρρτοββϑοῦβ (οἷ 
ΜιοὮ46]15, ἰος. οἷὉ.). 

4. ΤΠΟΙΟ τοι δ1η5, ἴθ, θὰϊ ΟἿΘ νἱοὺν 
ΠΟΙ 15 σοηϑιϑίθηϊ ΜῈ ἴῃς ἔδοῖβ οἵ 16 
(ᾶ56, δηά [πε ροβιῦνε μψογάβ οἵ ϑοηρ- 
ἴατο :--ἰτῆς ἰαηὰ οὗ (δηδδὴ νὰ5 ρίνθῃ 
8ἃ5 ἃ ἴτεα γι Ὀγ σοά ἴο [π6 [Ι5γδοὶ ες 
-ἰῇον ἴοοῖκ ροββδβϑίοη οἵ 11 Ὀδοδιιδθ 
Ἠς Ὀδάς [Πδ ἀο 53ο---αηὰ Ηδ πο 655 
Ὀδᾶὰς ἴἢθπὶ Δηη 6 (ἢ6 ΟΠ ΔΔη 58 
Ὡδίοη5 Ιου τηθτου. ΤῊΪ5 νιον νὰ 5 
ΘΘΏΘΓΑΙΙΥ τοοθινθὰ ἤοσὰ ἴῃ6 ἀδγβε οὗ 
Αυρυδίίηθ ἴο (ἢ6 τίϑα οἵ Πεΐϑηχ (οἴ 
ΘΘΡΘΟΙΑΙΥ ἃ ἰτοαῖίθβα ΌΥ ϑθγασιι 5 10 ὯῚ5 
“ΙΔ ΘΏΪΔΙΥ ΟἹ [οϑῆλδ :᾿ Οὐυξβῖ, 11. 1Π 
ΟΔΡ. Υ].}) δηα ἢδ5 θδδῃ τηδἰηἰδιηδα ἰῇ ΠΊΟσα 
τεςσδηΐ {165 Ὀγ Καὶ, Ἡνογηιοῖ, Βισῆορ 
γνοτάβνοσίῃ, ἄς. ; δηὰ δβϑρεοα! γ ὈΥ 
Ἡδηρϑίθηρετρ (΄ Βεϊϊγᾶρο,᾽, 1. ΡΡ. 471- 
507) ἰῇ ἃ ΝΟΙῪ σδύαῖιϊ δηὰ σομηρ]εῖς 
ΟΘΞΑΥ ΟἹ “Ἴδε Εἰρῃϊ οὗ [ῃ6 [5γ86}1165 
ἴο Ῥα]δϑίπα, ἀηὰ Ὁ ΕδΙΏΚΕ, " Βειϊσᾶρνε;,᾽ 
1, 269ρ-4ι8. Τδαῖ 1ἴ 15 στουημάαα ἴῃ ἴῃς 
βίδιοτηθηίβ οὗ ϑοπρίυγα 1561 15 δνιάθηΐϊ 
ἔτοσα ἴῃ 6 [Ὁ] νης τοχίϑ :---- ἔχ, χχιῖ, 32, 
5644. ; ΧΧΧΙν. 12, 564. ; Νιιη. ΧΧΧΙΙ, 52, 
5644. ; Πειῖ, νὶ]. 1, 546. ; Το5ἢ. 1χ. 24. 
Τῆς αυσϑδίίοη [ΠΘ τοῦτο ἴῃ ὉΒΌΣΟΚΟη 
ἴοτοθ, 411 ρ4] να ἜΧρ]δηδίϊοηβ ὈδΙηΡ, 88 
1 ψου]ᾶ βθϑῖω, Πδοθσϑατὶν ἀ] 54} ̓ οὐνϑα :--- 
[5 [Π]5 ΠΔ6ΓΟ11655 ἰτεδτηθηΐ οὗ ἰῃ6 Οδηδδῃ- 
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1:65 οοηϑδιϑίθης ἢ [6 διἰσιθυῖος οὗ τῃ6 
Το γ, Θϑραο ΔΙ 85 ἴποβα δυο 5 ἃγα 
"Πυϑϊγαῖοα ἴοσ ὺ5 1 ἴπῸ Νεν Τοβίδιηθηΐ 
ἼΠ6 σοῃϑιἀογδίιοῃ οὗ 115 συσβίίοη Μ1]]}, 
ἔοσ ρσϑϑθηΐϊ ρυγροβαβ, Ὀ6 βυβιοϊεηῖ, 1 ν᾿ 6 
τορατὰ 11 ἸῺ 115 γε ἢ 

(α) Το ἴμ6 (δῃδδῃϊαβ τΠΘΠΊΒΟΪν 68. 
(ὁ) Το [Π6 Ι5γ86]1165. 
(ὃ Το [ες ταϑβὶ οὗ πηδηκιηά. 
4. (α). Τῃ τείδτθῃςθ ἴο ἴη6 Ὁδηδδηϊεϑ, 

{Πδιγ ἀσδίσυςσίοη 15 αἰνγαγβ ργεδθηϊοα [ἢ 
ΘοΙΡρῦιτα 45 4 ἰυπάρτηεηϊς οὗ Οοά 58εηϊ 
Οὔ τἢδπὶ Ὀεοδιδε οὗ ἴΠ6ῚῚ ψ]Ο ΚΘ 655. 
ἼΤῆδί τηϊ5 ννὰ5 τηοϑί ΠΘΙΏΟΙΒ 15 Οἶθ δ [ΤΌΤΩ 
1ὴ6 5ἴοσῃ δηὰ δνδὴ γεῃοιηθηΐ ἰδηριᾶρα 
οὗ ϑογρίυζα 'ἢ ΙΏΔΩΥ ραϑϑᾶζοθ. ΤΠΟΥ 
δὰ ποῖ ΟἿΪγΥ ἔ8]16 ἢ ̓πΐο ἰοΐδὶ δροβίδου 
ἔτοτῃ Οοά, Ὀυϊ ἰηῖο ἰοτῃβ οὗ Ἰἀο] Δ ΤΥ οὗ 
1η6 τηοσί ἀερτδάϊηρ Κὶπα. ὙΠΕΙΣ (4156 
τοὶ σίου οδηποῖ Ὀ6 τοραγάθα 8ἃ5 ἃ τποῖα 
ΘΙΤΟΥ οὗ ᾿πάρτησῃῖ ; σπ ] Ὑ ἴῃ6 τηοϑβῖ 
δίτοσίοι5, Δηα ππηδίιγα] οσὐτη65 [6 χηοϑὶ 
ἀθα]ηρ ες ρασὶ δηᾶ μᾶσοοὶ οὗ 115 οὔ- 
Βογνδης65 (ες, [(δν. ΧΥΝΊ, 21, 544. ; Πευϊ, 
ΧΙΪ, 20, 544.). Μοτγδονοὺ ἴον δὰ ρσονοά 
[Πδιηβαῖναοϑβ ἴο "6 ᾿ποουτρΊῦ]6. ΤῊ ν ΠοΪς 
οὗ ἴῃς 5δοζβα ἢΙΒΟΤΥ τυϑὲ Ὀ6 [Δ Κοη ἴο- 
Ζεῖθου 1ὴ Ἰπαρσιης οὗ 115. ΥΥ̓́Θ τηυσϑῖ Γο- 
ΤΩΘΙΊΌΘΥ ἰῃδξ [ΠΥ πδὰ πδὰ ποῖ οἠἱΪγ ἴῃ6 
δοθοσαὶ ψατηϊὴρ οὗ [ῃ6 Ποίυρε, 845 δά 
ΟἿΟΣ ΠΑΙΊΟἢ5 οὗ (6 δατίῃ, Ὀυϊ [ῃ6 5ρ6ς]14] 
οης οὗ [ἢ6 ονου σον οὗ δοάοιῃ δῃὰ 
(Οοιλοσσδῃ ἴῃ [ἢ6 νοΥΥ τηϊάςς οἱ Ποῖ. 
ΤΎΠΟΥ δὰ παᾶ αἷθϑο ἴῃ6 δχδρὶα δηὰ 
1Ἰπϑιτυ οη οὗ ΑὈγαῆδια δῃὰ (ἢ6 ρδίτὶ- 
ΔΙΟὮ5 ᾿ἸΝῚρΡ ΤῸ ἃρ68 διηοηρϑὶ [Π6Π]. 
Ἐνθῃ δϊεσ ἴῃ6 σηϊσγασυ]ους ῥσχονιάθῆςα 
οἵ ἀοά αά Ῥτοιρῇῃξ [6 15γδ}] 165, {ΠΕΣ 
ἀοκοσεα ὄχϑουτ!οῃϑτβ, ουζ οὗ Εργρι δηὰ 
ΔοΙοθ5 ἴῃς ΤἸοσγάδῃ, δῃὰ ὄνθὴ ἤθη [6 
ΒΟΤΙΑ νν»ᾶ5 ἃ5 1ἴ ΘΙ ὨΔΗΡΊΏΡ ΟΥ̓ΟΙ {Π6ῚΣ 
ὨΘΟΚΒ5, ᾿ἴ 9 Ὀυϊ ἢ ΟἿΘ ΟΥ ἴνο δοϊδιθά 
(8565 [ἢδῖ Ξ'ρτι5 οὗ ταροηΐδῃςα δηΐὶ τεοοἱ]- 
Ἰεςεϊου οὗ ἀοά πεσε τηδηϊοϊοα : οὗ ποίθ 
αἱ οῃὰά οὗ οἢ. νἱ. Οοὰ δὰ ἔογσθοζγῃς ἔοσ 
8565 1 ν!]ὴ (εἴ, Οσεῃ. χν. 1:6) ; ἴῃ [ῃς ἀδγϑ 
οἵ Τοβῆυδ [86 ΠΠΩΘ [ῸΓ ΤΏΘΙΟΥ τγ85 ρα556(, 
δηὰ [ἢδῖ οὗ ἡυάρστηδηϊ ἢδα σοσηθ, 11 15 ̓ τὰ- 
ῬΟΘ510Ϊ]Ϊ6 ἴο δοκηονίεαρε αοὰ 45 ἴδ8 
ΤΑΟΓΑὶ ΡΟΨΟΙΠΟΥ οὗ ἴΠ6 φάτ, δηά ποῖ ἴο 
δάχγαϊ [Πδἴ 1ἴ τῇδ ὯΘ ΤρῺϊ ΟΥ ἀνθ Ὡδο65- 
ΒΔΤῪ ΟἹ ΟΟΘΟΔΘΙΟΠ5 ἴοΥ Η!π) ἴο σολονα 
5 ΠΊΠ26 ΤΥ σοῦ Η!5 ἀοτἸἸ ἸΟἢ5 ἃ 1458 Οὗ 
ὨΟΡΘ]655 ἀδρσανν, σι ἢ ἃ5 [656 ὩΔΙΟΠ 5 
Πδα Ἰοης Ῥεθῇ. Τὸ ἴῃοβϑ ἴἢυ5 5συνορῖ ΟΥ̓ 
Δ οδἢ ὥδκα 80 ἀϊοσοηςς ᾿βοίμοσ [ΠΟΥ 

Τ' 
ῬοΓΙ9ἢ ἴῃ ἃ σοηνι βοι οὗ δῖυγα ΟΥ ὨΥ͂ 
[6 Ιῃ5(ΓΘη Δ ΠΠὙ οὗ Δη. ΝΟΙ 15 1 
ΔῺΥ τοὰὶ Οὔ] οοη το 1815 νοῦν ἴῃδἴ ἴῃ 6 
Ἰηποσθηΐ σΠ]άγδη οὗ ἴη6 Οδῃδδη 65 ΘΙ 
1 ΙϑοΟΠ}]Π ἴθ Υ 5]αυρῃϊοσεὰ ὉῪ [οϑῆυδ 
(εἴ. ν!. 17, 21, ζς.). Το ΒΑ4Υ ποῖῃιηῖ 
οἵ [ἢ6 ρῥγδοῖίοδὶ ἀου 65 πῆς ἢ [6 
ϑρασίης οὗ ἰηΐδηϊθ ψου]Ἱὰ ἱνοῖνα ἡ ΏΘΏ 
ἴῃς Ῥαγδηῖβ ζθΏΘΓΑΙ ψετα ραϊ ἴο ἀδαίῃ, 
Δα ἴο ρᾶ55 ΟὉΥ ἴῃς οὗνιοιι ΡῬᾶ.δ]]6] 
ΒΌΡΡ οα ὈΥ ἴδ ψ ΒΟ 65 416 ἀδϑίπισ 0. 
οδυδαά, 4.9. ΌΥ ΔῺ Θδασυίμαθαῖκα ; ἰζ 15 δν]- 
ἀδηϊ [Πδῖ βίηος (σοά᾽ 5 ἀδα] Ὡρ8 ψ ἢ ΤΟ ἢ 
ἂο ποῖ τουτηϊηδίθ ἢ 1ἢ15 6, Ηα σδἢ 
τοάγοϑϑ Ποσθδῖῖοσ ᾿η6 08 11168 υϑησ οὐ 
οὗ [86 δςοίβ οὗ Ηἰ5 ργονιάθῃςσος ἤὮθτθ. Τῇ 
ΏΘΙα ἔδλεοῖ, ἰποχοίοσο, ἴμδὶ αοὰ [15 ἀδ- 
Βοοα 85 πανηρ ποῖ ΟἿἹΥ Ῥοιτηῖθα, 
Ὀυῖϊ ἀνθ δη]οϊμεα δηάᾶ οδιβεὰ (ῃ6 ὃχ- 
ΒΈσραϊου οὗ ἴῃ6 Οδῃδδη ϑἢ ὩΔΏΟΏΒ, 
ἸΠΟΌΓΑΌΪΥ ἀοργανθα ἃ5 ΤΠ Ὺ ΜΕΘ, 15 ποῖ 
Ἰησοῃδιϑίεηϊ ἢ ΗΠ5 τηοταὶ δι ριῖα8. 
Μδῃ, 88 Μὰ ΙΟΏΡ ᾶῶοὸ ροϊηϊδὰ ουὲ ὈΥ͂ 
Βιϑῆορ Βυῖίεσ (΄ ΑὨΔ].᾽ 11. 3), μᾶνα Ὧ0 
τιρῆϊ ἴο ΘἸἸΠΟΥ ἴδ ΟΥ̓ Ρτοροτίυ, θυϊ ψδὲ 
ΔΙ565 5016] }ν ἔγσγοια ἴῃ6 σιδηῖς οἵ Οοά. 
ὝΝΏΘΩ [Π15 στδηΐ 15 στενοκδὰ (ἤδῪ Ἵθᾶϑ6 
ἴο πᾶνε δὴν τρῆϊ δἵ 411} 1 δἴμοσ, Απά]η 
[Π6 οᾶ56 Ὀοίοτα ὺ5 ἴῃ6 ἰοτγίοϊζυτε ἀδογοοὰ 
Ὀγ Οοὰ νᾶς5 τηεσιῖοα, ἀρὰ ἴῃ6 δχθου οι 
οὗ 1' νψὰ5 ἰῃπεγείοσα πρηϊθουβ. 

ΝοΥ (δ) 15 11 ἴῃ 11561{ Ἰηογοά! Ὁ]6 τπδξ 
Οοὰ 5ῃοιυὰ ομοοβα ἴο 1η8τοῖ Η:5 Πρῃϊθουϑβ 
ἡυάρτηδηΐ Ὀγ ἴῃς ἢδηάξβ οὗ ἴΠ6 5186]1165, 
δὶ 8ῃοι 1 ΘΧΡΓΟΘΒΙΥ σΟΙΏΓΩ 5810 ὴ [ἢ 6 ΠῚ 
ἴο Ὀς ΗΙ5 Ἔχϑου τ!) οῦθῖβ. {10 Ὀς οὐ]εοϊοά 
ἴ[ῃαὶ 1}158 185 ἴο τερτοϑεηΐ Οοα 85 58Πη0- 
ἰομἱηΡ σι ο]γ, ἴῃ δΔησννοῦ 15 ΟὈΥΙΟΊΙ5 :---- 
1ζ 185 20 β5δησίοῃ οὗ σπι  Υ ἰο ἀϊγοοῖ ἃ 
Ἰαν] βοηΐθηος ἴο Ὀ6 οδιτδα οὐἱ ὈΥῪ 
υτηδη ἀρδηΐβ (οἷ, οἢ ΝΌΙΩ. Χχχὶ. 3). ΝΟΥ 
νου ὰ οδεάϊεπος ἰο σοαΐβ σοτηηδηά ἴῃ 
[ἢ15 τοδίϊοσ τδκα [ῃ6 βγδϑὶ 65 Ὀπιῖδὶ 
δηὰ Ὀ]οοατγθῖγ. ὙΠΟ] 6 5416 τηδϑβᾶςγαβ 
ὮδΥΘ ΤΩΔΗΩΥ [65 1 ἢΙΒίΟΤΥ ὈδΕ ΡΕΙρ6- 
πτδιοα ὈΥ ἃ 5ο άϊεσυ τιδάἀθηθα ὉΥ τὸ- 
Βἰϑίδῃς6,---ἃ8 δἰΐζο ἴῃς κἰοτηίηρ οὗ ἃ 
ἴἼοψῃ. Βυῖΐ Ὧο ὈΟΔῪ οἵ τῇδῃ Ἂνεσ 80- 
αὐἰγτοα, οὐ νου Ὀ6 ΠΚΕΟΙΥ ἴο δοαιῖγο, ἃ 
ΤΟΙ ]5ἢ [ΟΥ ἤυϊηδῃ 5]Δσῃϊοτ, Ὁ Ὀεϊη 
σοῃϑβίταϊηδα ἴο ρυΐ ἴο ἴῃς 5νοσζὰ 1ῷ οοἱὰ 
Ὀ]οοὰ 411 τἴπ6 ᾿ἸπῃδὈϊϊΔηῖ8 οὗ ἃ σου, 
ΟἿ αἴϊοσ οἰἵγ, ὄν ἤθη, 88 τηιιϑῖ ΤΏΔΩΥ͂ 
Ππη68 ἢᾶνα Ὀδ6ὴ [ἢ6 ο56 ἴῃ [οϑηυδ᾽8 
ΟΔΙΆΡΔΙΡΗ 5, ΠΟ χαϑιβίδποα ἢδα Ὀδθῃ ΟΥΓἁ 
οουἹά δὲ αἰϊετηρίθα, [1 ψου]Ἱὰ σοτΙΔΙὩ]ΥῪ 



1:6 ἹΝΤἈΑΟΏΌΠΟΤΙΟΝ ΤΟ ΤῊΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕ 7ΟΘΗ ΔΑ. 

αν ὈοΙοῦ βυοὰ (6 1Πο0] ] ΔΈΟΙ, 88 
Ἅ6]1 5 ἴῃς Ιηΐογοοῖ οὗ [ῃ6 5.6] 165, ἴο 
ἢανε τεἀπςορά ἴῃς Οδηδδηϊζθα ἴο 5076 6- 
Ὅοπ, δηὰ ἴο ἤανα ϑοἱα αιΝΔΥ οὺσ δἰανεβ 
ἴῃοβ6 οὗ [δὰ ψῆο οοὐἱὰ ποῖ Ὀ6 τηδᾶβ 
Ῥτοδίαθ]6 1 βογνπιαα δὲ ἤοηθ. Τῇ 
Ῥεμανίουγ οὗ [ἢ6 15γ86]1165, ΟἹ. ΊΔΩΥ ΟΟ- 
ΟΔϑοη5, ὑζόνοϑ ἴπαΐ ΠΟΥ ϑὮΓΑΠΚ ΠΌΙΩ 
ἃ ἴασγ Ὁ ]6 ἀπγ οἵ [ἢ15 δοτὶ ἤθη Ἰαϊα οἡ 
ἴδπὶ ὈΥ αοά, ἀπὰ ἀαϊὰ ἱξ ΟὨΪΥ 80 [ΔΓ 85 
[ΠΟΥ ΕΓ σορο δα ἴο ἀο 1ἴ (εξ, Νυχῃ. 
ΧΧΧΙ, 13, 5664.; [οϑῇἢ. χυὶ]. τὸ ; Χν]]], 
4; Τ]υἀρ. 1, 28 δῃὰ 425; 1 ϑ8:). ΧΡ. 24). 

Βυϊ {τῆς 5ἰαυρῃίοσ οὗ ἴῃς (δῃδδηϊαεϑβ 
Ἧἃ45 ὨΘΝΟΙ ΔΎ Βηρ Οἴμοτ [ΠΔῃ ἃ γον Πρ 
ἀν, Ν ΤΥ ̓ ΠΠΡΟΙΙΘΟΙΥ ἀἸβϑοῆαγροα δὲ ἴῃ 6 
της οὗ [86 σοπηϊιοϑδῖ, Δηα ὭΘΥΘΙ ΠΘΑΤΕΪΥ 
ΟΥ Βυβίε Δ ΠΟ Δ ταϑυπηθὰ δἰαγναγαϑ, 
1 βεσνθα νϑΠο.5 παροτίδηϊ ρΌΓΡΟΘΘ5. Ὀ6- 
51.465 [6 ΤΕ γοηλονδὶ οὗ [ἴθ τλ ἔγοτῃ ἴῃ 6 
δος οὗ ἴῃς δα, ΝῸ τῆοτὰ οῇεῪοίαδὶ 
τλῆ οοὐἱὰ Ὀ6 δᾶαοριοα [ῸΓ ἱΠΒΡΙ ΠΡ 
(οὐ ρδϑορὶβ ψ ἢ δὴ ἀρἤοστθηςα ίοσ (ὰ- 
ΒΑΔ 5} δἰη5, ἴο τ ςἢ ΠΟΥ ἡ Γα ποΐ ἃ 
Ἰ|6 ῥσοῦθ, δὴ ἴο τῇδκα ποῖ [ἢ6 
ΤΩΙ Ἰϑίοτβ οὗ Ὠινίηα νοηροδῆσα ἔοσ [ῃο56 
β'η8. ΝΟ τῆοτα οογίδίη στουηᾶ οουἹὰ δ6 
ἰαϊὰ ἔογ ἃ ρειτηδηθηΐ δνουβϑίοη δῖ ἢ 
το δηὰ τπ6 ποαΐμθη ὉΥ ψῃοπὶ {ΠΟΥ͂ 
Δ ΟΙΘ ΠΟΙ. ΠΊ6Ω ἴῃ ΟἹ ΘΥΕΙῪ 5146, [ΏΔηῃ [Π]15 
{πιο ῖθθ5 ψὰῚ ψαρεα ΟΥ̓ ἴΠ6 οὯδ οἡ ἴῃ6 
οἴμοι. Απὰ ἴο τῇδκα δηὰ Κεὲρ ἴδε 
7658} ῬΕΟΡΙΘῈ 85 τυοἢ 85 ροϑβϑιὶ]6 150- 
Ἰαϊεὰ, νγὰβ8 ἃ πιατκεὰ δηά νἱῖδι ρηποὶρ]ς 
οὗ τῆς ΟἹ Ταβίδιηθηΐϊ ἀἸσρεηβδίοη. 

Απά βδῆος ψὰ οὔβετνα (Ὁ ἴπαΐ τῇς 
ἀοςιυσοη οὗ 1τὴ6 Οδηδδηϊοθ 566Π15, 
Πυχηδηἷγ ϑρθακίηρ, ἴο μάνα Ὀθθῃ ὩΘΟ65- 
ΒΔΤῪ ἴῃ ἴῃ6 Ἰηϊοταϑίβ οὗ τη δη Κι ηα δ Ἰασρα. 
ἩΗδὰά ἰἢς Ξνοτά οἵ [οϑῆυα ἀοηαδ 115 ᾿ΟσΚ 
ΤΏΟΥΘ 5ρΑτ Πρὶν, ἴα Ὠοαῖμθη ψουὰ ἤᾶνα 
Ὀδοη οἷ ἰῇ ἰαῦρα ἡ οτς τηϊχοὰ ὑὉ 
ἴῃ ἴ6 ἰαπὰ νι Οοὐΐς Ρδϑορῖία; ἴῇοσα 
που]ὰ ἢᾶνα Ὀδδη ἱπίεγιδιτίαρα, δηὰ 1ἢ 
ὯΟ Ἰοηρ {ἰπ|ὸ ἃ τιϑὶτηρ ἄονῃ οὗ (Π6 
ΨΠ0]6 ἰηῖο ομ6 παϊΐοη. 1 οοκίηρ δὲ ἴῃ 6 
βίτοηρ ἰδ ἀθηοῦ ΜὨϊο [Π6 [6 }}5 ΠΊΔΏ]- 
[οϑιδά 11] [Ὡτουρῇ {ΠῚ ὨΙΒΊΟΤΥ ἴο ᾿πλιῖαῖα 
[ἴοβο τουηὰ αἀνουξ θη), 1 15 οἶθασ [δὶ 
ἴῃ βιο ἢ οαϑ6 [ῃ6 ρυτς δηὰ Ὠιρὴ 1ά64 οὗ 

Οοά, ψ ΠΟΙ 5 [Π6 νοῦν Πεατὶ δθα 5οὺ] 
οἵ τονθαϊθὰ το] ρίοα, νου ἃ ἤᾶν ὈδεῺ 
Ἰοβῖ ; ἴῃς "᾿ΟσϑὮΙΡ οὗ ἴϑγα6] νψουϊὰ ἢανε 
ΒΟΟῺ ὈΘΟΟΠΊ6 845 ἀαθαςθα 85 νγγα5 ἴπαἴ οὐ ἴΠ 6 
ῬΠορΙοΔη5 δηὰ Μοδριΐδϑ ; [ἢ6 ογδςϊθ5 
οὗ Οοά οςοτμμτ6α ἴο ϑ5γαθὶ ψοιυἹὰ ποῖ 
ἢᾶνα Ὀδδη ὑτοβοσνοα ὑποοιτυρίςα, Τῆυβ 
[ὴ6 ψΟ]6 οῃδῖη οὗ Ρσονϊἀθηςσοϑ ὈΥ ψὨΙΟ ἢ 
Οἀοά μὰ ἴαἴκὴ ἴο Η] τ 56] ἃ ρθορὶςο ουῖ 
οὗ 1τ1ὴ6 τηϊάβδὶ οἵ δῃοίμεσ. ῥδορίθ, δηά 
Ὀτουρῃς Ποῖ τα γα Οὐ 5] το 8 δροάς 
ῬΘΟΙΠΑΙ͂Υ συϊεα ἕο τἴἢ6 Δοσοσα }]ϑῃτηθηῖ 
τὨτουρ ἴδ οὗ Η]5 οουηβεἷς, σου]ά ἕᾶνα 
[α"δἀ οἱ εἴεςς, 
ΤΠ ΟἿΪΥ Ῥοβϑ:0]6 ΔΏΘΕΥ ἴο [ἢ656 81- 

δυϊηοηῖθ βοοὴβς ἴο Ὀ6 {παῖ σοά τ]ρῆϊ 
ἢᾶνα βεουτδα ἴπθθε εηδς Ὁ. {τ ἢ δπά 
ΤΟΟΌΣΠΏΡ ᾿ηἰΟΓρΡοϑ Οἢ5 οἵ τηϊγδοι]ου5 
ῬΟΥΟΙ 8ἃ5 ΟςοΟΔϑου τεαυϊγοᾶ, Βιυΐ [ἢ]15, 
ἃ5 ΒΙΞΏΟΡ ΒυΈοΥ οὔβογνεβ (6 Ἀπ]. 1. 7), 
15. “ ταἸησ ας δ σταπάοτῃ δῃὰ ἴῃ [6 
ἀατκ." Ι 15 τόσα δοοογάϊηρ ἴο ἴῃ6 8η8- 
Ἰοργ οἵ Οοάϊδ ἀδφαϊηρβ ἰμαὶ Η6 ϑῃουϊὰ 
ΘΙΏΡΙΟΥ ἃ ΤΩΙΓΔΟΊΪΟΙ 5 5 ϑῖα πὶ ΟὨΪΥ̓ ΨΏΘΏ 
δηὰ ΨΏΘΙΕ 11 5 Πα ΒΡ η 540 1]6, δηᾶ ἰὰῪ 
1 αϑίἀθ δ5 βϑοοὴ ἃπῃὰ 85 σοπιρ  θι οἷν 85 1ἴ 
ΤΔΏ ὉὈ6 5 ροιβοάβα ὈΥ ΟΥΙΠΔΙΥ ἃρθῦ- 
οἷδ5, ΤῊ οχιθστ δου οὗ [6 (Δ ῃΆΔ}- 
1165 ψὰ5 οἤἴεδοϊεά (τουρὴ ἃ 5665 οἵ 
ΤΩΪΓΔ 0165 ἢ ΨΠΙΟἢ ἴῃ)6 ονοσὰ οἱ ἴἰῆς 
σμ]άγοῃ οὗ ϑγαδὶ σο-ορογαϊθἃ Οἢ « οῃ- 
Ῥυϊδίοη. Βιξ τἴῃ6 δοῖβ ἴῃ ἔοτοδὰ οὐ ἢ 
15γδ6]165 1οῖς 1οϑθο5 ὈδΠηα ἢ ἢ τρη- 
ἀεγοὰ ᾿πλτηδαϊδῖα Ἰυάρτηοηῖβ οἵ ἴ[π6 Κα 
Πδίισα ΟἹ ἃ ἰαῦρα 50416 66 1655 ἔοσ ἴΠ6 
ιῖυτο. ὙΠΘΥ ἰδαγαῖ Ὁγ Θχρεητηδηῖ παῖ 
ἀοά οουἱὰ τπηᾶκα τῶδῃ [Πδ Τα η]βίοσ οὗ 
ΗΙς νεηρϑδῆςθ, δῃηὰ [δὶ Ηδ νουϊὰ οετ- 
[Δ1Π}Ὺ τοοῦ οὐἕ ἴῆο56 ψὯΟ [6]1] αΑΥ ἴῃ 
δΔροϑβίδϑυ το τ. ΤΠΕΥ ψεσα ψατηδά 
8150 ταὶ γ{ {ΠῈΥ [6}} Ιηἴο τῇς 5ἰῃ5 οὗ (Π6 
Οδῃδδηϊῖοβ ἴΠῸῪ σουἹὰ τΠδηηβοῖνοα Ὀδ 
ἴῃε ν]ση5 οὗ ἴποβα βᾶσὴδ ᾿πἀρτηθηῖβ οὗ 
ΜὨΙΟΝ {ΠΥ δα Ὀδοη [ἢ6 τοϊυςίδηξϊ 6Χχθ- 
οὐ θοηοῖβ (εἴ. ἐς. Πουῖ, Χχν], 25). Απά 
[6 ΨΠΟΪ6 ννὰ5 580 ογάοθα 85 1ἴο ΘΧχὨΙΣ 
ἃ ὮΡΘ, δασι πὸ ἀουδὲ γεῖ βαϊυΐασυ, οὗ 
ὙΠαἱ τηυδὶ Ὀ6 [Π6 Δία οὗ [Π6 Ἰτηροπῃιίθηξϊ 
δῃὰ οδάυταϊς ἴῃ ἴῃ6 υρϑῆος οὗ (οὐ β 
Τρῃΐθουβ ρονοσζητηθῃῖ, 



ΤΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕ 

ἸΟΒΗΌΟΌΛΑ. 

ΓΟΗΑΡΤῈΚ 1. 
1 7Ζ2ε Ζογαά σῤῥοϊ»ίείλ )οελμα ο “μερίδα  0ςἐς:. 
4 7}: ὀογάεγε οὐ τἀ 2γονεεα ἑαπα, 5,9 Οοά 
2 γονεμοίλ το ατοιεί ϑοσήμα. 8 427ε φνείά λένε 
ἐπείγμοζορε. 10 472 2γεῤαγείά 1.6 2εοῤίε ἰο 
25: συοῦ ϑογάαη. 12 οεάμα ῥιωίείά ἐξ ῦο 
Ἅγιόεξ απαά ἀαζ ἐπ τεΐρμα 97 “ἀκὴν ῥγογεῖσέ 0 
οσς. τό 7ἦφν 2γοπιξό ἀὴρ 7 εαἰν. 

ΟΥΝν «αἤεσ τῆς ἀδδίῃ οὗ Μοβεβ 
τε βεγνδηΐῖ οὗ τῆς ΓΟΚῸ [ἴ 

οδτης ἴο ρᾶ38. [παῖ ἴῃς ΓΟΚῸ βραᾶκβε 
ἀηῖο [οβῆυᾶ ἴῃς βοὴ οὗ Νιυιη, Μοβεϑ᾽ 

Ὅεαξ. «- 4] ]5ἴετ, 5ΔΥ]ΠΡ.. 
2 ΜΜοβεβ πιγ βεγνδηῖ 15 ἀεδά ; πονν 

ΤΠς Ὀοοῖκς ςοηβὶςῖ5 οὗ ἴψο ραγῖβ, ὨΘΑΓΪ 
6402] ἴῃ ἰεπρίι : ρατῖ οὴς ἱηοϊυάϊηρν ἴῃς ἤγεῖ 
ἔνεἶῖνε Τμαρίοσβ, δηα Ὡδσταίηρ ἴπ6 σοηηυεϑῖ 
οὗ Οδηδδῃ: ραγί ἴννο σεοοσγάϊηρ ἴῃ 6 ἀἸ 5.10 ι1- 
τἴοη οὗ {πΠ6 σοπαυετγεά ΕΓ ΟΤΥ ἀπιοηρϑῖ [Π6 
ττῖμθεβ, ἴὴ (ἢς ἴννεϊνε οδδρίογβ τετμαϊηϊηρ. Τὸ 
(ἢν ΒΞΊΟΓΥ οὗ [6 τνδῦ, νεῦγϑεβ 1- οἵ [Π]|5 σβαρ- 
ἴθ. 5εσνεα 45 Δη ἰηϊγσοάἀπςίίοη, δηά ρΡοϊηΐεα]γ ς81} 
ᾷ' επὔοη ἴο 186 Ἰεδάϊηρ [Βουρῖ οὗ ἴῃ 6 ννῃο]6 
Ὀο κΚ,---(αϊ τὲ τηνδϑίοη δηά ϑιιδ)υραϊίοη οὗ 
Οδθδδῃ γεγο ὑπάογίδκοη Ὁ τῆς 5 γδ6}}65 δ 
Οοὐβ αἰτεςῖ σοπιημδηά δηά οσοτηρ]εϊοά ἴη Η 8 
ὩρνοΓ- Δ Πρ σἰσγεηρίῃ. 

1. Νοαυ αἴεν δὲ ἀεαΐδ οΥΓ Μονε: ἐ σαριδ ἰὸ 
"α..71 Ἡξεθ.: “ἀπά [ἴ ννᾶ5 αῆεγ, ἄς. Τδὲ 
ϑἰδιἽεσηεπί [Ο]οννηρ 15 τῆ} 5 σοπποοῖοα ἢ 
ΘΟΙΏΘ ΡΓΟΥΊΟΙΙ5 ΟΠΘ, ὙΥΠΙΟΝ 15 δοϑιπηθά ἴο 6 
Κποινῃ ἴο ἴπὸ τεδάδσ. δὸ υάροβ, Ἀὐκῃ, 1 
85πὶ., ἄς, ἃγὸ ΟΥ̓ ἴῆ6 54Π|6 πηθῶῃ5 ᾿ἰπκοά 
ου ἴο ἴπε Ὀοοκϑ ργοοθϊηρ [ΠεπΔ. Ὑῆῃ6 οοη- 
ποσῦοη ΒΟΙῈ 15 (ῃ6 ΟΙΟΒΟΥ, δίησθ ἴπ6 ὈοοΚκ 
οὗ ϑευϊοΓΟΠΟΙΏΥ Τοποϊ]ιάοβ, δηά ἴδ ὈαΟΚ οὗ 
᾿ρμντο ΟΡΘΏ5, ΟΥ̓ Γεΐεττίηρν ἴο [πὸ ἀφδῖῃ οἵ 
ΟΥ̓ Ο565. 

Ἴδε “εγυαπὲ ο7 1δὲ Ζιογά. ΔῊ ὀρ δεῖ ρος] - 
ΑΥΪΥ ἀϑοοοϊδίο ἢ Μοϑεβ. ((ἕ Ποειῖ. χχχίν.; 
ΗΘ. 1... ς.) 

Ἀἴαιεν᾽ πεπέσίογ. [1 18 ᾿ππροϑ510]6 δ ορεῖθεῦ 
ἴο Ρᾶ55 ΌΥ ἴπε ἴΥ̓ᾧΡΙςὩ] δρρ ϊσδίίοη οὗ 1815 γυθσϑε. 
Μοβδ5, γεργεϑεηΈηρ [6 ἰανν, 15 ἀθδὰ ; [᾿βῆιδ, 
ΟΥ, 35 ἴῃδὶ παπὶῈ 15 ψτιτςᾺτᾺ6η ἰη ΟΥ̓οΚ, [6 5115, 
ἰσ ΠΟῪ δίάάεη ΟΥ Οοά ἴο ἀο νβδῖ Μοϑβεβ 
οουὰ ποὶ,---ἰεδὰ [86 Ῥεορὶς ἱπῖο 16 Ῥσο- 
πυϊδο 1 Δπὰ. ΪὈϑῆυδ νγᾶβ “Μοϑεβϑ᾽ πηϊηϊ5- 
ἴεν, 25 (ησιϑί νγᾶϑ ""τωδάς ὑῃμάδσ ἴπὸ 1ἂνν;" 

γοι. 11, 

[Πετείογα ἅγ|36, ΡῸ οὐϑὺ τ}}18 [ογάδη, 
μου, δηὰ 4}1 {ἢ}8 ρεορὶε, υπίο τῆς 
Ιαπὰ ψῃϊοῃ 1 ἀο ρῖνε ἴο τῃεηι, δυό 
ἴο ἴῃς ἙσΠΠ]άγεη οὗ ἰβγδεὶ. 

3 νεῖν ρίδος ἴδ τῆς 5016 οἵ ὁ κι. 
γοιιγ ἔοοϊ 5}8]] ἐγεδά ὑροῃ, τπαΐ ἤανε 1 εκ. τ4. 9. 
δίνεη ὑπο γουι, 43 1 54 ὑπο Μοβεϑ. 

4 Ετοηι τῇ6 ψ]άσγηςθβ8 ἂδηά {ἢ Ϊ8 
Ι,εθάποη ἄνεῃ υηΐο της ρστγοαᾶῖ τγἰνὲγ, 
τε τίνοσ ΕἸ ΡἨγαδῖεβ, 411 τῆς ἰαπά οὗ 
τη6 Ηἰεῖα8, ἀηά ὑπο τῃ6 ρτεδῖ 568 
τονγαγὰ τῆς ροΐϊπρ ἀοννῃ οὗ (ες 5υη, 
5.4}] Β6 γουγ σοδϑῖ. 

δυζ ἰξ ννὰβ Ϊοβῆυδ, ποῖ Μοβεβ, ψῆο στουρῃῖ 
ουξ [86 Δοσοπ)ρ] Ἰ5τηθηΐ οὗ ἴΠ6 ὈΪ βϑιηρβ νυ ἢ ἢ 
{Π6 1ἂνν ργομηϑεά. Οἡ ἴδε πδπὶθ [᾿οβῃιᾶ, 566 
οἡ Ἐχοά. χν!ϊ. 9, δηά Νιυπ,. ΧΙ. χό. 

“4γίησ.}] Νὸο ἀουδῖ ἀϊγεςῖγ, ὈΥ δῃ ἱπηπΊ6- 
ἀϊαῖο γενοϊατίοη, ἰπουρὰ ποῖ 845 Οοα βεραῖε ἴο 
Μοβεβ, “ πιο ἢ ἴο πιουῖῖ " (Νυπι. χΙ!. 8). 
ΤΎΠΟΙΣ ὕροη οβῆυα 5 Δρροϊπίπηθηϊς ἴο ὃ6 
Μοβοβ᾽ ϑιισοεβϑοῦ (ΝΠ). ΧΧΥΪ. 18 544.) [ἴἴ 
μαὰ Ὀδοη ἀϊγοοίοα τῆδϊ “ σοιη561} 5βου]ὰ δ6 
85Κ6 4" [ογ δϊπὶ τσουξῇ [ἢ6 πηράϊυπὶ οὗ Ε]Θ Δ ΖΔΓ 
“ ΔἕΟΣ (ς ἰυάρπιοηὶ οὗ {τπ|,᾿ γεῖ [815 ννᾶ8 
ΘΥΪΘΏΓΥ ἃ τεϑοῦγοθ ργονϊ θὰ ἴο τηθεΐ σι565 οὗ 
ἀοιδὶ δηὰ ἀϊβῆςυ γ. Ηδτγο ἴΒογα ννὰ5 ΠΟ δυςἢ 
οᾶϑο; δυῖ [86 δρροιηϊοά Ἰεδάογ, Κηονηρ ννῈ]}]} 
[π6 ρυγροβο οἵ Οοά, πεεάεὰ ἴο ὃ 5[γτεὰ ἃρ 
ἴο ἰπϑίαπξ Ἔχοουξοη οὗὨ [ἴ ; δηὰ ἴῃ Ῥεξορὶε ἴοο 
ταϊρἢϊ τοαυΐγο [6 ἐποουγαρογηοπῖ οὗ ἃ Γεπεινεὰ 
1 νίηθ σοπησηδηα ἴο 5Ξεῖΐ ουῖϊ δἴ οὔςθ ὕροη [Π6 
δτεαῖ οηΐζεγργιθε δεΐογε ἴμοη. 80, ἴοο, αἵ 
ΔΗΟΐΠΟΥ ΟΥβῖ8, Υοῦβο 13, ἴῇς Απρεὶ οὗ τῇς 
Ιμοτά ρῥγοϑεηΐβ δἰπιϑεὶῦ ἴο [οϑῆια νου 
[δο Ιηϊογνοηΐοη οὗ Ηἰρῇ Ρυεϑῖ. 

4. Εγορι ἐξδὲ «υἱήεγπει. ἀπά δὶ. 7,οδαποη. 
1,οθάποη 5 βροκθὴ οὗ 45 “815 1,Ἔθάποη," 
Ὀοοδυϑο υἱϑῦ]ϊα ποπὶ ἴῃς πεὶσῃθουτῃοοά ἴῃ 
ὙΏΟΒ 5γ86] νυᾶ5 δποδιηρθά, 45 ἱηπάοθα [ἴ 15 
ἔτοτῃ ΠΟΔΙΪΥ ἜΥΟΤΥ ραγὶ οὗ Ρα]εβϑεπα. ((ἔ, Ποῖ, 
11. 8, 9.) 

Το τ] ογη 655 οὐ ἴῃς ἴοχί 15 [ἢ Ποβοσῖ 
οὔ Αγδδία, ννὶςἢ ἔοττῃϑβ ἴῃς βου πογη, 45 [6 δα- 
πο ἄοοθ5 [86 πουΐδογη ᾿ἰπξ οὗ [πε Ῥτγοπηβοά 
1,.4πη4. Το Ὀουπάδγίε5 οἡ ἴπε οαϑδὲ δηά νυοϑῖ 
816 ᾿ἰκοννθο ἱηάςαϊοα ; δηὰ τῆς ἱπίεσνεηϊης 
ΚΟΓΥΪΟΥΥ 18 ἀεϑοσθεὰ ξΈΠΟΓΆΙΥ ἃ5 “ δὶ} 186 

ς 



ι8 ΦΟΒΗΌΑ. 1. 

ς ΤΊ ογε 5Π4]] ποῖ ΔΠΥ πιᾶη ὃε 40] 6 
ἴο βἴδαπά δείογε τῆς ἢ τῆς ἀδγβ οἵ 
(ἢν [ἰξε : 251 νγῶᾶβ ἢ Μόοβεαβ, 9 1 

ΕἼΒΈΕΡ; Ψ1]1 6 ψπ τῇδ: 4] ν»}}]} ἤος Δι] 
ἘΣ ξἢδ6ε, ποῖ ἔόγβακε τῆςβ. 

α΄ Ὧδευϊ. 6 486 5ἴγοηρ' ἀπά οὗ ἃ ροοά οου- 
ἴον, ἑάσμ τᾶρε : ἔογ "απο τῆ ϊβ ρεορὶε 8πα]ς τῇοιι 
τη δενϑὰ ἀϊν!46 ἴῸγ δὴ ἱῃμεγίδπος τῆς ἰδπά, 
ἌΡ ΜΆΪΘΒ 1 ϑύγάγα ὑπο τπεῖγ ἔδιμοτβ το 
ἃς. σῖνε τἢ6η1. 

7 Οηϊγ δε τδου ϑβίτοηρ δπὰ νεῦῦ 
οουγάρεοι8, ἴῃς ἴοι! πλᾶγαϑὲ οὔβογνα 
ἴο ἀο δοςογάϊηρ ἴο 811] τῃ6 ἰανν. γῃὶςἢ 
Μόοβεβ πῃ β8εγνᾶπὶ ςοπιπιαπάεά τἢδε : 

π Ὡς 5: “ἴυτη ποῖ ἔτοπὶ ἴΐ ἐσ ἴῃς τίρῃξ Πδηά οὐ 
τὰ 9 ἴῃς Ἰεξ, τπδὲ του πιδγεϑὲ ᾿ργοβρϑῦ 
ἀοτυπεῖν. ΆΪΠΘΥβοανογ τποιι ροαβῖ. 

8 ΤἸῊ18 Ὀοοΐκς οὗ ἴπ6 ἰανν 5841} ποῖ 
ἀεραγὶ ουξ οὗ (γΥ τπουτῃ ; δυζῖ του 

ἰαπά οὗ ἴῃς ΗἩπΕϊο5. Το Ηϊζε5 ἀγὸ ρσο- 
ῬΕΙΙΥ τῆς ᾿Π ΔΙ Δηΐ5 οὗἨ ΠΟΥ ποτ (απᾶδῃ δηὰ 
Ῥῃαηϊοῖδ (566 το]. ἱ. Ρ. 464, δηὰ [υάν. 1. 26), 
δι [86 Ὠδπια ἀρρεδῦβ ἴο ὃὲ υϑοὰ Βοτα ἔογ [86 
(ὐαπαδηϊῖο5 ἰπ ΚΕΠΟΘΓΑΙ, ἃ5 ἰῇ 1: Κίηρϑ χ. 29. 
Οη ἴδε θουηάεσ!ο5 οὔ [με Ῥχοχηϊοοὰ 1, πὰ ςξ, 
Ποαῖ. χί. 24; Οεη. χν. 18. 

7. Ῥγουρεγ) ἘἈξεδὰ “δοΐ υῦδ01γ,7 25 τῇς 
Ηεῦτενν ψογά β(γ ς ΠΥ τπθαη8. Ὑπὸ Ἰἰἴογαὶ 
ΤΟΠἀοτηρ 5Βουϊὰ δὲ τοϊδίποά ἤδθγο βίπος ἴμ6 
Ὠοζίοη ΟΥ̓ ΡΓΟΒΡΕΓΙΥ͂ 15 56 ραγδίεϊΥ ἰηϊγοάιςοά 
ὃγ4 αἰβεγεηῖς νψογάὰ ἰῃ τεῖβο ὃ. Οἵ. θυ. 
ΧΧΙΧ. 9, ἀπά ῃοῖοδ. 

, 8. Μεάδαίε ἐδετεῖπ ἀκα ἀπά πὶ δ..} ΟΕ Ῥξβ. 
ἱ 2. 

10-18. ΡΒΕΕΡΑΒΑΤΙΟΝΒ ΕΟᾺ ΤῊΕ ΡΑΞ55ΑΘΕ 
ΟΕ ΤῊΕ ΙΟΒΡΑΝ. 

10. Οὔεεν: ο ἐδε ρεορί..7ὺ ΤῊΘ ““ 5ῃοίογίπι," 
(δες οἡ ἔχ. υ. 6, Ἢ Ὲ Ιου. χνὶ. 18.) 

11, γεβαγε γοι οἱείμα! 5..] ὍΒΙ5 σοπιτηδηά 
ΟὈΥΙΟΌΞΙΥ ἀοεβ ποῖ σεΐεσ ἴο {86 τηδπηᾶ, ἔογ (6 
ΤτηΔηη8 οουά ποῖ ὃς Κερὶ Ὁ] (πε βοσοπὰ ἐδ Ὺ 
{π χυΐ. 20). Απὰά γεῖ (ἢε ἱπίθγεηςς ἀγαννῃ 
ΟΠ [15 γϑῦβα ΟΥ̓ ϑοπὶὸ (ἐν. Κεὶ!, ὅζο.), τθδίὶ 

[Π6 πιδῆπὰ πὰ αἰτοδά 5668 ποῖ 
ΓΑΙΓΪΥ τοοοηςο  ]ΘδὉ]6 ἹΒ γεῦϑο 12. ΤῊ οσάοσ 
νγ88 ὈΓΟΌΔΡΙΥ σίνοη ἢ Κηονίοάρε (παῖ ἴῃς 
ΙΏΔΠΩΔ νου Ἱὰ οραϑα γβεη (π6 δοθϑῖ οτοββοά 
[πε ]ογάδη (ΕΧ. χνὶ. 35), δῃὰ ροβϑι Ὁ] Ὀθοδυβο 
διηϊάσε ΒΕΓ Ὀγορασγδῦοηϑς ἴπογο πηϊρῆϊ ποῖ 6 
ΟρΡΟΓ[ΠΙΗΥ ἴο ψαῖδμεσ ἴἃ ἰῃ βυβῆοϊεπί αυπηςῖγ. 
ΝΟΥ ἀοεβ 1ἴ ἄρροασ 13 τηϑπηδ ονοσ ἐοσιηοά 
[6 ψΠΟΪΘ δηά 5016 βυδίεηδηςς οὗἩ ἴΠ6 ρθορὶο 
(εἶ ου Νυπι. χχ. 1). 

«υἱεδὶπ ἐδνγεε 47: γε “δα ρα:: οὐέν ἐδὲς 
]ογάαη5.} [Ὲ ἌΡΡΘΑΓΒ (ΥΟΓΘΟ5 11, τό, Δηὰ 22) 

[ν. 5--ἰτ. 

5.4]: πιεάϊτδίε τῃεγείη ἀδὺ δηά ηϊρῆζ, 
τδὶ τῆου πιᾶγεβὲ οὔβεγνε ἴο 4ο δ.- 
ςογάϊηρ; ἴο 41} τῃδε 15 ννπτίθη τῃστείῃ : 
ἴογ τπεη τπου 8Π41ῖ0 πηᾶκε ΤΥ ννᾶῪ 

' ΡΓοϑρετγοιιβ, δηἀ τΠεπ που 5Π4]ς 'πανς "Οτ, 
ΜΦ 

δορά 5ιιος 688. 
9 ἢαλνε ποῖ 1 Ἴοπιπιδηάεά τῆ 

Βε ϑ5ίτοηρ δηά οὗ ἃ ροοά σουγᾶρε; ὃ6 
ποῖ αἴγδιά, πείμεσ Ὀς ἴπου ἀϊδηχαγαά : 
ίογ {πὸ ΚΡ τὰγ Οοά ᾿ς ψῇ τΠ66 
νυ Π Πγβοόθνοῦ ἕπου ροασβῖ. 

1Ιο 4 ὙΠεη [οβῆυδ σοπιπιδπά δα ἴῃς 
οςεῖβ οὗ ἴῃ ρβορὶδ, β4γ1ηρ. 

11 Ρα938 τῃγουρῇῃ τε Ποβῖ, δηά σοηι- 
τλδηά πε ρεορὶς, βαγίηρ, Ρτερδία γοιι 
νἱσίυλ]δ; ογ νη ἴῆγεθ ἀδγ8 γέ 
8Π}}] ρᾶ885 ονεῦ τηϊ5 [ογάδη, ἴο ρὸ ἰπ 
ἴο Ροββεβ8 ἴπε ἰδπά, ψ ῃςἢ τῆς ΠΠΟΚῸ 
γουγ Οοά ρίνειῃ γοιι ἴο ροβ86885 ἴζ. 

τ8αῖ [86 5Ρ165 επί ἔογίϊ, 45 γεοοτάεα ἰῇ {πῸ 
ποχῖ σμαρίοσ, δροάς ἴῆσγες ἀδυϑ8, 2.σ. ὑΡγοῦδΌ 
{ΠῚ τδὲ τινὰ ἀδγ, ἴῃ ἴπε πιουηίδ!η δῇου [με 
ἀἰσηλίϑϑαὶ ὉΥῪ Ἀδῃδὺ ; δηὰ ἔυγίθοῦ (111. 1,2), 
παῖ [οβυᾶ δηά ἴμ6 μοβὶ ἀϊά ποῖ Ὀγεαὶς ὉΡ 
ἤτοπὶ δμϊτπι {11 αὔογ ἴΠ6 τσεΐυγη οὗ δὲ 
5ΡΪ165; ἀπά ὄυξῆ οἡ γσϑδοῃίηρ [ογάδη γοπιδὶποὰ 
ἴδγες ἀδγϑβ οἡ 115 ὑδηὶ Ὀεΐοσε οσγοβϑίησ. ὙΤΠὺ5 
εἰσμξ ἀδὺβ ταυβὲ μᾶνς ἱπίεσνεηεά δεΐνεεη 
[δ βοπάϊηρ οὗἉ [6 5ρ168 (]. 1) ἀπά ἴῃς δεῖυδὶ 
Ρᾶϑϑᾶρε οὗ ἴῃ τῆνοσ (11. 2 884η.. Κεῖ! κυρ- 
ΡῬοβοβ {πδί ἴη6 ογάεσγ οὗ [86 ἴοχὶ νγᾶβ ρίνοῃ 
δὶ τὴς 5δπὶθ πὶ θη [Π6 5ρ168 ΕΓ ἀἰ5- 
Ῥαϊοεμεά, ἀπά ἴῃ ἴμ6 οχρεοςοϊδίοη οὗ ἴδεὶγ δο- 
(ΟΠΊΡ ᾿Ξ ΐηρ πος οὐταπὰ πὴ ἴθ [το 
ἄλγϑβ, δυξ τ1παΐ τΠἷ5 ρ΄δη ννγᾶ5 ἐγυπίγαϊοα, δηὰ 
Ὀπεχροοῖοα ἀεἰαν οδυβεά, ὈΥ ἴμ6 ἀἰθοονεγΥ οὗ 
ἴδε πιθὴ ἰπ [εγοδο (11. 2), ἀπά ἴπδ6 βυθβϑοαυοηῖ 
Ρυτγϑυϊ οὗ {μοπὶ0 Τυ5 ἴῃ6 ἀφοϊαγαοη οὗ 
7΄Ὀϑῆυα ἰη ἴπς ἴοχί νου] ἠοῖ ἴῃ ἔδεῖ μᾶνε θθθη 
οαττὶεὰ οὐἱ. Οἴδεῖβ (Κπορεῖ, Μδυτγοσ, ἅτε.) 
τηδιηΐδίη (μα '. τἰ σδηποῖ Ὀ6 τϑοοης θὰ 1} 
1, 1-ό; διά ρίνε [ἢ15 δ] ορεὰ ἊἀἸἰβοσεΡΑ ΠΟΥ ἃ5 
οπα οὗ {πεὶγ ῥγοοῖβ (μβαῖ ἴῇ6 ὈοοΟΚ δᾶ5 Ὀδθη 
ςοπηρουπάρά ΠῸπὶ αἰ βογίηρ Ὡλγτδίίνος νυ] ἢ 
Βανε ποῖ, ον ηρ ἴο 8η ονεγβίρῃϊ οὗ ἴδε σϑυΐίβου, 
θεθη (}Υ παιτηοηϊζεά. Εὰγ Ὀεζίεγ ἰ8 1ΠῸ νίενν 
οὗ ἴῃς τηδίοσ! ῦ οὗὨ σοπιπγεηΐδίοτῦθ --- [615 ἢ} 
δηά (ἢ γιβίδη, δηςιϊοπὶ δηά τηοάσγῃ---ἰἢαῖ [ἢ 
“χες ἀδγ5᾽ πεῦὸ πδιηθά ἂζὲ ἰἀεθπίςδὶ ἢ 
ἴδοθε οὗ 1]. 2; δηά ἴμαϊ [86 σοπηπιδπά οὗ 
]οβδυδ ἰη [6 ἴοχί ννᾶβ ποῖ ἴῃ ἕδοϊ ρίνθη η1}]} 
δἴϊεσ [86 τεΐυσγῃ οὔ 6 53ρ165. γε, 45 οἰϑεννῃογα 
ἴῃ [6 Ηδοῦτονν Πιδίοσι οὶ] θοο 8 δηά ἔγεαυ εν 
ἴῃ τῆς Οοβρεῖβ, [Ὡς ογάδγ οὗ {{π|6Ὸ ἰ5 δι ροσβεάθα 
Ὁγ ἴῃς οτγάεγ οἵ ᾿πδουρῃῆῖ. Εογ ἴδε ρυγροβὸ οὗ 
(6 νυτιῖοῦ νγᾶβ ποῖ ἢἰβίογ 2] ΤΉΘΓΕΙΥ ; [ἴ νυ, 
ΟΣ ἴΠ6 ΠΟΠΙΓΔΑΓΥ, ΤΔΙΏΪΥ ΓΟ] Ρουθ δηὰ ἴπθο- 
τεῖίοδὶ. [πιἴοηάϊηρ, ἴμοη, ἴο Ἔχις Οοάὰ 88 



ν. 12--2.} 

12  Απά ἴο τς Κειυδεηϊῖεβ, δηά 
ἴο ἴπΠε (ὐδάϊτεθ, δἀπά ἴο δαὶ δε 
τῆῦε οὗ Μδηδββεῆ, βραΐζε 7οβῆιιλ. 
ΒΑΥ Πρ, 

7 Νυα. 12 Ἀεπιεπιθεῦ Ζτηε ννογά τὶς ἢ 
ἌΡ Μοβε8 τῆς βεγναηΐ οὗ {πε ΙῸΚΡ ςοπι- 

ταλπ δὰ γου, βαγίηρ, 16 ΠΟΚῸ γουΓ 
(ὐοά Παῖῃ ρίνεη γου τεβῖ, ἀπά ἤδιὴ 
δίνεη γου (ἢ ]8 ]απά. 

14 οι νῖνεβ, γοιγ {ππ||6 οηεβ. 
δηά γουγ οδῖεδ, 5Π4}} γεπιδίη ἰπ τῆς 
ἰλπά νος ἱΜόοβεβ ρᾶνε γοῖι οῃ 1} 8 
δες ]οτγάδη ; δῖ γε ΔΙ ρλῶ δαίοτε 

εν, γουγ Ὀγαίῆγδη ἴδγπιθά, 41} τς τα ρ ΠΥ 
πλοία ἐν ΤΊΞῊ οὗ ναἰουτ, ἀπά περ {δ επὶ ; 

15 {0π|] τὴς ΠΟΚΡ ἢδνε ρίνεη γοόοιγ 
Ὀγεῖῆγεη τεβῖ, 285 Ἢ λαίἦ σίυεμπ γου, 
Δηἀ ΤΠ6Υ 4150 ἤδνε ροββεϑβεὰ πε μιά 
ΜΏΙΟἢ τῆς ΠΓΟῸΚΡ γουγ (σοά ρίνεῖῃ 
Πα πὶ: τΠ6η γε ἐμαὶ γοΐυγη πηῖο τῆς 
ἰαπά οὐ γουγ ροβϑεϑϑίοη, ΔΠα 6βῃ]0ΟῪ ἰζ, 
ἢ ςἢ Μόοβεβ ἴῃς [,οΚ 8 βεγνδηΐ ρᾶνε 
γου ου 1ἢ15 8:46 Ϊογάδῃ τονγαγά [ἢς 
δ ΠΓΙβί Πρ. 

16 ἅ Απά {πὲ} δηβννεγεὰ οβῇνυδ, 
βαγίηρ, ΑἹ] τῇδέ τῆου σοπηπηδηάεβῖ τι8. 

ΦΟΒΘΗΔΧΑ 11. 1]. 

να Ψ|]1 ἀο, δηὰ Ὑν δι πεγϑοόσνεσ ἴδοι 
βεηάαβζ τ15, νγα νν}}] ρο. 

17 Ασςςογάϊηρ; 85 ννε ἢεαγκεπεά υηΐο 
Μορεϑ ἰη ]} τπίπρϑβ, 80 νν}}} νγε ἢεάγκβη 
πηῖο ἴπδε : ΟΗΪΥ τῆς ΓΠῸΚΡ τῆγ αοά 
δε νν ἢ τῆες, 48 ἢς νγαβ σι Μίοβαϑβ. 

18 ΝΒοβοενογ ἀθ ἐφ τῃδῖ ἀοζῃ τοῦ] 
ἃραϊηβὲ (ΠΥ Ποτηπηδηάπιηεπι, Δηὰ ψ]]] 
ποῖ μδάγκθη υπίο ΤΥ ννογὰ8 πη Δ]] 
ἴδε του Τσοπιπιδηάεϑὲ ἢ πὶ, ἢς 5Π4]]} 
δὲ ρυῖζ ἴο ἀφαίῃ : οἡ]γ δα βίγοηρ δηά 
οὔ ἃ ροοά σουγᾶρα. 

ΓΗΑΡΤῈΚ Π. 

1: Καλαῦ γαευοδλ αηα εομεεα οί ἐς ἱποσ τ έδ 
“οἱ ον ϑάμδἔέρι. 8. 71: εονεπαρέ ὀείπυεέρ 
ἀεν ακαὶ ἑάεπι. 23 7 Δ47 γείμγν ἀγα γοίαδίο». 

ΝῺ |1οβϑῆυα {δε 8ο0η οὗ Νυη 
δεηῖ οἷμκ οὗἉὨ δῃι{τ᾽|πὶ ἴνγο πηδη 

ἴο ΒΡΥ͂ 86ΟΓΕΙΪγ, βαγίηρ, Ὁ νἱενγ {πε 
απ, ἐνεη [ετῖσῆο. Απά {πον ννεπῖ, 
Δηὰ “ολπηα ἰηῖο ἃπ δδιίοι᾽ 85 ἤοιιβα, 
πλιιεά Βλμῃδρ, δηά ἴ Ἰοάρεά ἴμεγεὌ 1 

2 Απάὰ [τ νγᾶβ τοϊά τῆς Κίηρ οὗ ὡ». 
]επςπο, βϑαγίηρ, Βεμοὶά, {μετα σᾶπια 

ΔΟΟΟΠΊΡ 5Π1ηρ Η!5 ῥγοπιῖϑ65 ἴο ἴπΠ6 (ονοηδηῖ 
ῬεορΪο, ἢ Ὀερίης ΕΥ̓ ἱηξοττηίηρ 8 [δαὶ Οοά 
ξᾶνε ἴδε ννοτά, δηὰ τὐνδι μοῦτο δηὰ τδς Ποβῖ 
ΔΕΙΌΔΙΠΥ ἴῃ τηοζίοη ἴο ἴα ροβϑδβϑϑίοῃ οἵ {Ποὶγ 
Ἰπμοσίδηοθ. Ηδνυίης ρἰδοθὰ {ῃ8 Ἰοδάϊηρ ἔπεϊ 
ἴῃ ἴδ ογείτοηΐϊ, ἢς γεΐϊιγηβ ἴο πηδηϊίοη ἰῃ ΟἿ. 
11, σοτίδίῃ ἰγαηβδοῖοης οἰ ΟΘΟΙῪ σγοϊοναπὶ ἴο [86 
ΟΑΓΙΪΥ βἴδρεβ οὗ [βῆ υδβ σοπημιεβῖβ, Ὀυϊ Ὡς ἢ 
Βδὰ ἴῃ ἔαςϊ παρροπθὰ δεΐογε ἴἢ6 σδπὶρ ννᾶβ 
τετηουοὰ ἕγοτῃ ἴῃς ρῥἰδίπβ οὐ Μοδὺ δηὰ ἱπηπηθ- 
ἀϊδίου δῆεγ (Π6 ὀχριγαῦοη οὗ ἴῃς ΙΓ ἀδγ8᾽ 
Του ΓΠΙης ἔογ Μοϑεβ. (Πευΐ. χχχίν. 8.) 

Μογϑονεσ, ᾿[ἴ ϑεεπιβ υη]Κοὶγ (ΒΡ. ΝΥ ογάϑυν.) 
(δλὶ ]οσἤια νγοιὰ ἀοἸΑΥ αὐτὶ 86 5165 δι 
δε μλὰ γχεοοϊνοαά ἃ ροϑβιζτῖνα σοϊῃτηδηὰ ἔτοπι 
Οοά ἴο “κο ονδῦ ἴδι:ι5 ἰογάδη." ὙὍὙδὲ ογάογ 
οὗ εἐνεπίβ νγᾶ8 ὈγΟΌΔΟΪΙΥ [6 [Ο]]οννίηρ :---21τὰ 
Νίβδη, ἴῃς 5Ρ16ε5 ἃγεὲ βεπὶ ουλ (ἰϊ. 1); 6:8, ἴδ6 
5ρῖε5 γεϊυγῃ (11. 23}; 718, [ῆ6 σὩΤῺΡ 5 γτεπγονεὰ 
ἔτοτι 51{{|πὶ ἴο [6 Ὀδὴκ οὗ [οτγάδη (1. 1), 
δ [Π6 ςοπηπιδηά (ἰ. 11) 15 ἰββιιθα ; τοΐῃ, τ86 
ΓΊΥΟΥ 15 ογοβϑθά ([γ. 19). 

12 85η4. Οἡη [πε ἄρρεᾶὶ οἵἨ Ϊοβδυδ ἴο ἴδε 
ἔνο {γίδε5 δηά ἃ δ] ςΐ. ᾿δαυΐ, ". 18-2ο. 

14, “»»ιεά4.}1 ἘΛΔΊΠΕΓ, “ ἀγταγεὰ ᾽ (866 οἡ 
Εχ, ΧΙ. 18). 

οἹ ἐδὲς "ἰάε ογάαη. Οὗ Ὡκεαξ ἱ σ᾿ δηὰ 
Ὠοίεα. 

ΟΗΑΡ. 1. ϑεηάϊην οὐδ (ἢς 5ρ165. ΤῊΪΚ5 
ἴοοῖκ ρἷδος δεοίογε ἴπθ Ἴςοπιηπιδηά οἵ Οοά ἴο 
835 ἴῃς Ἐπ ((. 11)ὴ νγὰβ γίνε ; δυῖ [86 
ἰδίου, 45 δείηρ [6 πιουηρ οδυϑ6 οὗ 6 νγῇῆο]θ 
86.165 οὗ ουθηΐβ νυν] ἢ ἔογηβ (6 (Ποπης οὗ 186 
ΒοΟΚ, 15 ρἰδοεὰ ἢγϑί. [᾿Ἅβῆυδ Πἰπιϑοὶ δὰ θεθη 
βεηΐ ουΐ 45 οης οὗ [πε ἔνγεϊνε 5ρ165 (εἷ. Νυηι. 
ΧΙ, 16) ΠΟΥ ΒουλοΥ δὲ 5: Σ}1]2Γ οἰΓο  Πηϑίδη 65 
ΌὈΥ Μοϑαβ. 

1. διρέε νη. {|| ΓΑ} “16 δοδοὶδ ἴτθ65.ἢ 
((ἔ. Εχ. χχυ. 5; Νυπ). ΧΧΥ. 1 δηά χχχὶδ, 49, 
δΔηά ποῖς5.) 

«εγίεδο.] Οὗ Νυπὶι. ΧΧΙΪ, 1 δηά ποῖο. 

απ ῥαγ οἵ δοιαε.} [τ ἴῃ ἔδςο οὗ [ἴῃ 6 Ραγα]]οὶ 
865 (εκ. [μον΄ χχὶ. 7; [γ΄ ν. 7) [ῃ6 γοηάογ- 

ἴῃ δανοοσδίθα ἴοσγ οὗνίοιιβ γθάϑοῃβ ΟΥ̓ ΤἌΓΕ., 
7] ϑορῆυ8, ἄζο., ἀπά ξο]]οννοα ὈΥ βδοπὴθ πιοάσγῃ 
σοιητηοηϊδίοῦβ, υἱἦχ. “ἴη6 ἤοιι56 οὗ ἃ ννοπΊδῃ, 
8ῃ ἱπηκοοροσ," οδηποῖ ὃ6 τπδιηϊδίηθα, Ἀδῆδῦ 
τηυδῖ Γετηλίη 8ῃ ἜΧατΡΪ]6 ἈΠΔοΓ ἴΠ6 {{Δἂνὺν 51Π|]- 
δύ ἴο (ἢδῇ (51. [νυκὸ νὴ. 27) ὑπάογ ἴῃ (σοβροεϊ, 
οὗ “ἃ ννοπηδῃ [δῖ ννᾶϑ ἃ β'ηπεῖ," γεῖ, θδοδιιβα 
οὗἨ πεῖ δ, νγὰ8 ποῖ ΟἿ] ραγάοηρά, δυϊ ὁχ- 
αἰϊοὰ ἴο ἴῃ6 ἰρσοϑὲ βοηουγ. Ἀδθαῦ ννὰ5 Ὀοἢ 
δαπ θα ἴο θεὲ οὗ ἴδ ρεορὶς οἵ Οοά: ἱπίοσγ- 
ΤΑΔΙΤΊΘα ἰηΐο ἃ ςἤιοῖ ἔα ΠΉΪΥ οὗ ἃ ςοὨίοῖ {τἰδ6; 
δῃὰ ἔουηά ἃ ρἷαςε ἀιηοηρϑὶ {πε Ὀεκί σεσηεπι- 

ς 2 

“ ἩΞςῦ. 
ΣΙ. 



ΦΟΘΗΘΑ. 1]. 

ἴδῃ ἰη ΒΕ ΕΓ ἴο πίρῃξ οἔ {πε οὨΠάγθη 
οὗ [βγδεὶ ἴο βεάγοῇ ουἕ τῆς σον ΠΥ. 

3 Απά τε Κίηρ οὗ 7εγίςμο ββηῖ 
απο Βλπδρ, βαγίπρ, Βπηρ ἔοσῖῃ τῆς 
τάδ τῃδῖ ὅγε ςοπε ἴο ἴπεε, νυν] ἢ ἅΓα 
εηζεγεα ἰηῖο {π|πὸ ἤοι86 : [ὉΓ [Π6Υ Ὀς 
ΓςοηΊα ἴο 56δγοἢ οὐκ 41] (6 σουπίτγγ. 

4 Απά τε ννοπᾶῃ ἴοοκ τῆς ἴνο 
ἴὭΘη, ἃἂπά διά τπμεπὰ, ἀπά 94:4 {ἢι|8, 
ΤΠεΙε οᾶπὶα πε υὑπῖο π|ε, δυῖ 1 
ννῖδῖ ποῖ ννῆθηςα ΓΠΟΥ τὐέγέ: 

ς Απά [τ οσᾶπιεὲ ἴο ρᾶ85 αὐσμέ {δε 
ἐπι οὗ 5λυςηρ, οὗ τῆ γραῖα, ννῆεπ ἰΐ 
νγ5 ἀδγκ, τῃλῖ τῆς πιεη νγεπῖ ουΐ: 
νη Πεγ τὲ ππεπ ψψεπῖ 1 ννοῖ ποῖ: 
Ραββα ΕΓ τποπὶ 4 ΟΚΙΥ ; ἔογ γα 
80} ονεγίακε {πε π]. 

6 Βυῖ 586 Παά Ὀτγουρῆς δηλ ὉΡ ἴο 
ἴἢε τοοῦ οὗ τπεὲ δἤουβε, ἀπά πιά τε πὶ 
νυ ἢ (ἢε 5141Κ8 οὗ ἤλχ, ννῃιςἢ 586 ἢδά 
ἰαϊά τῇ ογάδσ ἀροη ἴδε τγοοί. 

[ν. 3-ἸΣ. 

7 Απά τε πιδη ρυτγϑιεά δίζεγ τε πὶ 
{ΠεῈ νΑΥ ἴο Ϊογάδῃ ὑπο τῆς ἰοτγάβ : 
Δηὰ 45 ϑ00ῇὴ ἃ5 ἴΠῈῪ ψ ΟΝ ρυϊϑιεά 
Δίζογ [86 πὶ ὑχεγα ρΌΠα οι, [ΠΟΥ 5δυϊ 
τῆε ραῖα. 

8 4 Απά Ῥείογε {πεὲὺ νεῖ ἰαλἱά 
ἄονγῃ, 5ῆ6 σᾶπιὲ ὕὉΡ ὑπἴο πεῖ ὑροῦ 
τῆς τοοῦ; 

9 Αμπά 886 5414 υπίο ἴδε πιεη, 1 
Κπονν τῇδ᾽ τῆς ΓΟΚΡ μαῖῃ ρίνεη γοι 
τῆς Ἰαληά, δηά τῇδϊ γοιγ ἴοΓΓΟΥ ἰ5. Β]]Θη 
ἸΡΟΩ 8, ἀηά τῃδῖ 41} τῆς ᾿πΠΔὈϊΔηϊ8 
οὗ τῆε ἰαπὰ ᾿ίδίπε θεσδυβε οὗ γου. 

ΙΟ ἔογ ννγεὲ πᾶνε ἤεαγά πον {δε 
ΓΚ δάτίθά ὑρ τλ6 ναῖε οἔ τῆς Ἀεά 2 Ἐκ. τῷ 
568 (ΟΥ̓ γοι, ννῆδη γε σᾶπια ουξ οἵ εἱ. 4. :- 
Ἐργρῦ; δπά ψῇῆδλῖ γε ἀϊά υπίο (ἢς 
Όνο Κίηρβ οὗ τῆ Απηοσῖζα5, τῃδλῖ τυέγέ 
οη ἴῃς οἴδεγ 814ες Τογάδη, “ϑίῆοῃ δηὰ “ Νιω. 91) 
Ορ, ννβοπι γα υζξει!γ ἀσϑίτογεά. 

11 Απά 25 βϑοοῇ 48 ψγὲ ἢδά ἢεαλγά 
παποσταστια ττπετοτο ματα τακαι τ κου πυσοωπηκων ἀάναν ἀπῃτοον ανεικαεσαενικι,υνακακσσσσς  ταῖς-εν ἀατααα ασι ττίαταν ὠρσεηυσκρλωσασταν. ππττσστσπστστ ιν τυ σευ μκα τις τανασττσ, ανα ΒΕ Έ Εσαα. ον. υὔλα αρεάτπε,κ υεπεανρτσιναναςταιυαν τανχτε υαν στη φελστσεξατεν πεφεριμας ει παρ, ψεν τκασπκαοκτυνσονκως οϑισαποαανταίσοκες νειᾶτα ιαησα αισει;υτηνιασασκακσσν. 

δογοα δηοεϑῖοῦβ οὗ Κιηρ αν δηὰ οὗ (Ὁ σὶϑῖ; 
[8 ταςσεϊνίηρ [86 ἴοιηρογαὶ ὈΪοσϑιηρβ οὗ ἴῃ 6 
ςονθηδηΐ ἰῃ ἰαγρεϑῖ τηδαϑυσθ. ΤῊἼΘ 5ρῖ65 ννου]Ἱὰ 
οὗ σοιιγοα Ὀοΐακο {ποπηβοῖνοϑ ἴῸ διιςἢ ἃ ἢοιι56 
ἴῃ [Πςἢο 85 {ΠΕΥ σοι]ὰ νἱϑιῖ νντδοιυξ ὀχοίϊ της 
βιιϑρίοίοη ; ἃπή {86 5ἰ[υδίϊοη οὗ ἘΠ δ᾽ 5, προῃ 
[86 νν8}} (νεῦδὲ 15}, τεπάθγοα [᾿ ἐβρεοῖδ!ν σι- 
40|6. [{ἀρρθδγϑ ἔγοπι υθῦβο 4 ἴῃαἴ Ἀδηδο Ὠἰή 
πεῖ Βεΐογε ἴὴ6 Κὶηρ᾿ 8 πηθϑϑθηροῦβ γοδοπεὰ 
ἢογ Ποιιδο, ἀπ ΡῬγΟΌΔΟΌΙΥ ἃ5 δοοὴ 8ἃ5 [86 5Ρ[65 
δδὰ ςοπὶοα ἴο Βεῦ ἤοιι5θ6. [1 5 [πμεγοΐοσγθ πιοϑσῖ 
ἸΚεΙγ (Πα {ΠΟΥ τοὶ ἢ Ἀδιδὺ ουϊδιάς οὗ 
͵}εποδο (οἢ Οεη. χχχυῆ!, 14), δηά ἀϑοογίδιποα 
ΠΟΓΘ ἴῃ [Π6 ΟΠ 56 ἀννεὶῖ, δπὰ {πὲ ΠΟῪ 
ΤΩΙ ἢ ᾿ηΐγυϑὶ {Βεγβοὶνοβ ἴο ΠΟΥ Οδγο. 

ἈΚαῤαδ. ΟΥ̓́, 85 ἴῃ 81. Με. ἱ. ς, " Ἀδοῇδῇ :" 
ἐς. ““ϑραοῖουβ, “νἱά6." Οὗ [τῃ6 πᾶπὶο 
“ Ϊαρβεῖῃ " ἀπά ποῖε οἡ ὕϑδηῃ. ἴχ. 27. Ἀδμδαρ 
5 τοραγάθα Όγ 16 Ἐδίμειβ 45 ἃ ἴγρὲ οὗ 1ῃ6 
Ομ ϑιίδη Οἤυγοῦ, νυ μῖς ἢ ννὰ5 ραϊπογοα ουῖ 
οὗ οσοηγνεγίβ ἴγοσὰ ἴ86 ψμοΪῈ ναϑὶ οἰγοὶς οὗ 
Βοδίμϑη πδίϊοῃϑ. 

4, ] «εὐἱδὲ πο «αὐδέπος ἐδὲγ «υεγε.1 ἘἈΔΠΔΌ 
δεϊεἀ ἃ5 586 ἀϊά ἔτοτῃ ἃ Ὀο εἴ ἰη Οοὐάβ ἀο- 
οἰαγοά ννογὰ, ἀπά ἃ Ἴσοηνϊςζίοη [Πα τοϑιϑίδησθ 
ἴο Ηἰ5 ψ}}} υννου]ά δὲ Ὀοϊὰ νη δηὰ νυἱοκοά 
(ΛΕ 965 9-11). Τ 5 586 πιδη!ϊϑῖοα ἃ ἐλ ἢ Ὀοΐἢ 
βοιηά δηὰ Ῥγαςίοδὶ, δηὰ 15 ργαϊϑεά δοςογάϊηρὶν 
(Η6Ὅ. χὶ. 21; 81. [Δπλ65 11. 25). ΤῊΘ ἔδ]56- 
Βοοά ἴο ννῃϊς ἢ 586 δὰ γϑοοιγϑε ΤΑΥ͂ δὲ 6χ- 
ουδοα ΕΥ̓ 186 ῥγδβϑιγε οἵ οἰγουτηθίδηςοϑ, δηὰ 
ὉΥ ΒΟΥ οὐ δηϊεσδαεηίθ, δυΐ σληποῖ δὲ ἀθ6- 
οπάφρὰ. Ὅλ δεϑοσίίοη οὗ Ηδιβ (’ Οἴεη- 
ὈαΓΏ ΠΡ 85}.᾽ Ρ. 267) [δὲ “16 τοῦ σερασγάθα 
τῆς οοπάυςΐ οὗ Ἀδιιαῦ ἃ5 ποῖ ΟὨΪΥ 8] ]οννδῦ]ς 

δυῖ ᾿Ἰαυά Δ ]6,᾽ 185 υπίτπιθ. δογίρίιγο ἤογο, 85 
οἰβοννῆογο, γοοογάβ ἴ[ἢ6 ἴδεῖβ ἃ5 [ΠΟΥ οςουττοά, 
νυπουΐ τοπιαγῖ ; ννῆϊςἢ ᾿πάθοά [ἴ νοι] δανα 
Ὀδοη δθεβίαάθ [Π6 ργεϑθηΐ Ῥγροϑε ἴο ἱπίσοάιιςθ. 

Θ. δια“ἰᾷ: 9ο7.,,χαχ.1 10| “1λὲ σἀγάεὰ ἄθδτες 
οὗ [6 ὕεο.᾽ δογὴῆθ ἤἢᾶνὸ σεραγάεα “οσοἴίϊοη- 
Ροά5᾽" 85 ἤεῦε πηοδηΐ (8ο Μίςοϊ., Δ ΠΟΥ, 
ΤΠοηϊυ5, ἄς.). Ετοπι ἔχ. ἴχ. 21 [ἃ ᾿νου]ά, 
Βοννονοῦ, Ἀρρθασ (δαῖ [λ6 Παχ δ ἴπε ἀαΐο ἴῃ 
ᾳυεδιίίοη (ἴπ6 πιοπῖμβ Ν᾽54η) υνουὰ Ὀ6 ΠΥ 
ὅτονῃ. [τ νγᾶβ ὑγοῦδθὶ {πεγείοσε, 85 {Π6 
Α. Ν'΄. τεπάογϑ, νὰ της Παχ ϑἴακϑ, ΓΟΟ ΠΥ 
εξ δηὰ Ἰαϊὰ οιἱΐ οα ἴμε δοιι5ε γοοῦ ἴο ἀἰζγῦ, 
ται Ἀδμδὺ πιά [6 5ρῖ65. ΤῊς Παχ ἴῃ Ῥα]65- 
([1η6 ὅτενν ἴο τῇογε ἴμδη ἴἤγες ἔδεϊ ἴῃ Πορηῖ, 
ὙΠ ἃ ϑίδὶκ 85 [πο Κ 458 ἃ οδπο. 

7. Ἀν ἐδὲ «υαν 977 ϑογάαπ μπίο ἐδ ζογά.. 
1.2. ἃ5 υὶξ. “ Ροὺ νἱδπὶ αι ἀτςοῖῖ δὰ νδάυτα 
]ογάδηϊ 5." Τς 56ηϑε 15, ἴῃαλΐ “" ΤΕΥ ρυγϑυρά 
αἰοὴρ ἴῃ6 ΨΑΥ ΠΟ Ἰεδάβ ἴο ἰογάδη δηὰ 
ΔοΙοθ5 [Π6 ἔοτγαάβ.᾽" [86 ννογὰβ “υπίο ἴδ6 
ἔογα5᾽ σοηνευηρ 5 ΓΔΡΪΥ 8 ἔυγί Ποῦ ἀεϑογιρίοη 
οὗ [86 να ἴη6 Ῥυγβυοῦβ ἴοοκ, ποῖ 4596 ηρ 
παῖ (ΠΟΥ Ρυγϑυραὰ 45 ἔδσ 845 ἴῃς ἔογάβ.υ Τῆς 
ἴογάβ ἰη αιεβίίοη, ορροβίϊς [Ἵτῖοδο, ἃγὰ ῥτοὸ- 
ὈΔΌΪΥ ἴμοβὲ ἀοβοσι θεὰ (πιάξ. 111. 28) 45. “τῇ6 
ἴογάβ οὗ [ογάδη τοινασὰ Μοδλδ." 

9. Τρὲε 1ογά.1 ἈΠΌ δδά πο ἀοιιδὲ πεαγὰ 
ΌΥ τοροστί 186 πδπὶὸ οὗ ἴῃς Οοά οὗ 5γδεϊ, 85 
δῇ: δά οὗἉ ἴῃοβ6 τ ΡΒ αοΐίβ οἡ 526} 5 Ὀθ δ] ἢ, 
ὙΓΠΙΓἢ ἴογηγχεὰ [6 τϑάϑοη (Υ 6 γΓβα το, “ )2ῶγ γε 
δανο μεαγά, ἄς.) οὗ ΒῈγΓ οννῃ (δ ἴῃ Η τὰ, 

11, Ουν ῥδεαγὶ: {4 νι. Οἱ, Εχ. χχῖμ, 27; 
Ὀθυΐ. 11. 25 ; Χὶ, 25. 

1 Ἠεδ. 
φ"σίΐ. 



Τ Ηεδ. 
σοξέ μβ. 

Τ{ἩΘ. 
ἐηισέσφασ σ᾽ 
γοι 19 ἀΐσ. τ 8. Οἵ διιΞη689.. Αη 

Υ. 12--21. 

ἐδεη ἐλίηρε, οὐὐ Πεατῖβ 64 πλεϊξ, 
πεῖῖπον Τὰ {Πεγα γαπιδίῃ ΠΥ ΠΊΟΓΕ 
σουγαρα ἴῃ ΔΠΥ πιδη, Ὀδοδι8ε οὗ γοι: 
ἴον τὴς ΓῸΚΡ γουγ (οά, δε ἐς (ὐοά ἴῃ 
ἢεάνεῃ ἅρονε, δηά ἴῃ δαγτῆ δεηθδῖῃ. 

12 Νον τπεγεΐογε, 1 ῥγὰὺ γου, 
ΒΥΨΘΔΓ ὈηῖοΟ τὴς δγ ἴῃς ΙΟΚΡ, βἰποε 1 
ἢλνε βῆδνγεά γοὺ Κίπάπεββ, τπδὶ γε 
111 αἰδο 8ῃενν Κίπάπεβθ ᾿πῖο ΠῚ 
ξΑΙΒοτ 8. ἤουβ6, δηά γίνε π|ὸ ἃ ἴτγιιε 
ἴοΚθοη: 

12 Απά ἐλαὶῤ γε ψ}}} βᾶνε αἱϊνε 
ΤΥ λῖδθοσ, Δπα ΤΥ ποῦμε, ἀπαὰ ΠῚῪ 
Ὀγοῖῆγοη, δηα ΠΥ 5:8ἴευβ, ἀπά 4}1 τῃδϊ 
ΠΟΥ ἤᾶνο, 4ηἀ ἀεἸνεῦ οὖν [ἴνεβ ἔτοπὶ 
ἀεδιῆ. 

Ι4 Απὰ {πὰ τῇδῃ δηβννεγεά ἢετ, 
Ουγ 1 Τίογ γουτ᾽ 8, 1 γε υζζεγ ποῖ 

ἰς 83}4}1 Ὀ6. 
ἵνθβῇ ι.8 τῆς 
ἰ πάν δηά 

ψ ῆεη τὴ6 ΓΙῸΚΡ δαῖὴ 
Ιλ, τα ννὲ ν"Ἱ}} ἀε 
ΤῸ Ϊγ ἢ (πα. 

Ις ἼΠεη 85η6 ἰεῖ τεπὶ ἀονγῃ ὉΥ ἃ 
οογά τῆγουρῃ τῆς νγίπάον : [ὺγ ἤδὺ 
ἢοιι86 τὐᾶς ὕὑροῇ ἴῃς ἴοννῃ ννγ4]}}. δηά 
8ὴ6 ἄννεϊς ὕροη τῃς νν4]]. 

1Ι6 Απά 5} 84ἰά υπίο τΠδπὶ, (οὶ 
γοῖ ἴο τῆ6. πιοιιμπίδίη, ἰεβδὲ τῆς ρυτ- 

ἐδεὲ Ζογά γομν Οοά, δὲ 'ς Οοά.1 Ἐτοηὶ τῆς 
ΤΌΙΠΟΙΌΓ οὗ Οοὐἶἷβ πλγδοι]οι8 ἱπίογροβιοἢ5 
ἘΔΠΔΡ δοϊονοά, δηὰ πιᾶκο5 ἴΠ6 5ο ἴκβαιηθ σοῃ- 
ἐοβϑίοη ἴο ΒΟ ἢ Μόοδε5 ἐπάδγουγα ἴο Ὀγίπρς 
[5.6] ὈΥ̓͂ ΓΟΠΕΔΓΒΙΠΡ᾽ 51:Π|}|2Γ ἀγρυπιοηί5 (Ποῖ. 
ἵν. 19). ἈΔΠΔΌ Πιδα ΟΠΥ Βεαγὰ οὗ ννβαῖ 15γ26] 
Πδά ἐχρεσθηοοά, Ηογ ὅδ (ἤδη ννᾶ8 ΓΟΔαΥ, 
ἴξ 15 ποίεννοσίῃ, ἴοο, [δῖ [86 54Π|6 σϑροσίβ 
Ὑ8ΙΓὮ ννοσΚ [8ἢ δηά σοηνοτζϑίοη ἴῃ ἴπ6 Βατ]οῖ, 
Οδιι56 ΟἿ ἴθοῖτοῦ δηὰ δϑιοηϑῃτηθηΐ διηοηρϑῖ 
μεσ σουπίσγγηθη. ἴῃ {{κ6 ΣυΔηΠΟΥ [ἢ6 ΓλΙγᾶο 65 
οὔ τς Οοϑρεὶ βογυβά, 45 στοῦ (᾿ θεὲ Νεγ- 
(αἴο,᾽ 11. 23) 5405, “ΤΑ ΠηϊΔτ ἰδρι5 [.γἀ 15 δὰ 
406π| ἰρΘΠΪΔ 5404}: οχρὶ ογαγοηίιγ" ((ἕ, 
δῖ. 1υΚ6 11. 34; 2 ΟὐΟΥ. ἰ,. 16.) 

12, ΑΜ ἐγμὸ ἐοξοη.} 1 ΠΕΤΑ͂ “ἃ 5 χη οΥ 
“ ρμἰοάρε οὗ {τ ἢ .᾽ ϑσοιηθίμιηρ ΒΓ} ννουϊὰ 
Ὀϊηὰ {ποπὶ ἴο ΚοῸρ {ποὶγ ῥσγουηϊϑο ἔδΒ ἢ}}γ. 
ΤΒΙ5 “ΤΟΚΟη 15 ἴ[ῃ6 οδίῃ νὨΙ ἢ [86 5Ρ168 [ΔΚ 
(νεῖβε 14). 

14, Ουν "72 7ὸγ γοωγ!. 1 ΛΠ͵ΟΓΑΙΠΥ, 85 πλλσρ., 
“ΟῺΓ 1}6 ΟΥ 5011] ἰπσῖοδά οἔγου ἴο ἀϊ6." ὙΤῊΪ5 
ἰς (οἴ, τόγϑὲ 17) ἃ ἔογπι οὗ οἀὐῖι, ἰὴ ψἈὶς ἢ 
Οοὰ [5 ἴῃ οἴεςϊ ἱηνοκοά ἴο ριιηϊδἢ ποτὰ ἢ 
ἀθαῖῃ 1 (ΠΟΥ ἀϊά ποῖ ρογέοστῃ [ΠΕΙΓ ῬΧΌση 156 ἴο 
βᾶτὸ Ἀδπδῦ5 [ἴ6. ΟὗἅὨ (ἢδ6 τογὸ σοπηπΊο 
ἔοστη, “" δ5 ἸΏΥ βου] ᾿νε (1 541). 1. λό, ὅζο.). 

ΦΟΘΗΌΛΆΑ. 1]. 

ΒΕΓΒ πηοεῖ γου ; ἂπά ἢϊάς γοιγβοῖνεβ 
ἴΠογα τῆγες ἀλγβ, {πὶ} τῆς ρυγβίιοῖς 
δε τεϊζυγηδά: ἀπά δἤεγνγαγά ΠΊΔῪ γε 
80 γουΓ ὙΨΑΥ. 

17 Απά τῆε πιεη 8414 ὑυπίο δεῖ, 
Ὗνε τὐὴἔΖπ δ. ὈΪΆπιε 685 οὐ τῆ ϊ8. τῆϊπθ 
οδίῃ ὑπο ἢ ἴπουι ἢαβῖ πηδάς ι1.8 ϑυγεᾶγ. 

18 Βεἢο] ά, τυλέη νγα σοπλα ἰπῖο τῃς 
Ιληά, τῆου 58] δίιηά τῇϊ8 ]ἰης οὗ 
βοαγίεξ τΠγοδά ἴῃ πὸ ννπάονν ψ  ςἢ 
ἴδοι ἀἰάβὲ ἰδεῖ 8 ἀοννῃ ὉΥ : δηά ἴδου 
5μιαῖς ᾿θππρ τὴν ἐδῖμεγ, ἀπά ΤᾺ πιο- ᾿Ηον, 
πεῖ, δηὰ ΤΥ Ὀγεῖῆγεη, δπὰ 411 τῇ 
ἔλι ετ᾿β Πουβθ 14, Ποπια υπῖο {ἢ εα. 

Ι9 Απά [ἴ 54}1 θ6, Ζψσέ νγνῇοβοανογ 
501] ροὸ οικ οὗ ἴῃς ἀοοῖβ οὗὨ [ῊΥ Ποιιδε 
ἰηἴο ἴΠ6 5ίγεαῖ, ἢ18 Ὀἱοοά :ἠσ)} δὲ ὑροῃ 
ἢϊ8 Ποδλά, ἀπά να τοἱδ δδ ρα 688 : 
Δηά ψΠοβοανοῦ 5}4}1] δὲ ἢ ἴδ ας ἴῃ 
τῆς Ποιι56, 58 δοοά «γα δὲ οῃ οὐζγ 
᾿μεδά, 1 ἀπν δηὰ 6 ἀροη Πϊπ). 

20 Απά Ιξ του ἀξῖεγ τἢϊ5. οὐγ διι5ὶ- 
Π658,) [δὴ νγὲ νν1}} δὲ υϊ οὗἉ τῃϊπα 
οὐἵἢ ψῃῖοἢ τῆου Παϑὲ πιδάθ 5 ἴο 
ΒΌΘΔΓ. 

21 Απά 86 514. Αοςοτγάϊηρ υπῖο 
γοιΓ ννογάβ, 80 δέ ἴξ, Απά 816 8εηΐῖ 
ΠΟ ἌΥΑΥ., Δηὰ [ΠΟΥ ἀερατίεα : ἀπά 

15. ὕροη ἐδὲ ἰοαυη «υαἰ] ὍὌδο ἴον ννδ]] 
ῬΓΟΌΔΟΪΥ ἑοιτηεα ἴῃς δας νν8]] οὗἩ τς ἤοιι6, 
δ ἴῃ6 νἱπάονν οροποα {πογεΐοσο ἱηΐο [ἢ6 
σουπίγγ. δῖ, δι} οϑοδρθά ἴῃ ἃ β: ΠΊΑΓ ΤΠΔΠΏΟΥ. 
ἔγοτη [δαπλδϑουβ (2 ΟοΥ. χὶ. 33). 

18. Τὶς: ἧπερ} Ὅπα οογὰ νγὰβ ϑρὺπ οἵ 
τηγοδάβ ἀγθὰ νὰ σος ΘΔ] ; 2.5. οὗ ἃ ἀθθρ 
δηά Ὀγιψῆϊ βοαγίθῖ σοϊουγ. ὍΠ6 Τοοΐοιγ νοι] 
σαῖς [Π6 εγξ αἵ οηςε, δεῖϊηρ οπε οὗ ἴἢε πηοϑῖ 
ὈγΠΠΔηϊ, δηὰ τπεγεΐοσε {Π6 ᾿ηθ6 ϑιρρ ιεάὰ ἃ 
ὙΕΙ͂ ἢ δηὰ οδνίοιϑ ἴοκοῃ ΟΥ νψῃϊοΒ (ἢς 
Ὠοιι56 οὗ Ἀδῆδὺ τπϊρῆΐ Ὀς ἀπ ηρυσῃοά, ΤῊΘ 
ι.56 οὗ 5ολγὶεῖ ἴὴ ἴδε 1,ονι Εἰς] γιῖθ8, Ὄβρεςῖ δ} Ὺ 
ἴῃ (ῃο586 Τῆογε οἰ ϑαὶ σοηηοοῖϊεα νν ἢ ἴῃς Ἰά θα 
οὔ ρυζξίπρ, ἀννδὺ οὗ βίη δηὰ [15 σοπϑθαιδηςαβ (τῇ 
ἐσ. ἴ,ον. χὶν. 4,6, κι ; Νυπι. χῖχ. 6), παῖ ΓΑ 
Ιοὰ τἢ6 Ἐδίμοτβ, τοπὶ ϑ8[. (]οπιθηΐ οὗ ἈΚ οπης 
ἀονγηνναγάβ, ἴο 566 ἴῃ {15 βδοδσὶοῖ (ἢγοδά, πο 
Ιε55 [δὴ ἴῃ ἴῃς δ]οοα οὗ ἴῃ6 Ῥάββϑονογ (ἔχ. 
ΧΙΪ, 7, 11, ζζςο.), 8δῃ δι Ὁ] 6 πὶ οὗὨ βδ]ναϊΐοη δΥ ἴῃς 
Ὀ]οοὰ οὗ (ἢ γίϑῖ ; ἃ βαϊνδίίοη σογπητήοη ΑἸ1Κὸ ἴο 
ΟἸ γι 5 πηοϑϑοηρεῖβ δηά ἴο ἴμοβα ννβοπὶ [ΠΟΥ͂ 
Υἱϑι. 

41]. 8δε δοιπά ἐδ “εαγ οὶ ἰπὸ ἐπ δὲ «υἱπάοαυ. 
ῬτΟΌΔΟΙΥ ποῖ ἱπηηηθάϊδίοὶγ, νι ἢ πῖρῖ πᾶν 
οχοϊοα βυβρίοίοη, Ὀυϊ νν θη 1Π6 5γδθ} 165 ἴῃ - 
νεβίεα [Π6 οἰ. 
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ζ Ἡεδ. 
σέ. 

ΦΟΘΗΌΑ. 11. 11. 

δῆς Ὀουπά (ἢς δοδῦίθς ]ἰπῈ ἴῃ τὰς 
γνμάον. 

22 Απά {πε ψεηΐ, δηά ςᾶπιε υπῖο 
τῆς τιοιυηίδίη. πὰ δροάς τῆεγε τῆτες 
ἀδγβ, ὑπῈ}] τῆς ρυγδυεῖβ ψγεῦα Γα- 
τυγηθα ; πὰ τῆς ρυγβιεῖβ ϑουρῆς ἐλέη 
τὨγουρθους 411} τῆς ννᾶγ, υξ [ουπά 
ἐδέπι ποῖ. 

28 850 τῃε ἴνο τπεη τεϊυγηςά, 
ἈΠ ἀεβοεηάοά ἔτοπι τῆς τηοιυηίδίη, 
Δα ρΔ586ἀ ονεῦ, δηἀ Ἴδπγς ἴο οϑβῆιιδ 
[ῃ6 5ὁοη οὗ Νιιη, ἀπά τοἱά ἢίπι 1] 
ἡλιηρε τῃδῖ ὈεΈῈ]} τῆδηλ : 

24 Απά {πὲ 5αἰἱά υὑπίο 7οβῆιδ, 
ΤτΟΪγ τῆς ΠΟΚῸ Πιδῖ} ἀεἰϊνεγεά ἱπῖο 
ΟἿΥ Παπάβ 41} τῆς ἰδλπά ; ἔογσ ὄνϑῃ 4]] 
ἴῃ6 ἱπῃαδιτδηῖβ οὐ 186 σουπον ἀο. 
Τὶπῖ Ὀδοδιυβε οὗ ι.8. 

[ν. 22---3, 

ΟΗΑΡΤῈΚΝΒΚ 11. 

1 γοελμα εονιείλ ἐο ϑογάση. 42. 782 οὔήοον: ἐρες 
σίγμεΐ (λὲ δεορές γον ἐδέ ῥβασεαγε. 7814 Ζογά 
ἐμερωγαρείά οσράμα. 9 ρεάμα ἐπεομγαρείά 
ἐδε φεοῤίξ. 14 7214 τυασίεγ: φ΄ ογάαρε αγέ 
δ ξἱάα. 

ΝῸ []1οβϑῆυα τοόβϑαὲ ελῇν ἱπ (ἢς 
τηογηίηρ ; λἀηὰ {ΠῸῪ τεπχονοά 

ἔτοτῃ ϑ8ῃιτπλ, ἀπά σάπια ἴο [ογάδη, ἢς 
Δηἀ 14}}] τῆς ἙἢΠ]άγεη οὐ ἰβγδεὶ, δηά 
Ιοάρεά τπεῖς Ὀείοτε {πὰ} ραββθά 
οΥΘΓ. 

2 Απά [ἴ ολπιῈ ἴο ρᾶ88 δῖε [ἢγεα 
ἄλγϑβ, παῖ τΠῸ οσεῖβ ψγεηῖ τἈγουρῇ 
τῆς ΠοἌῖ; 

2 Απά {πὲ} σοπηπιαπάεα τῃς ρεορίε, 
ΒΑΥΠρ, ΠΕη γα 866 88 δίκ οὗ τῆς 

22, ὕμίιο ἐδε »πομπίαίμ.} ῬῬΥΟΌΔΟΪΙ [ἢ6 
τηουηίδίηβ ἴο [6 ννεϑσῖ ἀπά ῃοσῖ οὗ [ετίςῃο, 
ο8]1οἀ αἴογνναγάβ, ἔγοπη (6 Ὀ6ΙΙοΥ παῖ [ἢ6 
ἔΟΥΓΥ ἀδγβ8 οὗ ον [,οτὰ᾽β ἰοπιρίδίίοη ΨΟΓΟ 
Ῥδϑϑεά διηοηρϑῖ ἴπσοπι, (Π 6 δὴν μμόνό  κυτν Τῆς 
βρίε5 ννου]Ἱά, οὗ σοιγϑο, ἀνοϊά δὲ ἴῃς ἔγξὲ (ἢ6 
πε θουτγβοοά οὗ δ6 Ϊογάδη, ἤογο [Π6 ρΡυγ- 
ΒΊΟΙΘ ΕΓΟ 86οἰῖην ἴἤοτῃ: δηά δηνϊάςε {πὲ 
δτοϊίζοεβ οὗ ἴπθϑε ᾿:πιθϑοΐομθ σοοβ, νυ ῃϊοἢ ἴῃ 
Ἰδίοσ ἂρὸϑ νγεγα {Π6 δδοάς οὗ ΠυΤΏΘΓΟΙ5 ΠΟΥ 85, 
ΠΆΡΑ σου] τ δ ΠΥ ϑλοὶῖοσ ἘΠποϑεῖνεϑ ἔοσ ἴσος 

Υ5. 

ΟΗΑΡ. Π1. ΦὝΠε ςοηίοηϊβ οὗ {Π|5 δηὰ τῆς 
Ποχὶ Τμαρίοσ, νη ϊοἢ τοσογὰ [ἢ πηϊγάσυϊοιβ 
Ρᾶβϑδᾶρε οὗ ἰϑγδοὶ οὐϑσ ἰογάδῃ, ἃγὸ ρίνθῃη ἰῇ 
ἴΟΌΣ ϑθοί!οῃ5 :---(1) 1|. 1-6, ἀφβογίθιης τπῸ 
ῬΓΟΙΙΠΙΠΑΙΤῪ αἰγεςίοη5.; (2) [{3,ο 7517, ἴ86 
ςοιητηοησειηθηΐ οὗἩ ἴΠ6 ρᾶϑϑαρα; (3) ἵν. 1-|4, 
[86 Δοσοπρ] ]Ξῃτηθηΐ οὗἁ 1ἴ; (4) ἵν. 15-24, ἴῃ 6 
Ποποἰιιβίοη οὗ ἴπ6 ραβϑᾶψο δηὰ δγοσίίΐοη οὗ 
ἃ τιοηυπηεηΐ ἴο σοϊηπιοπιογαΐθ τ, Α ςογίδιη 
ςοιηρ᾽εἴθηθβ5 δηὰ Πηϊδῃ 15, 885 Καὶ] οὔδογνοβ, 
δίνθῃ ἴο οδοῖ ἀϊνιοίοη οὗ ἴῃη6 παγγδίϊνθ, 
δηὰ ἴο εἴἶεςςῖ [Π]5 (Π6 νυτιεῦ τόσο [Δ 
ΟςΘ σερϑαΐῖβ ἢΙ τη β οὶ ξ, δηζις!ραῖθα [Π6 δοίιιδὶ 
ΟΥΟΣ οὗ δνεηΐβ, δηή εἰϊδίσ θυῖο5 ἱπῖο ραᾶγίβ 
Οσσυστθηςε5. νῃϊο ἴῃ ἔδοϊ ἴοοκ ρίδος οπςθ 
ἴογ 411. [πη {πὲ βεσοηὰ ϑεςϊίΐοη (ε.9.) (ἢς 
βοϊδςξϊίοη οἵ ἴΠ6 ἔνγεῖνα πιθῃ 5 πηθπιοπθα (1. 
12). Ὑεῖ [ἴ 5 γθροαϊοά 85 1 [ἴ ἢγϑῖ οσουττοὰ 
ἴδῃ ἴῃ πες ἔουγίῃ ϑβοοσϊίοη, αἴοσῦ [Π6 ἢοβῖ πδὰ 
σγοββοὰ ἴῃς σίνεγ (ἰν. 2, 3). Αρδίη, ἴπε ἰδβί 
ἴγεθ ϑϑοϊϊοῃβ ἀγὸ ᾿ηἰγοάιισεα ὈΥῪ τῆς ννογὰ8 
“τἢς Ιιοτὰ 5414 οὐ “βρακθε ἴο [οϑβῆιιᾷ ; " 85 
1 Οοά μδὰά ρίνεπ ἔγεϑῃῃ ογάεγβ ἴο [οβῃιᾶ δ 
Θλοἢ 5ἴαρο οὗ τῆς ἰγαηβδοίίοη; γεῖ 1 οδη 
ΒαγαΪγ δὲ ἀουδίεα {παῖ 411} πο ξι}} ἱπδίσις- 
[ἰοἢ5 ΕΓ δ ρρ]ἰοὰ Ὀεΐοσα [Π6 ραϑϑᾶρε ννᾶδ 

υπάογίδίκθη δ 411. ΜδηΥ͂ σοπηπιοηϊδίουβ δᾶνα 
ἰουπά ἰῃ ἴποϑ6 δου] γι ε5 οὗὨἨἉ ἀἴμ6 παγγαδίῖνο 
εν ἄθηςο8 οὗ [5 πανίηρς Ὀδθη ννοσκοὰ ὑρ οὐ 
οὗ ἵνο οΟΥ̓ ΠΟΤῈ ἱπάοροηάεηϊ ἀοσιτηθδηῖβ ΟΥ 
ἰγδάϊὔοηϑ (5ο ΒΙοοκ, Κηοῦ., Μδυγ., ὅς.) ; δῖ 
σου ϑυῆοίοηϊ γοάθοη. Ὅς οἰδθοσγαῖθ δηὰ 
(ἔτοπι ἃ ᾿Πτεγασυ Ροϊηϊ οὗ υἱενν) ἁγιῆς!4] δγ- 
Γληρσοιηθδηΐ οΥ̓͂ 15 πηδίο 415 5 δάορίοα Ὀδοδιιφα 
[Π6 νυ ΕΣ [45 ἃ βρεθοῖδὶ βιγροϑθε ἴο βεσυα ΟΥ̓ 
ἴ.- Ηὸ [5 ποῖ 580 πλυςἢ ΤΩΡ ἃ ΠἰΒίΟΤΥ, 858 
τοοογάϊηρ ςογίδίη ουθηΐβ ἔοσ ἴῃς 58Κ6 οὗ βρθςἹδὶ 
Ἰεβϑοηβ δηά ἰηξογεηςεβ νη ϊοἢ ἢς νυ ]ϑῆθ5 ἴο Ὀ6 
ἄγαννῃ ἔγοπι ἴοι. Ηςδ δἰπὶβ Δοςοογαϊηργ δὲ 
εἰνίης οπρ ἢ δϑἰ5 ἴο [Π 6 βί σι Κίηρ δηά ἱπείσυςνα 
ἔεαΐϊυγοβ οὗ ἢ15 παιταίϊνο ὈΥ ἀθβουθίηρ ϑδοἢ 
δ ΠΡῚΥ, δηά ἰγϑδίϊπρ οδο ἢ ὈΥ 1561 σοπιρ]οἰοϊγ. 
ΤΠεδ6 σοπδίἀθγδίοηβ 508  ΘΠΕῪ οχρίδίη (ἢ 6 
σΠαγαςίο 8115 ἰῃ 4ιδβίοη : δηὰ 41} [6 τῆογε 
50 θδοδι5ε [ἴ ἢᾶ5 Ὀδεη δάπηεα Ὁ Ηδιυ (ΡΡ. 
209-211) [παΐ [6 σῃαρίογβ 40 ποῖ, 85 85 Ὀδεῃ 
Αϑϑοσίοα, σοηίδίη ΔΩΥ σοηίγδαϊςΟῃ8. 

[-11. ΡΒΕΕΡΑΒΑΤΙΟΝΒ ΕΟᾺ ΤΗΕ ΡΑΒΒΑΟῈΕ ΟΕ 
ΪΟΒΡΑΝ. 

1. Τόν γοριουδαῖ ὕγονι 8 δἰ ἐγ, απαὶ ἐαρριδ ἐὸ 
ψονάα.. “ὙὍΒΕ δοδοῖᾷ στόνεβ᾽᾽ οὐ Ὀοίἢ 5: 465 
οὗἔἩ ἰογάδη Ἰἰπθ [86 ὕῥῥρεγ ἴοστδςθϑβ οὗ ἴῃ6 υδ] ον 
(εἶ 2 Κ. νἱ]. 4). ὙΠΟΥ νου] θ6 ἴῃ 115 ραγί 
δῖ ΒΟ0ΠΊ6 5|Χ τ} 165᾽ ἀἰδίδηςς πὶ [Π6 ΣΙΥΘΥ [56], 

2, Μεγ ἐόγεο ἀαγ5.} ἼΤὮ 56 ἀδγϑ, οἡ Ὡς ἢ 
566 ᾿. 11, Δηἀ ποῖ, ψΟΓα ηο ἀοιιδὶ οςουρ᾽εά 
ἰῃ ῥγαραγδίίοηβ οὗ ναγίουβ Κιπή5. ΤΠ Ποβῖ 
σοῃΞίβιοα ποῖ οἵ γτηδὰ τήδῃ ΟὨΪγυ, θυ οὗ ννοσηθῃ 
δηὰ ομ]άγθη 4150; δηά τΔΠΥ δυτδηροιηθηΐβ 
ψνου]ὰ 6 ΠΕΟΟΘΘΑΓῪ Ὀεΐογε ΠΟῪ δοίυδιν δ" 
νδηςδὰ ἰηΐο ἃ Βοϑβί!!ς σου. 

8. ΤΡε ρῥγἱετς, ἐδὸ 1 συ. ΟΕ Ἰηππποάὰς- 
ἤοη ἴο Ὠ.ουϊοΓΟΠΟΣΩΥ, ΡΡ. 797) 544. 



τ Ἡεδ. 
δίμκεν γέ3- 
ἑεγάαν απᾶ 
ζὰσ ἀγά 
Ἅ΄αγ. 

ν, 4--12.} 

ςονεηδηῖ οἵ δε ΓΟ γουγ (σά, δηὰ 
τε ρηεβῖβ τῆς [,ενῖτεβ δεδγίηρ᾽ ἴτ, [ΠΘ 
γε 58]} γεαηονὲ ἔτοπὶ γοι ρίδςα, δηά 
θῸ δίϊου ἴτ. 

4 Ὗεῖ τῆεγε 3141} θὲ ἃ ϑρᾶςε δ6- 
νεεη γοιῖι δηά [ἴ, ἀρουΐ νο τῃουβαηά 
συδ 5 ὈΥ πιράϑυγε : σοπδ ποῖ ὩΘΔΓ 
πηῖο ἰἴ, (δὲ γε ΤΔΥ Κῆον τῆ ννΑΥ͂ 
ὉΥ ψηϊςἢ γε παιϑῖ ρῸ: 0γ γε ἢδνα 
Ποῖ ρ48564 ἐῤὲς ὙΧΑΥ ἴ Πεγεϊοίοσε. 

ς Απά ]οβῆιιλ 8414 υπῖο [ῃς ρβορΐς, 
“ϑδηςι ΠΥ γουγβαῖνεβ: [ῸΓ ἴο ΣΊΟΓΓΟΥ͂Ν 

ΑἾκν. ᾽ο. [6 ΓΟΒΚῸ γν0}}} ἀο ψόομάδσβ διγοηρ 
Ἦωα. τα. 
18, 
«ἢ. 7. 13. 

γοιυι. 
6 Απηά Ϊοβῆυλ 8ρᾶακα υπίο τῇς 

τ δλο, χό, ῥγεϑῖβ, βαγίπρ, ΤάΚα ἃρ (δε ατκ οὗ 
(Πε ςονεηδηῖ, Δπ4 ρ88588 ονεῦ ὈείοΓα 
τε ρεορίὶβ. Απά {πεν ἴοοκ υρ τῆς 
αἵκ οὗ τῆε οονεηληΐ, δηά ννεπῖ Ὀείογα 
τῆς ρεορῖε. 

η ΦΑπά τὲ [ΚΡ 844 υπῖο 
Τοβῆυα, ὙῊ18 ἀδγ ν1}} 1 Ὀερίῃ ἴο 
ΤΔΡΠΙΥ ἴῃς ἰη (ἢ βἰρῆς οὗ 411 [βγδεϊ, 

δῶν, τι 5. τῆλ ΠῈῚ ΠΊΔΥ Κπονγ (Πδίῖ, ὅδ5. 1 

ΦΌΒΘΗΙΛΔ. 1Π. 

ἐμοὶ νὴ Μόοβεβ, :9 1 ν}]] Ῥς υὐἱῦι 
τἢεε. 

8 Απάᾷ ἰδοὺ 582]: ςοπιπιδηά ἴδε 
ΡΠςϑῖβ [δὶ ὕεασ τς ατὶς οὗ τῆς σονε- 
ἡληῖ, βαγίπρ, ἤδη γε ἅγε Ἴοπια ἴο 
πε ὑτηκ οὗ τῆς νγαῖεγ οὐ Ϊογάδη, γε 
54]] δίδπά 51:1} ἴη Τ]ογάδῃ. 

4 Απὰ Ϊουϑῆυλ βι]ἱά υπίο τὰς 
οδ]άγθη οὗ ἰβγδεὶ, (ὐοπῆς διτῆογ, δηὰ 
Πεᾶγ τ1πῈ νγογάβ οὗ τῆς ΓᾺῸΚΡ γουΓ 

10 Απά 7οβῆυδ εαἰὰ, Ηετεῦγ γε 
814} Κηονν τῆδλὲ τῆς ]ἱνίηρ (οὐ ἐς 
ΔΠΊΟηρ' γοιυ, δηά ζἦσὲ δα ν}}} ψεμους 
11] ἀγίνε οιἷ ἔΐοπι δοίογο γου τῆς 
(ὐληδδηϊςεϑ, ἀπά τῆς Ηἰείτε8, ἀπά τῃ68 
Ηἰνιῖεβ, ἀπά τῆς ΡεγΖΖίϊοβ, δπά τῆς 
ΟἸγραβϑηϊῖοβ, δαπὰ τπς Απιογῖεβ, δηὰ 
(δες [εδυι(68. 

ΙΙ Βεμοϊά, τῆς αὐ οὗ τῆς. ςονε- 
Ὡδηῖ οὗ τὴς [Ιοτὰ οὗ 411] τῆς ελιῇ 
ΡΆΞΒ6Θ(ἢ ονεῦ δείοτε γοὺ ἱπῖο |ογ- 
ἀλη. 

12 Νον (δεγείοσε ἰδία γοιυι πγεῖνα 

4. ΥὙεῖ ἰδέγε “ῥα}} δὲ α “βαεε δείκυεεη γοι απᾶ 
"1 ΤὮΟ ἀσκ,  Ὡ] ἢ ννᾶ5 ϑίπος ἴῃς τρλικίηρ 
οὔ πο (σονεηδηΐ ἴΠ6 ϑρϑοὶδὶ βῃγίπα δηά ϑοδῖ οὗ 
Οοὐδβ ῥγέβεησθ, νεηΐ Ὀεΐοσε (εξ. Νυπι. Χ. 
11), ἴο σδῆονν {86 Ρθορῖς [δαὶ Οοά, [Πγουρῇ 
15 τη πὶ, νγὰ5 πεῖν ἰεδάοσ, ὙΒΕΥ ψεγα ἴο 
ἔο!ονν δὶ ἃ ἀϊξίδπος, ποῖ ἔτομπῃ γενογοηςο, ἴοσ, 
ἤδη ἴδε τὶς οσἰορρεά εἶοβα ἴο ἴῃς τίνοσ, (ΠΟΥ 
νου] μάν ἴο ρᾶ55 οἷοϑε ὈΥ͂ ἴἴ; ΠΟΥ ΠΊΟΓΟΙΪΥ 
τιδιῖ ἴὸ πὰῖρῆῖ συϊάς ἴποπὶ ἴῃ ἴῃς τὴρῃϊ ραῖῃ, 
ἴον ἴἴ ρχγοοράφα τἢδπὶ ὈΥ̓͂ ΠΕΟΓΙΥ ἃ τηῖΐα ; δυῖ, 
85 ἰ5 ΓΙΡΠΟΥ ἀγριδὰ Ὀγ Ηλι, [πὶ [ἢς Ρδορ]ς 
τηρῃς ἴΠῈ πεν οὔδβοσνθ δηὰ τᾶγκ ἤον [Π6 
ΤῆΪγΔ 616 ννᾶ5 Δοσομ ]Ἰ5ῃο, ΤΉῊΪ5 {ΒΕΥ "νου ]ά 
ἀο ἴο 6 ρστοαῖϊοσὶ δάνδηϊαρο νυν 115 σομλης 
ἄοντι ἴδε δΒεῖρμίβ, [π6 τὶς ροίΐῃρ οὔ Ὀεΐογε 
1Βοῖὰ ἰηΐο [86 ΣΑΥΪΏ6. 

γε ῥαυηε ποί ῥαπεῖ ἐδ «υὐανῷ δεζογε 1.6. 
γε 5.2}} πονν ρᾷᾶ55 ΌΥ ἃ ποῦν δπά ψόπαάργῆιϊ 
ΨΑΥ͂ ὙΥΒΙΓἢ [Π6 αγς οἵ Οοά 5}8}} πιᾶκἊε ἴὺσ 
γου. 

δ. Οἔ Ἐχ. χῖχ. 1ο, 5464. 

Θ. ϑούδωα «ῥαδε ὠπίο ἐδ ργιϑ ἢ ὍΘ 
Ιδϑδυΐηρ οὗ (μεθ6 ογάεγβ ἴο ἴῃς ῥγίεϑίϑβ, 85 4150 
ἴα ἴο ἴῃς ρεορὶς ἰῇ ὑυϑῦβθ 5, ϑῆονβ (παῖ 
]οβυα παὰ δἰγεδαν Ὀεθη ΚΠΠΥ ἰησιγυσίοα 89 
ἴο ννδί ννᾶ5 ἴο ἴΔΚε ρ]δςθ, 

ἐδὲγ ἰοοξ ωΡ.} 1.6. οὐ 1ῃ6 ἀδγΥ ΤΟΙ]ονηρ. 
ΤἼΟ οουγϑε οὗ ἐυθηΐβ 15 δη οὶραϊθαὰ ἴῃ ΟΥὰΟΓ 
ἴο εἶνε ἃ βηΐϊθη ἴο {Π1|5 ρογίίοη οὗὨ [86 πᾶγ- 

ταῖϊνθ. (866 ἱπίγοδυςοῦῦ Τορλαγκβ ἴο [86 
σδδρίον. 

7. Τὶς 447 «υ}} 1 δορὶ 10 »ιασηΐν ἐδέε. 
Οηδ ολυ56 ΨῈΥ ἴῃ6 τιΐγλς]6 ΠΟΥ ες ἐμ ὑῤὴ 
Ταῖθὰ ννᾶ9 ΤΟΌΡΗΪ 15 ΠοΙῸ βιμροϑίοα, Α5 
Μοβοβ ννὰ5 ἀδοϊαγοὰ ἴο δὲ ϑδοπξ ἱπιηθα δῖε 
ΠῸπὶ Οοά νυ» δὴ οχιγδογα ΠΑ ΣΥ ΠΟΙηΠη 55 θη 
Ὀγ τῆς πιίγδοϊεβ νυ Βῖς ἢ ἢ6 ἡνοσκοα, τηογο 
ΟἰΑΙΪῪ τμδὶ οἵ ἀϊνἀϊηρ ἴἢς Ἐρὰ ὅ8ε8 ἱἰπ ἴνο 

,850 νῦβ8 [οβϑῇυδ οί ϑεηΐ δπὰ δοογοάϊ θα 
ἴῃ ἃ Κα σρᾶπηεσ, (ΟΕ ἱ. 5. ἀπά ἷν. 14.) 

ΑΠΟΙΠΟΥ ΓΟΆΘΟ. 15 ΡΊΥΘΩ, ΥΟΣ86 10, [παΐ ἴ86 
Ροορὶς πιὶρῃΐϊ Κπονν μὲ “τῆς νης Οοά ννᾶς 
διηοηρ ἴΠ6πὶ," δηὰ ὕες οῃδοϊἀθηθά ἴο τπᾶσοὶ 
Ἰηΐο {Π6 Ἰδηά οὗ παιίίοῃβ σσοδίεσ δηά πὰρ ΒΕΟΥ 
(ῆδη {ΠοπΊϑοῖνοθϑ. 

Α {πϊγὰ τᾶ δὲ ραϊδβογοὰ ἔγοῃι ν. 1 ;---υἱΖ. 
ἴαΣ [Π6 (ὐδηδδηῖῖεβ τηρῶ Ὀ6 ἰδυρῖ ἴο 566 ἴῃ 
[6 εχίειτηϊ δῦ ηρ [στα] 65 186 ΘΧΘΟΙΈΪΟΠΟΥΙΒ 
οὗ Οοὐἐβ Ἰυάρτηθηΐβ ἀραίϊηϑι Ποη., 

10. 72ε ἰ᾿υΐηρ Οοά. ΟΣ ει ν. 295. ΤΒ6 
δοάϑ οὔ [6 Ποδίδῆοη δγὲ “ ἀοδά 14ο]5.᾽" 

ὕπο γομ.} 1.6. ἴῃ ἃ 5Ρ6 014] δπὰ εχίσα- 
ΟΥΑΙΠΔΙΎ ΔΉΠΟΥ, 50 85 ἴο ἱπίεσίογε αἰγεςῖῦ 
ἴο οῃροννοῦ δηά ρῥγοΐεςϊ γου. 

δε (απααμὶδες απά ἐδὲ ἩΣε:, 7 Οηἡ 
[ἢ πᾶπγε5 οὗ ἴδε ϑενυεὴ ΝδΌοηβ, 5ε6 Π ουζ, Υἱ], 
1, Δηά ηοῖο68, 

12. Ταῖε γοι ἱ«υεἶυε »η ΤὨς ογάοσ οὗ 
ουθηΐβ ἄρρεᾶσβ ἴο δὲ ἃραὶπ δης[οἰραϊεά, ((ξ, 
ἶν. 2.) 



ΦΟΘΗΌΔΑΛ. {Π. 

τηδη οἷ οὗ (ες {π0ε8 οὗὨ [βγδεὶ, ουἍἱ οὗ 
ΘΥΘΙΎ {Π06 ἃ πΊδῃ. 

12 Απά [Ιἴ 5}4]1] σοπθ ἴο ρᾷᾶ588. 88 
ϑοοῇ 45 ἴδε 50165 οὗ τῃε ἔξεϊ οὐ τε 
Ρτεβῖβ παῖ ὕεᾶγ (ἢ6 δῖ οὗ τε ΓΟΚΡ, 
ἴῃε [,οτά οὗ }1 τῆς βαγίῃ, 514]] γεϑῖ ἴῃ 
ἴΠε νγαῖοτβ οὐ Ϊογάδη, ἐζσὲ ἴῃε ννδίειϑβ 
οὔ ]ογάδῃ 5141} δε οὐ οὔ᾽ ὥοσι τῇς 
ννδῖοτβ ἴπδῖ ςοηια ἄονῃ ἔζοπι ἂῦονὸ ; 

24 [ν. 13--τό, 

ἴο Ρᾶ38 ΟΥ̓ Ϊογάδῃ, δηά ἴἢε ργεϑίβ 
δεαγίπρ τπ6 ἦδγκ οὗ ἐδ σονεηδηΐ θὲ- 
ἔογε τς ρεορῖε ; ᾿ 

Ις Απὰ 85 ἴδεν τῆλε θαγε τῆς δῖ 
ΕΓ σοΟπΊ6 ὑηἴο 5:1}, δηά τῃε ἐξεῖ 
οὗ (86 ργίεϑίβ ἴδε Ὀάγε τῆς ἂδἵκ σγεγα 
ἀϊρρεά ἴῃ τλε δγίηι οὗ τῆς ννδῖεγ, (ίοσγ 
“ ]Ἰοτάδῃ ονεγῆοννειἢ 411 ἢϊ8 Ῥδηκβ 4]]} “ τ σβτοα. 
τῆς τἰπχα οὗ μαγναβι,) Ἐκοϊῦς. 

16 Τμαῖ τῆς ννυαΐεῖβ τῇς σάπια 55 55 

α΄ Αςε:- 7. 
45- 

Ῥςε. ττΆ4. Ἀπηὰ [ΠῈ} 454} ϑιαπά ὑροῦ δῃ 
ἢδδρ. 

14 ΠΤ Απά [ἴ οσάπιεὲ ἴο ρᾶ535, ἤεη 
[Πς Ρεδορὶε τεπιονβά ἔτοπὶ {πεῖν ἴδηἴ8, 

15, Τ72ε «υαἱόγ; 977 Χογάαη «ῥα δὲ εμέ ο.} 
(ΟΝ ποῖθ5 οὔ νεῦϑε 1ό. 

14-1.37. ΟΟΜΜΕΝΟΕΜΕΝΥ ΟΕ ΤῊΗΕ ῬΑΒΒΑΟΘΕ. 

14, Βεανγίης δὲ αγὰ οὔ δε (ουεπαπμέ δεζογε 
ἐδ ῥεορε7 (. Αςῖϑ νἹἱ]. 45. 

15. Σὸν ογάαη ουενοαυεῖ αἱΪ δἧ; δαπξι 
οἱ] δε ἐΐριδ οΥΓ, ϑαγυε:.71 ΤὨΪ85 εἰγουπ)δίδηςαὶ 
αἶδιιϑθ 5ῃου)]ά σγαῖμοσ Ὀ6 γοπάθγοα “ Ϊ]οσγάδῃ 18 
Ὰ}} ὉΡ ἴο 411 δ15 Ὀδηκ5," 2.2. “ τι. 0}}. ΤΟ 
ΤΟΙΠΔΓΚ δἰ ΓΙ ΚΙΠΡῚΥ 1πισῖγαϊεβ [Π6 ϑυάάθπηθϑϑ 
δΔηα Τςοτῃρ εἴθποϑϑ, ποῖ 1655 [Δη ἴῃς ρτεδίηθϑϑ, 
οὗ [6 τραγτοὶ, ὍῊδ ΓΊΝΟΥ νγᾶ5, 85 ἰ5 ϑιιδὶ δἱ 
[δῖ 5ϑάϑοῃ, ὈδΔη}κ- }}}, Ποννιηρς ἴῃ ἢ1}}} τυγὈϊά 
δίγοδτη; ἤθη δ Οὔσθ, 845 ϑ0οὴ 85 ἴδε ἔδεί 
οὗ ἴῃς ρῥγίεϑδῖβ ἰουςῃοὰ [6 ϑινοιηρ νναΐοτο, 
ἰδνοὶ αἵ [6 ππιθ νυν [86 ππδγρίη, [6 ΘΌΡΡΙΥ 
ἤτοπὶ ἀῦουθ ννᾶ5 ουΐ ΟΠ, δηὰ [δε Ὀεά ἀγα ἢ 
Ὀεΐοτες [86 δάνδποίϊηρ Ποβίβ οὗ [15γ86]ϊ, ὙΠ6 
]ογάδη ἤοννβ δῖ (ῃε Ὀοϊΐοπῃ οὗ ἃ ἀδθρ γδ]]δυ, 
ὙνΠῖςἢ ἀσβοοηάβ ἴο [ἢ νγαΐογβ εάἀρε οὐ δἰ μοῦ 
8:46 ἴῃ ἴννο, Οσσοβϑ ΟΠΔ]Ὺ ἴῃ ἴἴγεα, ἴο γᾶς ο8. 
ν πῆιη τς ἰοννοϑί οὗἩ ἴμθϑ6 {Π6 βίγοαπι, οσάϊ- 
ὨΔΥΙΥ 1655 [Δ τοο ἔδθεϊ ψνἱὰθ ἰῃ {815 Ἰοννοσ 
Ρατί οἵ 18 σουγβα, 18 ςοπῆηεά, ὍΠε τπᾶγρίηῃ 
185 οὐθύσσοννι ἢ ἃ Ἰυηρ]6 οΟΥὨἨ ἰλτηδγβκβ απὰ 
Ψ]Πονν5, (ἢ6 σογογί ἀυσπρ [Π6 δῖον τη ἢ 8 
οὗἩ 186 γεᾶγ οὗ νὰ δεαϑῖβ. Βαΐ ἰπ {86 βρυίηρ 
τἰπ|ὸ [656 {Π|οΚοῖβ ἀγὸ σεδομβοῆ ὉΥ̓͂ (ἢ 6 σἰβίης 
ναῖε (οἕ [6 ἤἄριυγε “ἼΚ6 ἃ Ἰίοῃ ἔγοτῃ ἴδς 
βυνο] ηρ οὗ [ογάδη,᾽" [6γ. ΧἸΙχ. το; 1. 44); δηὰ 
τἢς ΥἹνΟΥ, ΟσΟΔϑἰ ΟΏΔΙΠΪΥ δὲ ἰεδϑί, [115 [ἴῃ 6 γανὶπα 
ΕΟ Ὦ ἔρτῃ 5 118 ὈΓΟΡΟΙ Ὀεά ἴο (6 ὈΓΙΠῚ, 48 
ἘΟὈΪΠΒοΟΙ β8ᾷνν ἰῃ 1818 (΄ Β. Ἀ.᾽ 1. ς3ς, 544... 
[15 ΠΙρῃεσῖ σίϑα [Δ Κ68 ρΐδοθ δδουΐ ἴῃ6 {{π|6 
ψεη Ϊοβῆυα δὰ ἴο σγο88 ἰῖ. ΒΥ ἴδε πάϊς 
οὗ Αρπ] (Πόγὰ ψουϊὰ πᾶν θη β6νε σαὶ γε  Κ8 
οὗ ποῖ ψοδίῃογ; δηδ [ῃ6 βδῆονβ οἵἩ ΗἩριτήοη 
ψου]ά θὲ πιοεϊῖθά. ΤΠο Ποοὰά Βανιπηρ Β]]οὰ [ἢ 6 
ἴννο [468 οὔ Μδοζοὴ δηὰ ΤΊροσίδϑ, 18 θη 
ἀἰβοδβαγρεαὰ ἰπ ἃ ἴοστοηῖ πγουρὴ ἴπ6 ἰοννοῦ 
]οσγάδη ᾿πῖο ἴη6 ᾿ϑεδάὰ 8.4. Αἱ [}15 ἔπηθ 1ῃ 6 
ΓΊΝΟΥ οδηποῖ δὲ ἰοσαο; ; δηὰ 1 ραϑϑεὰ δἱ 4]] 
Οδῃ ΟΠΪΥ͂ 6 50 ΒΥ ϑυντηϊηρ. ΤῊ Ϊΐ58, Βοννονοσ, 
νγ85 ἃ παχζαγάοιιϑ ἔθαϊ (οἷ, τ Οἢγ. χιὶ, 15); 

ἄἀονγῃ ἴτοπι ἅδονε ϑίοοά σημά σοβϑὲ ὑρ 
ἼΡΟΙ 8Δη ἤδᾶρ νΕΙῪ ΔΓ ἔγοπι τῆς οἰ 
Αάδηι, ἴπας ἐς Ὀεβίάς Ζατγεΐδη : δηά 

δηὰ 1Βουρἢ πὸ ἀουδὲ ρεγξοττηθά ὉΥ͂ ἴῃ 6 ἵττο 
δρῖθβ, Ῥνο νοῦ ΡΓΟΌΔΟΙΥ ῥὶς κε ψ 8 ἃ νἱονν 
ἴο 1ἴ, νγᾶ8 υἱέευγ οὐἱ οὗἩ τ6 ρονεγ οὗ [86 
ταϊχοὰ τι τυὰ δ (δῖ ἕο] οννοὰ [οσυα. ΤΒῈ 
τεσ ἴδςϊ τπδὲ [Π6 ὑνῆο]6ε ναϑὶ μοϑβί ογοβϑοά 
[δε οἴγεδπι οὗ [ογάδη δῖ [18 ϑεάϑοῃ, 15 ΠΟ 5Π18}} 
τοοῦ οὗ (Π)6 πχίγαοὶς μεσ σοοογάθα. Νὸ 
υπηδῃ ΔΡΈΏΟΥ θη Κποννη δηὰ ἀνδι δος οου]Ἱὰ 

ἢανο τδηβρογίοαὰ ἔμβοῖὰ βρθεα ἷυ ἂπὰ βαδίεὶγ 
ἔτοπι ὑδηὶς ἴο ὕδηκ. 

16. Κουε τῷ ὠροη απ δεαρ.} 1,11 ΓΑΙ “ ἘΒΕΥ͂ 
ΤΟΒ6Ὲ ὉΡ οὔό δ6Δρ.; 

Ὁ} 7αγ ἤγονι ἐδὲ εἰν 44α».}] Ἡδετς [6 
οἴμοσ σϑδάϊηρ, ϑδυρρογίοα ὈΥ͂ πιδηῦ Μϑ5. δηά 
ὙΘΥΒΙΟΏΒ, 18 ἀδοΘα]γ ἰο ὃὈ6 ργεΐογγοα, [{ γῖνεβ 
“ἢ ΟΥ “ΌὉΥ ἴδ6 ΟὟ οὗ Αἀδηι.. ΤὍΤῆε 
Ῥᾶβϑᾶρθ δδοιϊά στη ἤσοθθ Ρ δὴ ἈΘΒΡ ΖΔΣ 
ΔΎΔΥ, ὉΥ Αάδπι, [8 9 ΟἹΤΥ ὙΆΣΟΣ ἐδ Ὀθδὶὰθ 
Ζατίμδπ." 
ΤΕ ΟΥ̓ οὗ Αάδτὰ 18 ποῖ παιηθά εἰβοννῆοσο, 

νΠΙοἢ Π45 ἰδ ΠΟΙ ἘΓΓΟΠΘΟΊΒΙΥ ἴο Γοπάεσ 1 
ἃ5 Δη Δρρε])]δῖνε (“5 ὴγ ἕξσῃε γοῇ ἄδθη 1 θυΐθη 
ον ϑδίδαϊ ""); δηὰ Ζαδαυίμδῃ, ἘΥΓΟΠΘΟΙΘΙΥ νντῖϊ- 
ἴοῃ “ Ζαγοίδη ἢ ἰη Α. '., [πουρ τηρηπομποά 
τ Κ᾿ ἵν. 12, ΥἹἹ, 46, [48 4150 αἰβδρροαγεά, [1 
5, ΠΟΥΟΥΟΓ, ὈΓΟΌΔΟΪ σοηπεςοῖεά (Ἀοδίπβοῃ, 
Κηοῦ.) ν ἢ [86 πιοάεση Κμγπ ϑαγίαδεθ 
(Ηοτση οἵ δαγίδθε), 1ἴΠ6 πᾶπὶε ρίνεη ἴο ἃ 
ἸΟῪ πὰ ἰϑδοϊαϊεὐ 81}} δοσὴθ βϑυδηΐθοη Π}165 
οη ἴδε τίνοσ δῦους [ογίςσμῃο. Ηροσγα ΒΙρἢ σοςκβ8 
οη οἰἴποσ 5'άς Ἴοοηΐγαςξ ἴΠ6 νδ]]Εῦ ἴο 118 ΠδᾶΓ- 
γοννγοβῖ ροϊηΐϊ, ἀπά 566πὶ δἰτηοβῖ ἰο ἴἤτονν ἃ Ὀδσγ- 
Τοῦ ΔΟΓΟΒ8 ἰἴ ; δηά ἤστζγο, ἴῃ 4}} Κ6] ]Ποοὰ, “ ἴσ 
ΔΥΑΥ" ἴτγοτῃα ψἤογΕ [οβῆυδ δηὰ [5γϑεὶ γεσα 
Ρᾶβϑίηρ, εσο ἴῃ6 νναῖουβ μοὶ ἃ θδοκ δηὰ δεοὺ- 
ταυϊαϊοα ὈΥ (Πε Ιδηὰ οὗ Οοἄ. ὙΠΕΥ ψνουϊὰ 
πορά ἴο δ6 50 θυῖ ἔογ ἃ ὑγιεῖ βρᾶοθ. ΕῸΓΣ 88 
1Π6 56416] οὗ (ἢ γεῦβε ροϊηίβ ουξ, [Π6 νναΐεγβ 
14 “οαπια ον ἰοναγὰ ἴμ6 56θὰ οὗ τῆς 
Ρἰδίη ἐαι]θὰ ; .2.2. ἴεν ἤονεά γαρι ἱγ οἱ 
ἄοννῃ [6 βίθορὶυ βδἱορίπρ Ὀθὰ οὗἉ (ἢ6 σίνογ, 
δῃης ἴῃὴ6 ψὨοΪο ομδηηθὶ δδονὸ δηὰ δοίονν, 88 
ΔΓ 845 ἴῃε ἐγ Ἴου]Ἱά σϑδοῖ, ΔῪ σὺ Ὀεΐοσγο 
[6 Ρεορὶθὲ. ὍΤμῈ ψβοὶς του τυάς ςουϊὰ 



ν, 17-- 5. 

(ἢοβε [ἢδΐ στα ἀονγῃ τονγαγά τΠ6 8εᾶ 
οἔ τῆς ρἰδίῃ, ευθη ἴῃς 5410 868, {21166, 
απά νγεῖεὲ οὐς οΟΥ᾽: Ὧπὰ τῆς ρδορὶε 
ΡΔ38ε4 ον ἐγ σίρῃϊ δραίηβς [Ἐπ ἢο. 

17 Απά τς ρηεβῖβ (Πδλῖ θάγα τῆ68 
αὐκ οὐἩ τῆς ςονεηδηΐ οὗ ἴΠ6 ΓΟΚῸ 
βῖοοά ἢῖπὶ οὔ ΟΥ̓ ρτουπά ἰῃ (δ6 
τλϊάβὲ οὐ Ϊογάδη, δηὰ 4}1 τῆς [βγδεὶ- 
ἰε58 ραβϑϑθὰ ονεῦ οἡ ΟΥῪ στουπηά, ἀπὲῈ] 
411 ([ἢ6 Ρβδορὶα νγεσα ρδϑϑθὰ Ἵθδὴ ονεῦ 
]οτγάδη. 

ΓΗΑΡΤῈΚΒ ἹΝ. 
1 7ινεῖυέ »εϑρ αγ αῤῥοϊκπίεΐ ἐο ἐαξό ἐκυοῖυέ οἰορ δ; 
͵»γ α »ιρογία ομΐ οὗ ογάα". ο 7 υνενέ 
οἵλέῦ τέργιος 7 τοί ἢ ἐπ ἐἀέ πεξαε οΥ ογάαρ. 
10, 19 724 εοῤῥε δα:: ουέγ. 14. Οσά γ»ιαρ»εὲ- 
2 εὰ σϑελιμα. 20 72}: ἐτυείσε εἰορός αγὲ 2ηεὐεά 
ἐμ Οἰζραί, 

Εεγεΐοσε “ μαϑοῖβ (οξ [τι 10) δηὰ Ρ858 οὐδσ " 
ἃ Οῃς6. 
ΤῊ {ΥρΡΙοΔ] οἰ ρηιβοδηςοβ οὗ [0,15 τνοηάογῶι] 

ὨΔΙΤΑΙνΟ ν01}} θὲ ἰουηὰ ἀγάννῃ οἵ νΟΓῪ [0}}Υ ἴῃ 
Βρ. Ν ογἀϑυνογῖ᾽ 5 (ὐσοπηπηἜπίδτυ ἴῃ Ιος. Τῆς 
ΓΑΙ ΓΔ ]Ου5 Ῥᾶββαρο ἴο ἴΠ6 ΗΟΙΪΥ [,4πηὰ [ΠγουρΡ ἢ 
]ογάδη 18 ποῖ 1658 τσ ἢ τηοδηϊηρ 
ἴδ παῖ Τῆγουρῃ ἴῃς Ἀδὰ 8εὰ (ςξ τ (ον. 
Χ. 1,2). ΤΟ βοϊοτηη ἱπδυρυγαίίοη οὗὨἩ [οβἢυδ 
ἴο ἢϊ8 οβῆςΘο, ἀηὰ ἢ]15 πηγαςυΐουβ δἰεβίδιίοη, 
ΌΥ ἴδ 5Δπη6 ννδίειβ ἢ ἡ Ϊςἢ [6508 ννᾶβ8 
βαρ ϑεά οπ επίετγίηρ οἡ με ρ]1ς ἐχογοίβε οἵ 
᾿ἰθ τ ΠΙΞΌΥ (οἴ. Μαῖζ. 1. τό, 17); [86 
Ἑδοῖςο οὗ ἔννοῖνο πίθ, οὔθ ἔγοπι ϑᾶςῇ {Ὑδ6 
ἴο δὲ ἴῃ6 Ὀοδγεγβ οὗ [6 ἔννεῖνε βίοῃθϑ, δηὰ [6 
θυ] 6 γ8 οὗ [δὲ τπηοηυπηθηΐ ογοοϊοα {πογεν ἢ 
(ςἶ τ ΟοΥ. 11. τὸ; Ἀθν. χχὶ, 14), εγο αἰν 6] 
οΥἀδογοὰ οσσυγγθηςθβ, ποῖ σψιμουῖΐ ἃ δυσί ποῖ 
θελγην ἴμδη {Πεῖγ ποσὰ ᾿πιηθάϊδία οπς ὌΡΟῚ 
ἴ8γδοὶ. ΝοΥ πιιδῖ ἴπ (158 ροϊηΐ οὗ νἱενν ἴῃ 6 
πδῖη “ Αὐδπι," [86 ρίδεοθα ψἤθηςο ἤοννθοα ἴο 
ἴ)6 Ρεορὶε {Π6 βίγοδηι ψῃϊοῖ οὐΐ [Ὠεπὶ οἶ 
ἔγοτῃι ἴδ6 Ῥγχοτσηΐβεβ, δηὰ τὸ ζδίϊυσε ἔογ (86 
πιὸ ἀπάογν {Π6 συΐϊὲ οὗ [οβῆυδ οὗ ἔπ ἔμ}} δπὰ 
ταρι ἃ Ποοά ΒΟ Ν 5υΡρΡ 168 ἴδε Τεδὰ 568, 6 
ΟΥΘΤ]οοϊκοά, 

ΓΗΑΡ. ΙΝ., 1-14. ΟΟΜΡΙΕΤΙΟΝ ΟΕ ΤΗΕ 
ῬΑΞΒΑΘΕ. 

ΜδηΥ οοτηπιοηίαζουβ ἢᾶνε σοραγάδά (δε τοχῖ 
οὗ [Πε56 ὑεσϑεβ8 ἃ5 ἱτπηροσγίοςϊ δηὰ ἀϊϑοςδίοά 
(Ηουῦ., Μαπίυ8, Ἀοϑβοππηι., ὅζο.); οἴ ΠΟΙ 845 ἰῃ- 
ἱεγροϊδίος (Κπορ., ἅς ϑυςὶ ςοπ]εοΐυγοβ 
866 Πὶ ἃ5 5 ΡΟΤΗΠΟυ8 45 [ΠΟΥ ἅγὸ στον ης 658. 
Τα σμδγδοίογίβίοβ οὐ 1ῃ18 ρατί οὐἹὨ (ἢ6 πδι- 
ταῖν σε ΟἹ. 51:1.0}} 48 πᾶνὲ θη τοπιδγκοά 
ΟἹ Δἰγοδαῦ (8ε6Ὲ ἱηϊσοάῃςίουυ οὐδεσνυδίϊοῃβ 

ΦΟΒΗΤΙ͂ΙΑ. 111. ΝΡ. 

ΝῺ [ἴξτ οᾶπιε ἴο ρᾶ58. ἤθη 81} 
ἴῃς Ρεορὶε ννεῦε οἰεδη ρδββεά 

ἄονεῦ Ϊογάλδη, τῆδλῖ τε ΓΒ 8ραΐκε βὲ θυ 
πηἴο ὁ ]οβῆιᾶ, βαγίπρ, 

2 Τλκε γου τὐνεῖνε πιο ουξ οὗ 
[ἢ ρεβορίδβ, ουῖζ οὗ δνθῖγ {πΠῦ6 ἃ πλη, 

2. Απὰ σοπηπιαπά γε {ἢ 6Πὶ, δα πεν 
Γακε γου ἤδηςα ουξ οὗ τς πιϊάβι οὗ 
]ογάδη, ουἕ οὗ πε ρἷαςε ψγῆεγε τε 
ΡΓεβῖβ᾽ ἔεεϊ βιοοά ἤγπι, ἴννεῖνε βἴοῃδϑ. 
ΔΠΔ γ8 5}4]] ΟΔΓΓΥ τῆθηὶ ονοῦ ψἱτῇ 
γοιι, ἀπά ἰεᾶνε τ 6πὶ ἰη τῆς Ιοάρίηρ; 
Ρίαςςθ, νγῆεγα γα 3}4]] Ἰοάρε {ἢ !8 πίρῃξ. 

4 Ἴπεη [οβἤιδ Το4]16α τῆς ἔννεῖνε 
τεη, Ῥγῇοπὶ ἢε Πιδά ρτγεραγεά οὗ τῆς 
σὨΠ]άγεη οὗ ἴβγδεὶ, ουὖἵ οὗ Ἔνθῖῦ δα 
ἃ ΤΏΔῃ : 

ς Απά Ϊ]οὈβϑῆυα 844 υπῖο (δεπὶ, 

ἴο «ἢ. 111.) 45 ρεγυδάϊπρ ἴπε ἴνγο Ἵμδρίετβ. 
Τα ᾿Ἰοδάϊηρ ἴορις οὗ [158 ματγί 5. {πε τλκίηρ 
(6 ὕνεϊνε βἴοποϑ υρ ουΐ οὗἉ ἴΠ6 θεὰ οὗ 16 
τίνοσ, διά ἴη6 Ἔδγεοσϊοη οὗἩ ἴθ πὶ οὐ (ῃ6 ον" 
Ροβίϊθ βῇογθο. [ἷὴ οσάδγ ἴο γίνε {18 [γλΠ5- 
δεοϊίΐοη ἀυς ρῥίδοθ δηὰ ἱμηροτίδηςς δἱοηρϑιας 
τῆς οἵδον Ἰοδαϊηρ ὄνοηῖβ σοηποοίοα ἢ [ἢ6 
οτοϑϑηρ οὗἨ Ϊ]ογάδη, 86 νυτιῖοσ ἱηϊσγοάιϊιοθβ 
1 ὈὉΥ τοβοδλγϑίηρ ἰμδῖ ραγί οὗ ἴπε δρεςῖδὶ 
ἀϊγοσοηβ οὔ Οοά ἴο Ϊοβῆυα ψῃϊο οοη- 
σου ἴἴ ; τοοογάβ ἴδ ἴπ6 σΟΠΊΠΛΙΠΙς(Δ- 
ὕοη οὗὨ [Π686 ΌΥ [οβϑἤδ ἴο ἴπΠ6 τηθη ΔΙ ΓΘΔαΥ 
σδοβεοῃ οὐἱ οὗ [6 {τἰθεβ; δηά 125} 7 (Π6 ὁχθ- 
εὐζίοη οἵ ἴΠ6 ογάοσβ. Ψ" Ὁ ᾶγὸ ποῖ ἴο ϑρροβθ 
[δι Οοά ραν [Π6 σοπηδηα8 (νΈΓ868 2 δηά 3) 
ἴο [οἩβῆυδ ΟἹΪΥ δἴϊεσγ [6 μοβί ἢδὰ ραβϑϑθά ουὐδῦ 
(δε6 ου 11. 1. ς.); ΠΟΙ πορὰ νγὲ δβϑιιπης [ἢῃδἱ 
ΨΟΓΒΘ 1 (45ἴ 41 δηα νϑῦβεβ 2 δη( 3 ἅγῈ ΡῬϑΓ- - 
δηςβοίίοδ] ((δῖὶν. δηὰ οἴμογϑ), [που ρῇ [ἢ6 5θη86 
80 ΓΟΒΌ]Π Πρ νου] ὃς σογττεςΐ ἐποιρῃ. [οϑῆυδ 
νγὰ8 ἀουθῖ]655 ΖᾺΠΥ ἰηξοσπιθὰ οὗ [86 ν}}} οὗ 
Οοά δεΐογε με ἰβϑιεὰ ογάδιβ ἔογ 16 ρᾶ9- 
βᾶρε ἴο δορίη; δηὰ 1ῃ6 δεῖν] βιισσεβϑίοη οὗ 
ὀνθηῖβ ἰ8 ἀραπάοπθαά ἤετο 85 εἰβεννῃεγε ὉΥ 
(86 υτίΐογ ἴῃ Ρυγβυδηοε οὗ δῃοῖποῦ ἰᾶνν οὗ 
{τεδηεης δεῖϊες δάδρίοα ἴῖἴο [8 ρεου ἷαγ 
ῬΟΓΡΟΒ65. 

4. Ταζε γομ ἰαυείυε »ιοη.} ὙΠῸ οΤάον 15 
εἴνεη ἰη [δ6 ρὶ γα], Ὀδοδιιδα πὸ ἀουδὲ [Π6 {Ὑ1868 
{Βοτηβοῖνο5 ΈΓῸ ἴο σῇοοϑε {ΠΕΣ οὐ ΓΈΡΓΟ- 
βϑοπίδίνοβ. ὙΤΠ6 οποίος νγὰβ πὸ ἀοιδί 8ρ- 
Ῥγονεὰ ΌΥ ζοβῆυδ, δηὰ (πεγοΐίογε ἴῃ6 πΊθη 48 
ΒΡΟΚδη οὗ (νεῦϑθα 4) 85 ἴοϑε “ ψῇοϊῃ ἢε ὑγδ- 
Ραγεά," Ὑπεβε ἴνγεῖνα νουἹὰ δὲ Ἰοῦς 18 
Τοβϑῆυα οὐ ἴῃς διῖμοτ ὕδηκ οὗ [Π6 τίνοσ, 
ψαϊτίηρ ἴο τϑοοίνο ἢ]5 ογάδγϑ δῆῖεσ [Π6 τοϑῖ 
οὗἔἨ [Πε Ρθορὶς δὰ τηδάθ [ΠΟΙΣ ΨΨΑΥ ΔΟΙΟΒ8 (111. 
17: ἵν, 1). 

ὁ οἢ, 3. 12. 



26 ΦΟΒΗ͂Ι. ΙΝ. 

55 ονεῦ δεΐίογε τῆς δῖ οὗ τῆλε ΓΟΚ Ὁ 
γοις (οά ἱπῖο τε πιϊάϑε οὐ Ϊογάδη, 
Δηἀ ἴᾶκα γοὺ ὉΡ ἜνθγΥ πιδη οὗ γοι ἃ 
ϑῖοῃθ ὩΡΟῚ Π8 δῃουϊάδι, δοςογάϊηρ 
ὑπο ἴδε ἡδεῖ οὗ τῆς ἐΠΡε5 οὗ τὴς 
ςδ]άγεη οἵ Ιβγδεὶ: 

6 Ταῖ τἢ]5 ΠΊΔΥῪ Ὁδ 4 5'ρῃ ἃπιοηρ 
γου, 2η41 ἤδη γόουγ σΠ]άγθη Ὧ5Κ 
ἐλειγ γαϊδογε ἴἴΠ τίἰπα ἴο ΟΘΟΠΊΒ, 
βαγίηρ, νδαῖ μιόαᾶπη γε ΟΥ [τἢε86 
βίοηεϑ ἡ 

γη Τῆδη γε 541} δῆϑνγεγ τδεπη, 
ὙὝΠδῖ τα νψδῖειβ οὔ Ϊογάδῃ ψεῦε ουϊ 
ΟΥ̓ Ρεΐογτε τῆς δικ οὗ τῇς Ἴσονεπδηῖ 
οὗ τε οκο; ψῆεη [τ ραβδεὰ ονεῦ 
]ογάδη, τῆς νγδΐῖειβ οὔ ]ογάδη νψγεῦα 
ουζ ΟΕ: δηά {Πε56 βἴομεβ 5}4]] δε ἔογ 
ἃ τιειηογίαὶ πηῖο τῆς σΠΠ]άγεη οὗ βγδεὶ 
ἔογ Ἔνευ. 

8 Απά τε ςὨ ἄγε οὐὨ [5γδεὶ ἀἱά 
80 248 [Ὀβϑῆιπ οοπηπιαπάςα, ληά ἴοοϊς 
ΠΡ ὕψεϊνε βἴοῃεβ ουξ οὗ τῆε πηϊάϑβι 
οἔ ΪΙογάδη, δβ ἴῆεςΣ [ΡΟ 8ρᾶΐε ιιπῖο 
7οβῆυλ, δοσογάϊηρ ἴο τλ6 πιμαθασ οὗ 
τῆς τὴῆρε8 οὗ τῆς Τδι]άγεη οὗ ἴβγδεὶ, 

[ν. 6----Ἰ2. 

ΔηΔ ολγγιοδ {πὲπὶ ονοῦ νν ἢ τπεηὶ 
υπῖο {Πς ρίδος ννἤογα μὸν Ἰοάρεά, ἀπά 
Ἰλϊά τῆεπι ἀονγη τδεγε. 

9 Απά Ϊοβῆυδ βεῖ υρ ὕψεϊνε βϑἴομεβ 
ἰη τῆς πιϊάβε οὗ Τογάδη, ἱπ ἴπε ρἷαςε 
ψγ μετα τῆς ἔξες οὗ [δε ρῥγιεϑῖβ Ὡς ἢ 
θαγε τῆς ἂῇκ οὐ τῃε Ἴσονοηδηΐ 5ϊοοά: 
δηά {ΠΕῈΥ ἅγε ἔπεσα ὑπίο ἢ15 ἀΔγ. 

Ιο ἢ ον τς ργίεϑδῖβ ῃ]οἢ Ὅᾶγε 
τῆε δκ βοοά ἰῃ τῆς πιϊάβι οὗ Γογάδη, 
ὉΠ] ἐν Ὺ τἈϊηρ; νγᾶβ Πηδῃ δά σῃδὲ τῆς 
ΓΟΚΡῸ ςοπιπιαπάεὰ Ϊοβῆια ἴο βρεαϊς 
πηῖο [ἢ ρδϑορῖδβ, δοεςογάαϊηρ ἴο 41] τῃδὲ 
Μόοβεβ σοοπιπηαηάοα Ϊοβῆιϊα : δηὰ ἴδ 6 
ΡεορΙὶε ἢαϑίθά δπηά ρδϑϑεὰ ονεσ. 

11 Απά [ἴ οσᾶπιε ἴο ρ455, ψῆξη 41] 
πε ρεορίε νγεῖε οἰεδῃ ραϑϑεὰ ονεῖ, 
τῃαῖ τε αγί οὗ τῆς ΒΡ ρδϑϑοά ονεγ, 
Δη4 (ἢς ρῥγιεβῖβ), ἰῃ τῆ6 ργδϑβεῆςα οὗ 
{πε ρεορὶε. 

12 Απά “τῆς «ἢ άγοεη οὗ Κδυῦεη, ἠδ ς 
δηἄ τε ςμ ]άγεη οὗ (δὰ, ἀπά μα! τῆς ἢ ἢ 
ἘΠ Ό6 οὗ Μδηδββεῆ, ραβϑϑεά ονεῦ δγπιδά 
δείοσγε τῆς σμι] άγθη οὗ ἴβϑγδεὶ, 25 Μοβεβ 
8ρΡᾶΚε υπίο τῆεπι: 

Θ. 1π ἐἴηιε ἐο εονγ16.1] 1 ἸΕΓΑΙΥ 10 πογγοαυ: 
485 ἴῃ Εχ, ΧὶΪ!. 14. 

«υδέη γομγ εδιἰάγεη α«ὁ.7ὺ (ΟΕ Ἐχ, χὶ!, 26, 
8664. 

8. “45ὲἰἸαἱά ἐδερε ἄοαυ» ἐδεγδ. 1.2. ἴῃ ΟἹ Α] : 
οὗ νεῦβαὸ 2.οθ. “ἼΠε Τμ]άτοη οὗὨ [8γ86] ᾿᾽ ἅτε 
Βροκθῆ οὗ 85 ἴῃς ἀοεῦβ οὗ [Π15, Ὀθοδι56 1ἴ νγᾺ8 
ἄοηος ὈΥ (ἢ ἵνγεῖνε 80 δοεῖϊθά ἔογ ἴδῃ). 

Θ. “454 ὕ9οῥμα “εἰ μὸ ἱαυείανε “Ἴοπε: ἐπ ἐδε 
γη!ά4: 97), ϑογάαν.)ὴ 1,ΧΧ. "Ἔστησε καὶ ἄλλους 
δώδεκα λίθους: Ν υἱἷς. “ ΑἸΙο5 αυοαις ἀιιοάδοϊπι 
ἰδλρίάθς :" 1118 πηαγκίηρ ἀἰ5Έ ΠΟ ΓΥ νῆδί 15 ονὶ- 
ἀθηΐ ἴῃ ἴπ6 Ηροῦγον, τῃδῖ ἀποῖδου 5οῖ οὗ σῖοπϑβ 
ἰ8 ἱηϊεπάοαὰ τΠΔη τῆδῖ ᾿ιι5ῖ πηοητἰοπθὰ, Τἢα 
ΟΠ6 5εῖ νν85 εγεοίθα Ὀγ 136 ςοπηπιδηά οὗ σοά 
δῖ ἴῃς βροῖ ὑγῆεσγα ΠΟῪ ραϑϑθα {π6 ηἰρῃϊ (νυ ογβο 
3); [86 οἴδΕΓ, ΔΡΡΑΓΟΠΕΥ φγοῤγίο νιοίμ, ὉΥ͂ 
ἰΙοδῦυα οἡ ἴΠ6 βδροῖ πόσα ἰῃ6 ῥγίθϑίβ᾽ ἔδεΐ 
Γοϑίοα νυ ῃ15ῖ (ΠΟΥ ὑρῦογτο {Π6 αγὶς ἀπγίηρ [ἢ6 
ραβϑᾶρε οὗ (Π6 ρθορὶθ. ΦὍΤῖ5 δροῖ ννᾶβ8 Πϑᾶσ, 
ΟΥ̓ ῬΕΓἢΔΡ5 οἡ, [πε εαδίεσῃ Ὀγιηὶς (ςξ, ἢ. 8). 
ΤΕ ἐχργοβϑίοῃ “ τηϊάβι οὗ [ογάδῃ " ἀοθβ ποῖ 
ΠΟΟΘΘΘΑΓΙΪΥ͂ ΣΠΊΡΙΥ τῃαῖ [π6 ῥγίθϑίβ βίοοά, δηὰ 
τῆλ ἴπ6 ϑἴοῃοβϑ νοῦ δ} τρ, ἱπ [π6 τι 6 
σἤδπηεὶ: Ὀυζ ΟὨΪΥ (Πα ΠΟΥ νγ Γο ἴῃ [ἢ τηϊάϑι 
οὗ ἴπ6 νναΐῖοσ νῆεη [ἴ βονοά 85 ἰΐ αἰά Ὀοξοτο 
{Π6 οσσυγγοηςο οὗ ἴπ6 πκίγαςϊς (ςξ. "ϊ. 8. νυῖἢ 
111, 15). ὙΠ656 βίοῃμεβ ψου]ά πογοῖοτο τηδγκ 
[Π6 βροῖ δἱ ννῃϊοῖ (Π6 ρδορὶθ Ἵγοβϑθά, ἃς [ἢ6 
οἴδεογβ ἰδαῖ ἴῃ νοὶ (ΕΥ̓ Ἰοάρεά 186 ηἰρῃξ 

ὁΙ΄ΆΟΥ (86 ογοβϑίηρ ΠΟΥ, ἃ5 ἴε βἴοποβ νου ]Ἱὰ 
ΟΠΪΥ Ὀ6 τεοδοῃεὰ ΟΥ̓ 186 νγαῖοσ 'ἰῃ Ποοὰά {ἰπης, 
δηὰ θη ΕΥ̓͂ ἴἢ6 υἱπιοδῖ εἄρε οὗ [ἴ, 15 ποτα 
ΔΩΥ τεᾶϑοη ΨΗΥ {ΠΕΥ οοὐ]ὰ ποῖ ὈοΒ θὲ 
866 η, πὰ σοηίίημο ἰη ΤΠεὶγ ρἷδοθ ἃ5 [6 νυ τιεσ 
Αϑϑοσίβ [ΠΟῪ ἀϊά ὑρ ἴο ἴδε {ἰπ|6 ργεϑεηΐ ἴο δϊπὶ 
ψ  οη ἢς ντοῖδ. 

ΤὨο ορὶπίοη οὗ ἘἈοβεηπι, Μδιγ., σοῦ 
[βῆ ρογκο, ἄο,, τπδὲ [6 νεῦϑα 15. ἃ ἰδῖθ ρ]οβϑ8 
ξοἰϑιθα ἱηΐο ἴῃ ἰοχί, 15 5δῃυϊΐ ουξσ ΌΥ 118 ὁοσουγ- 
ΤΟΠοΘ ἴῃ 4}|}] Μϑ55. «πὰ γνογβίομβ ; ἴμδΐ οὗ 
Κηοῦ,, ἄς., ννΒῖ ἢ 5665 ἴῃ ἰΐ ἃ ἔγαρτηθηΐ οὗ ἃ 
τοῖν ἀἰβογοηΐ νεγβίοη οὐ ἴῃς ἰγαπβδοϊίοη 
σΑΓΘΙΟσΘ Υ ἸἹησογρογαῖθα ΟΥ̓ πε Ὠἰδιοσγίδη, ν7]} 
ΓΟοοπη μη η 156} ΟΥΪΥ ἴο ἴδοβϑε ννῆο δοζΤερῖ 
[86 ρεπογαὶ ῥγίῃς ρ εβ οὗ ἴΠπ656 σγις8. 

μπίο ἐδ ἀᾳγ2 ΟΕ. ἱπιποάμυοξοη, ὃ 5. 

10. Τε ῥεορίε βας,ε4.1 Βεσδιιβο, 85 [85 1.88 
Ὀόδοη ἱπεϊπιδῖθα, ἴΠ6 ῥγίθϑίβ, Ὀθατίης ἴδε ἀσῖκ οὴ 
(Πεῖγ 5δῃου]άογβθ, νγεσα ννδϊπρ ὑΠ0}] 4}} δῃουϊὰ 
ἰιᾶνὸ σγοσβϑοά ΟὐΌσ. : 

10, ΤΡὲ εῤῥάγεπ οΥἹ Ἀεμδοη ἢ Ὄἤυ5 [86 
ἴνο {Π065 δηὰ ἃ δα] ἔ6||δὰἡ [6 Ῥγοσηῖδα 
εἰἴνθη ΌὉΥ ἴδπετη, 1. τό, 17. [ἴ νγᾶ8 ΠΟΟΘΘΘΆΤΥ ἴο 
τοοογά (15, δηὰ {π6 ψτίϊοσ δηάδβ ἴ σοηνθηϊοηΐ 
ἴο ἀο 50 θη ἀννοὶ]ἶης οἡ ἴῃ6 ἔλεος (Παϊ 18Ὸ 
τὶς νυναιῖοα {11 “ αἱ ἴῃ6 Ρεορὶς νγεσὸ ραϑϑβθὰ 
ονογ. ΗἸἰδβ 80 ἀοίηρ 18 Δποῖΐδμιρυ ὄὌχδιίρὶθ οὗ 
[Π6 οὐδεν οἵ ἔπιε θείης δυθογάϊηδιοαὰ ἴο (παῖ 
οὗ {1δουρπ, : 



σεσαῖν 
α»»κεαΐ. 

ν, 13-24.} 

12 Αδουΐ ΟΓῪ τδουβαπά ἴρτε- 
ρΡΑγεά ἔοσ ννᾶγ ραβϑεὰ ονεῦ Ὀείογε τῃ6 
ΓᾺΡ υπῖο δαῖε, ἴο τῆε ρ]δίπβ οὗ 
]επςΒο. 

14 Ἵ Οπ παῖ ἀδγ τε ΠΠΟΚῸ πιᾶρ- 
πἰβεά [οβῆυδ ἰῃ {πε βἰρῃς οἵ 1] ἰβγδεὶ ; 
δηά τπεγ ἐδαγεά ἢϊπι, 48 ΤΠ ΕΥ̓ ἐξαγοὰ 
Μοϑεϑβ, 41} τῆς ἀδγ8 οὗ ἢ!8 116, 

Ις Απά τε Ι͂ῸΒᾺΡ βρᾶίε υπῖο 
΄ϑῆυδ, δαγὶπρ. 

16 (ὐοπηπιαηά [ἢς ῥγεϑῖβ τηδλιὲ ὕθδγ 
τε ατὶς οὗ τῇς τεβϊποηγ, τῆλὲ {ΠῈῪ 
σοπια ὑρ ουΐ οὗ Ϊοτάδη. 

17 ]οβῆυδ τῃεγείογε Ἴοπηπιδπάςα 
ἔηε ρηεϑβῖ8, βαγίηρ, (ὥοπια γ6 ᾧρ ουΐῖ 
οὗ Τ7Τοτγάδη. 

18 Απά ἰξ ςάπιης ἴο ρά38, γε ἴῃς 
ΡΓεβῖβ τῆλ ὕαγε τῆς δῇ οὗ ἴΠ6 σονε- 
Ὠδηῖ οὗ ἴτε ΓῸΚῸ ψψεῖα ςοπια ὉΡ οὐ 
οὗ τπ6 πιιάΞι οὗ [ογάδῃ, σπά ἴῃς 5068 
οὗ τῆς ργίεβϑῖβ᾽ ἔξεςῖ ψεῦε Πα υρ 
απο ἴῃς ἀτγ ἰαπά, παῖ τῆς ννδῖοιβ οὗ 
7οτάδη τεϊτυγηθά υπΐο {πεὶγ ρίαςε, ἀπά 
Τβονγεά ονεγ 411 ἢΐ8 δδηΐκβ, 45 λέγ δά 
Ὀείοτε. 

18, Τὸὲ ῥίαίης οὗ ὕεγίοδο] ὝΠεϑα ρἰδίπβ, 
᾿οηπίδίίηρ οὗ [86 ΒΙΡΏΕΥ ἴοττδος οὗ [6 ἐπαῖβε 
ΨΔΙΙΕΥ, ἅτ δἰπιοβὲ βεύθη τῇ] ]θ5 ὑγοδά, Τῆς 
Του ηΐΔ1η8 οὗ [Δ ἤοσε τεσθάδ βοιηεννῃδί 
ἔἴτοπι ἴδ σίνοσ, δηά ἰεᾶνο ἃ ἰονϑὶ δηὰ ἔογι!}α 
βραᾶςθ, ψνὩΙςΟἢ, δἵ {86 {{πηὸ οὗ [οβυδ᾽5 ἱηνδβίοῃ, 
νγ88 ὈΥΙΠΟΙΡΑΙΥ οσςυρίεοα ΟΥ̓ ἃ ἔονεβί οὗ ρα] πι8. 
Ἡξεῆςς ἴῃ6 πᾶστῃθ “ΟΥ̓ οἵ μραΐπι8,᾽ Πευϊΐ, 
Χχχίὶνυ, 2. 

14. Αἰἱδηζίοη 5 οὔοθ πῆοσο ἀγάνγῃ, ἱπ οο- 
οεἰυάϊηρ ἴλ6 πιγδουϊουβ ρατί οὗὨ ἴῃ 6 ὨλιτδΕνο, 
ἴο οπδ πηδίη ἀδβίζῃ οὔ [6 Ὠινίης ᾿ ογέογοηςο, 
---ἰἰδ ἘϑἰδὈ Π5ῃπιοηῖΐ οὐ ἨἌ ἀ᾿ϑἢι δ᾽ 5 διυς που. 
(Εαξ ἱ. 7, ἀηὰ ποῖρ.) 

15-24. ΟΟΝΟΚΌΒΙΟΝ ΟΕ ΤῊΣ ῬΑΒΒΑΟΕ ΟΕ 
ΙΟΆΡΑΝ, ΑΝῸ ἘΚΕΟΤΙΟΝ ΟΕ Α Μονῦυ- 
ΜΕΝῚ ΤῸ ΟΟΜΜΕΜΟΒΑΤΕ 17. 

16. ΤΊδ ραββϑᾶζε οὗ ἴῃ: ῥγιεβϑίβ ἴο ἴῃς ξυ ΓΙ ΠΟ Γ 
Ὀδηκ μδά Ὀεόη δἰγοδαγ σχοξογγθα ἴο, γεῦβα 1 : 
δυῖϊ 16 νυυτζογ, ἰῃ οὐὔβογνάηος οὗ ἢϊ8 φοπογδὶ 
Ρίδη (ςξ ᾿ηἰγοάιιοϊοσΥ γεπηλγῖζβ ἴο «ἢ. 111.) τοίη - 
{τοάυςοϑ ἴ ΠΕΙῸ 458 ἴδο ἰοδλάϊηρ ἔδδίυσα ἢ ἴῃ 6 
ζοποϊυάϊπρ βεσίίοη οἵ 88 δοοουηΐῖ, δπὰ (88 
θεΐογθ) ν ταρητίοη οὗἩ Οοά᾽ 5 βρθοίδὶ ἀΐγεο- 
ἴοηῃ δδουΐ ἰἴ. ὙΤΒΘ 5ἰαϊοπιθης {μαῖ οἡ ἴδε 
ΤΟΙΊΟΥΔ] οὗ ἴδ τὶς ἴῃς νναΐοῦβ οὐ ἰογάδη δἵ 
οὔςο σεϊυγποὰ ἴο {πεῖν ἔουπλογ ἰοσνεὶ (ν ῦβα 18), 

᾿ Βοίσῃίδηβ [86 ἱπλργεϑϑίοη ἢ] ἢ 8. Ἔβρϑο δ! 
ἱπουϊοαῖθα [γουρδουϊΐ,---[ηδῖ (ἢ6 80] [ΓΔη5-» 
δοϊϊἯοη νν»ᾶβ ΟΧίγδογα ΠΔν ἀπά τηϊγδοι]οιϑ. 
Το 56εἰκ ἴο οχρίδίη (6 ραϑϑᾶρθ οὗ ]ογάδη ὈΥ͂ 

ΦΟΘΗΜΑ. 1. 

Ι9 ἴ Απά τΠε ρεορΐε σάπια ὉΡ οὐΐ 
οὗ ]ογάδῃ οὐ τὰ τεπῖῇ ἀκ} οἵ ἴδε 
ἢγϑῖ τποητῆ, ἀπά επολπιρεά ἰῃ ΟἸ]ρΑὶ, 
ἴῃ τῆς εαϑὲ Ὀδογάεγ οὗ [εγῖςῃο. 

20 ΔΑῃηά τδοβὲ ἴννεῖνε βϑἴοῃεϑ, ΠΟ ἢ 
(ΠΕΥ ἴοοῖς οὐ οὗ Ϊοτάδη, ἀϊά Ϊοβῆυδ 
Ρίτ ἢ ἴῃ ΟἸραὶ. 

21 πα Πα βρᾶκε υηΐο [δε ἙσΒ]]άγεη 
οὗ Ιβϑγδεὶ, βαγίπρ, ἤθπ γουγ ςἢ}]- 
ἄγεῃ 8.411 δϑκ {πεὶγ ἔδιμοσβ [πη εἴπῃς 1 Ηεῦ, 

ο Ῥ͵Ο;» 

ἴο οι, δβαγίῃρ, παῖ γισαη ἴἢεβὲ γνῶ. 
δίοπαϑκ 

22 ἼΠΠΕη γκ 584]] ἰεῖ γουγ σμ] ἄγεη 
Κπονν, ϑΑγ1ΠΡ, [8γδ6] Ἵδῃχε ονδσ 1ἢ18 
]ογάδηῃ οη ἀἵγ ἰδπά. 

23 ἕογ τε ΓΒ γουγ Οοὐ ἀτίεἀ 
ὉΡ ἴπε νγδῖειβ οὗ Ἰοε 1 ἔτοηι Ὀεΐοτε 
οὐ» υπ1}] γε νγεσε ραβϑεά ονυϑζ, 48 ἴπε 
ΟἈὮ γουγ Οοἀ ἐϊά ἴο τε Ἀεά 568, 

ἀν Ὡς ἢ δὲ ἀγιεὰ υρ ἔτοηι θεΐογα ι.8. εἰν 
ὉΠ] νγε σγεγε βοπα ονϑῦ: 

24. ἢ δε }1 τπε ρεορὶε οὗ τμ6 εαγὰ 
τηΐρῃς Κπονν {πε Βαπά οὗ τῆς ΙΟΚΡ, 
(δῖ ἴξ ἐς πλρῃ : τῆλῖ γε πυρῆς ἔδασγ 
τε ΠΟΚΡ γουγ Οοἀά ἴίογ ἐνεῖσ. 

[86 ψιο]6 [Θνν 5} ῬΘΟΡΪῈ 85 μᾶνίηρ ἴδκθη ρίδοθ 
ἴῃ ἴῃ6 ΟΥ̓ ΠΑΓΥ ΔΎ, 5 ἴο τοῦ ἴῃ πγγαῖίνε 
οὗ [86 νΟΥῪ οδαγδοίογίσς νῃϊο ἢ τὴς βδοσγεὰ 
ὙΥΓΙΓΟΓ [85 Δ ΚΘη ραΐηβ ἴο δῆρτανε ἀδερὶν, δηά 
ἴο ἰηΐογνγοανθ ρα ΣΎ, ἰπ ΘΥΘΓῪ Ῥαγί οὗ 1, 
[05 ἀοί2115 δηά ᾿ποϊἀθηῖβ ἀγὸ ηοὸ ἀοιδὶ ὀρθῇ ἴο 
ΤΩΔΉ ΠΟ] αἰϊδουβδοίοη; δυϊ 411 8ι.Οἢ ἀἰβοιιδίοη 
ψ1}} 6 ξἘ16 πΠ]655 ἴ ργοςσοθὰ τὨγουσῃουΐ οἡ 
[86 δάπηϊβδίοη [ῃδῖ νγα μᾶνὸ ἤογο Ὀοίοσε υ8 (ἢ6 ΓΘ - 
ςοτγά οἵδ ἐἀἰϑεϊηςΕΥ συ ρεγπαΐωυγαὶ ᾿ηεΓρΟϑ [Οἢ : 
ςἔ, [ηἰτοά. ὃ 2. 

190. 1 Οἰϊσα! ἢ ὝΤΒΟ πᾶπὶθ 18 ἤεῦὸ πηθῃ- 
τἰοποὰ ΕΥ̓͂ ἀηποϊραίίοη : οἷ. γν. 9. Οἷἶραὶ ννὰβ 
ΟἹ τί βίη ρτοιιπά (οἷ ν. 3); “ἴῃ ἴῃς δδϑῖ 
Ὀοτγάοσ οὔ ]εγςῃο," 2... (Δεςοτγάϊηρς ἴο |056- 
Ρῆυβ, “Αηϊ. ν., 4} Πδᾶγ ἔνε τη ]θ5 ἔγοπι {Π 6 
ΤΟΥ, ἀπ σΟΠΘΟ]ΠΘΠΕΥ δϑουΐ ἴνο ἔἴτοπὶ ἴΠ6 
ΟἸΕΥ 1561, Ονογ [Π6 ΡαΪπι-ἴΓΕ65 ἔγοτῃ [15 6]6- 
γαϊοὰ ἐὰν (ἢ6 νν8}15 ἀπά ὈυΠάϊηρβ οἵ (6 οἷν 
νου] Ὀδ νν6}} βθθη. ὉΠ 5ϊἴε οὗ [6 σΔῺΡ ν᾽ 88 
Ὧο0 ἀουδὶ ἔογτπεοὰ ὈΥ [οβῆιια, 45 ἴἴ σοηδιταϊοά 
ἴογ δοπῖθ {πιὸ [86 δοϊάϊηρ ἰοοῖΒοΙ]ὰ ἴῃ (δπδδπ, 
ψνποηςς Βς 54]1|δἀ ἑοτ ἢ ἴο συθάμςε ἴΠ6 σουῃ- 
ΟΥ̓; Ὧπᾶά ννᾶϑ5 αἰϑο πε ρἷδοθ οὗἉ ϑβαΐείυ νῇοῦα 
[ὴ)6 ἀγκ, απὰ πο ἀοιιδὲ 4᾽σο [ἢ 6 ννογηθη, οἢ1]- 
ἄγεη, οδῖτθ, ἀπα ΟἴΠΟΥ ῬΓΟΡΕΓῪ οὗ ἴῃ ΡῬβορὶθ 
ννογε ἰε. Ηδποο [Π6 ἀοτηο  οη οὗὨἨ ὼ[|εγίοσμο 
ὡηὰ ΑἹ, σίγοηῃρ ἔογίγεσβοβϑ ἰη (6 περ δουγποοΐ 
οὗ ΟἸἰγαὶ, ννγὰβ πὸ ἀουδὲ ἀϊςεϊαϊε ὈΥ δοιηὰ 

Ἰῖσγ 85 ννθὶ] 45 ὉΥ͂ σεὶψίουβ οὐ ρδίοῃϑ : οἔ, 
Ὠϊγοά, ὃ 2. 

41. Οὗ νϑῦϑε 6. 

1 ἨεςὉ. 
αἰ (4γ.. 



“8 ΦΟΒΗΤΪΙ͂ΙΑ. ΡΥ. 

ΓΟΗΑΡΤῈΒ ΨΥ. 
1 724 (αμαανεΐες αγὸ αὐγαϊά. 2 ρελμα γερειυ- 

εἰὰ εἰγαωεριολρίοη. 10 72:2 ῥατεουνεν ἧς ζοβέ αἱ 
Οἱίραῖ, 12 ἡήαρρια εεασείά. 13. Απ Ἅηρεὶ 
σϑῥεαγείλ 9 ϑρεάμα. 

ΝῺ ἰτ ςαπιῈ ἴο ρ888, ὕμεη 4]] 
τῆς Κίπρβ οὐ τῆς Απιογῖαβ, 

ΜΠ ἢ τοῖγε οὐ ἴῃε 5146 οὗ Ϊογάδη 
ννεβινναά, ἀπά 411] τῆε Κίπρβ οὐ τῇς 
(ὐδηδδηῖῖεβ, νης ἢ τὐεγό Ὁ τ 6 868, 
Ὠεαγά τῆδλὲ τ1πὲ ΓᾺΡ Παὰ ἀπεά υρ 
ἴῃς νγαῖεῖβ οὗ [ογάδη ἔγοπι θείΐογε ἴῃ 8 
οὨ]]άτεπ οὗ ἰϑγδε], ὑπ} ννα νγεγα ρδϑββθα 
ονεζ, τῃλί {πεὶγ μεαγῖ πλοῖο, ποτ Γ 
νγᾺ5 ἴπεγε βρι τ ἴῃ ἴΠ6ΠῈ ΔΩΥ͂ ΠΊΟΓΟ, 
Ὀεσδιιβε οἔ [πε σὨΠ]άτεη οὗ ἰβγδεὶ. 

ν. 1-- τ. 

4 ΤΑΥ (ἢλῖ {πιὸ δε [ΟΚῸ 5αἰά ιπῖο 
]οβμυλ, Μᾶκε τμεε κα 'βῆδγρ Κηΐνεβ, δπὰ ὁ ἕχ.:ς 

Ὰ : : θτ, 
οἰγοιπςῖδα ἀρᾶϊη τῆς σὨΠ]άγεη οὗ ἰβγδεὶ οὖ 

ΕῚ (ἢε βεςοπά τἰπια. 
2 Απά Ϊοβῆυα πιδάς ᾿ἰπὶ 5Πδγρ 

Κηΐνεβ. ἀπά οἰγουτης 5εὰ ἴῃς ΠΠΠ]άγεη 
οὗ ἰβγδεὶ δὲ "δε 81}} οὗ τῆς ἐογεβκιηβ. 

ἀϊά εἰγουπιςίβε : ΑἸ] ἐμε ῥεορὶε τῃδῖ 
σάπια οὐἵ οὗ Ἐργρῖ, ἐἦσὲ τὐεγό τλΆ εϑ8. 
εὐέη 411 τὴς τῆθη οὗ ννδγ, ἀϊεὰ ἴῃ τῆς 
ὙΠ ἀθγπαβ5 ὉΥ (Π6 ννᾶγ, δίζεγ {ΠῈῪ 
σάπια οὔ οὗ ἔργρί. 

ς Νον 4}1 τὴς ρεορὶε τπαῖ ᾿δπὶθ 
οὐ ὑνεγα οἰγοιιπηςβοά : δυὰς 4}} τῆς 
Ρεορὶε 4}αὲ τὐόγε Ὀογη ἴῃ ἴῃ6 ν]άογ- 

ΟΗΑΡ. Ν., 1-12. ΟΕἸΒΟΜΟΙΒΙΟΝ ΟΕ ΤῊΞ 
ῬΈΟΡΙΕ, ΑΝ ΚΕΕΡΙΝΟ ΟΕ ΤΗΕ ΡΑΒ5- 
ΟΝΕΒ ΑΥ̓͂ ΟἸΠΟΑΙ,. 

1, ΑΠ] δὲ ἀἰησι ΟΣ δὲ “»πογίΐδε, απά αἱ ἐδὲ 
ἀἰπφι ΟἹ δὲ Οαπαση ες.) ὙὍῸῸ Απλουῖεθ ΨΜΈσῈ 
[6 ῥγιηςραὶ οὗ ἴποϑε πδίϊοηβ ννϊς ἢ οσςουρὶοὰ 
186 81] σουπίν οὗ [υάδά; [δε (ὐαπαδηϊεβ οὗ 
ἴδοβ6 [πᾶ ἀνεὶς οἡ ἴῃς ςοδϑὶ δπὰ ἴον ἰδπα 8 
(εξ, Νυπι. ΧΙ, 29, ἀηὰ ποῖθ). ὙΠ6βὲ ψνογάβ 
816 1ῃογοίοσγο θαι ναὶθηΐ ἴο “ 4}} [ἢ 6 Κίηρβ οἵ 
(ἢ86 δὶ ἰδηάογβ, δηὰ }} ἴῃ6 Κίπρβ οὗ 18ὲ 
Ἰοννδηο γ᾽": ἐ.4. [ῃ 6 ΚΙηρ5 οὗ 4}1} {πῸ (Ὑθὲ5 οὗ 
[δε σουηΌΥ. 

δεωγῖ ἐδαὶ ἐδὲε Σογά ῥαάδ ἀγίεδ ωὸ ἐρέὲ 
«υαίεγ..}] ΟἿ 11, 9, 544.; Εχ. χν. 14, 5464. 

μη} «υε αὐεγο ῥα! τα οὐογ ΤΟ υ8ςὲ οὗ 
ἴδο ἤγϑί ρβοσϑοη ἢδ5 ὕθθῃ ποϊθαὰ δεγε, δά ἴῃ 
νοβῈ 6 (ςἷ. Αςῖδ, χνὶ]. 10), 845 βιρρεϑίίηρ 16 
μαπά οὗ οπμθὲ ψῆὴο Βιιτηβοϊ ἢ ϑμλγοά ἴῃ ννβδί Β6 
ἀοβοσιθθβ. Βιυῖ ἴδ6 τοχί 45 γοδάὰ (δου ρῃ ποῖ 
80 νυτιτ16η} ὃγ τς [οὐ 5} δι ΒΟΥ [165 (2.6. [86 
“Κιὶ,;)) ποθ μὰ8 186 {δίγὰ ρεύβοῃ; 85 πᾶνα 
βοῃὴς Μ|55.(127 δεοογάϊην ἴο Κοηηϊςοῖ), ΟΧΧ., 
νυ]ρ., ἄς. ; διά ἃ σβδηρο οὗ ρδύβοῃ ᾿{κ6 [}}]15 1 
Ηεῦτενν, ονθη 1 (ῃ6 ἴοχὶ βίδηά, ἀοθβ ποῖ οἴ 
1.561} νυγγδηΐ {86 ᾿ηΐεσοηςθ. (Οξ 5. ᾿ἰχν]. 6.) 

Ὁ. αξζε δὲς “ραν ἐπίυθ".] ἘἈξεηάεγ σδϑῖμεῦ 
“Ἰηΐνεβ οὗ ϑἴοῃθβ" οὐ “" Β᾽η5,᾽ 25 πηάγρ., δηὰ 
εἴ. Εχ. ἵν. 25, Δηά ποῖ. ΤΕ ψογά ("ω7) Πᾶ5 
πὸ ἀουδὲ ἴπ6 5θηβδε “ οἂρο" (ςξ 58. Ἰχχχῖχ. 
44, δηὰ Επὺτγϑῖ, [,6Χχ. 8. ν.); δπὰ 186 σεηάδοσγίηρ 
“Κηΐνο5 οὗ δάροβ, ψνςἢ Α. ΜΝ. ἕοϊϊοννβ, 
ΤΥ ἰπογεΐοσγε Ὅς βδυρρογίο, Βυῖ 1ἰ 56θτη8 
ΒῈΡΟΣἤποιΒ ἴο ογάθσ [οβῆυδ [ῸΓΣ 510 ἢ ἃ ΡῈΓ- 
Ῥοβο ἴο Ῥγονϊθ “ῥα Κηϊνεβ;" δηὰ Κηΐνεβ 
οὔ Πϊπὶ οσγ βδἴοῃθ ψοσε ἴῃ ἴαοϊ υδοὰ ῸΓ οεἷγ- 
ουπηοϊϑίοη, δηὰ χοίδιποὰ ἔοστ (ῃαΐϊ δηὰ οἴδοσ 
βδογοὰ ρίγροβθϑ, ουθὴ δήϊον ἴσοὴ δὰ θθοοπὴθ 
ἴῃ ΠΟΙΠΊΠΠΟΣ 056ὅ.Ὀ (8ε6 δ}}1}}5 ἈὨϊοεῖ., τί. 
“ Κηϊο.᾽) ΤὉΠο σοηδογίηρ οὗ τηδγρ. 15 δορί 
ὈΥΙΧΧΟ Ψ Ἱς. δηὰ αἰπιοϑί 4]1} δηςϊεπΐ γΟΥΒὶ ΟΠ: 

Αἶ5ο ΟΥ̓ πχοβί σογασηεηϊδίουϑ, δη ὃΥ (6 ΕΔίμουβ 
ΒΘΏΘΓΔΪΙΥ, ψνΟ παΐυγα!Υ τεραταθὰ εἰσγουπὶ- 
εἰδίοη ψτουρῆΐ ΟΥ̓ [οβδιλ, δηά δΥ ΤηθΔΠ5 οὗ 
Κηΐνο8 οὗ βίοῃς Οὐ σοςκ, 88 ϑυμθο ςα] οὗ {Π6 
ἴγιυς οἰγουπιοϊϑίοη τυτουρϊ ὈΥ͂ ΟΠ γίδῖ, νῇο 15 
ΤΆΟΥΕ ἴδῃ οπςθ βροκδὴ οὗ 85 ἴδε Βοςκ (οξ 
1 ὅοτ. χ. 4; ἔοι. ἰΪ. 29; Ο(ο]. "1. 11). ΤΒΟ 
ΠΧΧ. πιᾶῖο τποπίοη οὔίμεβε Πτηΐ Κηῖνοδ ἔννῖςα 
δραΐῃ, οὔτε χχὶ. 42, 85 ἰαϊὰ 10 ΟΥ̓ [οϑμυδ δἵ 
Τἰπιηδίἢ -5ογδῇ ; δηά δραΐπ, χχιν. 30, 85 διισιεα 
ὈΥ τς [5γ86}168 ἰὴ [οϑῆυδβ σγάνθ. ὙΠ6βε 
᾿ηἰΟΓΡΟΪΔΈΟΠ5 ἄγε ῬγοΟῦΌΔΟΪΥ ἄϊι, ἃ5 Ἐ βθηπ,. 
ΘΌΡΡΟΒΕΒ, ἴο 50ΠῚ6 ΠΟΥ ἰοϑδῖ [ονν]ϑὰ ἰεξοηάϑ, 
Ὀυΐ ΠΟΥ σθονν δῖ ἃ τηγϑίςδὶ ἱπιρογίδηςθ νγὰβ 
αἰϊδοβοά ἴο {86 ἰγδηϑδοίίοῃ οὗ ἴδε ἰεχί. 

αγομιοῖσ αραὶμ {δὲ εὐἠάγεη οΥΓ πιγαεὶ ἃ 
“εροπά {γι..1 1.2. τλλκα ἴῃμαῖ Ὡς ἢ ΟὔςΘ ννὰ5 
ἃ εἰγουμπης 96 ἃ ΡΘΟρΡΙο δῖ 15 ποῖ 50 ἤονν, οὔσας 
ΤΏΟΓΕ ἃ οἰΓουποϑοα ροορὶθ. Τῆδ σγοάϑοη ΜΕΥ 
{815 νγδ8 ΠΕ ΞΘΑΙῪ 15 Ἔχρ δἰ ποά (νυ γβα8 4-7). 

8. 41: ἐδὲ δὲ] οὔέδε ϑογειξίπσ ἢ 1... (λ6 ΠΠ] 
ὙΠΟγο [ἢς ἔογεβικίη5, [6 εχ Ὁ]ςπὶ οὗ 411 νου] ἀν 
δηά ολγηδὶ δθδοϊοπβ, γοσε δυτοά, ((ε, (οἱ. 
1... ΣΙΡῚ3} {1}, 156.) 

4-7. ΤΏΘΞα νοῦϑο8 ὀχρ δίη ΜΕΥ Τοσῆυδ ννᾶ5 
ςοπητηδηἀεά ἴο δοΐῖ 45 ἢς ἀἰὰ. ΟἱὨἨ ἴδε ψῃοῖο 
ΠΔΙΊΟΩ ἴἤοδθ ΟΠΪΥ γεγῈ ΔΙγΟΔαΥ οἰΓοιτηςϑοά 
δἵ (86 {π|ι6 οὗ [86 ρᾶϑϑᾶρο οὗ ἴῃς [ογάδῃ ψῆο 
δὰ Ὀδθη ὉΠάΘΣ 20 γϑαῦβ οὗ ἃρεὲ δἵ ἴδε {πὴ οὗ 
τῆς πιυστηυσίηρ ἀπ σοπδεαυδηξΐ τεὐεςτίοη δἵ 
Καάεθῃ (ςἕ. Νυπὶ. χὶν. 29 544... ΤΠοβθο 
νου παᾶνο θεθη οἰγουπης8εαὰ Ὀεΐοτε {ΠοῪ Ἰοδ 
Ἐργρίῖ, δηά ἴῆεσγο νου] 511] βυγνῖνο οἵ {βοτὰ 
ΤΏΟΓΟ ἴδῃ ἃ αυδτγῖεσ οὗ ἃ τα ]Ποὴ οὗ 38 ΥΕΑΓ5 
οΪά δηά ιἱρυναγά8, 
ΤῊ 5ἰδίοπγεηΐῖβ οὗ ἴποϑ6 ὑοῦθο8 ἅσὸ οὗ ἃ 

ΒοηοΓΑ] Κιπά. ὙΠ “ ΤΟΓΓΥ͂ γοδγβ ᾽ οὗ γϑσβο 6 
ἰδ ἃ τουπὰ ηὐυτηῦδογ. ὙΤῺ6 Ῥογιοά ννῶβ 1685 
(ΠΔη {ΠΤ ὩπῸ γεᾶσβ (οὗ. Νιυπὶ. χίν. 31: 
ουῖ. 1. 14), υ}1655 186 τῃηοηῖἢ5 ἢ ῖὶς ἢ Πδά 
εἰαρϑοά δεΐνεο (86 δχοάι:β δηὰ (6 τῇυγ- 

1 Ογ, 
4 Απά τῇ ϊ5 ἐς τῆε σάυ86 ΨὮΥ οβῃυδ ἘΦ ΗΝ 



ν. 6---8,] 

Π658 Ὁγ ἴπ6 ὙΨΑΥ͂ 38 ΠΟΥ οΔπι6 ἔοτἢ 
ουζ οὗ Ἐργρι, τἦφη ἴΠῈγ ἢδα ποῖ οἰτ- 
ουπης 564. 

6 ἔογ τῆς ᾿ς ] άγεη οὐ [5γδ6] νγαϊ κά 
[ΟΓ γοᾶγβ ἰη τε ὙΠ] ἀδγη 6885, {1} 8]]} 

ΦΌΘΗΠΑ. ΚΥ. 

πηΐο {πεῖν ἔδΈΠογβ τῃδΐ ἢε νου] ρῖνε υ8, 
ἃ ἰἸδπά τῃδῖ βονγεῖῃ νγίτῇ πὰ] Κ ἀη ἃ Ποηεγ. 

η Απά {τπεῖγ σμ]άγεη, τυδονι ἣς 
ΓΑΙδδά αρ ἰῃ τἢεὶγ βῖεδά, τῇθπὶ Το βῆιιδ 
οἰγου πιο βοά : ἔογ [ΠῈῪ ψνεγε υὑποϊγουπη,- 
οἰβεά, θεδοδιιδα ΠΟῪ πὰ ποῖ οἰτοιιπι- [Πε Ρεορὶς 2ῃσὲ τυόγὸ τῆβη οὐ νγδγ, 

γνὨΙΟἢ σάπηα οὐ οὗ Ἐργρῖ, νγεζγα σοη- 
βι1π|6ἀ, θεσαυδε τποῪ οραγθά ποῖ ἴῃε 
νοὶςε οὗ τὴς. ΓΟΚῸ : υπῖο ψνῆομ ἴΠ6 

ὁ απ, τῷ ΓΌΒῸ ϑυγάγε ἴῃς ὅθ νγου]ὰ ποῖ 5ῆδνν 

οἰδεά τἢεπὶ ὈΥ [ῃ6 νγᾶγυ. αν 
8 Απὰ [ἴξ σᾶπιε ἴο ρ888, ἵννῆεπ τμεγ Κορ λαά 

᾿ιδά ἀοπε οἰγουπιςίδίπρ, 411} τῇς ρεορ]ε, “πά ἐσ ἐφ 
τῃλῖ {ΠῈΥῪ δροάβ ἱπ τῆεὶγ ρίδοεβ ἴῃ [6 εἰ, 

{πεπὶ ἴπε ἰαπά, ἢ ῖὶς ἢ τῆς ΓΠΟΚῸ ϑυγᾶγα σδαρ, {11 τΠῸΥ ἡνεγα νῃοΪε. 

ταυτίηρ δ Κδάοδβῇ δὲ Ἴοοιπίθά ἴῃ: δπά [ἢς 
βίδϊεπησηΐ ἴῃ γΟΓ86 5 “' 4]} [ῃ6 ρβορὶθ ἴπδὶ ψψοσὸ 
Ὀυγῃ ἰπ ἴδε νυ] ἀογηεβϑ, [μ6πὶ ΠΟΥ δὰ ποῖ 
αἰγουπης 564," ςσαπηοΐ 6 5.ΓΙΟΕΥ δοουγαῖα. 
ΕοΟΥ ἴπὸτὲὸ πιυϑί πᾶν Ὀδθη τηδῖὶθ ἘΠ] άγθη 
Ὀογη ἀυγίηρς 16 ἤγϑθι γεᾶγ δῆοσ ἴῃς Ἵχοάι5, 
ἴη ἴδε ν]άογηοβθ, ἀπὰ ἴπ686 τηϊϑῖ ἢδᾶγο 
Ὀόδη εἰγουπιοϊδοεα Ὀεΐοσο ἴη6 ςοἰεδγαϊίοη οὗ 
[Π6 Ῥαβϑουεῦ δῖ ϑηδὶ ἰῃ [6 Βγϑῖ τηοηῃ οὗ [Π 6 
Βεζοηῃά υϑᾶγ (οὗ Νυπι. ἰχ. 1- 5, δηὰ Εχ. χὶϊ, 
48). Τδο πἰδιοπγοηΐβ οὗ [Π6 γϑῦβοϑ δγ6, ἢονν- 
ἜνοΥ, 5} ΠΟΙΘΏΓΥ ο]οβα ἴο {86 δεῖ ἔοσ ἴΠε ρυγῦ- 
ΡΟΒ6 ἴῃ δαπά ; υἱξ. ἴο ΓΟΠΟΘΓ ἃ γοάϑοη ἴοσ [ἢ 6 
ΕΘΏΘΓΔΙ αἸΓΟι ΠΟ 5: ηρ νΒΙΟἢ 18 ἤθγὸ γεσογαθά, 
Το δᾶνθ σοῃδ ἰπῖο ἀείδι! δηὰ ᾿πϑογίθα 8}} [Π 6 
4υδιιποδίίοηβ δηαὰ ὄὌχοορίϊοηβ ὑν ἢ ἢ Ὄχδοΐησβϑ 
Το υἶγο5 γου]ὰ πᾶνα τηδάς ἴΠ6 ραϑϑαρα πεοά- 
ἰεϑϑὶγ ὑσγοϊχ. 
ΤΕ γεάβοη ὙΨΕΥ͂ οἰγουτης 5ίοη νγὰ8 οπιεὰ 

ἴη 1Π6 νν 1] θυ 685 15 δυξρεβίοα, που ἢ ποῖ 6χ- 
Ρτοϑβοά, ἢ ὑοσϑα 7. [{ ννᾶ5 ποῖ (85 ΚΟΒΘη,. 
ἃηὰ ΚυτσίΖ, Δ΄ἴΈΥ ΤΔΠΥ͂ Οἷα δυίῃοΥ 685) 
(δῖ ἀυγίηρ (ἢ6 ννδπάθσιηρθ (ΠΟΥ ὑγέσε οοῃ- 
ΒΊΔΠΕΙΥ οὐ ἴῃ6 πιούθ, ΟΥΓ δὲ ἰδεαϑὲ υὑποοσίδιῃ 
οὗ {δεῖν δἴδὺ ἴῃ ΔηΥ ρίνθῃ ρίδοθ; Ὁσ {ΠῸῪΥ 
του διποά αἵ ϑ1η4] οἰδυθη τποηΐῃ8, δηὶ τηϊδῖ 
Πιᾶύθ ΟἹ ΤΊΔΗΥ͂ ΟἾΒΟΥ Οςοδϑίοηβ θδθη 5 ΔΕ] ΟΠΔΓΥ 
ἴοσ θα τορεῖμοσ. Ὅ8Π6 ἴγὰς τεᾶϑοη ἰ5 [ῃδὲ 
βιιξρεβίεάὰ ὈΥ Ηδηρϑίεηθογς, δῆῖοσ (δνίη δηὰ 
Οἴμοτβ, οὐχ. [δὶ 16 ϑεηΐδεπος οὗ Νυπὶ. Χὶν, 
28 576. ρ]αςεα (Π6 ψν80]6 Ὡδίϊοῃ ἔοσ [86 {ἰπ|6 
ὈΠῸΣ ἃ ; 8ηα {δῖ [86 αἰδοοπίίηυδηςο οὗ 
εἰγουσης ϑίοη, ἀης ἴῃ σοηβοαυεηῖ ομβϑίοη οὗ 
[86 Ῥάβϑουθυ, νγὯὰβ ἃ σοῃϑ ΠΏ Θης6 δηά ἃ ἴοΚθῃ 
οὗ [δὶ θ8η. Τδο γεὐεσοη νγὰ5 ποῖ, ἱπάθοά, 
ἴοίδὶ, ἔονς 1ῃ6 οσμιάγθη οὗ [6 ΠΠΌΓΓΆ ΣΟΥ ΜΜΟΓΘ 
ἴο εηἴεγ ἰηΐο {πο τεϑὶ (εξ Νυχῃ. χὶν. 31); ΠΟΥ 
ἤηδὶ], ἴοσ νβοη ἴδ οὨΠ]άγοη πδὰ Ὀοσπὸ [ἢ 6 
ΡυΠΙΒΗτηοηΐς οὗ ἴῃς ἔδίπεγθ βϑἰη5 ἔογ ἴῆς δρ- 
Ροϊηϊοα γϑδγβ, δηὰ [ἢ ΤΣ ΠΓΟΙ5 ννογα ἀσδά, 
ἴδῃ ἰξ ννδ8 ἴο 6 γεπιούθα, 45 ἢονν ΌΥ [οβἕυδ. 
Βιυῖ ἔογ {86 ἔπιες ἴδ σονεηδηΐ νν85 δυγοραίεα, 
τουρὰ Οοὐἷἶἷδβ Ρυγροϑο ἴο τεϑίοτο [ἴ ννᾶ8 πὶ 
ἴἢε ἢχβϑί πιδάς Κηοννῃ, δηά Ἴσοηβιτηοα δγ [86 
γἱ51:0}]6 τλᾶσα οὗ Ηἰς ἕσλνουσ νης Ηδ 58} 
γουςμβαίοα ἴο θεβῖον ἀυγίηρ [Π6 τννδπάοσίηρ. 
ΤἬΘΥΘΩΓΒ οὗ γαὐθοϊζίοη ογὸ ἱπάθοὰ οχῃδυςῖοα 

δείογο ἴῃς ἀεδίῃ οἵ Μοβαβ (ςἶ, Πού. 1ἰ. 14): 
δηά 1 μ45, ᾿βετεΐοσε, θη δϑκοά ΨΥ Μοϑεβ 

ἀϊὰ ποῖ ρμεγίοσπι 815 οἰγουτηοϊδίης οὗ [ὃς 
ῬΘΟρΡΙΘ ἤθη ἰη ἴῃς ῥἰδίη οὗ Μοαῦ. Οπιτίης, 
ὑνδαΐ 15 ἀννεϊξ Ὡροη ΒΥ β8οπΊο, [μα [οϑῆυδ, ποῖ 
Μοβεβ, 15 δε ἴγρε οἵ Ηἰπὶ ψῃο δίοῃς ρίῖνεβ 
[86 {τ εἰγουπηοιδίοη, [Π6 ἔγυς δηβννοσ ἰ5 [παῖ 
βιιρεαβίεα ὈΥ Καὶ] (ἡ Ἰος.). Οοά νουϊ]ά ποῖ 
οΔ}} ὑροη ἴἢς Ρεῦρ]Ὲ ἴο τόπον ΤΠΟΙ͂Σ δηραρδ- 
τηοηξ ἴο Ἀϊπὶ ὑπ|]1 Ηδ δδὰ ἢγϑί χίνθη {ποπὶ 
εἰογίουϑβ ργοοῦ οὗ Ηἰ5 νν}}} ἀπά ρβροννεὺ ἴο 18] 
ΗῖϊΞς επραρεπιθηῖβ ἴο πε. 850 Ηδ ρᾶνε πότ 
[6 ἢγοι-γυ5 οὗ [Π6 ῥσγοπιβϑοα ἱπῃοσγίἴδηςο---- 
[Π6 Κηραοπιβ υὗ δϑιῆοη δηὰ Οἱ ; ἂδπά [Ὡσουρῃ 
ἃ τηΐγαοϊος ρῥἰδηϊοαά (Ππεὶγ ἔδεϊ οἡ [Π6 νΕΙΥ 501] 
(Παΐ 511}} γεπιδιποά ἴο Ὀς ςοπημεσγοὰ : δηά ἴπθη 
ΤΟ δ] δα ἴποπὶ ἴο Η5 σονοπδηῖ. [{ 5 ἴπ6 συ ϊθ 
οὗ Ὠίνιπε Οὕδοο ἢσβί ἴο εἶνο δηὰ 1ῃθη ἴο δεκ. 
1 ἰ5 ἴο δὲ ποίεά, ἴοο, ὑπαὶ ἴπαὺ σγεγα ἡιι5ῖ 

δουΐ ἴο ξὸ ἴο νγᾶγ ἀραίηβί ἔοεϑ στρ ΒΕ ΟΣ ἤδη 
{Ποτβϑοῖνοβ. ὙΕΙ͂Σ ΟἿΪΥ ἤορε οὗ 5 ιςςο85 ἰΑΥ͂ 
ἴη 1ῃ6 ΠεΙΡ οὔ Οοἄ. Αἴ 58ιιςἢ ἃ οτἰϑἰ5 ἴῃς ποοὰ 
οὗ [1}] σοπηπχυπίοη νυν} Οοα ννου]ά θὲ ἔοϊῖ 
ἰηάεεά ; δηὰ ἴδε δ ἰοβϑίηρ δπὰ ςἰγοηρί οὗ [ἴ 
ΓΕ ΔΟΓΟΥἰΠΡῚΥ σταηϊεά. ΤΆ τενῖναὶ οὗ [μ686 
ἴνο σ»τοδί ογαάϊηδηςθβ δὔῖεσ 50 Ἰἰοηρ δῃ ἰηΐοσ- 
ΤῊ 551 οὴ σου]ά ποῖ Ὀιϊζ ἀνγάκοη ἴμ6 Ζθαὶ δηά 
Ἰηνϊρογαῖς (ἢ ς 81 δηά ἕογιξυάο οὗ [Π6 ρβορίὶο. 
Βοῖίἢ 85 564]5 δηἋ 88 τγθδῃ5 οὗ ρσγᾶςθ δηά Οοἂ β 
ξοοά Ρυγροβα ἰονναγάβ ἴῃθτὴ ἴποπ, [Π6 ξοποσαὶ 
αἰγουπιςοϊδίοη οὗὨἨ [86 Ρϑορὶο, ἔο]]οννθὰ ὑρ ὉΥ͂ (ῃς 
8Βο]θηη ςοἸοσγαίοη οὗ ἴῃ6 Ῥαββονοσ--- 6 οπδ 
ἕοστηδ ν τοσϊοσγίηρ ἴΠ6 σονεπδηΐ ἀπά γοσοπῃο]ης 
{Πποπὶ ΠδΟΠΔΙΪ ἰο Οοά, μὲ οἴμοσ σαι γίησς 
δι) σοπῆστηϊηρ 41} [δὶ εἰγουτης 5ίοη ἱπίοηάοα 
-- ογα αἴ (ἢ15 ιποΐαγε τηοϑῖ ορροσίμπαο. 

Θ. Τραὲ δὲ «υοιἠά σίυε 5. ΟἿ, νΕΓΒ6 1, ποῖδϑ. 

8. ὕὕιε  εδὲν τὐεγο αυδοίε. ΤῊ οἰγουτης ϑίοη 
Ταυβῖ δᾶνα ἴάκθη ρίδοθ οἡ ἴδε δύ δἱζογ [86 
Ῥάβϑᾶρε οὗ Ϊογάδη, 2.6. (Π6 αὐτὰ Νίβαη, ἀπά 
ἴῃς Ῥαββϑονεῦ ννᾶβ Κορῖ οὐ {ΠῸ τ 4(ἢ οὗ [Π6 58Π|6 
τηοηΐῃ (σεῦθα 10). ΕῸΣ 50 ἰοὴρ δὲ ἰϑαϑί ἴποϑα 
ψν 80 Πδαὰ Ὀδθεη οἰγουχηςϑεα νου] ΡῈ ἀἰσαδοὰ 
ἔτοτῃ ννὰγ (ςξ. σεῃ. χχχίν. 25). ΤῈδ βυιῦπιῖ9- 
δβίοη οὗ ἴῃη6 ρβορίε ἴο ἴδε σιῖς ννᾶ5 [δμογείογο 
ἃ Ὁγοοῦ οἔ ἴδ, ἤδη νγ6 Γαλο ΕΣ ΠΟΥ ΠΟᾺΓΣ 
δῖ Ππδηὰ {πο ῖγ ϑπθη 68 νεσα. Ὑεῖ (ῃς ῥὑδηὶς οὗ 
ἴῃ6 (ὐδηδδηϊζοβ (σε Γβα τ) νου] ΓΟΠΟΘΥ ΔΗ͂ 
ἱπηπγεα!δῖς διίδοὶς ἔγοσῃ [ἤθπὶ ἘΠ] ΚΟΥ ; δηὰ ἴὰ 
ταυβῖ ποῖ δε ογχοϊίζεη [δαῖ ἴβεσα σχυδί πᾶνὸ 



ΦΟΘΗΌΘΑ. ν. 

9 Απά τδε [0 ΚΕ 8α]4 υηΐο Τοβῆυλ, 
5 ἀδγ ἤλνε 1 τό ]]δὰ ἀνγᾶὰὺ ἴδε τα- 
Ῥίοδοῃβ οὗ Εργρὲ ἔοπι οἱ γχγου. 
ΚΜΝΒετγείογε τῆς πᾶπια οὗ τῃ6 ρἷδες 15 
οΔ]1εἀ ΓΟ σαὶ υπῖο (Π18 ἀΔγ. 

1ο 4 Απάτῃε ἙὨ]άγεη οὗ ἰβγδεὶ δη- 
ςαπιρεά ἰπ ΟἸΙρΑὶ, ἀπά Κερὶ τῇς ρδ58- 
ΟΥ̓ΕΓ οὐ τῆς ἰουτγίεοητῃ ἀδγΥ οὗ {δε 
τλοηῖῆ δῖ ὄν θη ἰη ἴδε ρ]δίηβ οὐ [ετίςῃο. 

11 Απὰ (ἢεγ αἱά εδῖ οὗ ἴπε οἱά 
οούῃ οὗ τῆ ἰαπὰ οἡ ἴῃ πιοσγονν δ ήεγ 
(ἢε ράβϑονεσ, υπ]ελνεηθά οᾶῖζεβ, δηά 
ρδιομεά εογη ἴῃ ἢ 56] 54πὶ6 ἀδγ. 

12 4 Απά τς πηδηηᾶ ςεδϑεά οἡ τΠ 6 

θοδη ἃ ἴάγρῈ πυπιῦεῦ οὗ “τηεῃ οὗἉ νναγ" (Μ!|- 
οἾ86}195 τθοκοῇβ ςο,οοοὺ ψν8ο ψου]ϊὰ ποῖ ποεοὰ 
ἴο ὃς εἰγουτης5εα δὲ 4}} (5εε ποῖΐε οἢ ψεῦβ6 4). 
ΤῊΣ 5υβογίης ἱποϊάθηΐ ἴο εἰγουπὶς]βίοη τνου]ὰ 
ῃοΐῖ δ6 οὐϑσ οἡ ἴδ6 1 εἴ, Ὀυῖϊ ννουϊὰ ποῖ πϑοθ5- 
ΒΑΓ ἀοῦαγ [86 εἰγουηπιοίϑεα ἔγοπι ΟὈΒΟΓΎης 
[πε ῬΑββουοῦ. 

9. Τὸε γεῤγοαοῦ 90} Εφγρι. 16. “ τεργοδοῇ 
Ῥγοςθοάϊηρν ἤτοπὶ Εργρί." ὅ0 “τεργοδοῖ οὗ 
τηση " ([5. 11. 7): “τερσοδςοῦ οἵ Μοδὺ ᾽" (Ζερῆ. 
εἰ. 8: ς, Ε7. ΧΥΪ. 57). (οἴημηδηίδίοῦβ τὸ ποῖ 
ρτοοὰ ἰῃ ννμδῖ 115 “ Χεργοδοὴ " σοῃηρίϑιοα. 
ΤὮο οχρίδπαίίοη οὐ ΕἸδίζ, ἔο!]οννεὰ ὉῪ Μϑυνσ,, 
(δδῖ τῆς ΕγΥρὕδη 50] ἀἴθσ οδϑία δίοπα ννᾶ5 εἰγ- 

“ συπςοβοά, Δηὰ [παῖ ἴπ6 ἰδυπί ννᾶ5 δαυϊναϊοηΐ 
ἴο οπο οὗ ςονναγάϊςο, 15 ἔλτ-εἰς θά, δηὰ 1ῃ6 
ΔΙΙορδίίοη ἃ8 τεραγάὰβ ἴῃς Εργρίίδηϑ οἡ ννῇϊοἢ 
1 τεϑδίβ 15 στους 688 : 566 “ Εἰ554 0 οἡ Ευρίϊδῃ 
Δ ογάς,᾽ νοὶ. ἰ. Ρ. 48.ο. Κπορεῖ ἐχρίδιῃβ ἰΐ οἴ 
(6 ΕρΥρύδη Ὀοπάδρθ, ΓΟ Ὦ ἴῃ 118 πλΙβΈΎΥ 
δηὰ ἀορτγδάδεοη πυρῆς ὃς σοηοιάοτοα 511] ἴο 
αἴίδοβ. ἴο (86 ΡΪς 80 ἰοπῦ 45 {ΠΕΥ ψΟΥα 
ἩΥΔΠἀογ 8 δηα ἢ ἃ ΤΏΔΏΠΕΓ Οἰμοδϑί8ι Βεῖοῦ 
15 {6 νἱοενν οὔ Καὶ] δῃηὰ οἴδοσϑβ, [ῃαϊ [Ὲ τοίου 
ἴο ἰδυπῖϑ δοίυδ!ν υἱεγεά ὉΥ 16 Εργρίίδης 
δεϑϊηβί [5γδοὶ, ὑθοδιιβα οὗ [15 ἰοπξ νναπάοσηρ8 
ἴπ ἴῃς ἀεϑετί δηὰ ἔδιΙτεβ5 ἴο δοσυΐγε ἃ 56{{]6- 
τποηΐ ἰῃ ἀδηδαη (οὗ Εχ. χχχίι, 12; Νιτῃ. 
χὶν. 11-|6; Πευῖ, ΙΧ. 28 δηὰ χχχὶ! 27). ΤΠ656 
ΓΟΡΥΌΔΟΝΟ5 νεγα πον ἴο εηὰ : ἴον {ΠΕ6Ὺ Πδά 
δοῖιδ!ν οπιογεὰ (δπδδη, ἀπά ἴδε τοβϑϊογδιίοη 
ΟΥ̓͂(Π6 σονεηδηΐ νγᾶβ ἃ ρἰθάρε οτὴ Οσοά ἴο 
Δοςοιρ 588} ννδαῖ νγὰ5 Ὀδθιη ἴοσ ἴΠοπι. 

Οἰφα! ΟΝ οἡ ἵν. 19. 

10. Οπ ἐδε γοωγίεεπέρ ἀ4γ.}0 (ἔ Ἐς. 11. 6, 
18. δου. χνυὶ. 6. 

11. Οἱά εογη οὔ έῤε ]απά.} Ἀδῖπον “ρΡχοᾶποθ 
ο7 180 Ἰαπὰ," Ο(Οἔ Νοῖςδ δἵ επά οὗὨ Ἑσδαρῖοσ. 

ογ ἐῤε »ιογγοαυ αϑεν ἐδ Ῥαπουεγ. ΤὮσδδο 
ννογάβ ἀσποῖίς ἢ Ν τη. ΧΧΧΗΣ, 1 (ἢ 6 1 ς1ἢ ΝΊΒδη, 
δυϊ πιιδὲ ἤθγα ΔΡΡΑΓΕΠΕΥ πιοδη πε τόϊῃ. ΕῸΓ 
{Π6 5γδο 65 σοι] ποῖ ᾿λνν ΠΥ δὲ οὗ [6 ΠΟ 
οοσῃ ὑηῈ} (Π6 ἤγαῖ- γα 5 οὐ 1 δά Ὀδεη ῥγο- 
βεηϊοά, δηὰ [15 νγῶ8 ἀοπθ οὐ “ἴδε ΤΠΟΙΤΟΥ͂Σ 

ἵν. 9-Ἰ4. 

ΠΊΟΓΓΟΥ ΔΠΕΓ ΠΟΥ Πδὰ δδΐεη οὗ τῆς 
οἷά ςοΐῃ οὗ τε ἰαπά  ποῖῖμοσ δά 
τπΠῈ ΤΠΠάγεη οὐ ἴβγδοὶ πηᾶπηᾶ Δῃ 
ΤΟΓΘ ; διιῖ {πον ἀϊά δαὶ οὗ τἢς ἔγυιϊζ 
οὗ τῆε ἰαπά οὗ ρον τῃδῖ γοδγ. 

12 ΑΠπά [τ οᾶπιε ἴο ρ458, ἤδη 
]οβῆυδ νγᾶβ Ὁγ [ετίςμο, τὲ με 64 
Ρ ἢ8 αγεβ ἀπά Ἰοοκεά, δηά, ὑεῃο]ά, 
1Πεγα βοοά “ἃ πιδῃ ονοῦ 
νν ἢ 8 ϑυνοτὰ ἀγάνγῃ ἰῃ ἢ|8 Παπά : ἢ 
Δα [οβῆυδ ννεηῖ υπίο ἢϊπι, δηὰ δά 
πηῖο ΠΪπὶ, “ῪΣ (Ποὺ [ῸΓ 18, ΟΥ̓ ῸΓ οὐΓ 
Δάνογβδγθϑ ὃ 

14 Απὰ δε 8κἰ4, Νῶγ; δυῖ ΄ς 

αἴζοσγ [ῆ6 δαδθαῖη," ἐσ. 16 τπλοστονν ἴον [86 
ἤγϑι ἀδύ οὗ υῃϊοανοποά Ὀγοδά, νυ διοἢ, ΠΟ ΡὮ 
Ὡοῖ ΠΟΟΘΘΒΑΓΪΥ (6 βονθηῖῃ ἀδγ οὗ ἴπΠε ννεεκ, 
ννὰ8 ἴο ὈῈ οὐϑοσγνθὰ δ5 ἃ ϑαῦθαϊῃ, δηὰ 8 [ῃοσὸ- 
ἴοτε 50 Ἵοδ᾽ἱοὰ. (( . 1. εν. χχὶδ 7. ὦ, 1.4.) 

ὙΠΟ ἴοτῇ Ῥᾶββουοσ, ΏΪΟἢ 18 5οπη οἴ ΠΊ65 
υδεὰ ἔογ [Π6 ἰδπὴῦ 5141 οὐ [η6 δυδηϊηρ οὗ ἴθ 
141} ΝΙδβδη, ϑοπλϑιλθ8 ἔοσ ἴη6 ρδϑοῃδὶ πηρδὶ, 
ΒΟΠΊ ΘΟ. Π168 ἕο 1η6 οἷς εἰρῃϊ ἀδυϑ᾽ ἐεβναὶ, 
ΒοΓΟ πηοδηβ πε ἢγβδί ρτεδῖ δύ οὗ ἴῃς εἰπεῖ, 
(86 ϑαθθδίἢ οὗ ἴῃς ἔγϑξ ΒΟΙΥ͂ ςοηνοοσδίϊοῃ, 

12, Οἱά εογμ)] ἘἈδίδεσ, “φ»σχοᾶποο. ((ξ 
ΟἿ ΥΟΙΒΘ 11.) 

μπεὶδεγ δαά 1δὲ ἐριάγοη ὁ Πγαοὶ σιαππῶ ἀπ 
»ογς.} Εΐ. Εχ. χνὶ. 3ς. 

11-ἰ1ς; ΓΙ. 1- 5. ΑΡΡΕΑΒΑΝΟΕ ΟΡ ΤῊΕΞ 
ΑΝΟΕῚ, ΟΕ ΤῊΗΕ ΚΟΒῸ ΤῸ [οβδηῦσα. 

ΎΠ686 οἰρῃϊ νεσϑοβ βῃουϊὰ δὲ Ἴ᾿οππεςῖοὰ 
[οροῖβοσ, Ὑὴς ρΡαγτοη οὗὨ ἴποπὶ ΌΥ ἱπίτο- 
ἀυςίηρ ἃ πενν σπαρίοῦ ὩΠΕΓ γ ΓβῈ 1ς 15 πιοϑδὲ 
υπίοσγίπαῖΘ. ὙΤὮδ ἀρροάσαποθ δηά ἢγϑὶ δη- 
πουποοηθηΐ οὗ ἴῃς δηῆροὶ ἰ8 τγοοογάθὰ ἴῃ 
153-15; ΥἹ. Ι 18 ΤΩΘΓΟΙΥ ἃ ρδγοπίοϑβὶβ, ᾿ηϑοτίοά 
ἴο οχρίδίη (ἢθ ἴθηοσ οὗ ἴῃς δηῆρε] 5 πιθϑβαρὸ; 
[Π6 τηρδϑᾶρο [1561 [Ὁ] ]ονν5 ἴῃ ἴἢ6 ποχί ἴουΓ 
γΕΙΒΕΒ ; δπηὰ Υἱ. 2 15 ΟὈΟἸ5]Υ ἴο ὃ6 Ἰοϊποά οη 
ἴο ἴῃε νογαὰβ. “πᾶ Ϊοϑδιδ αἱά 50, ψῖοὰ 
ςοπο]υάς οἢ. τ. 

18, “4,1 »ιαπ.Ξ (Οἵ, οἡη Οϑδη. χὶϊ. 7: χτῖ, 2 
ΤἼΠΟ ἀρροάγαπος ννᾶ5 [αὶ οἵ σοά πιδηϊξοκίοα 
ἴῃ ἴῃς Ῥοΐβοη οἵ Ηἰ8 νοσά. Ηεσρηςς {86 
ςΠοπηπηδηα οὗ νοῦβα ᾿ς. ὍὉμδί [6 ἀρρεᾶσγάπος 
νγ»58 ποῖ ἴῃ ἃ Υ᾽βίοῃ ΠΊΘΓΟΙΥ 15 Οἰθασ ἔσγοπὶ [ἢ6 
ἴαλςϊ (δὶ [οϑῆυδ “ ννεηΐ πο πὶ" δηά δά- 
ἀγεββεά ἢἰπι, 

«υἱὴῤ δὲς “«υογ ἀγαπυη. ΟΕ, Νυμπι. χχίϊ. 11. 

14, ἐαίμ ΟΥ ἐδὲ δου οὔ δε Ζογά.} 1.. οὗ 
ἴΠ6 ἀηφεὶς Ποβῖ, [6 Ποβὲ οὗ βοάνθῃ (ςξ τ Κ. 
ΧΧΙΙ, 19)ὲ. Ηδηςς [ἢ οὌχργοϑϑίοη “[οσγὰ οὗ 
Ποϑῖβ" (1 54π|. ὶ. 3, ὅζο.). ὙΠ διτπθα ρεορὶς 
οὗἨ ἰβγϑεὶ ἅτ πευϑσ Ἅδι] θὰ “16 δοβῖ οὗ [6 
1 οτὰ,᾿" τῃουρὴ οποθ βρόκθῆ οὗ ἴπη Εχ. χίὶϊ αἱ 
85 “.4}} ἴδε Βοβῖβ οὗ [6 1 οσὰ." ΤὍδὲε Γἱνη6 

1η8ἴ Ὠ1Π| “ Ἐς. 23, 
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ν 15---.} 

Ἰοδρίδιη οὗ τῆς δμοβὲ οὗ {πε [ΚΡ δπὶ 
[πον οοπιθ. Απά ]οβῆνα [εἰ] οἡ 
ἢϊ8 ἔδςε ἴο τε βγῇ, πὰ αἱὰ νγουβῃϊρ, 
δΔηά εαἱά υπῖο ἢϊπι, μας 841} ΤΥ 
Ἰοτά υηΐο ἢΪ8 βεγναητὴ 

Ῥοτϑοη ἱπεγσωδῖθβ ἴπδὶ Η ο, ἴῃς Ῥγίπος (45 ἴῃς 
Ἡοῦτοεν νοτζά .α, ἰ8 Γοπἀογοά ἤδη. χ. 132 δηὲ 
οἰβοννβοσο), οὗ τὴ6 Αηγρεὶβ δὰ ᾿σοπια ἴο ἰεδά 
15γδοὶ ἰπ 16 σοπηϊηρ 5ισς (ςἶ, ἔχ. χχιΐ. 20), 
αὐκὶ ἴο ΟΥΕΥΤΏΓΟΝ ΟΥ̓ ὨΘΆΥΘΠΪΥ ταὶς [Π6 
ΑΥΤη165 δηὶ ἴῃς 5. Χο ρ ἢ ο]ἀ8 οἵ Οοὐ 5 δηά 
5.86}. 8 σπουλϊθβ. Αςοοσγαϊηρ!, ἴπε σαρίυγε οὗ 
]επςμο δηά {πε ἀεπίσυςξοη οὗ ἴΒ6 (ὐδηδληίο8 
ἘΘΠΟΓΆΪΥ ἔοττη ἃ ἢΐ {γρε οὗ ἃ σγδπάοσ ἀπά 
ΤΟΤΕ Ποπηρίεῖα σοπαιοβῖ ἀπά οχοϊβίοη οὗ [ἢ ς 
ῬΟΝΕΓΒ οὗ 61] νης γεῖ νγδὶῖ8 δοςοιῃρ]}3}.- 
τηεηΐϊ. (ΟΡ. ν ἢ 1818 νοῦβα δῖ, Μαῖ(. χχυ. 21; 
2 ΤΏ 685. 1. 7, 8.) 

ΦΟΡΗΌΪΑ. ν. Υἱ. 

Ις Απά τῆς ςδρίδίη οὗ ἴδε [.ῸΚΡ᾽ 8 
Ποβὲ δά ὑπῖο οβῆυδ, 4], οοβς ἢν 
8Π06 ΤῸΠῚ ΟΥ̓ (ἢγ ἰοοῖ ; ἔογ τῆς ρἷδος 
ψγ Βογθοη ἴδοι βἰαπάσϑβι ἐς ΠοΙγ. Απά 
]οβῆυλ ἀϊά 8ο. 

ΑΙ ὁπ δὲ ποι. Ὅς νογά ἤεγε εἰπηρογοά 
ἄοαβ ποῖ ποοοϑβϑα ΠΥ ἀπά οὗὅὨ [156]7 ἱπηροτί [παᾶῖὶ 
1]οβῆυδ ννογβηρρεὰ ([Π6 Ῥογβοη Ὀεΐοτε ἢϊπὶ ἃ5 
Οοά. [{ ἰΘ ἃ νοτγὰ οἴδξη υδοὰ οὗ [Π6 Υονογθηςθ 
ἄοπο ἴο Κίηρβ ἀπ οἵδεῦ δαγί ΠΥ βιιρογίογβ (οξ, 
Οεη. ΧΙ. 6; 2 ϑ88πι. ἰχ. 6). ὙΠΗ6 αἰνίπο σδ8- 
Γαςῖοσ οὗ “εδρίδίη οἵ [ῃς 1 ογὰ 5 Βοϑὶ" 15, 
Βοννενοσ, 58:0] ΠΕ οὐϊάθπί [ΤῸΠ| γεγϑ6 1ς ; 
δῃὰ ἔτοτῃ {πῸ δι πογιίδενα Ἐχργοβϑίοηβ ἴῃ Υἱ, 2 
(ςἶ. 8ι. Μαῖξ. χχυι. 18); δηά ἔγοπι ἴδ 6 σοῃ- 
ἴοχῖ βοηοσα  γ. 

16. Ζοοε ἐξ “8δοε.}ὺ (Εἴ. οἡ Εχοάδυπ ἰἰϊ. ς. 

ΑὈΠΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕ οἢ νοῖβὲῈ :ὶ. 

Τῆς Α. Μ΄. ἴῃ τοηδετίηρ “ οἷά σογῃ ἔοϊ- 
ἶονγβ Κιτηςῆι, ννῆο, οοπηθοίης ἴἢ6 ψογὰ ἼΣ 
ΜΠ (Πς νεγὺ Ἣν ἴῃ 1ἴ5 ΟΥ̓ ΠΑΓΥ͂ 56 η586 οἵὗἉ “ἴο 
455 ΟΥ̓ “ρ455 ΟΥ̓́ τεπάθυβ ἰξ “ἐγυτηθηίυτῃ 
Ἔχ βοπηοπῖε 50ΡΕΓΙΟΤ5 ἃΠηὶ πδίι πὶ," 45 ἀϊβιηςῖ 
ἕγοπι πὲ 2 Π, ἴῃ σΙῸΡ οὗ ἴῃ σοπιπρ γεᾶγ. [ἴ 
56 615 ΠΟΨΘΥΘΥ [ΟἸΘΓΔΟΪΥ ςοτίδίη ἔγοτῃ ἴῃ6 οορ- 
ῃπδῖθ ἰδηριᾶροϑ, [μα [Π6 τοοῖ Ἵ2}) [85 ἃποῖμου, 
ῬΤΟΡΔΟΪΥ ἱπάδροπάδφης δηὰ ογὶβίηδὶ, βοηϑθθ, “ ἴο 
σονοΓ," “ἴο ἱπηργοσπαῖθ," “ ἴο ργοάυςο ;" δὰ 
δὲ ἴῆς νογὰ ἭΣΨ, ἔουπαὰ ΟὨΪΥ ἱπ [85 δηά 
ἴδε ποχῖ γϑῦϑο, τὲ 6 ςοπποςοῖοα {πογονῆ. 
Ἡεπος {Π]5 ννογὰ 8 ἔΥΓδαυ ἜΠΕΥ υδεὰ ἴῃ ἴδῃς 
Ταγρυτηβ ἴο σεργεβεηΐ 1). ὙΠ6 Μψογάβ ἀ15- 

ΓΟΗΑΡΤΈῈΝΒ ΓἹ. 
1 γεγίολο ἐς «ὐμέ μή. 2 Οοά ἐκείγμείείλ οιλμα 

ἄσισ ἕο ὀέτίορσε {. 12 714 εὐΐν ἐς εονερας εκ, 
17 7 νιμσί ἐφ σεομγισα, 20 714 τυαέϊε μα 
ἴσισν. 22 ΚΑαλαὸ ἐς ταυεά, 26 722 ὀμείεν 
97 7εγίελο ἐς ἐβεγ τε. 

ΟΥΝ Τ7εγίςδο ἴνγαβ βίγαι εἶν 58 
ὉΡ Ὀεσδιβε οὗ τῆς “μι! άγεπ οὗ 

ΟΗΑΡ. ΠῚ. 1, ὙΜΙ8 νεσβα 8 βι ΓΙ ΕἸ ρᾶγ- 
δ Παῖς]. [{ 8 ἰηβδογίοὰ ἴο ὄχρίδῖὶη τῃ6 
ἀεοϊγαίίοη νης ἢ [Ο]]ονγ5 ἰῃ υοῦθα 2. 866 
ΟΠ ΨΟΙΒΕΒβ 13.158. 

διγαί ἐν δι μρ. Μοτε Ἰἰζογα!γ “ ῃδά 5μυῖ 
ἐς. 1ἰἴ8 ραῖθ58), δῃὰ νγᾶβ ἔδλεϊ βῃυϊ:." ΤῊδ 
εὔγεινν ννοσάβ ἅγα ἴννο Ῥαγτςῖρ 65. οὗὨἩἉ [6 

δάτης τοοῖ ; ἴῃς ᾿ΔίϊοΥ Ὀοϊοπρίης ἴο δὴ ἱπίοη- 
δἷῖνα ςοη]ιρσαίοη, δηά τεξοστίηρ ἴο τῆς Ὀο]15 
δηά δΔ15 ἢ ΜὨΙΟΝ ἴδ᾽ 5μῃυῖϊ ρμαΐο5 νγεῖο 

Ἐπηριυϊσηοα ΌΥ ΚίμηΟΝΙ ἅγὸ, ᾿πογείοτγο, ὑτοῦδα- 
ΟΪΥ σγποηγπῆουϑ. [ἴ ἰ5 ἴο Ὀ6 ποῖεά, ἴοο, [παῖ 
ἴξ ἀρρεᾶγβ ἤῸΠ| γοῦϑα 12 παῖ (ἢ6 [5γδ6} 168 ϑαΐ 
οὔ [6 Ἢν, ποῖ ΟΠΪΥ “Οη ἴδ τηοῖτον ΔΗΟΥ 
[6 Ῥαββονοσ," δυΐ ἔγοπι (Πδΐ {ἰπ|ὸ ἑογνναγὰ 
ἀυγίης ἴδε γελτ, [πΠ6 πηᾶππᾶ πονν θείης ψν1ἢ- 
με] ἃ ἃ5 πὸ ἸΟΏΡΕΙ ΠασοββασΥ. Ηδρηῆσο 1ἴ πηυϑῖ 
ἧανο Ὀδοη [86 ΠΟῸ σοΓη, ι5ῖ σοπλίηρ ἴῃ δ [6 
Ὀπ|6 οὗ ἴμ6 Ῥαββουοσ (ςοΐ, [.εν. χχῆν, 11), ποῖ 
τῆς “ οἷά ςοτη,᾽" οὗ ννῃϊο πο δάδαιδίς ΘῈΡΡΙΥ͂ 
οουϊὰ ὃε ξογΒοογηίης, οὗ νος ἢ [ΠΟΥ οαῖ. Οἡ 
{86 τννοσὰ ΣΡ 566 Εγϑῖ, "1 οχ. δηὰ ζοποογά. 
δηὰ Οοβθῇ., ὁ ΤΏ 68. 5. ΥῚ 

ῖβγδεϊ : ποῆθ ψεηῖ ουΐ, Ὧἀηά ποης 
ΠΔΠ16 ἰη. 

2 Απά {δε [,0Ὰ} 5414 υπίο [οβῆσδ, 
5εε, 1 πᾶνε ρίνεῃ ἱπίο τῆϊπε ἢδπηά 
]εἐποβο, δπά τῆς Κίηρ τπογεοῦ, μά 
(Π6 πλῖρ  πιεη οὗἉ νδίουγ. 

3 Απά γα 5841] σοπιρᾶβ5 ἴῃς οἰτγ, 
411 γ6 τχεη οὗ νγᾶγ, σγμα ρὸ τουπά δδουῖ 

τηδάθε βθουγο. ΨΪρ.,) “ οἰἶδυξα ετγαΐ αἴχυς 
τηυηδ:" 1ΧΧ. σνγκεκλεισμένη καὶ ὠχυρω- 
μένη. ΕὙΤΊΒΕΙ επρἢΔ518 15 σίνεπ ΟΥ̓ ἴῃς 
οἶδιιβθ “"ποπὸ ννεηΐ οὖξ͵ ἀηα ΠοΠ6 σδπιδ ἰη.ἢ 

4. 41π4 δὲ Σιογά :αἰ4.] ΤῊ δηποιιποοπιθηΐ 
οὗ “16 οδρίδίη οὗ ἴῃς ἴἃ᾿οταἶβ Ποϑβῖβ," οοπὶ- 
τηδηοοὰ ν. 14, ἂπὰ ἰηϊοστυρίεἀ ὈΥ Ϊοβἢ1ι2᾽5 
αυσδίοη δηά οὐείβδηςο, Υ. 14, 15) 15 ΠΟΙΘ Γδ- 
βυπηοά, 

8-6. Το σομηπιδπὰ οὕ ἴῃς ΤΙ οτὰ 85 ἴο [ἢ 6 

4 Ἐχ, ,. ς, 
Αεῖς 7.3.» 
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1 Ἡεοὃ. 
ωνάς» ἐξ. 

ΦΟΒΗΤΪΙΑ. ΓΥἱΙ. 

τῆς ΟἿ οποθ. Τῆι8 5841: τῆου ἀο 
51 Χ ἀλγ8. 

4 Απά βενεὴ ρῥγίεβϑῖβ 5Π4]] θεᾶσγ δ6- 
ίοτε ἴδε ἂγὔκ βενεη {Γι πηρεῖβ οὗ Γδπιβ᾽ 
ἤογηΒ : δπηά (6 β8θνθηῖῃ ἀδγ γα 514]]} 
ζΟΠΊρΆ58 ἴΠ6 ΟΕ 8ενεπ {{π|685) ἀπά τῃ6 
ΡΓΙΘδῖ8 584} δΐονν ἢ τμε τα πιρεῖϑ. 

ς Απά [τ 58}4}1] σοπιὲ ἴο ρᾶ385 [δῖ 
γνῆθη ΠΟΥ πιᾶκε ἃ ἰοπρ ὀίαεέ νπτῃ 
ἴῃς τἀπὶ β ποΐῃ ἀπά ἤξη γε ἤεαᾶγ 
τῆς βουπά οὗ τἢε {τααρεῖ, 411 τῆ6 
ΡΘΟΡΪΘ 5}4}} βῆοιιξ νυν ἢ ἃ ργοδῖ βῃουϊ; 
πὰ τῆς νγὰ}]} οὐ τῇ6 οἰ 5841} [4]] 
ἄοννῃ ἴβαῖ, δπὰ τῆε ρεορὶε 58}2]]} 
ϑοθηά ὉΡ ΘνΘΓΥ πΊδη βιγαίρῃξ Ὀαίογε 
ἈΙΠη. 

6 4 Απά Ϊοβῆυα τῆς βοη οὗ Νιυὴ 
οδ]]εἀά τῆς ργεβῖϑ, δπά δ᾽ 4 ὑπο {ἢ πὶ, 
ἼΤακε ὑρ [ἢς ἀκ οἵ τῆς σονεηδηΐ, δπά 
Ἰεῖ βενβῃ ρῥγίεβδῖβ ΘΑ ϑ6νεῈῃ {ΓΟΠιρεῖβ 
οὗ γαπιβ᾽ ἤογη8 βείογα ἴῃς δγί οἵ τῆς 
ΓΟΒΡ. 

7 Απά δε 5Αἱά ὑπο τε ρεορΐε, 
Ῥαβ8 οῃ, δηά Ἴσοπιρᾶβ8 πε οἰγ, δηά 
Ιεῖ Πῖπι τῃδῖ 18 ἀγπγχεά ρ888 οπ Ὀείΐογε 
{πε ἀκ οὔ τῆε [ οκῦ. 

8 «Απὰ [τ ςαπιεὲ ἴο ρᾶ88. ἤδη 
7οβῆυα μαὰ βϑροκεπ ὑπο τῃ6 ρεορῖα, 
ἀπαῖ τῆς. βενθὴ ργίεβδῖβ δεδγίηρ ἴῃς 
Β6ν 6 {ΓΙΠΊρεῖβ οὗ γ᾽ ἤοΟγΠ8 ραϑϑεά 
οη δείογε τῆς ΓΟΆ, πὰ δεν ψ ἢ 

τηοάθ 1π ὙΠ ΙΟᾺ (ἢ 8} οὗὨἩ [ογίομβο 5βῃουϊὰ θὲ 
Ὀγουρὶ ἀθοιξ 5 ρίνθη πη ἴποδῈ σεῦϑαθ ἴῃ ἃ 
ςοηάεηβοα ἔοΓΠῚ, ἰῃ οτγάοσ, ἀουδι1655, ἰο ἁνοϊά 
οοπέπυδὶ τεροϊοιβ. Ὑμο ἀείδι!5 οὗ {86 
οὐάοσ οὗ [86 τρδγοπίηρ τουπὰ ἴπ6 ΟΥ̓ (566 
ἴῃ νε͵βο5. 8-10); ἴῃ αἀϊτοςίίοη παΐ [πε ῥθορὶθ 
5ῃοι]ὰ βῃουϊ ΟΠ]Υ͂ αἴογ ἴῃ6 οἵγ μδά θθεὴ 
ἐποοιηραϑθθα βούθῃ {1Π|65 Οἡ ἴπε βευθηῖῃ ἀδΥ 
(γεῦϑεβ 1ο, 16): δηά ἴπε ρἰδοίηρ οὗ {86 ογ 
δηἀ 4}1 [15 σοπίεηϊβ ᾿πάθῦ ἃ Ὀδη (γοῦβ65 17 
844.) ψνεγῈ, πὸ ἀοιιδῖ, διηοηρβὲέ ἴῃς ςοπλ- 
ΤΏΔη 48 ρίνθη ἴο [οβιιδ ὈΥ ἴη6 Αηροὶ, δου ρἢ 
ποῖ τῃοπίοηπρα ἴῃ 8656 γογϑαϑ. 

4. Τγιρηρβεῖς οὗ γα δογπς. ἘΞ ΠάοΓ ταῖθοῦ 
Βεγο, ἀηά ἴῃ γΕΓ565 ς, 6, 8, ἄζς,, “χα ΡΟ ἐ8Β 
οὗ 1199: ἀπά 5ε6ε Νοῖε δῖ οπὰ οὗ Ἵμδρῖογ. 

6-27. ΤΑΚΙΝΟ ΟΕ ΪΕΆΙΟΗΟ. 

Οη [Πϊ5 βιιδίεσϊ ζθπεγδ!ν 566 Νοῖο δὲ οπά 
οὗ σδβδρἴου, 

6, 7. Αππουηποοηηεηΐ οὗ {π6 ἀἰνηθ πλοβϑαρο 

[ν. 4-,.4. 

(Π6 {γυπιρεῖβ : «πη (ἢς ἂἵκ οὗ τῆς 
ςονεπδηῖ οὗ {πε ΓΟΚῸ [Ὁ] οννεά τῆεπ,. 

9 Γ᾽ Απά {δε δγπηθά τπηθη ψεηῖ δε- 
ἴογε τ[ἢε ῥγίοβῖβ [παῖ δΐενν ἢ τ(ἢς 
{γι πηρεῖβ, δηά της ἴγεγενναγά σδπιο 1 εν. 
αἴεγ τῆς δἵκ, ἐδθ ῥγίεσίς σοῖπρ οἱ, ἔοι. 
ἃπα δ]ονγίηρ, νυ τῆς τγυπηρεῖβ. 

ΙΟο Απὰ Ϊ|οβῆιυα μαά ςοιηπιαπάθά 
τῆς ρεϑορῖε, βαγίπρ, Ὗε 5841} ποῖ 
8ῃουιζ, ΠΟΙ ᾿ πλᾶϊςα ΔΠΥ ποῖβα νυν τῇ γουγ ᾿Ηεδ. 

ω 
νοῖςθ. πο Υ 5Π4}1 σπν νοτὰ Ὁγοςεεά 

διὰ γοὺ 5ῃοιξ; ἴδῃ 5}4]} γε βῃουϊ. 
Ι1 80 ἴδε δῖκ οἔ τπῈ ΓΟΚ σοηι- 

ΡΑϑϑεά τῆς οἰἴγ, σοίπρ ἀδουζ 1: οηςε: 
Δηὰ ΠΟΥ σᾶπη8Ὲ ἰηΐο τς ςᾶπιρ. ἀπά 
Ιοάρεἀ 'ἴπ ἴῃς ςΔπρ. 

12  Απά Ϊοβῆιυια τοβε εν ἰπ της 
τ ογηΐπρ, ἀπά (δ ργεβίβ τοοῖὶς υὑρ τῆς 
ακ οὔ τῆς ΙΟΚΡ. 

12 Απά βδνβϑη ρῥγίεβίβ Ὀθδγίηρ βευεῃ 
{Γυπλρεῖβ ΟὗἁὨ Γαπηβ᾽ ἤούῃβ8 Ὀδείοτε τῆς 
τὶς οὗ τῆς ΓΟᾺΡ σγεπὲ οἡ σοῃτίπυδ! ]γ, 
δηά δεν ννἢ (ἢς τγυπηρεῖβ : δηά τῆς 
ΑΥπιθά πο ψεπῖ δοίοτα τπθ; δυῖ 
[6 ταγουγαγά ἿοδπιῈ αἴζεσ ἴῃς δῖκ οὗ 
τῆς ΤΟΚΡ, ἐἦδ ῥγιόεές σοϊηρ οἡ. πὰ 
δ]οννίηρ ἢ τῆς {Γυπηρεῖβ. 

14 Απά τῇῆε βεοοπά ἀδγ {Π6Υ ςοη,- 
ΡΔ586ἃ τὴ6 οἷ οποα, ἀπαὰ ταζυγπεά 
ἰηΐο τῆς σΔΠῚΡ : 50 ἴπογ αἰά 81χ ἀδγ5. 

ΕΥ̓͂ Ϊοβῆυα ἴο (πΠ6 Ρῥγίεβίβ ἀπ ρϑορὶ8β. Ηδετγοε, 
ἃρδῖη, ΟἹ]ῪΥ (86 ᾿ἰοδάϊηρ Ροϊηίβ8 ἴο Ὀε οδϑβεσυοὰ 
4Γς βἰδίθα, 

7. Ηε «-αἰ4.1 Τῆς Α. Δ. Πεγα ἔρον [Π 6 
τοδάϊηρ ϑιιρρεϑίεά ΟΥἩ ἴπεὸ Μαβοσεῖς ἰοχί 
τοῦ. ΤΠ οπα [πΠδΐ δοΐυδ]ν σἰδηάβ ἴῃ [86 
Ηεῦτον ἴοχί, “ΓΒΕΥ 5], 15, Βοννεύογ, ργθ- 
ἔεγδῦ]θ. Ϊοϑῆυα πο ἀουδὲ ἰδϑουοα ἢϊ5 οσάεῦβ 
ὭΡΑ ἴς “οβῆοοΙβ οὗ (με ρΡθορ]β." (ςξ. 
Ϊ, το). 

ῥίγει ἐδαὶ ἐς ἀγριρά.} 1.2. 16 ἸΨΔΥΓΙΟΥΒ ρ6π6- 
ΤΑΪΙΥ, ποῖ ἃ ἀν: 5οη ΟἿΪΥ : ΠΟΙ ἴΠ6 τνδγγίοσβ οὔ 
186 ἴννο ἰγίῦε5 πὰ ἃ ἢ] οπἱν (45 Κεὶὶ, 
Βρ. Ννογαάβινοσίῃ, δηά οἴδεσβ, αἴθ Καὶ ἱπη οὶ, 
ΪΆτοιι, ἄς.). ΕΟΥ “ἴδε τοσγενναγά ᾿" πηεδη- 
Ὠοπεὰ ἰῇ νεῦβε 9 νγἃ58 ΠΊΈΓΕΙΥ ἃ ἀοίδοππιοηΐ, 
ἃηά ποῖ ἃ ϑιυϊϑίδπιαὶ! ρογίίοῃ οὗ ἴμε δοϑῖ; 
δηά ννὰς τοϊὰ ΟἹ, ρεγῆδρβ, ἔγοτσα (ῃς {τῖδο οὗ 
Ὁδῃ (οἕ Νυμπι. χ. 25) ἴο εἷἶοβε 186 ργοςθβϑίοῃῃ 
δΔη συατὰά (6 ἀγξκ ἔγοτῃη Ὀομίηά. Τῆυ5β [Π6 
ογάθγ ννουϊά δ6, (1) με νναγτίογβ, (2) ἴδε 
βέύδη ρῥγίθδίβ δ οννίηρ [ἢ6 σογπεῖβ, (3) ἴῃς ἀγκ, 
(4) [86 τεασεξυδγά, 

τσῖσε 16 ὧς 

ουῖ οὗἩ γουγ τηουτῆ, ἀπὸ} της ἀδγ 1 ̓ κππά: 



γ. 15---23. 

Ις Απά Ιἴ οσᾶπὶὸ ἴο ρᾶ88 οὔ ἴῃ8 
Βανθητ ἀλγ, [μὲ [ΠΟΥ Γοβα ΘΑΓΪΥ 
Δρουΐ τὴ6 ἀλνγηίηρ οὗ ἴῃ ἀδγ, δηά 
ςοπιραβϑεά τῆς ΟἿ δεσγ τῃ6 5Ἀπὶ8 
ΤΩΔΏΠΠΕΙ 86 6 Π [{Π|65: ΟὨΪΥ οἡ τἢδΐ 
ἀλΔΥ (ΠΟΥ Θοπηρα55εά τῆς ΟΕ βανθη 
[1π|68. 

ΦΟΡΘΗΟΑ. ΜΓ]. 

58}4}} σοπὶα ἰηἴο τῆς {τοδβυσυ οὗ {πε 
ΓΚ. 

20 ὅο ἴδε ρεορὶες βδουϊοὰ τἤδη 
ἐδ ῥγίεεῖς ὉΪε ἢ τῆς ἐγαπιρεοῶ : 
Δ 1ἴ σᾶπιε ἴο ρᾶ35, γῇεη τῆς ρβθορὶς 
ἢδαγὰ {86 βοιιπά οὗ ἴδε {γυπιρεῖ, Δηά 
τς Ρδορὶε βῃουξεά τ ἃ ρστεδί 5ῃουῖ, 
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μας ὅτε νγ4}] [61] ἀἄονγῃ ἴ ἢλε, 80 τῆδὲ ὁ δῇ. 
ἴδε ρεορὶες σγεῆξ ἃρ ἱπίο τῆς οἰτγ, ὁ Ηέδ.. 
ΘΥΟΙΥ͂ τηᾶη βέγαίρῃς δείογε ἢΐπιὶ, δηὰ "τ “ἢ 

Ι6 Απά ἰξ ολπιὲ ἴο ρᾶ88 δ 186 
βενυεητῃ {π|6ὲ.0 ἤδη τΠ6 ῥγίθϑίβ ὕΪενν 
ἢ τῆς ἐγυπιρεῖβ, [οδῆυδ 8414 υπίο 

ἱ 

1 Ου, 
ἀξευοίφά. 

τῆς ρεορὶε, ϑδουῖ ; ἔογ τῆς ΚΡ δίῃ 
δίνεη γου τς οἰ. 

17 Απά τς οἰ 5841} δὲ 'δο- 
Οουϊβεά, ἐδυέμ 1ἴ, Δἀη4 4}} τῃδῖ {γέ 
τῃογεῖη, ἴο ἴ6 ΓΟΚῸ : ΟἠἱΥ Βδῃαῦὺ 
τῆς Παιῖοῖ 5}]1 ᾿νε. 8η6 δηὰ 4]] τἢδι 
αγὸ ἘΜ ΠΕΡ ἴῃ τῆς Ποῖα, Ὀδοδιιδε 

“ «ἢ. 32..4- 58ῃ6 ΠΙά [Π6 πιθϑϑθηρεῖβ [ἢδί γε 56πί. 

Ῥ Ἠεδ. 
ἀοίέεοε:. 

ιὃ Απά γε, ἰῃ Δὴγ νγῖβε Κϑαρ γ027- 
σείυες ἴτοπι ἴῃς δοουϊϑεα τῆϊηρ, [εϑβῖ 
γε πηλῖκα γομγεοίσες δοςιγβοά, θη γε 
ἴλκο οὗ τῃς δοςιιγϑεά τῃϊπρ,, πα πλδῖκε 
[Π6 σαπὶρ οὗ ἴβγαεὶ ἃ οἰὐτϑε. δηά 
(ΤΟΙ ]6 [τ᾿ 

Ι9 Βυῖζ 411] τἢε 5ιΐνεσ, δηά ροϊ]ά, 
ΔηΔ νεβ8ε8 οὗ Ὀὑγδθβ ἀπά ἴγοῃ, ἄγε 
Τροηϑβεογαίεα ὑπο ἴπ6 ΓΟᾺΡ : {ΠῈῪ 

16. Ο» ἐδε “ευεη! ἀαγ.7ὺ Μορῖ ὑγοῦ δ !Υ, ἃ5 
[δες [εὐν δῆ τ οῦβ δβϑεσί, ἃ ϑαρθαῖῃ ἀδγ. 
Οη [15 ἀδγΥ 1ἰ 15 ποία 18δῖ [ΠΟΥ “ΤΌΘ6 ΘΑΣΪΥ͂ 
δϑουϊ ἴἢε ἀδυσιίηρ οὗ ἴππ ἀλγ." ὙὍὙΠῖ8 νου]ὰ 
Ὅ6 ΠΟΟΟΘΘΑΤΥῪ ἴῃ ΟΥ̓ΔΕΥ ἴο είν {Πππὶ6ὸ ἔοὸσ δη- 
ςομηραϑϑίηρ ἴδ6 ΠΥ βεύθη {{π|ὸ5. θσίοῃο 
ΔΡΡΘΑΓΒ, ἕγοῃι 41} (ἢ6 ποζίςε8 οὗ [ἴ ἴη 1818 
ΒΟΟΚ, ἴο μαγε Ὀδδη ἃ ΟἿ οὗ σοηβίάἀογαθ]ς 5126 
Δα ροριυϊλίίοη ; δηὰ ες ρῬαϑβϑᾶρο οὗ ἴπ6 
ἴάγρε μοβδῖ γουπὰ 1 οοὐἹά ΒαγαΪγ πᾶνο ἴλκθη 
1655 [Δη δῃ ποὺγ δηά ἃ μα ὙὮι5, ψ ἢ ἴῃ 6 
ΠΕΟΘΟΒΒΑΤΣΥ͂ ἰηίε Δ }5 οἵἉ γεβῖ, [πε ενεπίηρ ννου!Ἱὰ 
Ὅς ἂδἱ Βαπά ψῆεη [οϑῆυδ ράνο ἴδε 83:50.4] ἴο 
δῃοιιϊ 45 ἀδβοσι θοά, νοῦϑα τό; δηά [86 ψοσκοῦ 
βἰδυρῃῖεῦ τνᾶ8 ῬγοθδῦΥ σοπηηδησοά 1υ5ὲ 845 
(Π6 δουγβ οὗ [6 δαῦδαῖῃ τογὰ ραϑϑεί, 

17. Τε εἰγ “δα}} δφ αεεμγαεά. ὙΠῸ τθη- 
ἀοσίης οὗ πιᾶγρ., “ ἀενοϊοά," ψῃ οὶ 15 δάορίοά 
ὈΥ Α. Ν. ἰπ 1μον. ΧΧΥΡ!. 28 564. (ΠΟΤΕ 566 
ποῖίο65),, (8 ἴο θ6 ρῥγείοσγσοα, [}ἢ οἵἴδιεσ Ἵᾶϑ65 ἴῃς 
᾿ΠμΔθιδηῖ5 βηφ οὗ ἴπ6 ἴοννῃβ ΨΕσα ἰδίῃ ; 
(δεῖν οδίο ῬΤΟΡΟΓΟΥ͂ Ὀεσᾶπια ἴΠ6 ΒΟΟΙ͂ 
αὗ 16 νἱεῖοσα. Βυῖ Ϊεγίςο, 845 ἴθ ἤγϑϊ 
Οδηλδη 8} ΕἸ (αὶ νγαἦἕὁ8ὺ οδρίυγεά, ννᾶ8 
ἀεονοϊεα ὈΥ ἰβϑγαθὶ 45 ἤσγοι-ἥυἱ8 ἴο Οοά, 858 
ἃ ἴοκεῃ ἴμδὶ ϑγδοὶ σεοεϊνοα 411] της ἰδαπὰ οὗ 
Η π. Αὐςςογαϊηρὶγ ΟΥΘσῪ Ἰ᾿ἱνπρ Γμίης νγ»ᾶ8 
ρυϊ ἴο ἀοδῖ (Ἀδιδὺ δηὰ βοῦ Βουβεβοὶὰ οχ- 

ον, 11. 

(Β6Υ τοοῖϊ τῆς οἰ. 
21 Απὰ (ἢδγ υἱίοι! ἀεβίτογεὰ 1]] 

ἴῆδλι τος ἴῃ τῆς οἰ. ὈΟΓΒ πχᾶη ἀπά 
γγοΏΔη. γουηρ, δηἀ ο]ά, δηά οχ, διά 
8ῆξεερ, ἀπά 4538, 1 τῃ6 εάρε οὗ τε 
δυνογά. 

22 Βυῖ Ϊοβῆυλ δὰ 84 τηῖο τῆς 
ἴνο πῆθὴ ἴπαῖ πδὰ ερίεὰ ουἕ (δε 
ςουηέγγ, ΟΟ ἱπίο {πε Παιϊοιβ ποιβε. 
Δηἀ δγίηρ ουὗξ ἴΠεηςς τε ψοπιᾶπ, δηὰ 
411 τῃαῖ 8ῃε ἤδίῃ, “45 γε ϑυγᾶγε ὑπο τῇ. 5. 16 

3Σ. Βογ. 
22 Απά (δε γουπρ πιεη [δὲ σγεῖγε 

ϑΡ168 νγεηΐ ἴῃ, δηἀ δγουρῆξ οοἕ ΔῆΔΡ, 
Δηά Πεῖ δῖε, δηά ἤεῦ πλοῖποσ, ἀπά 
δῦ Ὀγείῆγεη, δηα 411] τας δῆς ἢδά; 
ἃ πὰ {Π6Ὺ Ὀγουρῆξ οὐζ ἃ} ΕΓ Ἐκιηάτεά, ες 

ςορίοθα) 88 ἃ 5δογίῆος ἴο Οοά, ἀπά ἴδε ἴῃ- 
ἀοϑισυς δ] σοοάβ νγοῦα (νεσϑα 19) Ὀγουρῆΐ 
ἱπίο ἴΠ6 ἰγδαϑΌσΥ οὗ ἴῃς δαποίιασγ. Αςςου- 
αἀἰπηρὶν ἴῃς 5ἰη οἵ ΑἼῆδῃ τυᾶϑ ποίμιηρ 5δοτί οἵ 
Βδοσίίορο. 

28. Καδαδ] [1 ψου]ὰ 5εεπὶ [δαὶ [Πς ρατί 
οὗ {πὸ νν8]}} δάἀ)οϊπίην Βδῃδδ5 ἤουβδο μδὰ ποῖ 
ἔΔ]Π|6ὴ δἱοηρ ψ ἢ [86 τοϑῖ; οἴδογν δε (Π6 
ἢοιι56,  Βιοἢ τοδῖθαά οἡ ἴπ6 νυνὶ], δηὰ δμδά 
ΡΓΟΌΔΟΌΙΪΥ ἴδς ΟΕ νν8}} ἔου [5 οὐνῇ οΟὐΐοῦ 58] Ἂς 
(εἶ οἡ 11. 15), τηυδῖ πᾶν ςοἰϊδρϑεὰ ἴῃ (πε 
ξεηογαὶ στυϊη. Ασςογάϊης]Υ ἴΠ6 ἵνγο 5ρῖ68 ἅγὰ 
αἰγεςϊεά ἴο ἔεϊοἢ οιὐξδλιοὗ ΠΟΙ Βουδεὲ Ἀδηδῦ 
ΠΟΙΒΟΙΣ δηδ “811 παῖ 98ὴς ἰιδὰ,᾽ ἐς. [86 

8 δοϊοηρίηρ ἴο ΠΟΥ Ποιυδεῃο]ὰ, [Ιἰ ἰς5 
ΘΓ 5ἰδίδα {μδῖ “ΠΟΥ Ἰεβ τπὲπὶ του 

[ἴῃς ςδπρ οὗ [3.26]. Ὑδιεβε ννοσγάβ, ΠΠ 6 ΓΔ]]Υ 
ἴΆΚοη, τη : “ (ΠΟΥ τηδάς (Πεπὶ ἴο τεβί οὐδ! 6 
[Π6 ΤσλΠΡ οὗ [53γ86] :" 2... ἈΔηδΌ δηὰ Ποὺ σγοὶδ- 
ἴοΠ5, 85 5{1]1 ἴῃ πεῖν Ὠοδί οηΐβπη, ἡγοῦ 56 Ρ8- 
χαϊοὰ ἔγοσῃ [86 σδιὰρ οὗ ἴῃε 1 ,ογάὰ. ὙὌ 5 ννὰ8 
ΟΠΥ͂ ἔογ ἃ {Ππ|Ω,.. ὙΠΟΥ ἀεδίγεά, δηὰ ϑνθη- 
τυ} οδίαϊπεά, δά πηϊκδίοη ἴο [6 σονεηδηΐ οὗ 
[86 σἤοβεῃ ρθορίὶς οὗ Οοά (τνεῦβε 25). 

45. νεπ μπίο ἐδὶς 44γ.1] ΤΏΘΘα νγογ8 4.6 
ΤΊ ΒΕ ποίεα 45 ἱπιρὶγίης παῖ ἴἢ6 ἠδγτδῖνα 
νν 8 στη ποῖ ἰοὴν ἴοσ [86 Τσουγγοηοῦβ 
ὙΒΙςὮ ἰἴ τεςοσάϑ. 

ὨΩ 



34 ΦΟΘΗΌΑ. ΓΥἹ. 

δῃηά ες τ(πεπὶ πους (ἢδ σδηρ οὗ 
[ϑγδεὶ. 

24 Απά τἢεν δυγηξ {πε Ἑο ἢ 
ἤτε, πὰ 11] τμδῖ τὐας τΠμδγαίῃ : ΟὨΪΥ 
(ἢ6 51]νϑῦ, δηὰ τε ροἱά, δπά τῇς 
γε556}5 οὗ Ὀγαβϑα δηά οὗ ἴγοη. Π6Υ ρυΐ 
ἱπῖο ἴῃς τγεαβυτυ οὗ ἴῃς ἤουβε οὗ {δε 
ΓΟΚΡ. 

2ς Απά Ϊοβῆυδ βανεὰ Εδῃδαὺ {πε 
Παγῖος δἷϊνε, ἀπά μεσ ἔλιΠογβ πουβε- 
ΠΟ], δηά 411] τπδὲ 9ὃῆς πδὰ; δηά 5Π6 
ἀνγε δῖ ἴῃ Ιβγδοὶ φύεη πο [ἢ 15 ἀΔῪ ; 

26. “4)μεγεά δε». 1. 4. Ῥυΐ δῃ οδῖ ὑροῃ 
ΓΠ ΘΠ ; ΟΥ̓, ρου ΒΔρ5, δου! Υ εδυκεὰ ἴμοτὰ [Πετη- 
8Β6͵νε5 ἴο ἴᾶκθ δὴ οδῖδ (ςΐ. 851. Μαίί. χχυὶ. 
63). Τα ψογάβ οἵ ἴμε οὐἵῃ ἢδνε πη 86 
οτΙρίηδὶ ἃ τγτ πο] οδγαςῖοσ τ ῖ ἢ που Ἱά 
ἴεπά ἴο Κοορ ἴμοπι οὐ ἴδε 1108 δῃὰ ἴῃ [ῃς 
ΤΑΘΠΊΟΣΥ οὗ ἴδε Ρδορΐοθ. 

δι δε δ ἐδὲς εἰ Ψεγίοδο 1.2. του] 45 [Πς 
[ογβοδίίοηθ.Ό δ0 ἴμ6 βᾶπὶὸ Ηδεῦγενν πνοσγὰ 
(ὀαπαδ) ταυδῖ Ὀς τεηδεγεὰ ἰπ 1: Κ. χυ. 17, 
4 Οἤτοη. ΧΙ. 5, ἀηἀ πιοϑδῖ ὈγΓΟΌΔΟΪΥ 4130 ἴῃ 
ι Κ. χνυὶ. 34, 866 δείονσ. [{ 158 τορεδίθαϊ Υ 
ιιϑεὰ ἰη τῆς Μοδϑίίο [πδοσϊ ρου το ἀδβογὶθο 
ννοτΚ8 ὙΠ] ἢ ΟὈΥΟΙΒΙΥ οοὐ]ὰ ΟὨΪΥ͂ Ὀ6 ΓΟ- 
βογδοης δηά ΤὈγΕβοδίοηβ, πὰ ἀρραγοητ 
νοῦ ἴὰς ᾿δίζοῦ ΟἿΪΥ (οἷ. δομ)οζηδηη “ Ὠ 16 
δἰερεβάν!ς Μεβ8᾽8, Ρρ. 16,17). Ὑμδῖ 7ετῖςμο 
νγ25 5410 δῃ 1 ῃὈϊ116ἀ ΟἿ δ πο ἰοηρ ᾿πΐογνδὶ 
αίεγ 118 ἀεβίγυςοη ὈΥ Ϊοβῃυδ ἀρρεᾶγβ ἤο τὶ 
ΟἾΔΡ. ΧΥΪ, 21; Ιυἀρ. 1. 11; 2 Χ, 5. 
Βτοπὶ ἴδ γϑί οὗ ἴ86ϑε ρδϑϑᾶρθϑ 1ἴ ϑε6πὶ5 [Πδΐ 
Ἔγίοῆο ννᾶβ δ οὔοθ οςουρίοα ὈΥ ἴῃς Βοη- 

Ἰαπιῖῖοβ, δπὰ ἴῃς πδίυγαὶ δάνδηίδρεβ οἵ ἴδε 
βι[υδΔῦοῃ (ςξ |Ο56ρἘ., " Β6]]. [ἀ.᾽ ἵν. 8, 2) 
ὍΟ͵Θ δυο (δὲ ἰἴ ψουϊὰ ποῖ 6 ̓ ΙΚΕΙΥ ἴο ὃὈς 
Ἰεῆ Ιοῃρ ἀδβοϊαῖο. ᾿λωῆως [Π6η 5Ρ6ΔΚ5 ἴῃ ἴῃς 
ἴοχὶ 88 ἃ Ὑγατῖοσ, ΠὼῸ ἰδὺβ ἃ ὈὉδῃ οὐ ἴῃς τὸ- 
δγοοϊοη οὗ [8ο86 ἸΟῪ νν8}}5 ἢ] ς ἢ μδὰ δἰἀάδη 

[ν. 24----27. 

Βεοδιιβ6 8ῆε Πίά (πε πιεβϑεηρεγβ, Ὡς ἢ 
7οβυλ 86εηξ ἴο 5ΡῪ ουῖ [δγιςῆο. 

26 4 Απά Ϊοβῆυς δά)υγεὰ ἐδεσι δὲ 
(μας τἴπιε, βαγίηρ, “(ὐιγβεά ὁε τῆε 4: ὧδ 
τδῃ θείοσε ἴῃ ΓοκΡ, (παῖ τίβει ἢ ὑρ΄ 
ἂηὰ θυ ἀ6 ἢ} ἘΠ18 ΟΕ [επσῃο: Πα 
5}]1 ἸΔγ τς ουπάδιϊοη τΠογεοῦ ἴῃ ἢ 5 
Πηϑίθογη, ἀηά ἴῃ ἢ8 γουπηρεϑι “οη 58] 
ἢδ 86ῖ ὉΡ ἴῃς ραῖεβ οὗ [ζ. 

27 80 {πε οκῸ ννᾶβ ψιτἢ Το βῆ ; 
ἃπὰ ἢἶ8 ἔλπια νγὰβ ποίσεά τῆγουρβοις 
411 τλε σουπίτγ. 

ἀοβδποο ἴο Οοὐΐδβ Βοβῖ, ἀπά Ὀδθθη ὉγΥ Οοὐ 8 
ϑ:6121 ἱηξεγροϑι θη ονογῆσονη. Ὑ8Π6 5ὺ- 
ξεβίίοη οὗ Κποῦεὶ δηὰ οἴμοι [μδὶ [6 ποεῖν 
]ογίομο ννὰβ ποῖ 0 οὐ ἜΧχδοῖῦν [86 βᾶπιὸ 
βἰῖς 45 {πε οἷά οῃς, ἀπά παῖ 80 [οβϑῃυδ᾽β συ γβο 
νν45 ἁνοϊ δὰ, 15 ὑπϑιρροτγίθα δηὰ ππποοθβϑατυ. 
[{ 5θοιηϑβ, ἱπάθοάᾷ, ἱποοηβιϑῖθης νν ἢ τ Κι χνὶ. 
34) ἴῃς ρῥἰδίπ ἱππρογὶ οὗ Ὡς 15 (μαὶ Ηἰεϊ, 
[ες Βειμοὶῖς, τος κίοϑ5 οὗ [16 Ῥγορβεςῦ σὸ- 
οογάρά ἴῃ ουὖγ ἴοχί, θθρϑῃ δηὰ Ἴοπιρίεϊοαά τῃς 
αἰγουχηνδ] δίίοη οὐ ἴη6 ΟΥ̓ 4 ϑεοοπά {{π|6. 
[{ 15 οὐνίουϑ [δὶ Ηἰεὶ ἀϊὰ ποῖ ἕουμεή ἃ πεν 
ΟἿ Ὀυῖΐ ΟἿΪΥ ΤΟΤΕ δὴ εχίϑηρ οὔθ. Ηἰ5 
ρθη ἀεῆδηςε οὗ [οϑβἰνιι8᾽5 συ γϑα ΠΊΔΥ Ὀ6 ποϊοά 
85 δη 1]]υδιγαϊίοη οὗἩ ἴῃς υπρο]ϊοῦ Ἰηΐο νυνὶ ἢ 
(ἂς πογίβοσῃ Κιησάοιῃ δὰ ξ1]]6ἢ ἰῃ ἴῃς ἀδγ5 
οΥ̓͂ ΑΒδῦ. 

ῥὲ :ῥα]] αν ἐδε ζουπάαέίοη ἐῤέγεοῦὶπ δὲς ἤγ:- 
δογπ.} 1.5. ΜΏΘη ΒῈ Ὀερίπ8 {815 σσοῦκ ἢ]5 
οἰάεϑῖ βοὴ 53}8}} ἀϊθ, βεῃ 6 Ἴσοπιρίοῖοβ ἱξ 
ἢ15 γουηροβί 5}4}} ἀϊθ. (80 Τπεοὐοτεῖ, ΒΡ. 
Νοτάϑνοσι, Κπορδοὶ, ο.) Μορῖ Ἴοοϊησηδπ- 
ἰδίοσβϑ τεραγὰ [6 σΓ56 85 ᾿τηροσίηρ [δῖ [Π6 
ΤΟ] ΟΣ οὗ [ἢ 6 νγα}15 5ῃοι"ά ἰοβο 41} μἰ5 ϑοὴβ 
ἔγοτῃ [πο εἰάδϑῖ ἴο [δε γουηρεσί. ΤὨῖβ, μονα 
ΟΥΟΓ, 18 ποῖ 5ἰαϊοά ἰπ {πὸ οχὲ Ὀοξογε 5, ΠΟΥ 
ἴῃ [μδῖ 'π Ὡς ἢ [πὲ δοςοιρ ϑππιθηΐ οὗὨ [6 
ῬΓΟΡΒΘΟΥ͂ 15 τεσογάθα, 

ΑΠΒΘΙΤΙΟΝΑῚΙ, ΝΟΤῈΘ οἡ νεῖβα 4, δἴς. 

ΝΟΤῈ Α οπ νϑῦβὲ 4. 

ΤῊΣ οχργοβϑίοη ὮΝ ΠΥ ΒΨ, τοπἀοσεά 
ἴη Α. Ν. πιηροῖβ οὗ γαπιθ᾽ ΒΟΓη5,᾿ 15 6ν]"- 

ἀθηεγ οχυϊναϊοπὶ ἴο 5)» ΤΡ ἴπγεσϑο 5; δπά 
8ῃου] ἃ τροϑδὲ ῥγοῦδγ δὲ τεηάογεά, ἢ 
Οεβεηΐυ5, ΝΜ ίηεσ, ΚΟ], ἄς., “αυχηρεῖπ," 
ΟΥ̓́, ἸΏΟΓΟ ΟΟΙΤΟΟΥ, “ οοτποῖβ οὗ ϑουπάϊηρβ," 

ΟΥ “οὗ ἴυ11.6.) Ἴδε νογὰά ἢ..)ν 5δεη8 
ΤΡ ΒΟΥ ἴδκθη ΕΥ̓͂ σαϑεη. 45 “δὴ οποπιδίοροείι!ς 
νογαὰ 5 ηιγίης ἡμῤίἑωρε ΟΥ̓ ἃ Ἰογῆαϊ ϑουπά." 
Ης τεραγάϑ ιἴ 45 ἔοπππιοὰ ἤτοπι [ἢ 5γ}140]6 7.0, 
ὙΠΟ δ ΣηἾΠ65 5 ΠΊΡΙΥ “4 αἰὐγίηρ οι;" ςἔ [ἢ6 
Οτθοκ ἰώ δηὰ ἰοῦ; ἴ!ς Οομαδη ἡμεδ; βυςὰ 

γογὺβ 45 ᾿οάοίη, ᾿δυςῆΖοη, υἱυΐατο, ἀλαλάζειν, 
ἅς. ὙΠ 5 ΕἸΥΠΊΟΪΟΡΥ 15 5Ξἰ ΓΟ ΡΥ ϑυρρογίοα 

ὈΥ Οεηῃ. ἱν. 21, ογα ἴῃς πδπὶς 55)" (708 4]) 
18 ξίνθη ἴο [πε ἱηνθηίου οὗ [Π6 πᾶγρ δπὰ ογβδῃ. 
ΤΒι5 5)» 8) νυ]! ΒΡ “τῆς γοασ οὗ (ἢ 6 
ὺππηρεΐ βοιηάϊηρ ;ἢ “ 6 γεᾶσ ὑνΒς ἢ 15 8η- 
πουπηορά ΟΥ̓ ἰΠ6 βουπὰ οὗ [Π6 {πιπιρεῖβ;" ςξ 
ον. Χχνυ. 13, 3484.) ἃπὰά ποῖεβ; δηὰ ἴῃς ψνογὰ 

85», Β(ΓΙΟΙΪΥ πιοδηΐϊηρ “4 κουηάίηρ,᾽ 15 ἴκεη 
ΘΙ ΠΡ Ι ΠΥ ἔἕοσ ἴῃς ἰποῖσυιπιθηΐ νυ] ς ἢ οι 5 [ἢ ς 
βουπὰ ἰη ἔχ. χῖχ 13. ΤΏΘ ρῆγαϑθο ἴἤοτο νου]ὰ 

Ὀο, 1 σοτηρ!εϊοά, 05)» ΤΡ. 
ΤἈΟ ἰησίσιπηθης υϑεὰ ΕΥ̓͂ ἴδε ῥγιεβϑίβ δεΐογε 



ν. 4. 

ἡ τοὺ νγ25 ουττοῦ, δηὰ πυυϑῖ ὃς αἀἰκι!ϊ συ θα 
186 5ἰταϊχς ἰσυταρεῖ (ΠΥΥΠ); οἢ οἡ 

Νιυτα. χ. 2. ΤῊΣ 053)" [, οὐ ἽΒΊΨ, ψγου]ὰ θὲ 
ΤΑΟΓΟ ΠΟΙΤΟΟΙΥ τγεπάογεα “ ςοτγηεῖ," 25 ἱπάδοά 
ἰ 9 οἰϑονγβοσγο 'η Α. Υ.; ςἶ, 2 (δγοη. χυύ. 14; 
8. χουν], 6 : [7 4η. 1], 5. 
ΤΟ οἵδε ἀεγίνδίίοη συρρεδιεὰ ἴογ ἴῃς 

ψογά 0..}» 5 ἃ τοοῖ 85)", “ρ Ὀ6 βἴσοῃρ," δηὰ 
ἃ 5υδοίδηῖζίινε ἔοιτηθαὰ ἴτοπὶ ἴἴ 5 χη γιης “ἃ 
τᾶτη." ἩΗδρηςς ἴπε (δαδϊάθο Ταγζῦπι δληὰ (ἢ 6 
ἀὐάρη δυϊμου6ε8 ἜΠΕΑ ἰγαπϑὶαῖς 1 

4)», “αὐυπιρεῖ οὗὨ ταπὴβ ποτῃ. Ὅλο ΑἹ . 
Βὰ5 δάἀορίοά [}}}8; 25 [)48 4130 ΓΘΟ ΏΓΥ Εὔγϑῖ, 
Βυῖ [δ ἀγχυτχηοθηϊβ ὈΥ ἡ ἢ] ςἢ 1}}15 τοηάοσίηρ 18 
δι ρρογίοα τὸ Ἰσἰδοΐοσγ. ΤῊ σοοῖ 15 γα] 
ΔΏ Δ5ϑυτηθαὰ Ομ; δῃὰ [Π6 δϑβϑοσίοη οὗ Ἀδθθὶ 
ΑΚῖθα, {π4ἰ ἡοδεὶ ἴῃ Αταῦὶς πιθδὴ8 ““ἃ Χϑτη,; 
5 Ργοπουπορὰ ὈΥ Βοςοβδασί ἴο ὃς “" σοτηπηθηΐιπὶ 
ογο Ἀδδθίηϊουπι." Μογεουοσ, 45 Βοοδατῖ 
οὔϑεγυοϑ, [6 ἤόσγῃ οὗ ἴῃ γαὰπὶ 5 50114, ἀπὰ ποῖ 
δἵ 811 3: 140]6 ἔοσ θείης ϑοὰ 848 ἃ οογῃεῖ, 866 
“Ἡϊϊογοζ., ἱ. 2, 43. 

ΝΟΤΕ Β. Τε (δρίυτο οὗὨ ετῖςο. 
1. Νασίουβ δι(οτηρίβ ἤδνο Ὀδθη πηδάδ ἴο 6Χ- 

Ρἰδίη ἴῃς 211} οὗ Τογίςδο ΟΥ̓ πδζιιγαὶ οδι1.868, ἃ5 
ἐς. ἴ!ο υπάοΙτηϊπίηρς οὗ ἴῃς νν4}}18 (Ῥδι}0.5), 
ΟΥ̓ 8η δαγπηυδίο ( [2}}η}, ἃ βιυάάθη 5840} 
(ἔννδι 4), ἀεϊϊνεγοά γοῦν δῇῆοσ ἴπε σὸ- 
Ρολῖθα Ῥγοςσθβϑβϑίοηϑ ἀδὺ δῇοῦ ἀδὺ ἢδά [σγοννῃ 
1ῃ6 ἀείεπάοιβ οὔ {πεῖ γ υλγὰ (Βδιοῦ, Μδυγοσ, 
ἄχς.). Βιυῖ ἴπδ παιτδῖνε οὗ (818 σῃαρίοσ ἀοδ8 
ποῖ αὔογὰ ἴῃς 9}15ῃϊοϑὶ νναγγδηΐ ἔῸΣ ΔΥ συ ἢ 
ἐχρδηδίίοηβ, ἱπάθεἀά ἰ5 τοΐδ!  ῦ ἱποοηπίϑϊθπὶ 
στ ἴοι. [ἴ πιισῖ Ὀ6 ἴἌΚοη 85 ἴἴ ϑἰδηάϑβ: 
Δηά 50 δίκη 1ἴ ἰπῖθηάβ, δεγοηὰά 411] ἀοιιδίῖ, ἴο 
ΠΑΙΤΑΪΟ ἃ τηϊγαοϊθ, Οὐ γαῖ ἃ 56 7165 οὗ τηἱγλ- 
εἰε8. δίηςε {πε ἴδε ἐχρίδηδίίοῃβ ἴῃ ᾳυεβίίοη 
ΡῬτοοθεοά (γουρῃουΐϊ οἡ ἴδε δβϑϑιπηρίοη τῃδὲ 
ἃ παζταῖϊνο οὗ ἃ πηγδοϊο 15 ποῖ ἴο Ὀς γειὰ 85 
ἃ Ὠλττδῖϊνο οὗ ἴὩςῖ, ἴἴοβα ννῆο οὈ]θςοῖ ΔΙ ορ ΠΟΥ 
ἴο 506ἢ} Δ 550 ΡΓ ΟΠ ΤΠΔΥ ῬΓΟΡΕΓΙΥ͂ ἜΧΟιι56 
{Πογηβοῖνοβ ἔγοπι ΘΧΑΠΊΠΙΠ ἜΧΡΙ ΔηΔίΟἢ5 νυ ἰ ἢ 
τὸ δαϑοὰ οἡ 1, 

1. Βυϊ "ἢ νχὸ γσοϊοςῖ ἴῃς δχίοπι [ῃδί ἃ τεοογὰ 
5 ποῖ ΠΕΟΟΘΒΒΑΓΪΥ ὈΠἪΪΞἸΟΓΙ ΔΙ Ὀθοδυβϑο ἱξ ἰ5 
ΤΑΙ ΓΔΟΌΪ]Ου 5, ΠΟΥΘΓ ΡΟΓΠΔΡ5 νν88 ἃ ΓΤ ΪΓΔΟΪΘ ΤΟΥ 
ποοάεα (ἤδη [μὲ να] ἢ χανε [ετίομο ἴο [οὈϑἤυδ. 
[15 ἸΟΙῪ νν4}1}5 δηὰ ννεὶ]-εποεὰ ραῖεβ πιδάς 1ἴ 
5: ΠΊΡΙΥ ΠΆΡΓΟΖΠΔΌΪς ἴο ἴΠ6 15γ86}1165---ἃ ποπιδὰ 
ῬΘΟΡΪΟ, τεασγοά ἴῃ ἴῃς ἀεϑετῖ, ἀσϑιζυϊο ἰ|κὸ οὗ 
ἴῃς οηγίηεβ οἵ ΑΓ [ὉΓ 4554: {Πὴἠρ ἃ ἰογβοὰ 
ἴοντι, δηὰ οὗ 5Κ111 δη Ὄχρογίοπος ἴὴ ἴΠ6 ιυ.56 
οὔ {ποῖ 1 πὶ δὰ δὰ ἴποπι. Νοίμπίηρ Ὀυΐ ἃ 
ἄϊτεςξ τηϊογίοσεπος οὗ ἴῃς ΑἸΤΑ ΡΠ οουϊὰ ἰη 
ἃ οΕΚ5 {ἰπ|6ὸ σῖγα ἃ ΟἿ |κὸ Τογίοδο, ἴδο- 
ΓΟΌΖΧΕΩΙΥ οὐ 115 συδτὰ δηὰ ρῥγεραγεὰ (ςξ 1], 9 
54η4. δηὰά τἱ. 1), ἴο Ὀοϑίθροῦβ δζυλίθα 85 ὑγ ΓΟ 
7οϑῆιλ δηὰ ἴῃς [οὕν8. 

4. Εὐππεσ, ἴὰ6 τηΐγαοὶς ννᾶ8 ΤΟ Δ  ΚΔΌΪΥ 
ΘΟΔΞΟΠΔΌΪΕ δηὰ Δρργοργίδίθ. Θγίοθο ννᾶ5 ἴῃ 6 
ἤγοί γτελῖ σγ οὗ Οδηδδη ψἢϊςἢ [σγδοὶ γοδοῃποά, 
δηά οπς οὗ ἴῆς Ξἰσοηρεϑβὶ δηὰ σοῃοσῖ, Βιιῖ 1 

ΤΟΒΘΗΌΑ. ΚΥἱιΙ. 

νγ25, αἴοσ [6 δΙ]ΒΙπηοηὶ οὐὗἁὨ σογίδίη αἀϊγοςτοης 
ὙΠΙΓὮ οτηδηδίδα ἔσοπι Οοά ἢἰπηϑοὶῦ Ὀυϊ σου]ὰ 
μαναὰ ΠΟ ρΡοϑβϑίδ]ε ἱπῆποπος 1η {πεπηβοῖνοβ Ὡροῃ 
[}6 τ ϑυ τ, ρίνθη δὲ οηςθ, νυποιυΐ ἃ Ὀἷονν, Ἰπῖο 
[ἴῃς ροννεσ οὗ ἰϑγδεὶ. Νὸο πῖοσε Ἴοηνί ποίην 
Ῥἰοάχε δηά ἰογείοκοη Ἵοουϊὰ δὲ σίνεη οὗ ἴδ 
ςοπαυσβῖ οὗ ἴῃς ννβοὶς ἰδηὰ οὗ νυ ϊςἢ [οτος ῆο 
ννὰ3 ἴῃς ἢγϑοῖ ἔτ 5 ; ΠΟ ΤΏΟΓΟ 50ὙἸκὶηρ ἀθηοη- 
δίγαϊίοη [ῃδῖ [ῃαἴ σοπαιοβῖ, [που ἢ ποῖ ἰπῃ ΘΥΟΥΥ͂ 
βίδζε δΔοςοοιηρ 5Π6α 50 πε γον νου Πυπιδῃ 
(0 - οροσγαϊίΐοῃ, ννῶ8 πευογί μος ἀδσροπάεηϊ 
τῆγουφδοιυΐ οἡ 1[Π6 νν}}} δῃά (Π6 νψοτγῖς οὗ Οοά. 
[{ τπιυϑὲ θὲ δά δὰ {παΐ ἴῃς []}] οὔ 76τίοδο 
ΘηΒ. 1 Πρ οἷἶοβα ὑροη {ἢ 6 πηϊγασυϊουβ ραβϑᾶρο οὗ 
]ογάδη, νου] ἱπιργεββ οὐ ἴἢε ρβθορὶβ, ὕγοπε 
Ἔνοῦ ἴο Ὀ6 ἰοεὰ ὉΥ ἴΠ6 56 563, δη ἃ ̓ τῆργ655 ἴΠο πὰ 
85 ὨΔΡΟΪΥ ΔΠΥ οἴποσ ςοποείνδῦδϊα οοη)ιποΐυτε 
οὗ δνθηΐίβ οουϊὰ ἀο, (ἢαῖ (ἢ6 5Ξ4π|ὸ Οοὰ νῆο 
Βδὰ ἀε]νογοά τΠοὶσγ ἐδῖμογβ οὐυΐ οὗ Εξγρῖ δπά 
Ἰεὰ τῆεπὶ [σου ἴῃς Ἀοὰ 868, ννᾶβ ἢ 
]οβῆυδ πο 655 εβδοϊυδιν ἴδῃ Ης παά δδεη 
ὙΠ Β Μοϑβεβ. Τῆς β8π|6 ουθηΐβ σοζεπίὶν ἰδυρῆϊ 
[86 ἱπῃῃδθιδηΐβ οὗἩ (ἰδπδδῃ (Ππδὲ ἴδ ϑιισσθϑϑοβ 
οὗ ἰϑτᾶθ] ὑγοσὲ ποῖ τῆσγο πυμηδη {ΠΠπ]ρἢ5 οὗ 
ΤΏΔη ραϊηβῖ πιδῃ, δηὰ [δὶ τῆς Οοά οἔὨ [5γδοὶ 
ννᾶ5 ποῖ ἃ5 “ ἰῆς γοάς οὗ [6 σου ηιΓ165. ΤῊΪς 
ἰοβθοη βδοπῖθ οὗ ἴπεπὶ δὲ θοαὶ ἰραγηΐ ἴο {Ποῦ 
δαί νδίο, δι... Κδηδὺ δπάὰ ἴῃς Οἱ δθοηϊίοβ. 

4- ΤΊηε ἀεἴ21}5 οὗ (ἢ ογάεγϑ ρίνεη Ὁγ σοὰ ἴο 
οβἤιᾶ (ΤΕ Γ568 3-6) "Ἰυϑῖγαϊε [656 ἰαϑί ροϊπίβ 
τίποτ, Τῆς (γυπιρεῖβ οπιρίογοά ννοσὸ ποῖ 

ἴῃς 5ἰἴνοσ {γιυπηρεῖβ 564 [ῸΓ 5:5 π2] Πρ [ἢ 6 
ΤΩΔΙΒΏΔΙΠηρ οὗ [Π6 Ὠοδί δηά ἔοσ οἴμοσ νυατῖκο 
ἡκοῖ τρῶν ν Νυπι. χ, 2), Ὀυΐ τῆς ουγνοά 
ΟΥΠ5 οτηρίογθα Ὁ υϑῃογηρ ἴῃ ἴἢ6 [{|0 1166 

δηᾶά ἴῃς ϑαδθδίίοδὶ Ὑδὰγ (ΠΧ Χ., σάλπιγγες 
ἱεραί: ςἔ, οῃ 1,6ν. ΧΧΙΙ, 24). ΤὩς {Γυτηροῖβ 
ΨΟΓΟ ὈΟΓΠΘ ΟΥ̓ ᾿γϊοϑίβ, δηά ΟΤῸ δόύθῇ ἴῃ 
ὨυΣΊθΕΥ ; ἴῃ ργΓοσαβϑίοηβ σουπὰ [ογῖοῃο ἡγογα 
ἴο Ὀ6 πιδάδ οἡ ϑδνδη ἄδύϑ, δηὰ ϑδόνϑη {{π|658 οἡ 
[Π 6 ϑευθπίῃ ἀδΥ, [5 ἸΔΥΠΡ ἃ 51655 οἡ ἴῃ6 
βδοσὰ ΠΟΠΊΌΟΥ δόνθη, νὩ 1 ἢ ννᾶ5 δὴ ΘΙ Ὁ] ΘΠ 
ΤΛΟΙΕ ἘβρεΟ Δ ΠΥ οὗ (86 νοῦ οἵ Οοά. ΤΒο 
Ατκ οὗ Οοά δἷϑο, ἴμο ϑϑαΐ οὗ Ηἰ5 βρεςῖδὶ ὕγσγὸ- 
56ης6, νγὰ5 οδιτίοά σουηὰ τὴς οἰγ. ΑἹ] τῆθ86 

ἰου λα νγεσε οδ]ουϊαῖοα ἴο 5εῖ ἔοσίἢ 5γπὴ- 
᾿Ι ΔΙ, δηά 'ἰπ ἃ πιοάδ διυσὸ ἴο διτοβὶ (ἢς 

δἰϊοηίίοη οὗἨ ϑ [ἢ6 ρεορῖὶς, ἰῆς ἕδεϊ (Παΐ {ΠΟΙΓ 
ἘΠυΠΙΡῺ νγὰ8 Μ ΏΠΟΙΪΥ ἀπο ἴο {π6 πιρὰϊ οὗ (ἢ 6 
Ι,οτά, δηὰ ἴο 18δῖ σονεηδηΐῖ υνῆϊοἢ τηδάο ἐμοῖσ 
οϑιυ5ς ἢ 5. 

5. ΤΠ6 ΘΠ ρ᾽ ουτηθηΐ οὗ τρθδη5 κὸ ἴδ656 
Ὀεΐοσγε τὴς νν8}}15 οὗ ἃ οἴτοηρ ρδιτίϑοῃ, δηά 
[Παῖ ἴῸΣ ϑενθὴ ἀδὺβ οἀδὺ ΟΥ̓ ἀΔΥ, ταυβδῖ ἢᾶνα 
τηδάο [ἢ [5γδο} 1658 ἃ ἀογίβίοη ἴο [ἢ 6 νυνδιτίουβ 
οὗ 7επςβο, ἀπά 50 ὑγονβὰ ἃ {τἴ2] οὔ ἤΠ, οὗ 
Ῥδζιεηςο, δηά οὗ ορεάϊεηςε (ςἔ, ΗδΘδ. χί. ο). 

6. Τα Τμαρίεσ στοδὰ ἴῃ ἴδς ᾿ἰρδΐϊ οὗ (ἢ ς 
Νεν Τεβίδτηθηϊ [845 ᾿παϊσδίοηβ οὗ ἃ ἔυγῖ Ποῦ 
προ δηὰ Ὀοασγίηρ ἴδῃ βυςἢ ἃ5 σοποογηθὰ 
]οβδυδ ἀπά 16 εννβ. Α5 [οδβϑι, ἴΠ6 ἰοδάου 
δηά οδρίδίῃ οἵ ἴΠ6 [ον δὰ {ΠΕΟΟΤΔΟΥ͂, 15 ἀουδῖ- 
655 ἃ ἐὰν ΟἸγῖϑῖ, 580 τηυϑὲ [εσίςδο Ὀς6 ἰἌκθῃ 
(ν8 Ομγιϑδῃ Ἐχροϑιζοσβ) ἃ5 ἃ ἴγρε οὗ 
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ΤΟΘΗΌΔΑ. 

[86 Ῥονγοῦβ ορροβοὰ ἴο Ὁ σίϑῖ δηὰ Η!5 σδιι96. 
ΤΟ {π|ὲ8 ννΠ] ἢ ῥγαράσγε ἔοσ ἴῃς οἷοϑε οὗ 
Οοὐβ ργεϑεπὶ ἀἸβρεηϑδῦοῃ ἃγὲ 5 σηδεὰ 1η ἴῃς 
ἀδγβ8 ἀυτγίηρς νος ἢ [ἢ6 Ῥεορὶθ οδεγοὰ δπὰ 
νναϊϊο : 25 ἴη6 ΠυΠΊΡΕΓ οὗ ἴμοϑε ἀδγϑ, ϑεύθῃ, 
[ἢ6 πυμίδοῦ οὔ ρογίδοςὶοη, γτοργοϑθηΐβ [Πα ““[}}}- 
Π658 οὗ {{π|6,᾿ Κηοννη ΟὨΪγ ἴο Οοά, δῖ νῆϊον 
ΗἰΪ58 ἀϊπροηβδαίΐοη υν}}} ουϊπιπαῖο δπα οἶοϑα. 
ΎΤΠι5 ἴπ6 οἰγουπιϑίδηςοϑβ ννἰςἢ ἰεδα ὑρ ἴο ἴῃς 
Δ]] οὗ [Θγίςῆο ἃγὸ δῃ δοῖθαὰ ῬσΟΡἤΘΟΥ, 85 ννᾶ9 
[δὶ (11 [561 νν ϊς ἢ ϑεῖ5 ἕοσί ἴῃς ονετίῆτον 

ΟΗΑΡΤῈΚ νῇ. 
1: 72ε Πεγαείδίες ἀγὸ τηριζορ αὐ Αἱ, 6 ρελια): 

εορεῤία»,. τὸ Οοά ἐρείγμείείλ ἀέγε τυλαΐ 10 
ἄρ. τό εάν ἐς ἰαξερε ὧν τάς ὥέ. τὸ ἐς 
εομγεεοίοε,. 22 Μἶε απά αἱ ἀξ λαα αγέ αζἷέ- 
“ἰγογαΐ ἐκ ἐδε ναίζεν οὐ “«λονγ. 

Τ᾽ ιτδὲ ομ]άγεη οὗ 1βγδεὶ Ἴοοηι- 
ταϊτεὰ 4 ἴγεβρα88 ἰῃ ἴΠ6 δς- 

“οἷν 55. συΓϑβοα {πίηρ : ἰογ “Αςβδη, τῆς βοη οὗ 
τ0Ἀτ. 2.7. Οδγηλ, ἴῃ6 8οη οὗ Ζδδάϊ, τῇς 80 

ΑΟΗΑΝΒ 51Ν ΑΝῸ ΡΟΝΙΒΗΜΕΝΈ. 

ΓΠΗΑΡ. ΥἹΙ. 1. 72ε εὐῥάγεη 97 ]εγαοὶ οο»η- 
»εἰ πε ὦ ἐγρα...}] ΤὍὙὨο γοσῦ Βοσο υ56Ἁ (ςἕ οἡ 
1,δν. Υ. 15) τηθδῃ8 ““ἴο δοῖ σον ΤΥ," δηά 30 
ἐο δεῖ {γεδοβογου ΒΥ δηὰ σοιηπλς 4 ὕγεδοβ 
οὗ (1. [Ιἴ 8υ20]}7 ἀοϑοσίθεβ [πὸ 5ἰη οὗ 
Αςδδη, ῆο μαά ρυτγοϊηοά δηὰ πιάάδῃ δυΨΑΥ 
(αἱ νοι δά Ὀεοη ἀεαϊολῖοα ἴο Οοά Ὁγ ἴδ 
θη (ςξ νἱ. το; ει. Υἱὶ. 25, 26). Ηδηοε, ἰῃ 
ΓῚ ἰα] 56η56, Αςἤ8η᾽5 5ϊη νγᾶ8 “ δραϊηϑίὶ τῆς 
1,ογὰ." ((Ε νόσϑεβ 1ΐ, 1.5.) 
Το “ "νν85 ἴῃ δςξ οὗὨ οἣς τηδῃ, γεῖ 

5 ἱπηρυϊοά ἴο 411 Ι5γαοὶ, σις ἢ 4150 5Π8τεβϑ ἴῃ 
[δα ῬΟΠΔΙΥ οὗἉ 1ἴ, νεῦβε 5. ὙᾺ]5 15 ποῖ ἴο ὃὈ6ὲ 
οχρ δηθὰ 45 τοι ρα 411 [86 ρεορὶς ραγιοἰραϊοά 
ἴῃ ἴι6 σονοϊοιυβηθ55 ἢϊς ἢ ἰοὰ το Αςῇμδηἢβ 81 
(εἢ νεῦβϑεὲ 21). ὙὍ)ε παίΐοῃ 85 ἃ πδίϊοῃ ννᾶϑ 1ῃ 
σονοηδηΐ ψὩ Οοά, ἀπά 15 σεαἰοὰ Ὁγ Ηἰπὶ 
Ποῖ ΤΔΟΓΟΙΥ 45 ἃ πυηδεγ οὗἉ ᾿παϊνί 11.415 ᾿ἰνην 
τορχοίβοσ ἴοσ {μοῦ οὐ ῬυγρΟϑ68 ὉΠ οΥ σΟΠ}- 
τὰοῇ ᾿ηϑε τ] οη5, δι 45 4 Ὠ1Υ]ΠΕΪΥ σοηϑετυϊοά 
ογξαηίς ψοϊθ. Ηδρησοα ἴδε 8ϊη οἵ ΑἼβδη 
ἀοῆ]οά {πὲ οἴ ΒΕΓ τρεθεΓ8 οὗ ἴπ 6 σοταπιι ΠΥ 
48 ἍΜ] 25 δἰπιϑοὶξ, δηὰ τοῦδε ἴῃς ῥθορὶθ 
ἙοοἸ]ο νοὶ οὗ ΒΟ] π6858 θείοσε Οὐ δηὰ δοςορῖ- 
δοϊοηο85 ἢ Ηἰπι. [5γ86] δὰ ἴῃ ἴΠ6 ρεύβοη 
οὗ Αςδδη ὕγοκοη [86 σονθηδηΐ, γϑῦβε 1ι; σοά 
ἰπογοίοστα σου πὸ πιοῖεὲ ἀσγίνγα οὐδ τδο 
(ὐδηδδηϊἴ68 δεΐοτγο [6 Πὶ. 

ἐδὲ αεεωγεά ἐδίη.ἢ ἘΔίπεσ “ἰὴ τῇ ΙΓ ἢ 
δὰ δϑοὴ ἀεονοϊοα οΥ ἀεάϊςαίςα." ὙὉΠ6 5:1ν 6 Γ 
δηά κοϊά, ἄς., γεγα ἴο σοπῖα 8ἃ8 οοηῃϑεογαϊο 
(Πϊηχ8 ἱπῖο τῆς {ΓεΑϑΌ ΤΥ οὗ [86 δδης(υΓΎ 
(υἱ. 19); {με τεβῖ οὗ ἴῃ 3Ρ011 νγᾶ8 ἴο ὃς διιγηοά 

ΝΙ.ΌΙΙ. 

οὗ 41} (ἢδΐ γοϑιϑίβ [6 Κίηράοπι οὗ νης ἢ Ογίςὶ 
'5 ἴῃς Πεδά ; δπά ραγί οι δγ] ἴῃς ἀδΥ οὗ Ἰυὰρ- 
τηοηΐ, ἰη ν ς ἢ ἰδ Τονουῖῆγονν νν1}] Ὀ6 ΔΙ] 
Δηὰ ΠΏΔΙΪΥ Δοσοιηρ] ἰ5ηθά, δι. Ρδιι, ἱπά 
ἴῃ ἀοβοδίηρ (πὶ ἀδΥ, βϑθοπηβ ἴο Ὀοῖτονν ἢϊ5 
ἸΠΛΔΡΟΓΥ ῸΠπὶ ἴΠ6 ὙΘΓῪ σΠαρίοσ θοίογο τ.5 ννῆεη 
δ 58 γΥγ5: “ὙὝΒΟ 1 ογὰ δ πιβοὶ 5}}4}} ἀδβοοπὰ 
ἔγοπῃη Ὠθάνθ ν 4 βῃοιυῖ, ἢ [ἢ 6 νοῖςθ οὗ 
{86 ἀγομδηρεὶ, ἀπὰ 8 [6 ἰτυτρ οὗ Οοά," 
1: Τμ655. ἵν. 16. 

[ν. 1--- 2. 

οὗ Ζεγδῇ, οὗ τῆς {πδε οὗ Τυάλῇ, τοοῖκς 
οὔ τῆς δοςσυζβαά τῆϊηρ : ἂἀπὰ {πῈ Δῃρεγ 
οὔ τὴ6 ΠΙΟΚΡ νγα8 Κιπάϊεἀ δραίηϑι τῆς 
ομ]άγεη οὗ [βγδεὶ. 

2 Απά Ϊοβῆυδ βεηξ πιδῃ ἔγοπι [6- 
ΓσΠο ἴο Αἱ, ψῃϊςῃ ἐς θεείάς Βειἢ- 
Ἄνθη, οἡ ἴδε εδϑὶ 81:4ε οἵ Βειἢ-εἰ, δηά 
5ρᾶΚα υπῖο {Πεπὶ. βϑαγίπρ. Ὁ ὑρ Ὧπά 
νίενν ἴπ6 σουπγ. Απά τῇς ππεῃ 
ὑγοηΐ ὕρ Δἀηὰ νϊεννεά ΑἹ. 

ψἢ ὅγο, 88 ἃ βδςσγιῆςο οὗ ἴΠ6 ἄγος ἔγυ 8 οὔ 
[5γ86}᾽5 ςοηηιιοβίβιυ Ασοἤδη, ἤθη, ἰη αἀἰνοσττην 
ΔΩΥ οὗ [656 ἀενοίοα τΠϊηρ8 ἴο 818 οὐνῃ ριΓ- 
ΡοΟβ565, ςοπηπη[6ἀ [Π6 510 οὗ 5δογίίοζε, [μδὶ οὗ 
Αηδηΐδ8 δηὰ ϑδρρῆγα. Τε σοηοηρ ο ΧΧ. 
ἴῃ 1818 ρίαςο (ἐνοσφίσαντο ἀπὸ τοῦ ἀναθέματος) 
8 ΔΡΡΑΓΘΏΓΥ τεβοςοϊεά ἴῃ (πε Οτεεῖκ (ἐνοσ- 
φίσατο ἀπὸ τῆς τιμῆς) οὗ Αςἴϑβ ν. 2, 3. 

“εδαπ".}] Οα]οὰ τ (ἤἣγ. 11. 6 “ραν, ἴδ6 
Ἰίᾳφι!ἀ8 ἢ δῃὰ τσ θείης ἱηιογοπδηρθά, ρογῆᾶ 
ἴῸΓ ἴΠ6 51Κὸ οὗ δοσοιητηοάδιίηςρ [Π6 πάπηο ἴο (ἢ 
του δεδαν, “ἴσου ]θ" (ς νεῦϑὲ 25). [ϑορῆι8 
(8115. Ἀ1πὶ “εῥαγις. Ζαδάϊ 15 ΞΘΏΘΓΑΙΪΥ ἸάΘηΓ- 
βΒοὰ νὰ ([Π6 Ζώπγί Οὗ τ Οἤγ. 11. 6. Ζεγαϑ 
νγ48 {ἢ Ὀγοῖμεσ οἵ ΡΏΔΓΟΖ δηὰ 8οὴ οὗ [υἀδἢ 
(Οδϑη. χχχυθ. 29). [ἢ ἴΠ6 ρεποδίορΎ ΒΟΥ 
εἰἴνσθη ψγεγα Τοτηρίεῖθ, Αοἤδη ψουὰ τἢ05 ὃς 
ΟὨΪΥ {86 ΠΗ͂ ἴῃ ἀσϑβοθηῖ ἔἴγσγοπι [υἀΔῃ. Βυῖ 
{Πόσο 15 ||1|6ὸ ἀουδὲ τπαΐ, ἰῃ [Π]5 ολ586, ἃ5 ἴῃ 
οἴποσβ, ϑονοσδὶ ρθη γΔ Οἢ 5 ἀΓῸ οπλοά, ποῖ 
{ἸΚογ ([ἢο56 ΒΓ Ιηϊοσνθηθα δεΐννεθη Ζεγδὰ 
δῃηὰ Ζαδάϊ, αηὰ ψἢϊο οονογοὰ ἴδ 6 ς6 
δεϊνεεη [Π6 τηϊρταϊίοη οὗ Ϊδοοῦρ᾿8 μουϑεδοϊά 
ἴο Εργρῖ δηά ἴδε Ἄεχοάυβ. ((ξ οὐ Ἐχ. 11. 1, 
δηὰ Νιπὶ. ΧΧΥΪ. 59.) 

Δ. ἬΝ νντιθη σϑη. χὶϊ. 8 δηὰ χὶϊ!. 2 αὶ, 
45 ἴῃπο ν υἱραῖΐο χίνοβ ἴ οί ἤοτο δηὰ ἴποσγε ; (ῃς 
“γα οὗ Νεῆ. χὶ. 31; “1ἰ|.αὁ οὔ 15.χ,. 28. 0ΧΧ. 
Γαὶ; ἴῃ Οεη.,]. ς. ᾿Αγγαί. ὙΤε εχδεῖ βἴε 15 
ὯΟΥ υπηςογίαϊη, ΑἸ Βουρ ἢ ἴῃ ἴΠ6 πιο οὗ Εἰυ86- 
δίυ8 ἰἴἃ νψὰ8 Κῆοσῃ. (866 " Οηοχηδϑῖ. 8. Υ.ΨἍ 
᾿Αγγαί.) Αὐταθδηι 18 ἀοβογ θεὰ, Οεῃ. χιὶ. 8, 45 
Ρἰοδίης 5 ἴεηξ θεΐνψοεη Αἱ δηὰ Βεῖβδεὶ ; δηά 
ἴμεϑε ἴνχο ρῥἶδεθ8 ψεγε, 85 Ἀοδίηϑου "Β. ΚΒ. 



ΦΟΒΘΗΌΛΔΑ. ΓΥΙΙ. 

Βγουρῆς {ἢ]18 ρβορίε ονεῦ Ϊογάδη, ἴο 
ἀεἰνεῦ 8 πο [ἢς Παπὰ οὗ {πε Απιο- 
ΓΙῖα8, ἴο ἀδβίσου υϑὴ ψοιυϊά το (οά 
να δά Ὀεεη ςοπῖεηΐ, αηὰ ἀνγοὶξ οἡ 
[Πα οἵδεγ 5:46 Τογάδη ! 

8 Ο [μογὰ, ψῇηδὶ 582] 1 8.γ, θη 
᾿Ιςγδε] ταγπεῖμ τμεἰγ ἴθΆςο 8 Βείογε τμεὶγ " οϑ. 
ΠΟΣΝ, εὐ 

9 ἔογ τῆς (ὐὑδμδδηϊεβ δπά 1] τῇς 
ἱπηδὈϊΔπῖβ8 οὐὗὁἩ τὴ6 ἰαπὰ 58}4}} ἤδξᾶγ ογῦ 
117) ἈΠᾺ 5}4]}] δῆνιγοη 8 τοιυηά, δηά 
ουζ ΟΥ̓ οἷἱγ πᾶπὶὲ ἔτοπιὶ ἴῆ6 δδπῇ: 
δηά ννῆδῖ ψη του ἀο υηἴο (ΠΥ ρτεαῖ 
παιηθὶ ι 

Ιο ΠΤ Απά (ἢε ΙῸᾺΡ 844 υπῖο 
]Ὀβῆυ, (δεῖ {πες ἀρ ; νῃετγείογε Π|168ῖ 

37 ν. 3-11.} 

4 Απὰ {πεὺ τεζυγπεά το οβῆυδ, 
Δηά 54] 4 υπῖο πίμα, [με ποῖ 411 {πε 

ΗΕ. ρθορΐε ρὸ ὑρ; δυῖ ἰεῖ ἴδδουξζ ἴγγο οὕΓ 
κκασο ἴῆγες ΤΠουβαπὰ τηδη 80 ᾧὕρ δπά 8π|ϊἴε 
αὐομέ 3οοο ΑἹ, πα τλᾶκε ποῖ 411 τε ρεορὶε 

ἴο ἰδθοιυγ {ὨΙΠεγ; [Ὁ {ΠΕΥ {γε ὀμὶ 
ἴεν. 

4. ὅο ἴδεγε σγεηῖ ὑρ {δ έπεγ οὗ τῆς 
ΡεΕορΙς ἀϑουῖ [ἥγες τῃουβαηπά πΊεῃ : 
ἀπά τπογ ἢεὰ θείογε τε ππεη οὗ ΑἹ. 

ς Απά τπεὲ τῇεὴ οὗ ΑἹ 8πιοῖε οὗ 
τε ἀθουζ ΓΠΙΓ ἀπ 5ἰχ τηθῃ: ἴογ 
ΠΕΥ ομαβοα τῆἢεπὶ ἤν δείογε τῃ6 
δαῖθ εὐέπ ἀπῖο ϑῃεθαγίηι, ἀπά 8πιοῖε 
τῃαπι ἢη [Π6 ροΐπρ ἀονγῃ : ψνβεγαίογα 

᾿τδε Πολγῖβ οὗ τῆε ρεορὶε πιεϊίεά, δπὰ 
ΓΟ τ, 

τὴν Ὁ Η:δ. 
7 αἰέσε. Ὀεσλπηε 43 ννδῖεγ. 

6 4 Απάὰ Ϊοβδιδ γεηξ ἢ 18 Ἅοἰοίῃεϑ8, 
Δηὰ [6]] το {πΠ6 Ἄγ ὑροη 8 δες 
δείογε τῆς δεῖ οὗ τῆς. [ΚΡ ὑπ] τς 
Ἔνεητάς, ἢα ἀπά {με εἰάετγβ οὗ ἰβγδεῖΐ, 
Δηά ριῖ ἀυδῖ ροη τπεὶγ Πεδάϑ. 
7 Αμπὰ Ϊοβῆιδ 54ϊ4, 4145, Ο ἱμοτὰ 
Οοά, νβογείοσε πᾶβὲ ἴτῆου δὲ 4]] 

, 574, 575, ΤΟΙΏΔΓΚΒ, “ηοΐῖ 50 ἀϊπίδηϊ ἔτοτῃ 
Θᾶςἢ οἴδογ Ὀυΐϊ [πὲ [Π6 πηρῃ οὗ Βείβοὶ τη ρ]θά 
ἴη [86 Ῥυγϑιῖ οὗ [6 [5γδ6} {658 48 ΒΟΥ ἔοι σηθά 
(ςξ νἱῖϊ. 17) ἴο ΗῪ Ὀεΐοσε ἴῃς Κίηρ οἵ Αἱ, δηὰ 
(9 ὈΟΙΒ οΙ[[685 ννετὸ ἰθ ἀείδηςο]θβ8. ΥὙοῖ 
ἈΒΕΥ τεῦ ποῖ 80 Ὡδαγ διυῖ {πᾶ [οβἤιδ σου]ά 
Ρίδοε δὴ ἀπιθυβὴ οἡ {με ννεϑῖ οὕ Αἱ βου 
19 θείην οὐϑεσνοά ΟΥ̓ {πὸ τηεὴ οὗὨ Βείβεὶῖ, 
τυ ἢ ]5ὲ ἣθ ὨΙτη561} τοηηδίηθα ἴῃ ἃ υδ]] οὐ οἡ ἴδ 
ΠΟΙ οὗ ΑἹ (εἶ νἱῖ!. 11-132.) Ἐοθίηβοῃ 
ἐς ἈΑβϑὶρηβ5 ἃ58 ἴδε ῥγοῦδῦ]6 8116 [ἴῃς ρίδοοβ ψ τὶ 
Τα] ]η5 ποῖ βου οὗ εἰγ δ υννὰη. ΤῊΝ ἰ5 8η 
Βοιι ἀϊδίδηϊ ἔγοπι Βεῖδμεὶ ; Βανυηρ Ὡθᾶσ ΟΥ̓ Οἡ 
[86 ποτ ἴδ6 ἀθδὸρ ννδαὺ εἰ- Μυΐγδῃ; δηά 
[ονναγά58 ἴμ6 βου ἢ - νγοϑί οἴ ΕΣ 5ΠΊ4}1 6 ὟΝ δα γ8 
ἴῃ ψὮσῆ 16 δμηδυδοδάθ οὗ ἴῃ6 [β5γδο 68 
Γιρηϊ ΘΑ] πάνθ θοῦ σοηοραϊθά," βειδεὶ, 
[86 δησίεηΐϊ 1.2 (Οεη. Χχνῆΐ. 19), ,3 ἀουθε]655 
[6 τηοάδτῃ Μβρίίαη, οὐ Βεὶἐπ. 866 οὔ Οδη. 
ΧΙΙ, 8: οἡ Βείδεσυεξη, 866 ΟἹ ΧΥΪ. 12. 

8. ΤΡῶ ἀγὸ δωΐ Ξ«υ.1] ὍΤΕ το(Δ] ροριιϊδίίοη 
οὗ ΑἹ νγᾶϑ δδοιυΐ ἴνγεῖνε [βουβδηὰ (ςξ, νἱϊϊ. 24). 
Ιὰ οουἱϊὰ {μεγοίοσε ΠΑγΟΪΥ τυδίοῦ [ΠΓΘΟ 
1ποιυδαηδ νγαιτίοσβ. [{ νγὰβ [ποθὴ ποῖ [πὸ 
ταῖρ ϊ οὗ ([Ὠ6 τηθὴ οὗ ΑἹ Ὀυῖ τὴῆε 5η οὗἨ ΑἿῆδη 
ὙΠΟ οδυποὰ ἴδο ἀεῖδαί οὗἉ [5γδε]. 

δ. δδεῤαγὶ»..} Ἐδίδοσ, ρογῆδρϑ, “ 186 βίοπο 
Δττί.5. ὙΠ τψογά 15 ἀογίνοα ἔγοπι ἃ σγοοῖ 

ΒΡ γηρ “το Ὀγελκ." ΤΠΟΙ,ΧΧ. (ἔως συν- 
ἔτριψαν αὐτούς) σουϊά 8εεῖὴ ἴο ἢᾶνε δὰ ἃ 
ἀϊδοτοηῖς γεοδαΐϊηρ. ὉΠὲ σ5ηλδ ] 655 οὗ [δ6 
Βίδυ ρος ἡποηξϑῖ ἴῃς [51.846 }1168 ἰηπἰςαῖοδ 

του τῆ8 ἀροη τΥ ἔςε 
11 ΙβΒγδθὶ δμαῖῃ βἰππηεά, δηά {ΠῈῪ 

ἤᾶνα αἷβδο γδηβργεββεὰ ΠΥ σονεηδηῖ 
ννΠ ἢ 1 σοπητηαπάθά {ἢ επὶ : ἔογ {ΠῈῪ 
ἢδνε Ἄνθη ἴδκεη οὔ [ἢ6 δοςιιγβαὰ τῃΐηρ, 
δηὰ ἤδνε 4Ϊ]50 βἴοϊθῃ, δηά Ἂ 1556} 8] 6 ἃ 
Α͵5ο. δηἀ {πε ἢᾶνε ρυῖ ἐξ ἐνεῇ Δπιοηρ 
{Πεῖγ οὐγῃ βἴυ ξ, 

(δὲ ἔπε βοά φαγῖγ, ργοῦδοὶυ νἱϊδουΐϊ σϑα] 
ςοηῇιςϊ ἴῃ Ὀ4[116. ἐ 

Θ. Κεπὶ δὶς εἰοίδε:, απά 721} ο δὲ ταν δ---απά 
δωξ ἀιασὶ μῤοη ἐδεὶγ δεαάς.) Οὐ ἴμε656 β'βηβ οὗ 
τιουγηίΐηρ, «ἢ, 1,εν. χ. 6; Νυπι. Χχ. 6; 1 84π|. 
ἿΥ, 12. 

9. ρῥα!ὶ «υἱὲ ἐδοι ἀο ὠπίο ἐδ σγεαΐ παρε 3] 
1.6. “αἴον ἴῃς (δηδδηϊοβ μάνα οὐξ οὔ ΟἿΓ 
Ὧδπλο ὙΠδΐ νν}}} θεσοπια οὗ ΤΥ Νδηιο " Τἢῖ5 
θο]ά ἐχροβιυϊδύοη, [μΔῖ οὗὁἨ οηθ ψυτοϑι ηρ ἰῃ 
50Γ6 ἡδϑά ἢ} Οοά ἴῃ ρῥγαγοσ, {{κὸ [Π6 5: πῈ}}4Γ 
Ὅρρθαὶ8Β οὔ Μόοβεβ ἴῃ δύ] οῦ ΘΠΊΕΓρΘης 68 
(εξ. ἔχ. χχχὶϊ. τἰ, 12; Νυμπι. χῖν. 13, 566. :; 
Πευῖ. ἰχ. 28, 29) 15 Ὀαϑθὰ ὑροὴ Οοὐδβ ραβῖ 
ΡΓΟ 1568 δΔη τηετγοῖθ5. Ης Πδά σονθηδηίζοά ἴο 
δῖνο [6 ρεορὶς ἴδε ἰδηά οὗ (δηδδῃ, απὰ μιδά 
Ὀγουρῶῖ μετ ἴμ5 ἔδσ ΟΥ̓ ἴῃ6 ννοηάογινουκβ 
ΨΒΙΟ Ηδὀδ μαδὰ ντουρῆς ἔογ ἴθι. Ψνμαὶ 
ψου]ὰ δὲ 541ὰ οὗ Ηἰπὶ ὈΥ (6 Ὠοδίμοη 1 πον 
Ηε ρεγηπϑεα [στα] ἴο θεὲ ἀεπίσογεά Ὁ 

10, Οεὲ ἐδέθ ῤΡ.] Οοὐ᾽β ΔΠΒΟΣ ἰβ σίνθη 
ἀἰγεςίγ, δηά, ἀρραγεηθγ, βυάδάξηϊγ, ἴο [οβῆυδ, 
ἴῃ ἴεσπ5 οὗ διΠηρς τοργοοῦ, οβῆυδ πλυσὲ ὯῸ 
ἸοΏζοΣ 16 ΠοΙρ] 655 θοΐοσγε Οοά; [86 οσδιιϑδο οὗ 
(ἢς σΔ]ΑΠ ΠΥ νν858 ἴο δε ἕουηα οἰϑονγθογο, 

11. Δμο «Ἰοίφη, απά ἀἐϊεο»ιὀρά αἰο.ἢ ὙὍΗΣ 
ΔΏΣΕΙ οὗ Οοὐ «πὰ [πὲ Πεοϊηοιιβη655 οὗὨ [5786] 
81ὴ ἅτ τηδτίοὰ ὉΥ ἴπ6 δοσυπιυϊδίίοη οὗ οἶδυι56 
ὍΡΟΙ οἶδυιϑθ, ΘΠ ρἢαϑἰ8 Ὀεδὶηρ ξίνθη ἴο δε 
ΠΕ ἰΐοτῃ ἴῃ ἴδ6 ᾿Ιηὐϊοεϊτηοηΐς Ὁγ ἴδ τοροϊτοη 
οὗ “ αἰβο." Α8 ἃ οἰϊπιαχ ἔμεν δὰ ὄνεὴ ρυῖ 



48 ΦΟΘΗΌΔ. ΓΥἹ]. 

12 ΤΠ ογείοσε τῆς ΤΠ] άγεη οὗ [ϑγδε] 
σου]ά ποῖ βίαπὰ Ὀείογε πεῖν Ἐπ ΘΠ} 168, 
ὑμὲ τυγηεὰ 2.417 Ὅδοκβ θείογε {πεῖν 
ἐῃεπλίεβ, θεσδιι8ε ἘΠΕΥ ὑγνεΓῈ ΔΟσΌΓΒΘα: 
πεῖῖμεγ 11 6 νυ γοὺ ΔΩΥ͂ πιοζα, 
εχοερί γε ἀδβίσου πε δοσυγβεά ἔσο 
ΔΙΠΊΟΠΡ᾽ Υγοιι. 

12 ὕὕρ, βαποῖν τῆς ρεορὶθ, δηά 
ΒΔΥ, ΘΑΠΟΓ γὙούγϑεϊνεβ ἀρδίηϑθί ἴο 
ΤΏΟΙΓΟΥ : ἴογ τῆ 541 τἢε ΓΟΚΡ 
Οοά οὗ [Ιβγδεῖ, 7λεγε 15 ἅπ δοουτβεὰ 
«Ὠπρ; ἰῃ (ῃς πιϊάϑε οὗ ἴπεε, Ὁ [βγδεὶ : 
ἴπου οληξβῖ ποῖ βιλπά Ὀεΐοτα της 6η6- 
πΐε8, ἘΠῚ γε ἴλΚα ινΑΥ [Π6 Δοσυγβθα 
τὨϊπρ; ἔτοπὶ Δπιοηρ; γοιι. 

14 ἴῃ ἴῆε πιογηΐηρ {πεγείοτε γε 
8.4}} δε Ὀτοιρῃξς δοσογάϊηρ, ἴο γοὺτγ 
{Π0 68: δπά ἰξ 53}.4]1 θὲ. 2λαὲ τῆς {τῖδὲ 
ΠΟ τῆς ΠΓΟΚΡῸ τἈ Κεῖ 5141] ςοπιε 
δοςογάϊηρ, ἴο [ἢ ἔλπλ1 1168 δεν; ἀπά 
τῆς ἔπη ΐγ ψῃῖς ἢ (ἢ ΠΟΚῸ 5}4]}1 τλῖκα 
8[|2}} σοπηε ΟΥ Πουϑεῆο]ά8 ; δηὰ τῆς 
Πουβεῃο] 4 ννῆϊῖςἢ τπῈ ΙΒ 8841] τακα 
8Π.4}} σοπῖε πιδῃ ὈΥ πΊδῃ. 

Ις Απά [τ 5318}] θεὲ, ἐλαὲ ἢε τῆλξ 15 

[δὲ οοηϑοοσζαΐθα ΧΟΡΟΣ ρισ]οϊηοα τοπὶ Οοά 
“ Διηοηρ (ΠΕΣ οἾῺ δῖ" 2.2. Δρργορσγίαϊοά 1ἴ 
ἴο [ΕΙΣ ον υ56. 

1.5, Βεεσιμε ἐδεῦ «υεγε αεεμγεοεά. ΟΕ, νἱ. 18. 

14, 72ὲ Σιογά ἰαξε!.] 1.4. ὉΥ ἰΙοῖ, [{ 5 ποῖ 
ἰηάσεοα ἜΧΡΓΟΒΒΙΥ βίαια [παῖ ΓεσοιΓϑ6 νγ858 ῃδὰ 
ἴο (δος Ἰοῖ ; δυῖ {818 γε ἴς δὴ, [86 υδυχ] οη6 
ἴο ἀεδηοῖο ἴΠ6 ΓΔ]ΠἸρ οἵ ἴῃς Ἰοῖ ὕροὴ ἃ Ῥοῦβοῃ, 
ΕΥΘΠΕΙΥ τ ρ]1ε8 ἃ. ((ξ 1:. ϑ4π. χ. 2ο, δηά 
χῖν. 40544.) Ὗνε δζὸ ποῖ το] ἴῇ νγῆδί σγδηπΠοΣ 
(πὸ Ἰ1οῖ νγὰ8 οαϑὲ οὐ {818 οςςβδϑίἼοῃ. Τῆς 
Ηεῦτοενν ψοσὰ ἴοσ ἰοΐ (ψόγαϊ!, ἀεγινοαὰ πὶ ἃ 
γογῦ φΌ07,, ΟΥ̓ Ξαγαγ, “ ἴο ΓΟΪ]] ἢ) βυχροϑῖβ {παῖ 
512}} βδἴοηδϑ, ὑγΟΌΔΟΪΥ νυμϊ!ο δηα ὈΪδοὶκς ΟὨΘ68, 
ΜΈΓ υβεά. Ἴ ἢ 656 ΤΕΓΟ ὑΓΟ ΔΟΪ ἀγάνσῃ ἔγοπὶ 
ἃ ομοβῖ; βοῆσθ [πε Ἐσργεβϑίοηβ υδοα οὗ (ὃς 
ἰοῖ, [δαὶ 1 “ ςαπὶὸ 00, ΧΥΪΪ. 11, δηά “ σλπιθ 
ουΐ, χίχ 1. Το ᾿οΐ νγ85 τοραγάβά 45 ἀϊγεςϊοά 
ἴῃ 1158 Τοβ}] ὉῪ Οοά, ῬτχοΥ. χυϊἹ. 332 (Βεζγο, 

[ρ5, ἴθ “ἸΔΡ᾽ ΓΛΔΥ͂ ΤΟ 40 γῇ ΟΣ 
ςΒοϑῖ); δηὰ πεῆςθ ννᾶβ υϑοὰ οἢ ΠΊΔΗΥ ἰπὶ- 
Ρογίδηϊ οἼςδβίοηβ ΟΥ̓ ἴε [ἐνγ8 δηὰ ὉΥ οἵδοῦ 
πδίϊοἢ5 ἴῃ δηςίθηΐϊ {{π|685. Εν. (1.), ὉΓ ἀρροσ- 
Ὀοηπηθηΐῖ, 45 οὗ (δηδδη διηοηρ ἴῃς Ὑπψοῖνο 
Τηδεβ, Νυπι. χχνὶ. ςς; [|οϑδῇ. χίν. 2, ΧΥ͂ΠΙΙ. 
8 544.; Οὗδε 1,ενὶς 4] οἰΕ165, [οϑἢι. χχὶ. 4 544.; 
ςἕ, αἰ5ο ΝΕ. χί, τ ; οὗὁἁ 5Ρ01] οὗ σἀρίνοϑβ ἴα κθῇ 
ἰῃ γγαῦ, [οοἱ 111, 3; Ναδὴῆ. 11. το; τ Μᾷᾶοο. 
.:..36; δῖ, Μαῖξ. χχυῖ!, 35 : ΧοηοΟΡ. “Ογτοραά: 
ἷν. 5. δ5; ΤΕυςγά, [1. ξο. (12.) ΕοΣ ἀεῖες- 

[ν. 12---10. 

(ἌΚεη σι τῆε δοςσυτγθοά τῃϊηρ 5}4]} 
θε δυγηῖ ἢ ἔγε, μς δηά αἱ] ἢε 
μλτῃ: Ὀεσᾶυβε ἢῈ Παῖῃ {γδηβργοβϑοά 
πε σονεπδηΐ οὗ ἴῃς [οΚ. ἀπά δ6- 
οδυϑς ἢε δίῃ ψγουρῃς "ΟΙ]Υ ἴῃ ἰβγδεὶ. 1 ον δ 

Ι6 4 δο Ϊοββιυια γοβὲ ἃρ δι] 
τῆς πιογηΐηρ, Δπά δγουρῃς τεπεὶ ὈΥ 
{πεῖν {ΠῚ 65; δπὰ τς {τιρὲ οὗ Τυάδἢ 
ννᾺ5 ἴδίκθη : 

17 Απά δ ὕτγουρμε τῆς ἔπ Ϊγ οὗ 
]υάδλῃ ; ἀπά ἢε τοοκ {πε ἔδπλγ οὗ τῆς 
ΖΑτῖο5 : πὰ ἢς Ὀτγουρῆς τῃς ἔΆΠΪΥ 
οὗ τε Ζαγῃ 68 πιᾶη ΟΥ̓ πιᾶη; δηὰ 
Ζεῦ! ννᾶβ ἵλκεη: 

18 Απά πε διουρῇι ἢ Πουβεβοὶὰ 
τηδῃ ὈΥ πιδη ; ἀπά Αςἤδη, (ἢς βοη οὗ 
(ὐαγηιὶ, [ῃς βοη οὐ Ζαβαϊ, τς 9ὁοη οὗ 
Ζετγδῆ, οὗ ἴδε τπθὲ οὗ Τυάδῃ, νγῶ8 
τἌΚεη. 

Ι9 Απά Ϊοβῆυδ 8δἰ4 υπίο Αςῆδη, 
ΜΥ 8οη, ρἷνε, 1 ῥγὰὺ ἴπεε, ρίουυ ἴο 
τῆς Τὸκρ (ὐοά οὗ ἴβγδεὶ, δηά τηλίκα 
ςοηξεβδίοη υὑπῖο δἰπι; «ἀπά {ε}] πὶ 
πονν ψῆδὶ του πᾶϑὲ ἄοπα; ἢἰίάθ 22 
ποῖ [ΠῚ της. 

τίοη οὗ [6 συ], 45 ἰῃ [86 ςᾶ86 οὗ Αςδδῃ, 
οπαΐμδη (1 84π). χίν. 421) δηὰ [οὐδ (]οη. 

1. 7). (3.9) Εογ ἀοιοσπνηιης ἴὰ6 ῬΟΓΒΟῚ5 ἴο 
υπάογίδκο ἃ ἀδηρογουβ ΟΥ̓́ΝΜΑΙ ΚΟ ΘΠ ΟΓΡΓΒ6 

υάρ. χχ. το; Ηεοτοά. ἱϊ. 1τοϑ; Ηοπιος “1].᾿ 
ἱ:. 216; ΝΑ]. Μαχ. 1. ν. 3). (4.) ἔογ πιακίηρ 
ΔΡροϊηζπιθηΐ ἴο ἱπιρογίδηϊ διποῦοπβ (106ν. χνι. 
8 3η6.; 1 54Π1. Χ. 19 544.; Αςἴϑ,. λό; Ηογοά. 
1, 128; Ατιϑῖοῖ. " Ρο].᾽ ἵν. 11; Ηϑγοά. νἱ. 109); 
ΟΥ ἔοσ βῃβδγίηρ ἴῃς ἀυε8 ΟΥ̓ ΡΥ] 65 οὗ δλη 
οὔδοε διποηρϑῖ ἴποϑε σοησεγηρὰ (1 (ἤγοη. χχιν. 
21) Δηἀὰ χχν. 8; 51. [κὸ ὶ. 9). ὍΤΕ ολϑίίης οὗ 
ἰοῖ5 θεέογε Ηδπιδη (Ἐϑιδ. 11}. 7) ϑθότῃϑ ἴο ἕανα 
Ὀεεη ἢ ἃ τἱεὲνν οὗ ἀεϊεγτηηίπίηρ ἴμ6 ἸυΟΚΥ͂ 
ΟΑΑΥ ἔοῦ 8158 υηάετίδκίηρ δραϊπδὶ ἴπ6ὸ [εὐν8. 
ΤὨΟ ραββᾶρεὲ (σον. χυΐὶ. 18) ρογῆδρ8 ροϊπῖβ 
4150 ἴο ἴῃ εἰῃρὶογτηεηΐ οὗἉ [86 ᾿Ιοῖ ἴο ἀδοϊάς 
᾿Πκαϊίοη 

156. Βωγπὶ αὐ 3γε.} 1.6. αἴον ἢο Βδά Ὀδθη 
υἱ ἴο ἀφαίῃ ὈΥ 5βἰοηϊηρ (εἶ. γεῦϑα 25). ὍΤδα 
υτηΐηρ οὗ ἴῃς ὈΟΑῪ Δῇοσῦ σαρί(α] ρυπἰβῃπηεηῖ 

ννὰ5 ὑγοϑοσι θὰ ἢ ἜΧΕ ΓΟ ΠΣ οᾶ568 88 Δη ἀρῷτα- 
γδίίοη οὗ ἴπ6 Ρεηδ νυ (ςξ, [,ον. χχ. 14). 

190. Μη :“οπ.1] ὙὍῇθ ἸΡρϑαὶ ἰ8 σγάνο δηὰ 
Θαγηοβῦ; [οβῆυδ βου ,1Π6 5ρί γιί οὗ ἴπ6 πιδρὶϑ- 
τγαῖθ; δ6 88 πὸ 3} ν}}}} ἴο ἴ6 οἰδηάοσ, πο 
Ῥογϑοῦδὶ ΔΏΡῸΥ [ονναγα5 ἢϊι, τ 1151 οοηκίτδιηοα 
ἴο Ρυη!5ἢ 18 ΟΤΙΤΏ6. 

εἶνε α'ογ} 1ο δε Κογά.} Α ἴοττα οὔ βοϊεπιη 
δ)υγαίίοῦ ὉΥ νοῦ [6 Ρεύβοῃ δά γεβϑοά. 

Ϊῃ Μέξε. 



Ἧ Τοῦ. 
ον. 

1 Ἡοῦ. 

ν. 2ο---26,} 

20. Αμὰ Αοδδηῃ δηβνγεγεά οβῆιδ, 
δηά 9541ἀ, [ηἀεεά 1 ἢάνε βίηπεα δραίηϑβὶ 
τῆς ΓΚ (ὐοἀ οὗ ἴ5γδεὶ, ἀπά τῃι5 δηά 
(5 ἢανε 1 ἀοῃε: 

21 ΝΒεη 1 8807 διποηρ; ἴῃς 5ρ01]8 
Δ 'γ Βδδυϊ]οπιβἢ εηΐῖ, δηὰ 
ἘΣ παρ ίθα ἐἰ εξξι: ὃ; ΒΞ] νοῦ, δηά ἃ 
ἵνγεάρε οὗ ρο]ὰ οὗ ΠΗ͂Υ 5ΠεΚεῖς νγεϊρῃϊ, 
{πε 1 οονεῖεά τἢεπι. πὰ τοοῖς τμεπὶ; 
Δη4, θεΠο] 4. {ΠΕΥ ἀγε πἰά 1ῃ τῇ 6 δαστῃ 
ἴη τῆς πιίάϑε οὗ τὰ ῦ ἱεηῖ, ἀπά τῆς 8:1ν6γ 
ὑηάεγ 1ἴ. 

22 ἴ δὸο [οϑῆυδ 86ηΐ Π᾽ΘΘΘΘΠΡΘΓΙΒ, 
δηὰ {ΠΕΥ ΓΆΠ υπίο [ες ἴεηῖ; πὰ, θε- 
ΠΟΙ, 1: τυας Ὠἰά ἰπ ἢ5 ἐεηῖ, δηὰ τῆς 
δΙΙνοσ ἀπάετγ ἰξ. 

23 Απά {ΠεΥ τοοῖκ {πεπὶ ουξ οὗ ἴδε 
τιϊάϑιὲ οἔἩ τῃε τεπῖ, ἀπά δγουρῃς {ἢ 6πὶ 
υπῖο [οβἧιλ, δηά πηῖο 411 [6 ςμ]άγεη 
οὗ Ἰβγδεὶ, δηὰ ᾿Ἰαἱά τπθπὶ οὐκ Ὀείοτα 
{δε ΓΟ ἈΡ. 

7238 ΟΔΙἸοὰ ὕροὴ Ὀεΐοτε Οοάὐ ἴο ἀεεΐαγο ἴδε 
τυ. [Ιἡ 81. [οδῃ ἰχ. 24 ἴἴ 18 ἐπηρογεά ὉΥ͂ 
[06 ῬΒαγί8θθ5β ἴῃ ἴῃς Πορὲ οὗ οχίοστίηρ ἴτοπὶ 
ἴδε ὈΠ]ηὰ πιᾶπ ϑοης δαχηϊβϑίοη [μαΐ ταἱραΐ 
ΠΟΙΏΡΓΟΠΙΪΒ6 ΟἿΓ Τ,οτὰ. ὍΘ ΡὮΓΑβΟ 458}Π165 
ταὶ ἴδε ρβίογυ οἵ Οοά ἰ5 αἰνγαυϑ8 ὑγοτηοίθα ὉΥ͂ 
τηληϊεϑίδίοη οὗ ἴδε τυ ἢ. 

21. “ χοοάϊν ἠοπἐὁ φαγηιθη!.} 1.116 ΓᾺ]} 
“ἃ τοῦδ ΟΥ οἷοακ οἵ ϑ81παγ,᾿" [86 Ρἱδίῃ ἴῃ ψ81ς 
ΒΑΌΥ ΟΠ νγᾶ5 ϑἰτιδίο, Το νοσζὰ (σάδεγει δ), 
Βοσθ τοηάεγοὰ ρμαϊτηθηΐῖ, τηθδῃ5 ἃ Ἰἰοῃρ σοῦε 
Β0ςΒ 45 νγᾶ5 ΌΣΏ ὉΥ ΚΙΏρ5 Οοἡ 5βἴδίε οσοδϑὶ ἢ 8 
(ςξ,. [ομδὰ 1]. 6), ηά ὈΥ ὑτορδεῖβ, τ Κίηρβ 
ΧΙχ, 11: 2 Κίηρθ ΊΪ. 12,14 (ςξ  Κίηρβ 1. 8); 
Ζεςἢ, ΧΙ. 4. ΤΒ6 1Δὴ8 ΨΟΙΟ [ἢ ΘΑΙΥ 
Ἐπι65 ἔδπλου 8 ἔοσ ἴπ6 τηδηυΐδοΐζιγο οὗ Ὀεδυζίξυ! 
ἀγεὰ δηὰ τΊΓἢΪΥ επιδτοϊ ἀογοὰ τοϑαβ (εἶ. ΕΖεκ. 
ΧΧΙΠΠ 15; Ρ]η. “Ν. Η᾿ νἱῖ]. 48; Μασίίαὶ υἱ}}. 
28 ; [οϑερῆῇ. “ Β. [.᾿ νυἱ!. 5, 5). Ὑβαῖ βι0ἢ ἃ 
τοῦθο 5ῃοι]ὰ Ὀ6 ἔουηὰ 1 ἃ (ὐδηδδηΣ  8ἢ οἰ Υ 15 
ὨδίυΓΑ] εσηουρ ἢ. ὍΤὲ ργοάδυςοῃ8 οὗ [6 Ὡτ 
Ελϑῖ ἔουηὰ {ΠΕΣ γγὰῦ ἤχου Ραϊοδῖης θοΐἢ 
δουϊμνναγὰ ἰονγασάβ Ερυρὶ δηὰ μοι νασὰ 
τῆσγουζῇ Ὑγτὸ ἴο ἴΠ6 σουπίσιοβ δοσάθσίηρ οὐ 
τῆς Μεάϊξεσγδῆθδη. ((ξ ΕζΖεκ. χχυἹἹ. λ4 δηὰ 
(86 οσοηϊοχί.) 

«αὐεάφε 07 χοίά.}] 1 ἸΕΓΑΙΥ (45 πιδτρη) ἃ 
“τοηρὺς " οὗ κοϊὰ ; ἐς. δοπὴθ ᾿πρ᾽οτηθης ΟΥ 
ογμασηθηΐ οὗ γοϊὰ βῃβαροάὰ ἴἰκθὸ 4 νεάρθ ου{ 
ἴοῆρυθ. ὙΠῈ ἤδη πχμία νγ8 ρίνθη ὈΥ 86 
Ἀοτηδηβ ἴο ἃ βροοη (Ρ]η. " Ν. Η.: χχίὶ. 49), 
δηὰ ἴο ἃπ οδϊοηξφ ἀδρσροσ τπηδάθ ἴῃ βῇδρε οὗ 
ἃ ἴοῆσυο. (Α. ΟεἸ]. “Ν, 4. χ, 15.) ΤΘἊ 
ὑεῖς οὗἉ [815 “πεάρε ννᾶβϑ ΒΗ͂Υ 586 Κεβ, 

ΦΟΘΗΌΔΑΛ. 1]. 

24 Απά Ϊοβῆυλ, δηά 411 [βγδεῖ στῇ 
ἢϊπι, ἴοοΚ Αςἤδη τῆς βοὴ οὗ Ζετσδῇῃ, 
Δη4 τῆς 5:||νοτς δἀηὰ τῆς ραγπηεηῖ, δπά 
τὲ νεάρε οὗ ροϊά, δηὰ ἢΐ8 80ῃ8, 
ἀπὰ 8 ἀδυρμίοιβ, ἀπά ἢΐ8 οχεῃ, 
δηά ἢ]5 45868, ΔΠηἀ ἢ8 8ῆ6ερ. δπά ἢΪ8 
τεηῖ, Ἀπά 411} τἢδϊ ἢ Πδά : δηὰ {ποὺ 
δγουρῃξς τΠ6π υηΐο τῆς νδ]]εν οὗ 
Αςβδος. 

25 Απά Τ7οβῆυα 8414, ΝΥ ἢιδϑὶ 
του (τουδὶ ε ἃ υϑὴὲ τε ΓΟΚΡ 58}2]] 
ττουῦ]ε τῆ6ε (ἢ18 ἀᾶγ. Απά 81] [βγδεὶ 
βίοηςἀ Πίπι ψν ἢ 8ἴοποϑ, ἀπά δυγηποὰ 
τ6πὶ 1 ἄτα, δίζεσ {ΠΕῪ Πδά βίοπεὰ 
τΠδπὶ ἢ βἴοησβ. 

)δ Απά {ΠΕΥ τγαϊϑεά ονεσ ἢίηι ἃ 
ἔτεα ἢδδρ οἵ βἴοπϑβ υπίο {18 ἀδγ. 
ο ἴῆε ΙΟΚ τυγηεὰ ἔτοπι (ἢς ἤετοε- 

Π685 οὗ ἢΪἷ8 δῆρεῖ. ὉΝεγείοσε τῃς 
πᾶπλε οὗ (ἢδέ ρίδοες νγἂβ Ἵδεά, ΤῊς 
νΔ]ΕΥ οὗ Γ᾿Αςδογ, υηΐο {818 ἀΔγ. 

ὁ“. δῦουϊ ποηϊγ-ῆνε οΟὐποεβ, 866. οἡ Οεῃ. 
ΧΧΧΙΪΙ, 15. 

ἐδὲ εἰδυεν πεν “1.18 1.2. υηάον ἴδο τος οὗ 
(ἢ δἴοϊθῃ Ῥσορετῖγ. Ὑπὸ πηδηῖὶϊς που]ὰ 
ΠΑΙΌΓΑΙΙΥ ὃὲ ῥἰδοθά ὑρρεστηοδὶ δηὰ υβοὰ ἴο 
ΟΟΥ̓́ΣΣ υρ [86 οἴδοζβ. 

4, ὕοεόμα απά αἱ Πεγαεὶ «υἱὲ δῦ. Ὅς 
βίη δὰ Ὀδθη ἡδίοηδὶ (ςξ οἡ σϑῦϑα 1), δηὰ δο- 
ΠΟΓΑΙΠΡΙΥ ἔδο ἐχρίδίοη οὗ 1 νγᾶ8 ΠῸ 1658 80. 
ΤΠς ψΒοΐο πδίοῃ, πο ἀουδῖ [χουν ἢ [ἴ8 υἰϑι.4] 
τοργοβοηίδεινο, ἴοοῖς φασί ἰῃ οχοουϊίης ἴῃς 
βεηΐθηοε οὔ Αςβδη. 

δὲς :οπ1: απά δὲῳ ἀασωρδίιεγ:. Αςἤδη μδὰ 
Δ]]1Θῇ ὉΥ 815 οὐγῇ 8οῖ υηάοῦ ἴῃς Ὀδη (ςξ, νἱ. 18), 
Δηα ΠΟῃΒΕ4 ΠΕ ΠΠΥ Πα δηὰ ἢΪ5 ψεγε ἴγοδῖθα 88 
ἍΟΓΟ ΟΟΓΤΊΣΌΠΙ 68 ἴδ5 ἀονοίοα (οὗ Π ουῖ. 
ΧΙ. 15-17). Π του] ἀρρεᾶσ ἴοο [παΐὶ Αςἤδη 5 
ΆΤΑΙΥ τηυδξ δᾶνο Ὀδθη ΔΟΟΟΙΏΡΪΙΟ685 ἴῃ ἢ 5 51} : 
ἴου ἴδε 5βἰοϊίθῃ δρο}} οουϊὰ ΒΑΓΟΪ ἢδνο Ὀδθη 
ςοηοραϊθαὰ ἰῃ 8 θη σψτουΐϊ τμεῖγ θείην 
ὈγῖνΥ (δΒετγεῖο. 

26. “4 βγεαὶ δε 97 :οπε:.} ΑΒ ἃ Τλοτ  Υ]Ἱ Δ] 
οὗ Αςβδῃ 8 βίῃ δηά [15 ρυῃιβῃπιθης. ((  Υἱῖ!. 
29; 2 ϑδζι. Χυΐὶ. 17.) 

ἐδε ααἱίεγ Γ᾽ “δον. Οἔ Ηοϑ. 11. τς ; 158. 
ἶχγυ, 1ο. ὍΤ18 νδιοὺ ἔοττηθά ματί οἵ ἴδε 
ὩΟΓΓΒΟΤ ὈΟΓάΟΙ οὗ Τῶι (εξ χν. 7); δπὰ 
τοῦδέ {Πογείοσε δᾶυθ ἰδίῃ δπιοηρβὶ ἴῃς τὶ ἀψε8 
νΜΒΙΟἢ οΓο585 [πὸ ρἰαίη ἴο πε βουῖῃ οὗἉ [Ἔτίοῆο. 
Βυϊ (8 οχδοῖ 5ϊϊ6 15 υποοίδίη. ὍΤῊΘ Οχργοϑ- 
βΒίοηϑ δῖ {π6 οἷοϑβθ οὗἉ νεῖβε 24, “86 Υ Ὀσγουρῆῖ 
(ποπὰ," Ηεῦτ., “ (οοΚ {πεῖ ὑρ,᾿ ᾿παϊςαῖς 
1μδῖ [6 νδι]οῦ οὐ ΑΟΒΟΥΙ ψὰϑ οὐ δ᾿ ΕΓ 
ξτουμὰ (Ὠδη ἰδῆς σδτὰρ δἱ ΟἹ] καὶ, 

Ι Τηδιὶ 
Τ᾽ ΗΝ 



4ο 

4 Ὥρκριυϊζ, τ. 
21. δι). 18. 

ΦΟΘΗσΔΑ. ΠἼΠ|Ι. 

ΟΗΑΡΤῈΝΚ νΙΠ. 
Οοά ἐπεομγαρεί οεἦμα. 4. 714 «ἰγαίαρο 
«υὐεγεὸν 441 τος ἰαάφεη. 29 78: ξέμρ “λεέγεοῦ 
ἐς λαηρεά. 40 οεάμα διε ἠάίεί απ αἰίαγ, 
42 τυγείείλ 1ἦς ἔστο ονὲ τίομέσ, 33 2γοῤοιώ,αῖ- 
εἰλ δίκεσίμρε απα ομ7σΐηρε. 

ΝῺ τδε ΓΟΚΡ 8αἱά ὑπο [οβῆμδ, 
“Ἐξ λγ ποῖ, πεῖπεγ θ6 τηοι ἀϊ5- 

τηλγεά : (κε 411] [8 ρβορὶβ οἵ νγᾶγ 
ἢ τ(η6ε, ἀηὰ λΠ5ε, ρΡῸ ὺᾧρ ἴο ΑἹ: 
866. 1 πᾶνε ρίνεπ ἰηῖο [ΠΥ Βαπὰ {πε 
Κιηρ οὗ Αἱ; δηά ἢϊ5 ρεορῖΐε, ἀπά ἢ 18 
οἰἴγ. δηά ἢΪ5 ἰδπὰ: 

μι 

1-29. ΟΑΡΤΌΒΕ ΑΝῸ ΠΣ ΕΞΤΕΆΌΟΤΙΟΝ ΟΕ ΑἹ. 

ΓΗΑΡ. ΥΠ11. 1, ἔεαν ποί, πείέδεν δε ἐδοι ἀμ- 
»ιαγεά.] Οὗ Πευΐ. 1. 21, χχχὶ, 8, Οοά τοιυβεβ 
ΠΗ ἔγοπι ἢ15 ἀεὐεςίοη (ςξ νἱῖ. 6 544.), ἀπά 
ἰἀς5 ἴπῈ πάτο ἢ δραϊηβί ΑἹ, ηοΐ 45 δεΐοτε (νι. 3), 
ΜΙ ἃ 5π124}} ἀεϊδοπηηθηΐ, δυῖ 8 [6 τηδὶη 
Ὀοάγ. ΤΒουκ ΑἹ νψὰβ δυῖ ἃ 5128}} εἰ{Υ 
(εξ νεῦϑο 25 δηά υἱἍὶ. 3), γεῖ πὲ ἀϊδοουγαρο- 
τηθηΐ οὗ {86 ρβεορὶε τεηδογϑά [ἴ ̓ Ἰπεχρϑάϊθηϊ ἴο 
ϑοηα ἃ βεοοῃά {{Π16 ἃ πΊοσο ἀοίδοῃπιθηΐ ἀραϊηϑβί 
τ, δηά ἴδ ῬεῦΡιε οὗ Αἱ μδά, 88 ρρεᾶγβ ἔγτο τὴ 
ΥΕΙΒ6 17, ΒΕΙΡ ἴτοῦὰ Βείδοὶ, δηα ροβϑβίὶυ ἔσγοπι 
ΟΕ ὑἰδοθβ δῖ8οθ. [ἰ νγᾶβ πίτίΐηρ ἴοο (δῖ 41} 
ἴῃς Ρδορίθ βῃουϊὰ νυϊῖπεβ8 ἢ [ΠΕΙΓ ονσ ογ685 
[86 ΠΔΡΡΥ͂ σΟηϑΟα4 ΘΏς65 οὗ δανίηρ ΓΙ ΓΠΠΙΪΥ 
Ρυΐ ΔΑΥ ἴδ6 55 ψν Βῖοἢ Βδά βεραγαῖθά Ὀδεΐψεοη 
[Πποπὶ δηὰ Οοά. 

Ὡ, 1αν ἐδέὲο απ αριδιεδ γον δὲ εἰ! δεδίπά ἰ1.} 
1.2. ΟἩ ἴδε ννεβί βιάς, (ςἢ, γεσϑε 9). [ἰ 18 τῖνο- 
Ἰουβ ἴο ὑγρὰ (δδῖ ἰΐ 185 Ὁην ΟΥ(ὮΥ οὗ Οοά ἴο 
ΕἸΏΡΙΟΥ δἰ γδίαρεπι 'ῃ νὰγ. [{ Ηδ 5866 ἢϊ ἴο υ86 
Βυπίδη ΔΡΘΏΟΥ δὲ 411} ἰὴ Ὄχϑουϊΐηρ Ηἰ5 ψ]]]}, 1 
18 4150 ἢ [δ Ηδ 5ῃουϊά υϑὲ [ἴ ψῈ 115 οτὰϊ- 
ΠΑΓῪ αὐΐβ δῃὰά πιεϊμοάβ. [{ 18 45 ἰαννῖι ἴὸ 
ἀδοοῖνε δῇ ΘΠΟΠΙΥ͂ ἰῇ ΔΓ 48 ἴο ΟΥ̓ΕΓΡΟΊΨΟΙ 
Ἀπ, ργονιἀθὰ ποσγο Ὀ6 η0 νυἹἱοϊδίίοῃ οὗ ἴσιιοο, 
ΟΥ̓ ΟἾΒΕΥ δυο Ὀγοᾶςὶ οὗ 81: σοτητηϊ 6 ἴῃ 
ἴπ6 δεῖ. ῬοββϑίΥ [Π6 δηλδυβῆ νγᾶ8 οτάογοὰ 
ΌὉΥ Οοά ἴῃ [815 ᾿Ἰπβίδῃςθ, 45 νγὰβ8 ἴπ6 σοτησηδηὰ 
οὗ γεῖϑθ 1 ἴο “ἴδκεο }} ἴῃς ρϑορὶε οὗ νγασ, ἴὴ 
ΟΓῸΟΓ ἴο επιροϊάθη ἴδε Ρεορίβ. 

8. Τ2ὶγίγ ἐδοιμαημα τ γ γιοη ΟἿ ασαἱοιν. 
Βυΐ ἰῃ γεΓβῈ 12 ΨῸ ἐφεὶ ταϊ [οϑδια “ ἴοοκ 
ἔἄνο ἰμβουβαηὰ τῇθῃ δηὰ δεῖ ἴποπὶ ἴο [16 ΄τῇ 
ΔΙΏΡυ5},." ΤὙΠΟΓΘ 15 σοῦ ΔΟΪγ (Κεὶ]) ἃ πιϊδίακε 
45 ἴο ἴπΠ6 πυτηθεγβ, ῬΟΥΠ8Ρ5 ΤΠΓΟῸΡ ἢ Δ ΟΥΓΟΥ 
85 ἴο ἴδε Ηοῦγοεν Ἰεςογβ υδϑοὰ ἴο ἀδηοῖο ἴμοηλ. 
Απὰ [δ6 ΟἸΤΟΓ 15 πιοϑβῖ 11 ΚοὶῪ 1 γϑῦϑα 3. ΠεγῈ 
ἂῃ ΘΑΓΙΥ ΠΟΡΥΙΘὶ ΠΊΔΥ ἢδνο τττθη Ὁ ἴῸΓ ἢ, 
ΔηΔ 90 οχῃϊοιϊοαὰ τὴ6 βίρῃ ἴῸΣ 10,οοο ἰηϑςιοδά 
οὔ τμαΐ [ῸΣ ς,οοο. ΕῸΓΧ 1ἴ 5θῈπὶ8 υοΎῪ αἰ ῆουϊ 
ἴο δοςορῖ 8ηΥ οὗ ἴδε οἵδπεσ βοϊυζοπβ [δῖ μᾶνς 
Ὀεδεη βυκρεσίεα, νἱΖ.: (1) Τβδῖ [86 32ο,οοο 
ΠΟ ΨΟΓῈ “'βοηΐ ΔΝΑΥ ΟΥ̓ ηἰρὨΐ,᾿ γεΓβῈ 3, ΕΣ 
811 [86 νγαιτίουβ βδεηΐ δρδιηϑῖ Αἱ, ἀπά [86 σοοο 

[ν. 1--. 

2 Απά του 5}4]: ἀο (ο Αἱ δηά ἢεγ 
Κίπρ 45 ἴῆου ἀϊάδε υπίο ὁ [επῖςμο πὰ ἢ οἰ. 6..5:..ς 
ἢεΓ Κίπρ : ΟἿΪΥ τῆς 53ρ01] ἐπεγεοῖ, δπά 
ἐἴμ ολτε]ε ἐμεγεοί, 5.4}} γε ἴακε ἔογ ἃ “θοῦ ε 90. 
ῬΓΕΥ ὑπῖο γουγβαῖναβ: ἰΔΥ τῇδε δῃ 
ΔΙΊ υ5ἢ ἔογ {Π6 ΟΥ̓ ὈΕΒΙπὰ [ξ. 

4 8δο Ϊοβῆυδ ἅζοβε, δπά 1] τῇς 
Ρθορὶε οὗ ννᾶγ, ἴο ρὸ ὑρ δρδίηβι Αἱ: 
δηά Ϊοβῆυδ σῃοβα οὐ ΓὨἰγΓΥ τπουβαπά 
ΓΙΡΉΓ πιθη οὗ ναΐουτγ, δηά βεηξ τΠεπὶ 
ΔΥΤΆΥ ὉΥ πίρἢϊ. 

4 Απὰ ἢε ςοπιπιδηάεά ἢ 6π|, 84 γ- 
ἱηρ) Βεβιοὶά, γε 514}} 1ἰὲ ἴπ νναὶῖ 

[86 ΟΠΙΥ ἀπιδυξὴ (Μαβῖι5, Ἐ οϑοῃπι., ἐς ; ΟΣ, 
(1) ἰδαῖ [οδῆυδ δοῖ ἔννο ἀϊϑιηςϊ 65 οὗ 
ΤΆΘ ἴῃ διηδιιϑἢ, ΟἿΘ6 οὗ 30,οοο δηὰ ἴῃε ΟἾΒΕΓ 
οἵ ξοοο (ΟἸεσίςυβ, Μίςἢδ6}15, ὅζς.); οσ, (3) ἴθδὲ 
[ὴ6 δοοο Μοσο ἀείδομοά ἴο τεϊηΐοσοθ τὰς 
1ο,οοο οὔ ἴδε ἀΔΥ δῇδλσγ {86 ἰδίίοσ δὰ ἴδκϑη 
ὮΡ {πεἰγ ροβοη (ΒΡ. Ν ογάβνγου ἢ). Αξαϊηϑξι 
ἴδε ἢγϑοῖ βου! Οἢ, ΥΟΓΒ6 1 βθοηβ ἀθοῖσῖσο ὙΤΠ6 
ΠοΙηηδη 15 “12Κὲ αὐ {πε ρεορὶἜς οὗ νγὰσ;" 
8Πηἀ ὙγΕΙΘῈ5 1ὸ δηὰ 15 ςεΥΔΙὩΥ ἱπιρὶγ {πὲ 
Ργοϑοῶοε οὗ ἴδε ἢοβὶ δ ἰδσρθὲ. Αχαϊιηβδὲ ἴῃς 
βεσοηά βοϊ το 15 ἴπ6 ἴδςς [δὶ [8ὲ ρἷδος ἴῃ 
ΜΒ ἴθῇ6 δοοο ἅτε βροόοκθὴ οὗ 845 ροβίοά 
ΪῺ ΨΕΙΒΘ 12 15 ἀδβοσ δὰ ἴῃ ἴδε 56] πβᾶπὶς ἴθυτῃ5 
48 παῖ οσοσιυρίοα ἴῃ σγοῦβο 3 ΟΥ̓ ἴῃ6 {ΠΥ 
τβουβαπά ; Ὧπὰ ἴῃ ἴδε δοῖΐυδὶ σδρίυγε οὗ 1δ6 
ΟΕ (ὕογβα 19) ΟὨΪΥ οὔθ διῃδιιβἢ 15 ΞΒΡΟΚο οὗ, 
Αραϊηϑὲ Ὀοζῃ [6 βοοοηά δηὰ τῃιτὰ 5ο] 05 
1ἴ ΤΏΔΥ Ὅς οὐ]οςοϊοά ἴπαΐ 20,οοο ἰ5 ἴοο ἰᾶαγρε ἃ 
ἴογοε ἔογ ἴδε ρυγροϑο οὗ δὴ ἀπιθυβοδάθ. δυςῇἢ 
ἃ ὈΟάγ οὗἩ πθὴ οου]ά ΠΑΓΑΪΥ Βᾶνο οσςουρϊοά ἃ 

5 ΟἹ ΠΘΔΓ ἴΠ6 ΟἸΕΥ (νετῖβα 4), δηά οσοσυρίεά 
1ἴ 85 βῃουϊὰ δϑότὶ [ὉΓ ἴνο ηἱρηϊ5 (ςΐ. γοῦϑεβ 
4) 9,10, 13) δηά ἴδε ψδοὶς ἱπίοσυθηϊηρ ΟΔΥ 
τιῖμοιυΐ θεϊηρ ἀϊδοονεγοδ. Απὰ {}15 αργοῦα- 
ὈΠΠῸ 15 ταιιοΐ διγεηριμεηοαά δγ (6 Δοϊ {παῖ 
[86 Δηλθυιϑἢ ννὰ5 ρἰδοοά θεῦνψθεη Αἱ δηὰ ἴδε 
ἔΙΘΏΟΙΥ ΟἿ οὗ Βείμεῖ, ἀϊδίδηξς. ΟἿΪΥ [ὮΓοΘ 
ΤῊ 1165, ΟΥὁΥΎ Τμβογοαδουῖβ. [ἴ δθοῖβ [ἤθη οὔ (6 
ΜΠΟ]ς (παῖ ἴΠεΓΘ πλυδῖ πᾶνε ΘΟ ΟὨ]Υ ΟἿΘ 
διλθυϑῆ, δηά τῃαΐ οὗ ξοοο σῆθῃ, Υὑθσβθ 12 Ὀδηΐ 
ἃ ΤΏ6Γ6 τορι του οὗ [ἢς 5ἰδίοπγχεηΐ (οἷ νογβο8 
3 δηὰ 9) ̓ Ιηἰτοἀυςξὰ ἴο τλᾶκὸ ἴῃς ἡδσγγδῖνε οὗ 
1Π6 δοῖιδ] οαρίυτε οὗ ἴδε οἰ τλογε 6851} 1ηἴεὶ- 
11 Ρ10]6. ΟἹ [δε δϑϑυχωρίίοη [Πμαΐ γυθγβῈ5 12,13. 
Ὀεϊοηρ ἴο ἃ ἀϊδεγεπὶ παγγαῖϊνο, δηὰ ἤαύα Ὀθθη 
ἱηϊγοάιυορά ὉΥ ἃ ἰδίεσγ εὐϊΐογ, 566 1πίγοά, ὃ 6. 

“ἐπὶ ἐδερι χαυα} ὧν πὶσϑί.] ὍΠα ϑοϊοςϊεά 
δοοο Ψψουϊὰ δοςοσαϊηρὶῦ ροϑδὲ {πειβεϊνθβ ἴῃ 
1:6 πιαίῃ σγάνίης δεΐτεθη ΑἹ δηὰ Βοίδεὶ ἴῃ [6 
πἰρῆς δηά ΘΑΓΙΥ τηοσηίησ. Τῆς ὩοὶΒουγηοοα 
ἴῃ ΨΒΙΟἢ ΑἹ νγᾶ8 βἰἰυδϊοά 15 ἀεϑοσιθοὰ 45 “ἃ 
ΜΔ σπίληρϊεσηθηΐ οὗὨἨ ἢ1]}] δῃὰ υδι]οῦ ;᾿" δηά 
διηϊάϑδί 115 σϑοθϑϑοβ 1ῃ6 ἀείδοῃπηεηΐ οου]ά 
ΘΒ 56] οσ ἰἴ561{ ἔγοπι οὐϑεσγυδίίοη ὑη{1]} 
]οϑλυδ᾿5 οἴ βοὺ πλϑάϑυγεβ ψεῦα [ἀκοῃ. 



ΤῊ:Θ. 
ῥπ"ίέφεζ. 

Υ. 5---ξ15.] 

ἀρδίηβί (ῃ6 οἰΥ. ευέμ θεἢἰπά τῃς οἰ: 
8ο ποῖ νΕΙῪ ἔδγ ΠΌπι τΠ6 ςἰγ. Ὀυϊ ὃς 
γα Δ4]] γεδαγ: 

ς Απά ἵ δηὰ 11 τῆς ρεορὶε (ἢδλέ 
γε ὙΠῸ πε) νν}}} ἀρργοδοῃ ὑπο {πε 
ΟΕ : δηά [ἴ 5}.8]] σοπης ἴο ρδ88, ὑγῇβη 
ΤΠΕΥ Τσοπια ουΐ Δρδίηβι 8, 48 δῖ {πε 
ἢγβῖ, τηδὲ χα ψν}}} Η{π6 θεΐογα τῇ δηλ, 

6 (Εογ Ἐπεὺ ψ}}} σοπιε οὐκ δίζεῦ 
1.8} 11} χε πᾶνε [άγαννῃ τπεπὶ ἔγοηι 
{πε ΟἸΤΥ ; ἔογ {Π6ῈῪ νν}}} 5ὰγ, ΤΕΥ ἤεε 
Ὀείογε 8, 45 δῖ ἴδε ἢτγϑῖ: τπεγείογε 
ν6 νν}]}] ἤεε θείογε {μεπὶ. 

7 ἼΓΠεη γε 5121] γίδβε ὰρ ἤοπι ἴδε 
ΔΙ Ὀιι5ἢ. Δπὰ 56 1ΖῈ ὑροη ἴῃς ΟἸΓΥ : ἔῸγ 
[6 ΓΟΚῸ γουγΓ (ὡοά ν}}}] ἀεϊνεῦ [ξ 
Ἰηἴο γοιγ Πμαπά. 

8 Απὰ ἰτ 5141} δε, γῇεη γε πᾶνε 
ἴἌκεη τῃ6 οἰτγ, ἐλαί γε 5141} εξ τ868 
ΟΕ οἡ ἤτγε : δοοοσζάϊηρ ἴο τῆς ςοηι- 
τλληἀπηδηΐ οὗ τῆς ΓῸΒῸ 5}|8]] γε ἀο. 
566. 1 ἢᾶνε σοτῃπηδηάεά γου. 

9 ἢ Ϊοβῆυς τΠεγείοσε βεηΐ τῇθηι 
ἴοστιἢ : δπὰ {Πεὺ ψεπὶ ἴο [ἴεὰ ἴῃ δη- 
Ὀυῃ, ἀπά δϑοάς θεΐνγνεεη Βειἢ-εἰ δηά 
ΑΙ, οὐ ἴῃ6 ννεβὲ οἰάβς οὔ Αἱ: δυϊ 
]οβῆυδ Ιοάρεά τῃδι πίρῃε δίποηρ [ῃε 
Ρεορὶςε. 

10 Απά Ϊοβῆιδ τοβα ρ βλγ]γΥ ἴῃ ἴῃς 

10. Νιωπδεγεά ἐδὲ ῥεοῤ᾽ε.] ἘΔΊΒΟΥ, ΡΟΓΏΔΡ5, 
“ τηυϑίογοα " ΟΥ “ ἀγταγεά " ἴδοπὶ ἴῸΥ {δε }Γ 
Τπάσοῆ. Τἢ6 ἀϊδίδηοο ἔτοτπη [6 οἂπρ δῖ 
ΟἸραὶ ἴο ΑἹ 15 δδουῖ δΒἤθδϑθη τηΐϊθβ. ὙΠῸ ἀδΥ 
ΔΙΕΣ (Π6 ἀἰϊδραίςἢ οὗ ἴδε δοοο 116 Γ8 ἴῃ νγαῖζ, 
ΟΣ] ἃ δοςογαϊηρ]Υ θῈ οςσυρΙδὰ ἴῃ τΔγϑῃ δ] ]}ηρ 
ἴΠ6 ΔΙΙΑ͂, δῃηὰ δοσοιιρ 5ῃηρ [Π18 ἀϊδίδηςθσ. 
ἴῃ [6 δνεοηίηρ, [οβϑυδ δηὰ {86 δοβῖ πιϊξῃϊ 
ΤΏΔ ΚΕ {ΠΟΙ͂ Δρρεάγδῆςθ ἴῃ ἴδε οὶ ῃρουσποοῦ 
οὔ ἴδε εἰ. 

11, Ριεῤῥεά οἡ ἐδὲ πογίδ εἰάδ οὗ “4.1 14. 
ῬΓΟΌΔΟΙΥ, θείη πο Βοίσῃῖβ οὐ ἴπθ ηοσῖμ οὗ 
ἴδε ἀθορ σγταυϊηθ μι ςἢ ἔσοπὶ [815 Πρ μοῦ στοιηά 
Τὰ Π5 ἄονη ἴο ἴδ ρῥἰαίη οὗ [ἐτῖςδο. 

12, Η ἐοοῖ αδοωμΐ ὅἕυε ἐδοισαπά »ιε".} Ἐ ΔΊΒΟΓ 
“ δὴ [λκοη, ἤοσ (86 νογά 8 σοῖοσ ἴο ἴδε 4Π|- 
δυποδάς μος [οβυα δὰ ἀείδομοὰ ἀυγίην 
ἴὸ ὑσευουβ ηἰρῆϊ. 

13. οεδιῶ «υεπὲ ἐδαὶ πὲρϑδὲ ἱπίο ἐδε νρεάεὶ οὗ 
δε υαἱϊεγ [}οϑπυδ πανῖηρ ροβῖθα ἴδ τηδιη 
Ῥατί οὗ 815 ἔοσοεβ στ ίη ΘΑΞΥ ΓΟΔΟ ἢ οὐ [ἢ6 
ὩΟΤΤΒ οὗ ἴῃς οἰΥ, δηἃ μαυηρ, ὈΓΟΌΔΌΟΪΥ, αἰ50ὸ 
ϑοοσίδιηοα ἐμαί ἴμ6 διμδυθῇ νγὰ8 ῬγΟΡΟΣΪΥ 
Ρἰδοοά δῃά 'ἢ τεδάϊηθβϑ, νγεηΐ ἀόνγῃ ὉΥ πἰρἢϊ 

ΦΟΘΗΌΔ. νΠΙ. 

τιογηϊηρ, Δηἀ πυμηδεγεά (6 ρΡεδορΐε, 
ἀπά ννεηῖ ὕρΡ, ἢε δηά τῃες εἰάειβ οὗ 
Ξγδεὶ, θείογε τε ρεορὶε ἴο Αἱ. 

ΙΙ1 Δπὰ 411] τῇς ρεορὶθ, φύεμ 1}έ 
ῥεοῤρίε οἵ ννατ τῇλι τὐέγε συ Πίηι, 
γγεηΐ ὕρ. Ὧἀπά ἄγεν πίρῃ, δηά σᾶπης 
δείογε (6 οἰ. δπά ριτομεὰ οἡ {δε 
ΠΟΙΙΝ 8146 οὗ ΑἹ: ποὺ ἐ{εγ τῦῦς ἃ 
νΔ]ὲγ Ὀεῦνεθη τΠεπὶ δπὰ ΑἹ. 

12 Απά δε τοοκ δδοιιῖῖ ἔνε τδου- 
ϑΔ Πα πηδη. δπά 8εῖ Ἃτῃεπὶ ἴο [16 ἴῃ 
δίῃθυϑ Ὀεΐνγεεη Βεῖἢ-Εἰ δπὰ Αἱ, οῃ 
τῆς ννεϑῖ διά Ἰοῦ τῃ6 οἴ. 

12 Απὰ ψ ἤδη {ΠΕῈῪ μιά 8εῖ ἴδε 
ΡΕορΙΪς. εὐδη 411 (ὴ6 Βοβῖ τῃδῖ τυ: οἡ 
τε ποι οὗ τλε ςἰτγ, δηὰ ΤἼΒεὶγ 11εγ8 

41 

ἴοτσ, φγὲ. 

8: Ὁ.Ἃ 
ζἀφὶ» ψύπφ; 

ἴῃ νναῖῖϊ οὐ (ἢ6 νψεβῖ οὗ τῆς ςἰἴγ. ἐπε τσί,. 

7οβῆμα ννεπὶ τμδὲ ηἰρῃϊ ἰηἴο τῆς τηϊάϑι 
οὗ τῆς νᾶ]]6γ. 

14 ἅ Απὰ [ἰξ ςάπι6 ἴο ρᾶ88. ἤδη 
(ες Κιπρ οὗ Αἱ 8807 21) ἴπδῖ {πε 
Παϑδῖεὰ ἂπά τοϑθ πρ δδυγ, δηὰ [ἢε 
τλθη οὗ ἴπ6 ΟἿ ψεηῖ οὐυἵΐ δραϊηβῖ 
8γδὲὶ ἴο δδῖι]θ. ἢς δπὰ 4]] ἢὶβ8 ρεορίε, 
δῖ ἃ τἰπι6ὲ δρροϊηϊεά, θείογε (ἴῃς ρ]δίῃ; 
δυῖ Πε ψυῖβὶ ποῖ τῇσι ἐδεγϑ τὐδῦ ἸἸεγβ 
ἴῃ δι 5ἢ δραϊηϑῖ ἢἰπὰ ΕΠ: ηἀ τ6 οἰ. 

Ις. Απὰ [388] Δηὰ 8]] [5γδεὶ τηδάς 
ἃ8 1 εν ψγεγε Ὀεδίεη θείοσγε {Πδη]. 

Ἰηῖο ἴδ6 Ὑδιεὺ ψθοσο ἢ ψουϊὰ 6 δθθὴ ἀΐ 
ἀδυὶ δῖ ΟΥ̓ 186 ποθὴ οὗ Αἱ, δηά νγὰ8 δοςζοιῃ- 
κύμδν ὯΟῸ ἀουδί Ὀγ 4 ρνἱοκεὰ θΟΑΥ οὗ [ΣΟΟΡ5. 

δε Κίηρ οὗ Αἱ, ἴῃ [6 τπλοσηϊηρ, ψου]ὰ 566 
ΘΙ ΠΟΣ ἴΠ6 ἀπῇ 1Π 18 ΓΘΑΓ, ΠΟΙ ἴπ6 σγΠοΪ6 
οὗ ἴδε ρστγεαΐ μοβὲ οἵ ἴϑγδθὶ] διηοηρϑῖ {π6 ἢ1}18 
ΔΥΑΥ ἴο [86 ΠΟΤ οἡ 815 ἰθῆ ; δυῖ ϑιρροδβίηρ, 
ἃ8 ἰἴ ΔρΡΡΘΑΓΒ, {πδῖ ἴΠ6 [5Γ86}1168 θεΐογε Ὦϊ 
ΘΙ ἃ ὈΟΩῪ ἀοίδομοα 85 οἡ [δ [ΌσΤΩΟΥ οσοᾶ- 
ΒΙΟη ἴο 45541] ἢ15 οἰ Υ, 841116 ουἱΐ ῬΓΟΙΊΡΕΥ ἴο 
αἴίδοκ ἴθ. . 

14. 4 ἃ ἐι»ις αρῥοϊπίεά.}] ἘΔΠΟΥ, 45 ἴδ 
ννογάβ ᾿πητ] ἸΔ[Ε]Υ (Ο]]οης βυκροβῖ, “ δ [Π6 
πε Δρροϊηϊεα," 2.6. δἴ δοὴδ βροΐ 5βυϊίδῦϊθ 
ὉΣ ἴῃ6 ἀγανπρ ὉΡ οὗὨ ἢ]15 πιο, Ἐς ἢ δὰ 
Ὀδοη Αβϑίρηθα θοίοσομαηά. ΤὨ15 νγᾶβ “ Ὀοίοσο 
186 ρ]αίη," ἴῃ (Ὠ6 Ηεῦτον “1Π6 ἀταθδὴ," 2.6. 
1ἴ νγᾶ5 αἵ ἴπ6 θηΐγδηςθ οὗ ἴῃς ἀοργοββοα {γαςῖ 
οὗ Ἰαπά ψῃῖςἢ γυη5 ἀονγῃ ἴο ἴῃς [ογάδῃ υδ] 16 Ὺ, 
ὉΡ ψὨΙΓΝ Δ ἴδε τουῖς οὗ ἴῃς [5γδ6}165 ἔγοχῃ 
ΟἾραὶ ἴο Αἱ. ΤῊ 5 βᾶπιε [γᾶςΐ 5 Ῥγοῦ Δ Ὀ]Ὺ 
ταεδηΐ ὈΥ “ {πε ὙΠ] ΕΓ 658 οὗ Βείδπδνθη " (ΧΥΊ!. 
12). ΤΌ Ηοῦτγοεν νοτὰ (σηδεγα) βΒῃου]ὰ 4150 
Ὀε6 τοηάδοσγοὰ “«αἱ [6 δρροϊηϊθα ρίδοθ" 1ῇ 
Ι 581. ΧΧ. 15, ΏΟΙΟ ςἶ, νοῦϑο το οἵ [Π6 5Δπὶ6 
οδδρίοσ. (δο Οεϑεῃ. Ευγοῖ, Καὶ, ὅς.) 
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1 Ἠοῦς 
ἀκα». 

ΦΟΘΗΔΑ. νΠΙ. 

Δη4 ἢἤεαὰ ὉΥ τε ΨᾺΥ οὗ ἴπε συ] άετ- 
688. 

Ι6 Απά 41] τῆε ρεορίε πὶ τυεγέ 
ἴῃ ΑΙ ννεγε ς᾽] εά τορϑίῃεσ το ρυΓβιια 
δῖεγ ἴΠεπὶ: ἂπὰ ΠΟΥ ρυτγβιιοά δἴεγ 
7οβυα, δηά ὑνεγα ἀγάνγῃ ΑΥΑΥ ἔτοπὶ 
τῆς οἰ. 

17 Απά {δότε ννὰ8 ποῖ ἃ πιδη ἰεῖ 
ἴῃ Αἱ οσ Βει-εἰ, τηδὲ σψεπῖ ποῖ οὐ 
αἴογ ἰβγδεὶ: δηά {πεν ἰδῆς τς οἷ 
ορεῃ, δηά ρυγϑιεά δἴζεσ [ϑγδεὶ. 

18 Απάτῃς [ΚΡ 84] υπῖο [οβῆυδ, 
ϑίγεῖς ἢ ουἱξ [Π6 βρεᾶγ ἴῃδὶ ᾿ς ἴῃ τῇΥ 
ἢδηά τοννατά Αἱ ; ἔογ 1 ψ}}] ρῖνε ἴξ Ἰηῖο 
(ἢΐης δαπά. Απά Ϊοβῆυδ βιτεις με 
οὔκ (πε βρεᾶγ [πδὲ ἀξ ψδά ἴῃ ἢΪ8 Βαπά 
τονγατάὰ τΠε οἰ. 

19 Απά τὲ διλδυϑὴ ἅγοβα 41 ΚΙῪ 
ουξ οὗ τΠεὶγ ρίαςβ, δηά {6 Ὺ γᾶ 8438 
Β800ὴ 2δἃὁ8 ἢε διά ϑβιτείςμεά οιἱἍ ἢΪ8 
Παπά: δηά {Π6Ὺ δπηιογοά ἰηῖο τῆς οἰ. 
Δηᾶὰ τοοκ ἱἴ, δηά Παβιεὰ δηά δεῖ πε 
Εἰ οἡ ἤγα. 

20 Απά ψῆθη τῆε τηδη οὗ Αἱ 
Ἰοοκεὰ θεμίηά τπεπὶ, {ΠΕΥ 8κνν, δηά, 
θεΠο] 4, (ἢ6 βπιοκε οὐ πε οἰ 45- 
ςεπάδα τῷ ἴο ἢξάνεη, ἀπά {πε πδὰ 
πο ἵἴρονγεγ ἴο εε {Π185 ΨΑΥ οἵ [δέ 
ΜΆΥ : ἂηά τῆς ρεορὶε (δὶ Πεὰ ἴο τῃ6 
νν]Πἀοση 688 ταγηθά θᾶςκ ρου τῆς ρυτγ- 
ΒΊΕΓΒ. 

21 Απὰ νῆεη 7οβῆυδ δηά 81] [βγδεὶ 
54 ἴῃδὲ τῆς Διηθιβῃ ἢδά ἴἌκεη τῆς 
οἰ. δηά τῇδε τῆς βηῖοκε οὗ τῆς οἴ 
αϑοθπάδά, [ἤδη (ΠΟΥ τυγηεά Δρδίη, ἀπά 
581ενν τῆς πιεη οὗ ΑἹ. 

22 Απά τῇς οἴδεγ ἰβϑιιδά οἷ οὐ ἐπε 
ΟΕ ἀραίηϑε τπδπὶ; 850 ΠΟΥ νγαῖα ἴῃ 
16 πλϊάϑξε οὗἁὨ [5γδεὶ, βϑοπιεὲ οἡ [ἢ ]8 βἰάθ, 

[ν. 16---20. 

ΔΠὰ 8οπὶδ οἡ ἰπδὲ 546: δηά {ΠεΥ 
ϑιηοῖς {Πεπι, 80 ἴπλί {ΠῈΥ “͵εῖ ποπε “ Ὀευξ. 7. 
οὗ {πεηλ ταπΊδίῃ ΟΥ̓ Ἔβςδρα. 

22 Αηά {86 Κίηρ οὐ ΑἹ {ἢ ΕΥ̓ ἴοοῖς 
αἶϊνα. δηὰ γουρῆς Πίπὶ ἴο [οβπαδ. 

24 Απὰ [ἴἴ οᾶπιεὲ ἴο ρᾶ88. ἤδη 
ἴβγδαὶ ῃδὰ πηδάβ δὴ επὰ οὗ 5ἰδγίηρ 41} 
(ες ᾿ῃΠΑθ᾽Δηῖ8 οὗ Αἱ ἴῃ {πε ζεα, ἴῃ 
τὴ6 νυ] άογη 88 νΒογοίη ΠΥ οἤδϑεα 
(ἤδη, ἀπά νγῆδη ΓΠΕΥ ἡγεγα 811 (8]|εη 
ου ἴδε εἀρε οὗ πε βυγογά, ἀπ] ἘΠΕῪ 
ΨγεΓα σοπϑιπγεά, τΠδΐ 411] (ἢς Ιβγδε  τε8 
τεϊτυγηθά υπηΐο Αἱ, δηά 8πιοίς ἴ ἢ 
τῆς εἄρε οὗ (πε βνγοτζά. 

2ς Απά ὁ ἴξ νγᾶ8, ἐῤαὲ 411 τῃδῖ [6]] 
(Πλι ἀἄδγ, δο(ἢ οὗ πιδῆ ἀπά ψοπιθῃ, 
τυε7γε ὕψεϊνα τῃουβαπά, φυέη 411] τὴς 
ταδη οὗ ΑἹ. 

26 ἕογ Ϊοβῆυδ ἄγενν ποῖ ἢἰ8 παηὰ 
Ὀδοῖκ, ν βεγονσῆ ἣς 5ιγεϊομεά οὐἵ τς 
ΘΡΘΆΓ, ἘΠῚ] ἢς δά υξίει!γγ ἀεδδιγογεά 
411 τὴς 1 ΠΔὈϊτΔηῖ8 οὗ ΑἹ. 

27 δΟηὶγ τἢς Τίς δηά [Π6 8ρ0]] Ὁ 
ΟὗἩὨ τηλῖ οἰ ἰβγδεὶ τοοῖς ἔὉῸγ ἃ ὑΥ͂ϑυῦ 
ἀπο {πεπηβεῖνεβ. δοςογάϊπρ πΐο τῃ 6 
ψνοιά οὗ ες [Κρ ψἢϊςἢ ἢς ἐςοπι- ἡ ἥετ- 3. 
τιληάἀεά Τοβῆυδ. 

28 Απά 71οβῆια δυγηέ ΑἹ, ἂπά 
πιδάς ἰξ Δ4η ἤδδρ ἔογ ὄνεῖ, εύεμ ἃ ἀ650- 
ἰλϊίοῃ υἀπίο [Π18 ἀΔγ. 

29 Απά {δε Κίηρ οὗ Αἱ ἢε παπρεὰ 
ΟΣ 8 ἴγδε πη] ἐνεπίὰς: δηά 45 ϑοοὺῃ 
45 ἴῃ6 δὴ νγχᾶ8 ἀοννη, [οβϑῆυδ Τοηι- 
τρλπάεά τῃλὶ {ΠΕΥ 5μου]ὰ (ἀκε ἢΪ5 
ολῖοᾶβα ἄοννῃ ἔτοπι (ὃς {Γεε, δπά οσδϑί 
ἰξ δὲ τῆε. επίεγιηρ οὗ τῃς ρδῖες οὗ τἢς 
οἰἴγ, ληά “ταίβε πεγεοη ἃ ργεᾶῖ Πδᾶρ “ “".7.55. 
οἔ βἴοῃβϑ, ἐλαί γεπιαίπείδ ἀπο [ἢ]18 
ἀλγ. 
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17. Ον Βε:} εἰ. Ῥτοῦδοὶν ἴῃς ΒεῖΒο 165 μδὰ 
δοηΐ ΠΕΙ͂Γ ἸΓΟΟΡΒ ἴο Αἱ ἴο δϑϑ5ϑξ ἴῃ σϑρε]]ηρ 
(86 τοπονοά αἴίδοκ σῆς [οβῆυδ, αἴοσ (ἢ 6 
ἔογτηοῦ σορυΐϊβο, νουἹά 6 ἐχροοϊοὰ ἴο πηᾶῖο. 
Τἢο Κίηρ οὗ Βείδοὶ 15 παιηθὰ (χ!!. 16) δπχοπρϑῖ 
ἴῃο56 5ἰδίη ὉΥ [οϑῆυδ, Ὀυΐ 15 οί ρῥἰδοθά οἰ Π ΕΓ 
Ποχί ΟΥ Ὠρὰγ ἴο ἴδε Κίηρ οἵ Αἱ. χΟΌΔΟΪΥ, 
τῃογοῖοτο, [ἴ νγᾶ8 ΟἿΪΥ δῇοσ βοιὴθ οἴδεσ δηΐεσ- 
Ρτίβοϑ [παῖ [οβυδ ἑουπα ΟΡΡοσγίυ ΠΥ ἴο ἴΔ Κα 
ΒοΙΠΕ] 1ἴ561ξ, 

18. διέγοίε ομἱ ἐδ τῥεαγ δαὶ ἐς ἐπ ἐδὶπ 
ῥαη.} Νὸο ἀουδῖ ]οβῆυα πδά δϑοοηάθὰ ἴδ6 
μοὶ ἢῖ5, πιοσὲ ᾿κοὶγ ἴμοδὸ ἴο {86 Ὡογίμ οὗὨ [Π6 

ΥΔ]]ΟΥ͂, 50 45 ἴο βοραγδῖθ Ὠἰ 1561 τοὸπὶ ἴῃς ΗγηΣ 
Ι5γδθ ἴο5 οὐ ἴδ ἰονεῦ στουπά, ἀπά ἴο δὲ 
Υἱ510]6 ἴο ἴδ πηϑῇ ἴῃ διιδυβῃ ὈθΒιηὰ [ἢ 6 οἰ. 
Ἡς ποῦν, δἱ ἴτε ςοπιηηδηά οἵ Οοά, εἶνεϑ ἴΠ6 
ΔΡροϊηϊοα εἰρῃδὶ ἴο ἴῃς δπιδυδὰ ὈΥ̓͂ Γαϊϑὶπηρ 
αἰοῆ ἢ]5 βρθαγ, νι ἢ νγᾶ8 ῬγΟΌΔΟΪΥ ἑυΓηϑμοὰ 
ψΠ ἃ ἢδρ. 

49. Ἡκηρεά οἱ ἃ ἐγεε.Ἶ 1.6. βϑῖεντ, ἀπ (Ποη 
δυηβ ὉΡ ΟἹ ἃ ΟΓΌ88 ΟΥ ρα] ον ((Ε οἡ Νυπὶ. 
ΧχΥ. 4). 

1 «οοὐ ὧ’ ἰδὲ “ἡ αυὐα,:. ἀοαυπ.} (ΟΕ οἡ 
Ὀδυῖ. ΧΧΙ. 22, 23. 
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ν. 30---35.] 

120 4 ἼΠοπ Ϊοβῆυλ δι} Δη δ᾽ωσ 
πηΐο ἴῃς [ἈΚ (οὐ οἔ Ι5γλε] ἰῃ τηουηξ 
ἘΡαὶ, 

41 Α8 Μοβεβ τῇς 8εγνδηΐ οὗ (ἢ6 
ΓΟΚΌ Θςοπιηιαπάθά τἢ6 οι] ἄγε οὗ 

“Ἐπκ..ο. 5ΓλεΪ, 25 ἰζ 15 τνυγιτοη ἰη τῆς “ὈοΟΟΚ οὗ 
ἵχυ. .7. 5. [ῆε ἴάνν οὗ Μόοβϑεβ, δὴ αἰϊαγ οἵ ψῇοϊε 

βίοῃεϑ, οὐεσ ψη το πὸ πιᾶλῃ παῖδ [6 
ἋΡ 45} ἴτοῃ : δηά τῆεγ οβεγεὰ τ[πδύθοῃ 
δυγηῖ οΟβεγίπρβ ὑπο [6 ΙοΒΡ. δηὰ 
βδοπῆςεα ρεᾶςε οἴξεγίηρβ. 

22 ὅ Απὰά ἢε ντοῖς ἴΠπεγα ὑροη τῆς 
βίοῃεϑ ἃ (ΟΡΥ οὗ [πε ἰανν οὗ Μοβεβ, 
ψῃςἢ μὲ ψτοῖς ἱπ τῆς ργεϑεηςς οὗ 
τς ΠΠΠ]άγεη οὗ Ιβγδεὶ. 
3 Αῃά 8]] [ϑ3τδε], δῃὰά {πῃ εὶγ 6 4θσβ, 

ἀπά οοετιβ, δηὰ τῃεὶγ ᾿υάρε8, βἰοοά 
ΟἹ [ἢ]8 8:46 τῆς ἂγίκ ἀπά οχ τἢδί 5146 
Ὀείογε πε ρῥγίεϑίβ (πε 1 ενιῖεβ, Ὡς ἢ 

140-15. ἘΒΕΟΤΙΟΝ ΟΕ ΤῊΕ ΜΕΜΟΒΙΑΙ͂, 
ΛΙΤΑΒ ΟΝ ΜΟΥΝῚΤ ΕΒΑΙ, ΑΝ ἈΕ- 
ἨΞΕΑΒΒΑΙ͂, ΟΕ ΤῊΕ ΒΙΈΒΒΙΝΟΒ ΑΝῸ αὐκ- 
ΒΙΝΟΒ ΟΝ ΜΟΥΝῚΤ ΟΕΒΚΒΙΖΙΜΆΑΝῸ ΜΟΥΝΤ 
ΕΒΑΙ,. 

ΤΕ δοοουηῖ οὗ [815 80] ΠΥ 18 ὙΟΤΎ Ὀτίοξ, 
ΑὮ δοαιδιπίδηος ψ ἢ Π ουΐ. ΧΧΥΙ͂!. 15 ΘΥ ἀ ΠΥ 
ῬΓΟσϑΌΡροβεα ; δηά ἴδε ἴῆγες βευθσγαὶ δοίβ οὗ 
ὙΠ ἢ [6 50] ΤΠ Τσοπϑίϑῖθα ἀγῸ ΟἿΪΥ 850 ἔὰγ 
αἰἰσΈ ΠΟΕΪΥ πδτηθά 85 18 ΠΟ  ΒΘΑΤΥ ἴο 5Π0} {παΐ 
[86 σοπμηηδηάβ οὗ Μοβοβ ἴμοσε σίνθη ὑγεσα 
ΩΪῪ ςατγτιοά ουΐ ΕΥ̓͂ [5 Δ. ὙΤὨε Ὀυ!άϊηρ οὗ 
[Π6 4ἰἴῖ2γ δηὰ ἴδε οἥεσίηρ οὗ βδογίβοθϑ [πογθοῃ 
ΔΤῈ ΒΕΤΕ (γΕγβεβ 30, 31) ρίδοεὰ ἢἤγβί, θεσδυ88 
ἴῃ 4}} ΠΚοΒοοά [ΠΟΥ ἡγεγὰ ἢσϑί ἄοπα βεὴ [ἢ 6 
ῬΕΟΡΙῸ στοδομβοά Εραὶ. 10 ᾿ουϊογοΠοΩΥ [86 
ἐγοσϊίζοη οὗ {πε βϑἴοῃς (Βοσο δ θα το 'ῃ νοῦβα 
32) δϊλπάβ βγϑῖ, Βιυιῖ [ζ 18 παΐυγαὶ δηά τίρῖ 

ΦΟΒΘΗΌΛ. ΠΠ. 

θατα τῆς ἂἵκ οὔ ἴῆς σονεηδηΐ οὗ (δε 
ΠΟΚΡ, 48 ν)ὲ}} (ἢε βιίγδηρεγ, 48 ἢς 
(Πδὶ νγᾶβ Ὀογη δηοηρ τπεπὶ; ἢ] οἵ 
1πεπὶ ονεγ δρδίηϑὶ τοις (εΓ Ζίηη, 
Δηἀ ἢΔ][ οὗ τῃεπὶ ονεγ ἀρδίηϑε πιοιιηΐ 
Ἐραὶ]; “7425 Μοβεβ τῆς 8εγνδηΐ οἵ 6 7 Ῥαυ. τε. 
ΓΟΚῸ μδά οςοπιπηαπάεά δείΐογε, τῃδὲ τὰς 
ΠΟΥ δοιὰ ὃ]ε88 τΓΠ6ς ρϑορὶς οὗ 
Ιϑγδεῖ. 

24 Απὰ αἰἴεγνγαγά Πα τεδά 81] τῆς 
νγογὰ8 οὗ τῆς ἴανν, ἴῃς δ] Ἔββϑίηρβ δηά 
Ουγβίηρβ, Δοσογάϊηρ ἴο 41} (ἢδι 18 
στ τίδη ἴῃ (Πα ὈοοΚ οὗ τῆς ἰδιν. 

425 Τ ΠΟΙ νγὰ8 ποῖ ἃ ψοχγὰ οὗ ]] 
τπλἰ Μόοβεβ σοτηπηδηάεά, ψνἢϊοἢ [οβῃυδ 
τεδά ποῖ Ὀείοτγε ἃ}1] ἴῃς Ἴσοηρτερδίίοῃ 
οἵ [βγδεὶ, ἔν (6 τνοπιθη, δηά τῃς “ Ὅευ. 3. 
“ππ||6 οπθβ, ἀπά με βίγαηρεῖβ τῃδι ἐἨοῦ. 
ἵνγεγε σοηνεβαηΐ Δπιοηρ {Π6Π|. μος 

[δὶ {πὸ ἀϊγεςῖ βοσνῖος οὗ {πδηκϑρίνίης ἴο σοὰ 
Βῃου]ά ἴακο ρχεσθάθησο ἴῃ ἔδοῖϊ. Οἡ ἴδε ψῇῆο]Ὲ 
οὗ [818 ραϑβϑᾶρθ, ΜΒ] ἢ 158 ρσοῦδῦ] ουΐ οὗ ρῥίδος 
Βοζο, 866 Νοῖς αἵ ἴῃς πο οὗ ἴδε Ἄοδαρῖοσ. 

82. Οοῤγ οΓ δὲ ἰααυ.1 ΟΕ, οἡ ουϊΐ, χΥΙϊ. 
18, Δηὰ χχν!. 1. 

33, Ουἡ [Π6 ΠΊΔΠΠΕΟΥ ἴῃ δὶ ςἢ ἴἢ6 σογοσηοηΐδὶ 
οὗ {με Βεββίηρβ δηὰ Ουγβίηρβ νγὰ8 Ῥσγοῦδθ] 
οδιτιοά οὐυΐ 566 ου οι. ΧΧΥΙ. 12 δηὰ 26. 

84, 411 δὲ «υογά 977 ἐδε ἰααυ.)ὺ Οἔ, Ὁ ευϊ. 
Χχχί. 11 3544. [ἴ ψου]Ἱὰ βθοπὶ ἴδδῖ [οβῇυδ, 
οη ἴδε ρῥγεβεηΐ οσοδβίοῃ, πλυδῖ πᾶνε σεδά, δ᾽ 
Ἰεαϑξ, 41} [6 Ἰερ ϑἰδνο ρογίοη οὗ ἴμ6 Ῥοϑηΐδ- 
τουςἢ θεΐοτο ἴμὸ Ρεορὶε (εξ οὐ Πουΐ. χχυῖ!. 3). 
Το ἴουτῃ8 οὗ [ἢ158 γεῦϑα σδηηοῖ 6 532{|5[ΔοῖοΟσ Υ 
Ἔχρ δι ηθα 845 προ Ὡς ΟὨΪΥ ἴμο Β]οβϑηρβ δηά 
Ουγϑε8 οὗ Πει. χχνῖ!. δηα ΧΧΥΪ]]. 

“-πππι». ἢ 

ΑὈΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕῈ, οἡ νϑῖϑος 20-25. 

τ 15 ἀΠπσυΪς ἴο ὀϑοῶρα ἴδ σοηνϊςοη [παῖ 
ἴδ656 γεσβοβ ἃΓῸ εσε οὐΐ οὗὨ ΠΟΙ͂Γ ῬΓΟΡΟΥ δηὰ 
οτ κἴη8] ρίδοε. ὍὉῆε σοπηεςοη δεΐνγεθῃ Ὑ]]1. 
29, Δ ΙΧ. 1, 8 παΐυγαὶ δηὰ οὔυϊουβ: δηὰ ἴῃ 
χ. 1, 16 ἔγδαυὰ οὔτε ΟἹ ΘΟ 68 8 τοργοβοηϊοὰ 
48 στονίηρ οὐΐ οὗ ἴῃε δίαστη ςδιιβοά ὉΥ ἴῃς [8}} 
οὗ [ἐππσβὸ δῃὰ ΑἹ. [{ 15, ἴοο, ου πε ἴβοβ οὗ 
ἴϊ, ἜΧΊΓΟΠΊΟΙΥ Ὁ] ΚΟΥ [Παΐ ἃ 50] ΠΥ οὗὨ [ἢ 18 
Ὠδλίυγε ἰῃ ἴδ ὙΕΙΥ Πεηῖγα οὗ ἴἢ6 σΟΠΟΌΥ 
ββοιυϊὰ δέ υπάετίδκοη Ὁγ [οβῆυδ τι]5ῖ (ἢ 6 
ΨΠ0]6 βιυστουηάίην αἀἰδίσοῖ νγᾶ8 ἱπ ἴῃ6 Πδηδϑ 
οὗ [δ ἘΠΕΙΏΥ, ΟΥ {πὶ 1ὅ υηάογίακοη [Ὁ ψουϊὰ 
αν Ὀεεη οδιτιθὰ οὐὖἱ υππιοϊοδῖοά, Εοτγ ᾿ξ 
ΔΌΡΘΑΓΒ (ΥΈΓΒῈ 35) 1Πδ( “ 8]}] [ἢ6 σοπρτοχαίίοη 
οὗ ἰδγδεὶ, νὰ [86 ψουλθη δηά ἴδε [{{|6 οὔ 65, 

δΔη4 [Π6 5. γδροῦβ (ἢδῖ ΟΤα σοΠγγβδηΐ ΔΊΟΩΡ 
[Π6 πὶ, ΜΕΙΘ ργόβεηΐ αἱἰϊ. ὍΤῆε ἀϊβίδηςε ἔτοπὶ 
ΟἸΪκαὶ ἴῃ ἴῃς Τογάδη νου ἴὸ Μουπὶ ΕΔ] 15 
[111 ἘὨΙΓΕΥ͂ πλ1165 ; δηὰ 80 νϑί 4 δοϑῖ, ψ ἢ 118 
ποη-οἴεςανο ἕο νοῦ, σου] ΠΟΓΙΔΙΗΪΥ ποῖ 
ἢανθ δοςοιηρ 5ηθαὰ ἃ τηλγοῖ ἴκὸ [815 ΤὨγουρ ἢ 
ἃ ἀΙΠουΪ! σου ΠΕΓΥ δηά ἃ Ὠοϑί]α ρορυϊδίϊοι ἴῃ 
1655 ἴλη ἴὮΓΘΘ ἀδγβ8. Μοσδϑονεσ, ἰῃ ἰχ. 6, χ. 6, 
δ1, 43,) ἴῃς [Ι5γδο} 168 ἃσῸ βρόκϑθη οὗ 45 58{|} 
Θηςδηρίηρ δὲ ΟἹραὶ. 1 ἴδῃ {πὸ δο]θπιη 
ἀεϑβοσι θα ἴῃ [ἢ 656 υθῦϑοβ ννᾶ8 γ Δ ΠῪ ἰσαηϑδοῖϊθα 
ἱτηση θα δίο νυ αὔοσ [ἢ [2]}} οὗ ΑἹ, [δε Βοβῖ, ψ τ 
15 ““ψόχηθη, ᾿{|6 οὔθβ, ἄζο.,᾿" πιυδῖ πᾶν τηδάδ 
[ῆς ἰεάϊοιιβ δηὰ ἀδηρογοιβ τηᾶγοῦ ἴο 5 ΠΕ βοτὰ 
δῃηὰ δδςοῖκ δραίη, Ὀεϑίάα Ββανίπς ἴο ϑρεηὰ ἃ ἀδύ 
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ΦΟΒΘΗΟΔΑ. ΝΙΠΠ]1. ΙΧ, 

οΟΥ το ἴἢ [86 πεὶρῃδουτῃοοά οὗ ἔπε τχουη- 
1Δ[ἢ5 ἔογ [86 ργεραγαίΐοῃ δηὰ ρεγίοστηδηςε οὗ 
[86 50] θη. Νοῖδίης 18 8α1:ὰ οὗ ϑερεςῖδὶ 
Ὀῖνίηθ ἱπιοσίοσεπος ; δηά, ἰῇ {86 δῦβοηςθ οὗ 
τλϊγαουΐϊοιβ δεῖρ, [οβυα Ἄοουϊά ΒΑΓΟΪ μᾶνα 
Δοσοχηρ ἰϑμοαὰ [815 υπάογϊακιηρ δὲ ἴδε Ὁτὴ6 
βιρροβίοα Όγ 16 ῥγεϑε;ξϊ ροϑι[οη οὗὨ γε ῦβ65 30- 
ἧς ἴῃ ἴῃς παχγδίνο. 

11 5 οὐ ἴθ ψβοΐο, ἴδοη, ΠΚοῖγ (πδῖ [}]15 
8 ἀοδ5 ποῖ, 'ῃ οὖσ ργεβεηΐ Βι6]6, βίδα 

ἴῺ [15 ΡΓΌΡΕΓ ςοηΐεχῖ. ὙΒΕΓΕ ἅτ ΟἴΒΟΓ 
ΤΟΔΒΘΟΏΒ [ῸΓ ϑυθροοίίηρ (παῖ ἴδ6 ἴοχὲ ἴῃ 1815 
Ροσγίοη οὗ [86 Ὀοοκ βιιβεγοὰ βοπὶθ ἀϊβ]οσδίοη 
δηὰ Τσοττυρίίοη δ δῃ δαὶ ἀαῖε. ΝΟΑΓΙΥ͂ 4} 
[δες Μ55. οἵ [6 1|ΧΧ. ρίάαςο νογϑθ58 30- 3 5, ΠΟῪ 
Βοΐογο τι5, δου ἰχ. 2: δηὰ ἴῃς νδγίδί !οἢ5 ἃΓ6 
ὨυπΊοτΓου 5 ̓πσουρβουΐ ἴῃς σμαρίεγ, ὈΟΤᾺ ἰὴ της 
τοχί οὔ ἴῃς ΕΧΧ. 1156], δηὰ ἴῃ 115 γε στ ηρ5 85 
οοιηραγοά ψπ [Π6 Ηῦτεν (ςἢ. τὴς ΕΧΧ. ἀπά 
Ἡοῦγτον ἴῃ γΟΓΘ65 5, ὅ, 11, 18,21, 29). ὙΠΕΓΕ 
18. 4150 84 ργοῦδθὶθ σοηξιβίοη οὗ υσ θ 6 Γ5 τη [ἢ 6 
σοῦΓϑα οὗ ἰἴϊ, 85 ηοϊδά ἴῃ νϑῦβα 3. 

ΎΒΟΓΟ ἅγε ἢο οὀχίδηϊ γοϑοῦγοῦϑ ἴῸΓ ΓοβζοΓἢς 
[8 ἴοχῖ ; δῃηὰ ννὲ σδῇ ΟὨΪγΥ σοη͵δοΐυγε [δαὶ [86 
Ρίδοο ἔσοπῃ ννῆϊομ π656 δἰχ γοῦϑοβ ἢανε ὕθθη 
ἰγδηβέειτοα 5 ἴπ6 οπὰ οὗ ἌἽδμαρίεσγ χ. ὍΤΠῈ 
Φ{Π6η" ν] ΜΙ ΟὮ γοσθα 30 ΟΡ 5 ἴῃ ΟἿ ρΓδ- 
βεηΐ τεχί ρίδοεβ ἴμε ψμοὶα ραβϑᾶρε ὈΕΟΓαῈ ι15 ἴῃ 
ΨΕΤΥ υηβι1140]6 σοηποςϊζίοη ψἱ} ἴδ [4]] οὗ ΑἹ. 
Βυῖ τῆς 58π|6 “ΤΏΠΘῺ " ΤΛΔΥῪ νγ6}} δᾶνὲ βϑογυθὰ 
ἴο ἱπϊτοάιϊιςε ἴλ6 δοσουηΐ οὗ πε 50] ΠΥ Οἡ 
ΟετΖία δηὰ Εδαὶ δἱ ἴδε οηὰ οὗ ἴδ γσεοοσὰ οὗ 

ΓΟΗΑΡΤῈΚ ΙΧ. 
: 71ε ξίμρε εοριδίκπό σραΐμσί Ζογαφί, 4 722 

Ο δεοπεΐες ὃν ἐγα οὐϊαΐε α ἰδξαρμε. τό 2)Ὸ» 
υλέελ ἐξ αγό εο»ρεἰδρεγφα 19 ῥεγβεέμα δο»ε- 
ἕαρεέ. 

ΝῺ [τξ οληπιθ ἴο ρᾶ58, ψγἤεη 4]] 
τῆς Κίηρβ ννϊοἢ τυόγέ οἡ [18 

8βἰ4άς Τογάδη, ἱπ τπ6 1118) πὰ ἴῃ τῆς 

ΟΗΑΡ. ΙΧ. 1,2. ΟΟΝΡΕΘΕΒΑΟΥ ΟΕ 
ΤΗΕ ΟΑΝΑΑΝΙΤΙΒΗ ΡΕΙΝΟΕΒ. --- ΤῊυ5 ἴὼγ 
Ἰοβῆυα μαὰ δὰ ἴο οοπίοπά δρδίηϑδι βἰηρὶςε 
οἰ[68 οηἶγ. Βυΐ πον (ἢς Ιἰογάβ οὗ ἰῃς 
(δπδδηϊζεβ, δἰατηεάὰ δἱ ἴῃς [2]] οὐ Τεσγίοδο 
δηά4 Αἱ, τοϑοῖνε ἴο τῃᾶκθ ἃ ἰθάψιιαὸ δηὰ ἴο 
γΓοβϑὲ ἸΟΙΠΠΥ ἴΠ6 ὑσόρτεβϑ8 οὗ ἴῃ6 [53Γγδο] 65. 
Βείογο, μοννθυθσ, ΓΠΘΙΓ ΤΘΑ8ΌΓῸ5 ὑγογο ἴδθη, 
[86 ἱπηδοίϊδηϊ8 οὗ Οἴδεοη δηά 115 ἀδρεπά- 
οηΐ ἴονγῃβ, ΟΥ̓ 4 δίγαίδρεπ,, Ἴοοηϊγισοα ἴο 
τηλῖο [ΠΕΙ͂Γ ρϑᾶςθ ϑοραγδίο!υ νὰ 15 γα] (νογϑοϑ 
3-27). ΤὮῈ15 ἀεέεςσίζίοη οὗ ΟἸθθοη ἀείεσγπνηοά 
(ὃς ἤνο Κίηρβ οὗ ἴῃε Απιογίῖθβ, ννβοϑα ἴοστὶ"- 
ἴογίθβ ὍΟΤΟ πραγοϑὶ Οἰδθσῃ, ἴο ἴακο ἰησίδηϊ 
δοῖίίοη ἀρδιπϑὶ [μδὲ οἰἴγ. ὙΠΘΙΓ ἔοσοοβ ννΈσα 
ἀεξολιοά ὉΥ [οὈβδυδ ἢ [πε ὈδΕ]|ε θεΐογε ΟἹ θοῦ 
(χ. τ, 544... Τβε οἴμοσ οοπξεάογαίοβ βῦ56- 

[ν. 1--2. 

7]οβῆυδ᾽5 νἱείϊοσίθβ, ἴο νυ διςἢ ἰηἀοοὰ ἱξ ἔογπιβ ἃ 
81{140]}6 οἰ πιᾶχ. 

ΎΤΒογε ἰδ Ὧ0 σϑδϑοῃ, θεγοηὰ [ἢς ἔβεῖ ἴπδί 
[Π6 »ΣΤΟῸΡ οὗὨ γϑῦϑοϑ ἀρρθαγβ οι οὗ ρίδοθ ἤδγε, 
ἴον ἴδε ορίηίοῃ οὗ Μδιγεγ, Μευεσ, 1)6 ὙΥ εἴίε, 
ἄς., ἴδῖ 1 15 [6 Ιηϊογροίδιιοη οὗ 4 [ἰαΐοσ 
ὙΥΟΥ ; ΠΟΥ γεῖ ἴοσ [6 ϑιπλϊασ ορίηΐοη οὗ 
Κπορεὶ, τπαὲ “ἴῃς [εμονϑῖ," ἰῃ σοπιροιηά- 
ἴῃ 8΄᾽Ά56 ἰοχῖ, δάοριϑἀ ἴῃ6 ἔταρτηθηΐ πο ἃ 
ἀοουπιοηξ αΐνοσθα ἴἢ οδαγδοῖοσ ἔγοτῃ {δδῖ 
ΒΓ ἢ ἔοϊ ον τὰσουρδουῖ (μ6 σοϑὶ οὗ 
(ἢς ςἢιλρῖοσγ. 

[τ 15, Ἰηἀεοά, τηδιηἰαϊηθὰ (μαὲ τἢς ΟἿ αὶ οὗ 
Πμδρίοσβ ἰχ. δηά χ, ἰ5 ηοΐῖ [86 84π)6 ρἷδοθ ἃ5 
τ1ῃαῖ δ νης [86 δησδιηριηθηΐ ννᾶ5 ἤχοά 
Ὀείοτο {πε [2]} οὗ Αἱ, δυΐ Δποῖμοσ ΟἿ σαὶ ἤθὰσ 
ἴο Μουπΐ Οεσγιζίπὶ (50 Κεἰ). Απάὰ {δοῖς 
Β66ΠΊ8, ΓΟΓΔΙΠΙΥ ἐρὰ οη δι. χῖ. 30), ἴο Ββανθ 
Ὀδεη δηοῖποσ ρίδος Ἂοδ θὰ Οἱϊγαὶ θὰ {μδῖ 
ὨεΙπὈουτγῃοοά ; υζ Ιἴ 5 'ἴη ἴμὸ δἰρῆοβὶ ἀ6- 
ἔτοθ ὙΠ} 1 ΚΟΥ τα οἣς δηά ἴπῸ βδᾶπιὸ ρῆγαϑο, 
“ὁ ρδὴρ δῖ ΟἿ αὶ," 5Βῃου!ὰ θὲ υπεὰ γτεροαδΐίθα!γ 
ἴη ἴῃς Ἑμδρίεσβ ργεσεάϊηρ ἰχ. ἔῸὼσ οὔθ ρἶδος, 
Δηἀ ἴῃ ἰχ. δηά χ. [ὉΣ αιυἱϊΐο ἃ ἀϊ βεγεηϊς ρἷδος, 
ψουΐ Δ Πἰηϊ ΟΥ̓ ΥΟΙΛΔΓΚ νυν βαΐθυοῦ ἱξίαν, 
Ἰηδοσγίοα ἴο ροϊηΐ ουἱξδ ἴδε αἀἰδξγοηςθ. ΤΒὸ 
ΠΕΟΟΒΒΥ ὑηάοῦ ΜΠοἢ Καὶ! βηά 5. Πἰπβοὶ οὗ 
ταλκίηρ [815 ἀβϑυγαρίίοη γεβρεσϊίης [με ΟἸ]ρΑὶ 
οὗ ἰχ. δηά χ. πιυδῖ δὲ σοῃϑιάοσγοα 85 δῃοίδοσ 
δΔηα ννεϊρῃὙ οΟδ]θοῖΙοη ἀραϊπϑῖ πιδιηϊδιπἰηρ 
{86 Ροβί[οη οὗὨἨ ἴμεϑὲ ὑεγβοβϑ ἃ5 ἴβοῪ ϑιδηὰ 
ἴη ἴδ (οχί. 

γ4116γ8, ἀηά ἴῃ 41] (ἢς ςοδβίβ οὗ (ἢς 
ἔτκαῖ 864 ονεοῦ ἀρδίηβδι [ψεδᾶποη, τῆς 

{πε|τε, 4.4 τὴς Απιοτῖζε, τὴς (ὐλπδδη- 
ἴα, τ[ῃε Ρεγίζζίτε, τῆς Ηἰνῖζε, δηά τὴς 
]εθυβίτε, Ποαγά ἐλεγεοῦ; 

2 Τπαῖ τΠοΥ ραϊποτεά πειβεὶνεβ 
τοροῖδετ, τὸ πρῆϊ τ Ϊοδῆυλ ἀπά 
ἢ ἰ5γδεὶ, νι οἠς ἵδοςσοτά, 

4ΌΘΠΕΥ γαϊπεγεὰ ἘΠ οῖγ ἀστηΐθβ [ορεῖδοσ, χὶ. 1 4, 
Δηα νγεσα ἀείοδλϊεά δἵ ἴῃς νγδῖεγβ οὔ Μογοπὶ 
(χὶ. 6, 8ᾳη4ᾳ.). Το ὈΠΤΏΘΓ οὗ [Π696 ἴνγο στοαὶ 
Ὀδί1165 γᾶν [οϑῆυδ Ῥοβϑοϑϑίοῃ οἵ [6 βοιῖπογη 
ΠΔ}{ οὗ Ραϊοβξίηθ ννοδῖ οἵ [ογάδῃ ; [86 Ἰδλίϊζοσ οὗ 
(ῆς ποσίβογη μ8}, ὙΒι5 ἴἢ6 ἴννο γϑυβοϑ Βογὸ 
Ὀοίογο 115 561ῪῈ 25 ἃ ζεπογαὶ ἱπίγοάυς[ίοη ἴο 
οδαρίουβ ἰχ., χ., δηὰ χὶ.; οἷ ν. 1. ΤἼο Οδηδδη- 
1ἴ65 ῃδά, πονγευογ, ὉΥ ἴδ πιὸ δ τ] ἢ τγὸ Βᾶνο 
αὐτί νοά, σοοουογοα ἴο βοπιὸ ὀχίοης ἴτοπὶ (ἢ 6 
Ραηίς ἴμεγε ἀεβογί θα ; βεγῃδρβ 'π οοπβεφθεπος 
οὔ ἴδ τοριυῖβϑε οἵ [6 15γδε}165 Ὀείοσε Αἱ. 

1. 1πῖδὲ δὶ1}..7ὺ ΤὮΘ Β1] σοιπίγΥ οὗ βου ποτ 
δηὰ σοηΐγαὶ Οδηδδῃ, οδ θα “(6 τηοιπίδιη,᾽" 
Νυπι. ΧΙ, 17, ΕΓ 866 ποῖθ. Εἴ. δ'50 
Ποῖ. ἱ. 7. 

ΤΗςν. 
ΓΟ} 



γ. 3-8.} 

4 4 Απὰ ψδεη (Πς πῃ Δ Δη8 οὗ 
Οἰδεοη μεαγά ννῆδῖ [οϑῆυα μδά ἄοῃς 
ἀπο [ες ῃο δηά ἴο Αἱ, 

4 ΓΠΕΥ ἀϊά ννοῦῖκ νν] γ., δηά νγεηὶ 
Δηά πηλάς 48 1( ἴεν δά Ὀεεη δηι085- 
βΔογ8, πὰ ἴοοκ οἷά 84. Κ8 ὕροη τπεὶγ 
455635,) Δηἀ σχίης δοῖιε8. οἷά. ἀπά τεηῖ, 
δηὰ δουπὰ τ ; 

ς Απὰ οἹά 8ποςε8 δηά οεἱοιξεὰ ὑροη 
1Πεῖγ δεῖ, δπά οἷά ρδιτηθηῖϊβ Ὡροῃ 
(Πεηι; δπὰ 11] τλς Ὀγεδά οὗ τπεὶσγ ργο- 
ΥἹϑίοῃ νγὰ5 ΟΥ̓ “ηπά τηου]άγ. 

6 Απά τ{πεγ ψεηΐ ἴο Ἰ Νὰ υπῖο 

ἐδε ααἱδρ..1ὺ ὙὍπε πνογὰ (υδερῤδεία δ) 5 
τοπάογοά “ (ἢς ναὶθ" 1 Πουῖ, 1. 7, δῃὰ πη ρογῖ8 
τῆς Ἰονδηὰ σου δεΐνγεθη ἴμ6 τπηουπίδίηβ 
δηά [}6 862 οοδϑβῖ ; 866 ΟἿ ΧΥ, 13. 

4δὲ ΣΙ, 4.1 ΟἿ δὲ. το. 

4-27. ἘΜΒΑΒΒῪΥῪ ΟΕ ΤΗΕ ΟἸΒΕΟΝΙΤΕΒ ΑΝῸ 
ΟΟΝΕΝΑΝΤ ΒΕΥΕΕΝ ΤΗΕΜ ΑΝῸ ΙΒΒΑΕῚ,. 

8. Οἰδεοπ ἢ ΤὨΐ8 «οἰὉ. νὰ8 ἴπ6 δοδὰ οἵ 
[Π6 ἕουσ ἴονντιβ (εἴ, νεῦβὲ 17) οσσυριοὰ ΟΥ̓ ἴῃς 
Ηἰνῖῖε58 (ςῇ. χὶ. 19). Ὡς ἱῃΠδοϊδηῖβ ἅτε, ἰη- 
ἀξεὰ (2 84πι. χχὶ. 2), βαϊ ἴο ὃὈ6 “ οἵ ἴῃ τεπ"» 
πδηΐ οὗ [86 Ατηοσγῖο8 :᾿ δυΐ ἴποΓε, 45 οἰϑενῃοσα, 
(Π6 πᾶπῖθ Ατηοσιῖεβ 15 υϑεα 45 ἃ βΘΏΘΓΑΪ ΠΔΠῚ6 
ἴον ἴῃς (ὐδηδδη ἢ ρορυϊδίίοη (εξ οἡ Ὠου. 1.7 
δηὰ 44). ΤΊ Ηἰνἴ65 βθοῖῃ ἴο δᾶνο ῃδα ἃ ποῆ- 
ΤΩΟΠΑΓΟΒΙΟΔΙ ἔογπὶ οὗ ρονογηπιθηΐ, ἕο πὸ Κίης 
οἔὗἔἁ ΟἸθοη ἰ5 παπιθά, δηὰ ἰἴ 15 [6 “ ἸΏ Δ Π1Δη.8 
οὗ ΟἹ θοη, ἰῃ ἴῃς ἰοχῖ, ψο δοηὰ ἴῃ ἐπι θαϑϑου 
ἴο [οϑδυδ (ςξ, 4'5ο γεῦβα 1:1). ΟἸθθοη 15 δα! ἴο 
Ὀὲ (χ. 2) “458 οὔς οὗ ἴπε τογαὶ οἰ |65,᾿ 2.ε. 
ἴῃ 5126 δηά ἱπηροτίδῃος ἴο δὲ δι] ἴο ἴῆοβε 
οἷε5. νηοῦ τ6 Κιηρβ οὗ [86 σοι ΠΥ πιδὰθ 
{μεῖς οδρὶϊα]8. ΤΣ ὩδΔπι6 5 ρηΐῆθϑ “ ρεσίδι πηρ 
ἴο ἃ 811}, 2.2. Ὀ01 οὐ ἃ 8}}} (εξ ΟἸθεΔἢ δηὰ 
Οοῦα, ἴοννη8 ἴῃ [ἢπ δᾶπ|6 πεῖρῃ ουσῃοοά), δπὰ 
ἀοβοσιδο5 {86 5ἰἴο, νι ϊοἢ 15 οἡ ἴνο οὗ ἴδε 
τοιιπάοα ἢ1}}158 ρῬθου γ ἴο 1.15 ἀϊδίτσί. [{ 15 
51}}} Κποννῃ 45 Ε μυ δ, δπὰ 1165 ἀδοιξ ἔνα πλ1168 
ΠΟΙ οὗἩἨ [εγυβαϊθπλ ΌΥ ἴΠ6 πιοϑί αἀἰγεςξ τουΐα. 
τ βἰδηάβ δ ἴδε ἢ οὗ ἴῃε ρΡ455 οὗ Βεῖἢ- 
δΒογοη, [Βγουρὴ νν Ις ἢ 1165 [Π6 τηδίη γουΐθ ΠΌσΤΩ 
ΘΓ βίο δηὰ ἴπ6 ἰοννεσ ἰογάδη υδεὺ ἴο 
ορρὰᾶ δηὰ ἴδε βθλ- οαϑί. Ὅλι5 ἔτοπι [15 ροϑὶ- 

Κίοη, ἢο 1655 [ἤδη τΌσ [86 ΠυΠΊΌΟΓ πὰ ν᾽ ΟἿ Γ 
οὗ [8 Ῥεορὶθ (εἶ. χ. 2), 1 νγᾶ8 οὔθ οὗ (ἢ6 πιοϑί 
᾿τηροτίδηϊ οἰ[ἰ65 οὗἩ βουϊποσῃ άπᾶδη. Μαϑϑῖνθ 
τυΐϊη9 δηὰ [ΠῸ τοπηδίης οὗ ἃ ἰάγγε ἴδὴκ (ἀουδί- 
1655 “"(ἢς ροοὶ οἵ ΟἸθοη," πιοηϊοηδαὰ 2 841|. 
1). 11; οὗ [6γ. χιὶ. 12) ψογε ἔουπα Βεοτε ὉΥ͂ 
Ἐοδίηϑοη ; δηά 4150 ἃ ὙθγῪ Ἴορίοι8 βρσχίηρ. 
ΟἸθεοη [61 τη [πὸ ἸΙοῖ οὗἩἨ Βεη᾽απιη (χυῖ. 
25), δηά νγᾶ8 οὔβ οὔ ἴδε οἱ[165 δϑϑίρηθα ἴο ἴδ 6 
Ῥτιοβίβ (χχὶ. 17). [ἢ ᾿δῖϑγ {ἰπ|65 11 ννδϑ ἴπιοιι 
8ἃ5 ἴῃς δοθῆθ Οὗ [86 δηςουηῖοῦ δεΐνψοοη [Π6 
πιο οὗ αν δηὰ οὗ 15 θοββοῖι (2 84π:ὶ. ἰϊ. 

ΦΤΟΘΗΌΟΑ. ΙΧ. 

τ[Π6 οαπὶρ δὲ ΟἹ]ραὶ, δηὰ εαἰὰ υπίο 
ἢΐπι, ἀπά ἴο {πε τῇεῃ οὗ [ϑγδεὶ, γε 
δ6 οοπα ἔοπι ἃ ΔΓ ςΟΙΠΙΓΥ : ΠΟ 
τπεγείοτε πιᾶκθ γα ἃ ἴἰεᾶριιε ψΠἢ 
ι.8. 

7 Αμά εδε πῖδη οὗ βϑγδεῖ 84]4 υπίο 
τἢε Ηἰνίτεβ, Ῥεγδάνεπταγε γε ἀννεὶ] 
Ἀπλοηρ, 8; ἀπά ἢον 5Π4]] ννε πηδΐζε ἃ 
ἰεάριιθ ἢ γου ὺ 
δ Αμπὰ {ΠΥ 8δἱὰ υπίο [οβῆιδ, ἵν ε 

γέ δ βεγνδηῖβ. Αηάὰ Ϊοβῆυδ ϑαἱά 
πηΐο ἴπεῖη, ΠΟ ἀγε γεὶ δηὰ ἔἴτοηι 
νἤδηςα Τσοπλα γεὶ 

12-17}); Οὗ [Π6 τηυγάεῦ οὗ Αμπιδβα ΟΥ̓ Ϊοαῦ 
 ϑδῖη. ΧΧχ. 4.13); δηὰ δυθη(ιδιν οὗ [Π6 ὀχϑοι- 

ὈοσΩ οὗὨἩἨὨ ή [οὯὉ Βἰπϑοὶῖ ΟΥ̓ ογάοσ οὗὨ ϑοϊοϊλοῃ 
(εἶ τ Κίηῃρβ 1, 28, 29 ψἱ τ᾿ ΟἾγ. χυὶ, 39). [1 
ὙΓΔ5 ἴὉΣ ἃ ἰοηρ {πὴ6 ἴΠ6 βροῖ ψνβεσο ἴΠ6 Τάδοσ- 
Ὡδοῖὶο οὗ Μοϑοβ, ἰορεῖμποῦ ἢ [ἢ 6 Ὀγάζθη δΙζΑΥ 
οὗ Ὀυγηΐ οἴεπηρ (εξ 1 ΟἾγ. χχὶ. 29) δηά 
ἀου Ή1655 οἵἴμοῦ ρογίίοπβ οὗ ἴῃ6 8δογοὰ ἔυγη!- 
ἴυγε, ψέγε ρίδοεά, ἱδουρῃ ῬΠΘη {ΒΕΥ ΜΈΓα 
τοιπονοὰ {ΠΠΠῸΥ το Νοὸῦ (ςξ, οἡ 1 ϑ8δ8πι. 
Χχὶ. 6) 8 ἀποοτγίδιῃ. [1 ννὰ8 {με βοεῆς οὗ [δε 
τδρηίἤοοηῖϊ σοΓοΠΟΠ2] ἢ νυ ἢ ϑοϊοπιοη 
ἰρδυφσυγαῖεά ἢ]18 τείξη, τ Κῖηρϑ 1}. [ἴ ηο ἀουδὲ 
ἰοβῖ ταιιοὴ οὗ [15 ἱπηροσγΐδηςς δῇοσγ (ἢ Τᾶθοῖ. 
ὯΔ0]6 δης [8 Δοσοπηρδηϊτοθηῖβ ννοσὸ σοτηουθὰ (ο 
(ἢς Τεπρὶε οὗ ϑοϊοπιοη. (8εε ϑίδηϊου " 5. δηὰ 
Ρ᾿᾽ Ρ.2ο7, 544ᾳ.;: Ἀοδίπβοηῃ, " Β. Κ.᾽]. 4.5.5, 344.) 

4. ΤΡεν 414] «αυογὰ «υἱἠ ἐν. Η εῦγτενν “ 4150," 
ΟΥ “{ΠεΥ ἴοο, ἀϊὰ ψοτκ, ὅς. ΤμἊ Ἡτρτεν 
ΡΑΣΌςΪς (μα»ῃ) 5 δ ρῃδίῖς ἤοσῈ ἀπά βῃουϊάὰ 
ποῖ δ6 οπιεα., [{ 56σνεϑ, ΔΡραΑγο ΠΥ, ἴο οοῦ- 
πεςῖ (ὃς 5ἰγαΐδροῃ οἵ ἴπς Οἱδθοηϊοβ 8 τδδὲ 
ορίογοὰ ὈΥ ἴδε ϑγδο ἴο8 Ὀείοσε Αἱ, δηά 
ῬΕΥΒΑΡ8 αἷϑὸ σὰ τ6 οαρίυγε οὗ Τεγίςδο, 
σι οἢ τὴς ΟἹ ΘΟΠΣῖ65 τ ρἢϊ νν6}} διίγίθυϊο ἴο ἃ 
ΒΌΓΡΓΙΘ6. [{ ΒΙη15 ἴπαἴ (ἢ6 ΟἿ θδΟΙ 65 γοϑοϊνοὰ 
ἴο πιεεῖ ογαῆδ νὰ οταῦ (ΧΧ, καὶ ἐποίησαν 
καί γε αὐτοὶ μετὰ πανουργίας). 

γε απᾶ δοωπά ωῬ. 1.2. ἴ[ἑῃ6 νῖηθ βκίηϑ 
ΕΓ ἴογῃ Δπὰ ΓΟῸΡὮΪΝΥ τεραϊγεὰ ΟΥ̓ Κγἱηρ ὉΡ 
[6 οὐξεβ οὗ ἴδε στοηΐϊ, Τἢδ τπογὸ 1δβογουρὴ 
Δηα σλγοῦ] νναν, ΒΑΓΑΪΥ ξεδϑθ]α ἴῃ ἃ ΑΘ 
ἡουγιου, νσουἹὰ να Ὀδδη ἴο ἰπβεσί ἃ ρας. 

6. αν» αὐ Οἰΐρα! )] ΤΆ ῖθ σδῃ Βαγαϊγ ὃς 
ΔΩΥ ΟἴδοΙ οἷδος ἴπδη ἴῃς ΟἾ 4] πρᾶσ [οσγήδῃ : 
866 ποΐε δὶ (πε επὰ οὗ ςἢ. Υἱῖϊ. Νὸο ἐοιδίῖ, 
Ἐ1151 [οδῆμᾶ ννὰ5 οηραρθά ἴῃ τηοτζο ἀϊϑίδηϊ δη- 
(ογργίϑεβ, ἴθ νοσμθῃ, οσὨ]Π]Ἰ άγθη, δη ῬΓΟΡΕΓΥ οὗ 
(ἢς 5γ26 1165 ψεσες ἰεῖΐ ψ ἢ ἃ βυβηοϊοηϊ συλτὰ 
αἵ 15 ρίδοθ, ἡ ἤοσο ΠΟΥ Πδαὰ Ὀδοη 65] 5η θὰ 
ἘΠΕ ΟΕΥ ΔΙΟΥ σγοβδίηρ ἴδ [ογάδη (ςξ οἡ 

Υ, 9). 

7. σευ “ῥα]] «υὸ »ιαζεο α ἰεαρμδ «υἱ! γοω 7) 
Το [βγδε 68 ΕΓΕ ΘΧΡΓΟΒΒΙΥ ἕοσθιἀάθη ἴο 
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1 Ἡδοῦ. ἐ- 
ον ἀσνα, 

ΤΖΟΘΗΌΔΑ. ΙΧ. 

9 Απά {πεν 8414 υπῖο δΐπι, ΕΤΟΙι 
ἃ ΨὙΘΙῪ [ΔΓ ΠΟΙΠΙΓΥ ΤῊ 8εγνδηῖβ ΔΓΘ 
σοπια Ὀεσδιβϑε οὗ τῆς πᾶπὶα οὗ ἴδε 
ΓΚ τγ Οοά: ογ νγεὲ πᾶνε πεαγά 
τΠε ἔλιηε οὗ ἢίηπι, δηὰ 411 τῆπλὲ ἢε ἐϊὰ 

ἰῃ Ἐργρί, 
10 Απά 841] τπδλὲ ἣἢς ἀϊά το τῆς το 

Κίηρβ οὔ τε Απηογίαβ, τῆδί τυδγέ 
βεγοπά Τ7ογάδπ, ἴο ϑδιῆοη Κίηρ οὗ 
Ἠδβῆβοη, Δπὰ το Ορ Κίηρ οὗ δαπιπη, 
ψὮΏΙΟἢ τᾶς δῖ Αϑβῃιδγοιῃ. 

11: ὙνΝεγείοτε ουγ εἰάεγβ δηά 8]] 
τς ἱπμδθιταηῖβ οὗ ΟἿΓ σΟΙΠΙΓΥ 5ρᾶκε 
ἴο 8, βϑΑγίπρ, Τάακε νἱςίιια]58. ἵνν ἢ 
γου ἰοῦ ἴῃς Ἰουγπεγ, ἀπά ρὸ ἴο πιεεῖ 
1Πεπι, ἀπά 827 υπΐο τπςπὶ, ε γέ 
γουγ βενδηῖβ: ἱπαγαίοσαε ΠΟῪ τᾶ Κε 
γε ἃ ἰδάριιθ ἢ 8. 

12 ΓὮΙ8 ουγ Ὀγεδά ννε τοοῖκ ἢοξ ῶὉ γ 
ΟἿΓ ῥγον βίοη ουἱξ οὐ οἱγ Ποιι868 ου 
{πε ἀδὺ ψγα ᾿άπιεὲ ἔογι ἢ ἴο ρῸ υπῖίο 
οἷ; δυῖ πονν, ῬεΠο]ά, [ἴ 18 ἸῊΝ δηά 

Ἰξ 18 ποῦ αγ: 

ΤΏΔΚΟ ΔΗΥ͂ ἰδοάσιθ ἢ (Π6 ἱπρδοϊδηῖϊ8 οὗ 
(δηδδῃ (ςΐ, ἔχ. χχὶϊ. 32 δηὰ τϑῆ). 

9. “41 ἐδαὲ δὲ ἀϊά ἐπ ΩΡ Τῆς ΟἸεοηϊο85 
ἄο ποῖ πδῆλα ἴπε σδρίυγε οὔ [ογίςο δπά Αἱ, 
ἴδῃς τεᾶ] στουπάϑβ ἔογ [πεῖν δίδστῃ (εξ. νοῦβϑο 3), 
Ἰεβὲ {Πεῖγ Κπον]οάρε οὗ ψῆδί μαὰ πδρρεηθὰ 
ΤΟΟΘΠΕΥ 1 Οδπᾶδη 5ῃουϊά ὈεΙΓΑΥ ἴπεπ. ΤΕΥ 
ὨλΙὴθ ΟἿΪΥ ννϑαῖ Οοὐ ἢδὰ ἀοῃὸ ἴοσ ΗΪ5 ὑῬθορὶς 
ἴῃ ϑουλον δὶ αἀἰδίδηξ Εἰ Π65 δηὰ ρ]Δςς8. 

14, 712ε »ηεη ἰοοῦ οΥ᾽ ἐδεὶν αἱεέμα.}] “ὝὍδΕ 
ΤΆΘΏ 216 (86 ο] ογ5 οὗ [5γδ6] (οἴ. γεσῦβ6β 13 δηὰ 
21), ΏΟ ἰδϑῦηρ οὗ ννῆδΐ νγᾶ5 οβεγοὰ [δ πὶ 
ὃγ ἴδε ΟἹ θεοηϊίεβ ρἰεάχεοά [μοηϑεῖνεβ δοοογά- 
ἰῃρ ἴο ἴῃς υϑᾶρε οὗὨ οδϑίοσγῃ πδίίοῃβ ἴο ρεᾶςθ 
δα ἔθη 8}1:0 ἢ τΠδπὶ (εξ, Οςεη. χχχϊ. 46. 
80 Μδυγ, Κηοθεὶ, ἄζο.). Κεῖ, Ἀοβοημι., δηὰ 
οἴδοῦβ, υπάἀογϑίδηὰ [δδὲ τὴς οἰ ογβ οὗ [53γδο] 
ἰλοϊοαὰ {Π6 ΙΓ Ῥγου 8] Οἢ8 ΟΥ̓ ΥΔΥ οὔ [ο8ϊ οἵ [ῃ 6 
Ῥτοοῦ οὗ 1ῃεῖγ βδίοσυ. Τῆς ςοηίοχί, ΠΟνΟΥΟΊ, 
“δΔηά δεκοὰ ποῖ οουπϑβοὶ δ {6 τοι οὐὗὨ ἴῃε 
Τιογὰ," 566 η15 γδῖθοσ ἴο ϑιυρροβῖ ἴΠ6 ΓΌΓΙΤΊΕΥ 
γον. ΤΠ οἰάογα ογοάιεα τἢ6 ϑἴογγ δὲ οῃσθ, 
ἰηϑἰοδά οὗ ϑεοκίηρ τῃς αἰγοςτίοη οὗ Οοά ἴῃ {Πε 
τιδλίῖοσ. Ὑθα γοηάοσίηρ οὗ ἴῃς πηλγρίη 5. ποῖ 
ἴο 6 ῥγεξογγεα πεσε ἴο [δὶ οὗ (δε τοχί. 

αὐ δὲ »ποιδ ΟΥΓ δὲ 7ογ4.1ὺ 1.2. ὉΥ [δες 
ὕτιπι ἂηὰ Ὑπυπιπ πὶ (ο ΕΧ. χΧχΧΥΪΐ, 10 ; 
Νυγ,. ΧΧΥΪΙ. 21). 

17. Οδεῤδιναδ.} ΤὨΘ τιοάστῃ Κον (Κοὐδἰη- 
δοῦ " Β. Ἀ.᾽ 111. 146), ἀβοσυναγάβ ἰοροῖβοῦ ἢ 
Βεοσοῖ δηὰ Οἴδεοη, δρροχιοποά ἴο πο {γδ6 
οὗ Βεοη͵δηγίη (ςξ, χυ ὶ. 25, 26). [{ 15 βἰζυλίοὰ 

[ν. 9--᾿Ἴ. 

12 Απά (ἢεβε Ὀοῖι|ε5 οὔ νψΐπε, 
νη ϊοἢ γε 8116, τυόγό πὲνν ; ἀπά, Ρε- 
Βο]ά, {ΠΥ 6 τη: ἂπά {ἢ686 ΟἹΓ 
ΒΆΓΓΛΕΠΙΒ ἀπά ΟΌΓ 5ῆοεβ. ἅγε Ὀεςοπλε 
οἷά Ὀγ τεᾶδϑοῃ οὗ [ῃ6 νεῖῦγ ἰοηρ Ἰουγ- 
ΠΟΥ. 

14 Απὰ "δε τπδξη ἴοοκ οὗ {ἢεὶγ !Οτ, ἑάρν 
νἱςζια 8, ἀπά δϑίςεὰ ποῖ εὐωμεοί αἱ τῆς ἐκε 
του οὗ {πε [οκ. 

τ επὶ, ἀπά πιδὰς ἃ ἰεάριε ἢ {ἢ 6Πι, 
ἴο. ἰεῖ {ἢεπὶ ᾿νε : δηὰ τῆς ρῥγίηςεβ οὗ 
τῆς σοηρταραίίοη ϑνγᾶγε τππῖο {Πεπ|. 

Ι6 4 Απά [τ᾿ ςᾶπι6 ἴο ρ488 δῖ τὴ6 
επά οὗ τ[ἢτες ἀδγβ8 αῖεγ ἴπεῪ Πδά πιδὰς 
ἃ ἰδάριια "ἢ τῆδπι, τῆλὶ {Πα Πολγά 
{Πδῖ ΠΥ τεγε ΤΠ ΙΓ περῆθουτζβ, δηά 
δαὶ ΤΠ 6Υ ἄνγεϊς ἀπιοηρ {Π6Π1. 

17 Απά {τε «δι άγεη οὐ ἴβγδεὶ 
Ἰουγηεγαά, δπὰ σδπια ππἴο τἢεῖγ οἰ [68 
ου {πε τηϊγτὰ ἀδγ. Νίον {πΠεὶγ οἰτ65 
τυεγε (ὐἴθεοη, δηά Ομερμίγαῃ, δπά 
Βεεοτγοῖῆ, δπὰ Καὶ Ἱγ] 1 -} εγιπὶ. 

οἰρῃϊ οὐ ηἷπθ π|}}65 ννεϑὲ οἵ Οἰθθοη, δηὰ ννᾶ58 
Δῃ ᾿ΠΠΔὈϊ το ΟΥ̓ ἴῃ ἴπΠ6 ἀδγ8 οἵ ΕΖτὰ δηὰ 
ΝΟδοπΔ} (ςἶ. ΕΖ. 11... 25. ΝΟΉ. νἱῖ. 29). [ἢ 
Ὀοϊἢ [8656 ὑΪδοθβ, ἃ8 βθσγο, ἰἴἴ 15 στουροὰ νἱἢ 
Βοοσοῖἢ δηὰ Κι ̓τ]δ ἢ -ἸθαγΊη,. 

Βεεγο! δ. 511} τειιδι πίηρ ἴῃ [6 ἵγρὸ υἱἶαρο 
οἵ Βίνγεό, δυουΐ εἰρἢϊξ πι}}68 ποτ οὗ [ϑγυβα θη. 
(δες Ἀοδίηϑβου " Β. ΚΕ. 1. 451, 452.) 

ΚΙρ)αἱδ- οαγῖνι.}] 14. “οἰ οὗἨ ἁ ποοάϑβ:" 
τι τοη Κι τ] ἢ -ἀτῖπὶ ἰὴ ΕΖ. 11. 2ς, δηὰ Κὶ ἰτδι}- 
ατίυβ 1 Εξαάσ. ν. 19: Ῥγοῦδοὶ Ἰἀδηβοά Ὁ 
Ἀοδίηϑοη ἢ (ἢ6 πιοάθγῃ Κωγίεὶ οἱ Ἑπαδ, 
ὙΠΙΓἢ πθδὴ8 “ ΟἿ οὗ στγαρθβ." ὙὉὍβὲ ποὶρῇ- 
Ὀουγμοοά δρουηάβ ἱπ νἱπογαγάβ, οἰϊνθ- τ οβ, 
Ῥοπιορτδηδίοα, ἄο. ΤΟῦΪΟΥ (αρυὰ δ. ἢ, 
.Β. Ὁ.,᾽ διιὺ ν.) οὔϑογνοϑϑ (ἰῃ 18 ς 7)1δαῖ ἔογ [ῃηϊοκ 
πα 580] ΠἸΔΓῪ ψοοάβ ἢς ἢδὰ 5δθθὴ ποίδίηρ {κὸ 
ἴδοθο ἴῃ [18 ποῖ ουγηοοά βίποο ἢς ἰεῖ 
ΟεΤΏΔΩΥ. ετοπῖε, οα 15. χχῖχ. 1.) Γῆ θῦβ 
[86 πδπὶὸ “ νυ] ]Δ 5] ναγυπ,." Τὸ 5ἰἴ6 βυρροκιοά 
ΌΥ ἘἈοὈιηβοη 5 ἀδοιξ ηΐηθ τη }}]65 ἀϊδίδηϊ ἔτοπὶ 
7]εσυβαϊοπὶ οἡ ἴπὸ τοδὰ ἴο [|464. Τἢε ἴοννῃ 
ψὰ5 Ὠυπηθογοὰ διποηρϑὲ ἴμοϑε Ὀεϊοηρίηρ ἴο 
λαόν (χν. ὅο), δῃηὰ ννῶβ ἰῃ ἴῃς πογίποσῃ 

ὉΠάΔΙΥ οὗἁἩ {πᾶἰ ἰτῖρε (χνυ. 9). Βεγοηά [8] 
ΟἿ [Π6 βἰχ δυπάγοά Δηϊῖε8 οησδιηροα οἡ 
{ΠΟΙΓ ἕδπιοιιβ ὀχρϑοαϊίοη ἴο 1,415}; δηὰ {6 
βροῖ οὗ Π6ΙΓ Θποδιιριηθηΐ δοαυίϊγοά [ἢ δ Πδπὶὸ 
οὗ Μαμδηθῃ-ἄδὴ ({... “ οσδῖὰρ οὗ δη:" ςξ 
]υἀν΄. χν, 12). Καὶ ἰγ]λ σα ΓΤ ννα8 αἰ5ο, δηὰ 
ΡΓΟΌΔΟΌΙΥ Ὀεῖοστε τῃ6 [5γδθ 858 σοπαηυοϑῖϑ 
ΘΧΟΪυδίνοὶυ, οδ]]οὰ Βδδίδῆ ἂδηὰ Κιγδη-Όδδὶ 
(ςξ. χν. 9 Δηά 60), πΔη165 γγῃιςἢ 566 πὶ ἴο ροϊηΐϊ 

ῥανϑς 

Ις Απά ]οβῆμαδ πιδάε ρεᾶοθ ἢ τάέκαλ. 



ν. 18---22.] 

18 Απά τἢε ΤΠ] ἄγεθ οὗ [ϑγδε] βπιοῖε 
τῆ επὶ ποῖ, θεσαυβα {Π6 ργποεβ οὗ τῆς 
ςοπρταρδίίοη πδά βϑυνογῃ ιηΐο {Π6Πὶ 
ὈγΥ τ1Ὲ ΤΟ Οοά οὗ Ιβϑγδεὶ. Απὰ 
αἷ τΠ6 σοηρτεραίίοῃ τπηυγηλυγαα ἀρλίηδβῖ 
[Π6 ΡὈΓΙΠΟΕ8. 

Ι9 Βιιῖ 411 τῆς ργίῃηςεβ 8ε4 υπῖο 
411 (πε σοηρτερδίίοη, ὟΝ ε πᾶνε βϑυνογῃ 
υπῖο {Π6πὶ Ὁγ ἴῃς ΓΟΚ Οσοά οἔ 18γδεὶ : 
ΠΟΥ͂ ἐἰεηδίοῖς 6 ΠΙΔΥ͂ ῃοΐ ἴουςἢ 
τἤεηι. 

20 ΤῊ νὰ ψ|] ἀο ἴο {πδηὶ; ψ6 
11 ὄνεη ἰεῖ τδηλ ᾿ἵνα, 1ο8ῖ τυγδῖῃ θ6 
ὌΡΟΣ ι18) θεσδυβε οὗ τῃ6 οδῖῃ ψ Ὡς ἢ 
6 ϑύνδγε πο τἢ θη. 

ἴο 118 ΘΑΣΙΥ 580. 45 ἃ βροςὶδὶ βοδαί οὗ Βδδὶ- 
ὍΟΥΘΩΙΡ. ΤῸ 118 οΐδοθ αἷἰϑὸ ἴἢ6 δὐκ ννᾶϑ 
Ὀγουρῆξ ἔγοτῃ Βεῖἢ -5ῃ οι 68} δου ἰἴ ννᾶ58 86ηϊ 
Ὀδοῖκ ὈΥ τῆς ΡΒΠδη65, δηὰ Βογὰ ἰξ σειηδίηθα 
ἴου ὈΘΠΓΥ ὙΕΔΥΒ (1 84π|. Υἱ. 20, 21, ΥἹΙ. 2). 
Ι{ νγᾶβ είς μβεά ἴἤθποθ Ὁ αν δηὰ ἀθροβίίοαά 
ἴῃ {1π6 πουδε οὗ Οδεά-οάοπι (2 84πι. υΥἱ. 2). 
Ηδηςο [δ Δ]]ιιίοη, ΡΒ. οχχχὶϊ 6, σῆοσο Ὠδνὰ 
15. δ᾽] ἃ ἴο βᾶνβ ἔουπάὰ ἴδῃς δυῖκ “ ἰη τς Β6]45 οὗ 
[δ6 νψοοά." 

ὩἹ, εἰ ἐδενι δὲ.) ἈδηΔΟΥ ἸΘῪ 888]] 
00. ὙὙδοτῖε 18 ἃ βυάάδη ἰγΓδηβι[οη ἴσγοτῃ ἴῃ 6 
ἀϊγεοςξ ἴο ἴῃς οὈ]αυ6 βίγ]ς οὗ βρεεςἢ. ὍΤἢ]85 
ἀεςο βίο ννᾶ5, ἢ. ἀουδῖ, 845 15 ἱπεϊπηαϊοα ΌὈΥ [86 
ἩοΓάβ, 45 ἴπῸὸ ὑχσποο8 ἢδά ρῥγοχηϑεὰ {ποπὶ," 
δἀάἀεὰ ᾿νῃεη ἤγϑὶ ἰῆς ῥσίηςοβ ρἰοδάθαά ψ ἢ ἴῃ 6 
ῬΘΟΡΙΪΘ, 45 ἀθβοσι θα ἰῇ υθσβο 2λο. [{ 18 οπχτϊοὰ 
ἴδεσε ἰῃ ογάεσ ἴο ἱπίγοάιςς ἴἢ6 οἰ ρῃ δίς ἱπὶ- 
Ῥεγαῖνο, “ 1Ἰεῖ {ποπὶ 1γ6,᾽ τ ϊοῖ [6 Ρῥγποο8 
ἤΠΑΙῪ υζζετεά, δηά 18 τεϑυπιθα ρα η βοϊηδ- 
ὙΠδῖ ΓΓΟΡΌΪΑΓΙΥ ἴονγαγάβ ἴμε οἷοβα οὗ [815 
γοῦβ6, ουὔΐξ οὗ 113 ΡΓΟΡΕΣ ΡῥΪδοα. 

ὀφαυεῦ: ΟΓ᾽ «υοοάὐ απά ἄγακσυεγ: 9.7 «υαΐἱεγ.] 
Μέεηΐδὶ ἀυξε5 θεϊοηρίης ἴο [πε Ἰοννεϑὲ οἶλ5565 
ΟΙἿΪ (ςοἔ θυ. χχῖχ. το). ὙΠΟ οὐγβὲ οὗ Νοδὴ 
(Όδεη. ἰχ. 25) ου ἴπ6 οδι]άγοη οὗ Ηδπὶ νγᾶβ 
ἴδυ8 ἔ1611Θἀ ἴο [δ Ἰεξίογ ἴῃ [6 ο286 οὗ [μ686 
Η ἰνϊ68. 

42. εγεύογε δας γε ὀεριίεά ὦ ἢ (οπι- 
τηδηϊλίογβ ἔνθ ἀἰϑουβϑοα δἵ τιυςῇ ἸοηρίΣ 186 
4ιεϑοῃΒ οὗὨ ολϑι5|ΓΥ διβίηρ ουΐ οὗ [15 ἰγδη9- 
δοοη. Ὗνεζε (δς [5γδο} 68 Ὀοιυπὰ ἴο τοβρεςῖ 
Ὧῃ οαἵμ [8:8 ὑγοουγεά ὃγ ἴταυὰ ἡ Ὅν στο (ΠΟΥ͂ 
Τρ ἴῃ ἀοίηξ 50) Βρ. δαπάογβοῃ, "δ [υγὰ- 
τηοητὶ ΟΝ] .,, Ργα!. 11. δηὰ τν. (( ὙΝ ογκβ, τοὶ. ἱν. 
ῬΡ. 2169, 2οο, Οχῇ, εὐἀϊῖ.), ἀείοστηηεβ ἔπε 86 
ὨΘ5ΈΟΩϑ ἰπῃ ἴπ6 Δβηττηδῖννο : πὰ ΠΕΙΜΙν, βίπηςθ 
ε οαἵβ, [δουρὰ υη]αυν ΠΥ ἰάθη (“ 1] οἰ τυπὶ 

τοβροςία δοΐυ8᾽) Γδη αὶ ἢ), νγὰ8 ποῖ δὴ οδί ἴακεῃ 
ἴο ἀο 84η υπίαννέι! {ῖηρ, 2.5.ὄ ἃ {π]ης ἴῃ [56] 
Ὁπίλννξα!. [ἢ 5:10 ἢ ἃ οαβα [ἢ τηλχὶπὶ ΔΡΡ]165, 
“ἘΠοΥῚ πο ἀεδεῖ, ἔδεΐυτα ναϊεὶ, [ἰ ννᾶβ ἴδε 

ΦΟΒΘΗΌΛΔΑ. ΙΧ. 

21 Απά {δες ργίῃοθβ 844 υπίο 
{Πεπὶ, [,εὶ τῆδηὶ ᾿νε; δυῖ ᾿ἰεῖ τῆδη 
Ὅε Βανγεῖβ οὗ ννοοά δηὰ ἀγαννεῖβ οὗ 
ννδῖθ τἱπῖο 41] (Πς σοπρτερδίίοη ; 85 
[6 ρῥτγίποαβ Πδὰ “ ργοπικίβεά τη). 

22 ὅ Απά Ϊοβῆυδ ς4]]εἀ ἔογ τῃ δηλ. 
δἃηὰ Β6 βρᾶκε ὑπίο {πεπὶ, βδγίῃρ, 
Ὑνμογείοτε ἤᾶνε γε θερι θά 8. 
ϑαγίπβ, Ὗνγε “γέ νΕΥῪ ἔλτ ἔτομῃ γοιι; 
ψν ἤδη γα ἀνγ6}] δπιοηρ αϑ ἡ 

23 Νον τπεγείοσε γε σγέ οσιγϑεά, 
Δηα {ἢεγε 818]} ἴποης οὗ γου ὃς ἔγεεά ΠΣ: 
ἔτοπι Ὀεΐηρ δοηπάπηεη, δἀπὰ ἤδεννεγβ οἴ γονε γοι. 
ννοοά δηά ἀγδννοῖβ οὐ ννδῖοσ. ίοσ (6 
ἤουβε οὗ τὰ ΟΟοά. 

ΟΑΓΟ 6 55Π655 οὗ [ῃς 5Γδ6}1{65 [ΠΟ ΠΊϑοἾνο8 τυ ΙΓ ἢ 
Ὀεϊγαγεα {πεπὶ ἰηΐο 118 ἰεᾶσιιθ. ὙΠΕΥ͂ ψεγε 
ποῖ δὲ ΠΡΕΓῪ ἴο ἴακο δάναπϊδρο οἵ {πε οὐνῃ 
ΤΟΙΏ 58η685 δηὰ [Πγονν ΟἹ (Π6 Οὔ]! ραϊίοη, 1η]658 
ἱς Ὀουηά [πε ονεσ ἴο ϑοπιθί βίης Αννα 5 δηὰ 
ΔΟβο ἴεὶγ ἑογθιἀάθη. Βυϊῖ ἴο βρᾶγὸ ἴῃ (δηδδη- 
1[65, [που ἢ ΟΥΑΙ ΠΑΤΙΪΥ ἑογυἀἄθη ὉΥ Οοά, ννᾶ5 
ΟΠΪΥ 50 σκό »ποάο, 1.6. ἰϑδῖ [ΠΟΥ βῃουϊὰ βοάυσθ 
ἴδ [5γδ6 } 165 ᾿πῖο ἰἀοἸδίτῃ (ςξ. 1) ευζ. νἱ]. 2,544.). 
ΤὨςε αὐ οἵ ἴ86 ἰ5γδε 68 ἤθη, ννῆεη [ΠΟΥ 
ἴουηά {ποπηϑοῖνοβ οηϊγαρροὰ ἱπῖο [ἢ ]5 ππίλννδι] 
ζονθηδηῖ, ννᾶ8 ἴο ἀθνῖϑθ ἸΏθ8Δη8 ΟΥ̓ ΙΓ ἢ ΠΟΥ 
ταϊρἢϊ γοβρεςὶ θοίἢ ΓΠΘΙΓ ον οαἱἢ δπὰ Οοά β 
ῬΌΓΡΟΒ6Β 85 Ἱπεπηδίοα ἴῃ 5 ᾿η]ποςοη5 ἀραϊηϑὲ 
Βραστίηρ ἴῃς (δηδδηϊοβυ ὙῊϊ8 ννᾶ8 δοζουη- 
Ρ᾿ Ι5ῃεφα ΟΥ̓ σταηίίηρ ἴμεν 1ἴνεβ ἴο της ΟἸθθοη- 
1165, θυΐ τεαυοὶηρ πόθ πὶ ἴο ἃ ϑοσνὶ]α σοῃάπίοη, 
ΒΊΟΝ ταϊσῆξ 6 οχροοϊοά ἴοὸ ἀἰϊδαδὶε [ἢεπὶ 
ἔἴτοπιὶ ἱπῆιυσποίης ἴῃς 5γϑθοβ ἴο ΨψτΌπρ. 
ΙΕ ἸΏΔΥ ὃὈεὲ δαάάεά, {πᾶ δὰ ἴ[Π6 [5γαθ] 165 
Ὀγόκοη {Π6Γ οδίβ, ἰδκθὴ βοϊεπιηὶγ ἰῃ [ῃ6 
ΠΔΙῺΘ οὗ ἴδε 1], ογά, [ΒΕΥ ννου]ὰ Βαανα Ὀσουρῆῖ 
[δῖ πᾶπὶὸ ἰπηῖο σοπίεπιρί ἀπηοηρβί ἴῃ6 ἢσ4- 
(ἤδη ; δηά, νν ἢ ]5ὲ ρυπΙΒης ῬΕΓΗΑΥ ἰπ οἴδοτβ, 
σου ]ά ἢᾶνο [Πετηϑβεῖνεβ, [ἢς 1ἃ,ογα᾽ 5 ρθορῖο, ἰη- 
οὐγγεά [ἢ6 ΤΟΡΤΌΔΟἢ οὗ  εὐλμελῶ ΤΠ σγϑϑιὶ 
βῃοννοά (παὶ [οδῆυδ δηὰ τῆς ῥσγίποθϑβ ἱπάροὰ 
ΓΙΡΒΕΥ ἴῃ 118 πιαῖῖεσ. Οοά γανὸ ἴο [5.86] ἃ 
ποίδθ]θ υἱεΐοσγυ, σσοννπιθὰ ] ἢ βροθοῖδὶ τηίγας]ο8, 
ΟΥ̓́Θ ἴΠ6 Κίηρ8 ο Ψεγε σοηϊεάογαϊοα δραϊηϑῖ 
ΟἸδεοη, θεςαυϑε οὗ {με [ΓεδΥ πιδά δ νυ] [5γαεὶ 
(χ. 4, 8, 13); δπὰ Οοά ρυμπίβῃοά 85 ἃ πδίϊοῃδὶ 
ἃςῖ οἵ Ὀϊοοά-Ευ } Π]} 658 [ἢ 5ἰδυρῆϊζοῦ οὗ [86 
ΟἸδθεοηϊῖεβ ὉΥ 8411}, ννῃὶς ἢ νν85 ἃ ἀϊϑιίηςῖ νἱο]4- 
[ἴοη οὗ [ῃ6 σονθηδηΐ ἤεσὸ Ὀθεΐοτε 8 (οὗ, τ 54π|. 
Χχί. 1). Ὅα ἀδοϊδίοη οἵ βΒοπὶῈ ςοπηπηοηϊδίογϑ, 
τῃογοίοσε (Μά βῖιβ, Μιυηβίογιιβ, ἄς.), [ἢδὲ ἴῃς 
[5γδ6} 165 νσογο ποῖ θοιυηά ὉΥ {Ποῦ οὐ, δηὰ 
(παῖ οὗ Οαδὶνίη ἴδαῖ ΠΟῪ βἰπποά ἴῃ Κοορίης 
ἘΠΟΙΓ οδίῃ, 5θεπὶ ΟἰἸΘΑΣΙΥ τοηρ. ΤὨΪβ βραγίηρ 
οὗ ἴῃς ΟἰἸδοοηϊεβ, 88 νὰ] ἃ5 86 ῥγσγενίουβ 
βϑρασίηρ οἵ Ἀδηδὺ δηὰ ἢδὺ Πουϑθῃο]ά, τηυδῖ ὃς 
Ὀογπα ἴῃ τηϊηὰ ννβοη (6 πιαββϑᾶογο οὗ [ἴῃς 
Οδηδδηϊοθ ΟΥ̓ Ϊοβυδ δηὰ πὸ [ἐνν8 15 (15- 
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Ὅσαι. 7. 

ΦΟΘΗΠΛΑ. ΙΧ. ΣΧ. 

24. Απά {πεὲὺ δηϑνγεγεά οβιυᾶ, 
αῃὰ 8αἰὰ, Βεσδιβε ἰξ νγᾶ8 σθγίδ Π]Υ͂ 
το] ἀ τὴν β8εγνδπίβ, πον [ῃδῖ τῆς ΠΟΚ᾽ 
Ὑ (ὐοά ὀςοπιηδηάεα ἢ 5 βεγνδηΐ 

0868 ἴο ρίνε γοιυι 411 (ἢε ἰΔπά, ἀπά 
ἴο ἀεβίγου 411 με ἱπῃδθιτδηῖβ οὐ τῃ 6 
Ἰαπὰ ἔτοπι δείοσε γου, τπεγείοσα νγα 
γγαΓῈ βοῖὲ δίγδλιά οὗ ουγ ᾿ἴνε8 Ὀδοδυ86 
οὔ γου,, ἀπά πᾶνε ἀοης τ} 18 [μίηρ. 

ἃς Απά πον, δεμοὶά, γγε ἄγε ἴῃ 
(πες Βαπά: 248 ἴξ 8θεπιεῖθ ροοά 
ἃηά τίρῃξ ὑπο τμε6 ἴο ἀο υῃηΐο ι.8, 
ἀο. 

λό Απά 30 ἀϊά ἢε υπίο (Πεπ, Ὧπά 
ἀεἸνετεά τπεπὶ οὐὐ οὗ τῃ6 Βαπά οὗ 
τἢς ς“Π]άγεη οὐ ἰβγδεὶ, ἐπδὲ ἘΠ ΕῪ 516νν 
16 πὶ ποῖ. 
7 Απά 7οβῆυδ πιδάς {πεπὶ δῖ 

ἀδγ Βενγεῖβ οἵ νγοοὰ δπηά ἀγανγεῦβ οὗ 
νγΔΙΟΙ ἔογ ἴῃς σοηρτερδίίοη, ἀπά ἴοτῦ 
ἴἢ6 «αἱζασ οὔ τὴς Ι͂ΟΚΌ, ἐνεη υπῖο 
«18 ἀδγ, ἰῃ τς ρίας ψνβϊοἢ ἢς 5μουά 
σἢοοβο. 

εὐυϑϑε. Οἴδοῖβ, ἀουθΈεβ8, τυϊχς πᾶνε Ὀθθη 

βραγοὰ Ἰἰκονηῖϑε, ῃδά (Π6Ὺ ϑοιιρῃϊζ ῸΓ ΠΙΕΓΟΥ͂ ἴῃ 
τὰς τίρῃϊ νὰν (ςἢ Ιπσἀ. ὃ. 7). 

Δ4, ἢ «ὐεγὸ τογέ αϑ,αϊά.} 1ἴ γὰᾺ8 ΤΛΈΓῈ 
ἔραν ὮΙ Οἢ ἄγονα (6 ΟἸδθοηϊζε5 ἴο ἃςῖ 85 {ΠΕΥ͂ 
ἀϊά. ὙΒΕΥ βουρμῖ ἴοὼσ υπίοη ἢ ΟΟα᾿ 5 
Ρδορΐς, ποῖ ἔογ [15 οὐνῃ βᾶκε, Ὀυξ ἴο βᾶνε {πεὶγ 
Ἶῖνεβι Βαμδρ᾽ 5 πιοῖϊϊνεβ γοσὸ πίρμεσ, 8286 ἀϊὰ 
ποῖ νγαὶϊξ ἔοσ 186 ςοπιηρς οὗ [οὈβῆυα, δυϊ ὃ6- 
Ἰιενθὰ ἰπ (6 ψογὰ οὗ Οοἀὰ Ῥεΐοτε 115 ργοπιϑεβ 
θορᾶπ ἰο ὃ6 δοοοπιρ ἰ5μοὰ (ες, ἰϊ. 9, 544.). 
Ηδρηςθ βῆε νὰβ δάορίοὰ ἱπίο βγβθ]; πε 
Οἰδοοηϊξεβ σοαδίηθα ἔὺσ δοὐὸσ δοπάβιαρη οὗ 
15τδε]. 

47. 15 δὲ ρῥίαεο «υδέεδ δὲ «ῥομίά εϑοονε.] 
αἴ, οἡ Ὠευΐ. ΧΙ. 5. 

ΩΗΑΡ. Χ.---1-27. ΟΒΕΑΥ ΝΙΟΤΟΚΑΥ ΑΤ 
ΟἸΒΕΟΝ. 

1. «ΑΔονῖ-“εἄες.1 1.6. “1,οτὰ οὗἁἉ τρμίθοιϑ- 
πο885 (οὗ Μεϊομίζοάεκ, “ Κίης οἵ τὶρῃῖ- 
δου 8Π658}); ΡῬγΟΌΔΟΙΥ δὴ οἴ οἶδ] ἘΠ|Ὸ οὗ [πε 
]ενυϑιῖο Κίηρ8. ΝΙΝ 

)εγισαῖο». Οἡ ἴδ πιεαπίης δπὰ ἀεγναίίοη 
οὔ 1Π18 ἤδπιο, 8εὲ6 Νοῖε δἵ οηὰ οὔ Ἵοδβαρίεσγ, δπὰ 
οὗ οη Οεη. χίν. 1:8. Τε οἰ Ὀεϊοηρεά ἴο 
ἴδε ἱππμογϊίδηςο οὗ Βεηϊαπιλίη, χΥῖ. 28, δυΐϊ νγᾶ8 " 
οὔ ἴδε ὙὉΣΥ οὐρα οὗ τῃ6 τεσσ του οὗ [υάδῃ 
(αν. 83). Ηξεποο ᾿ξ νγᾶβ ἴδε βἴγοηρ δηὰ ψγαγ Κα 
εἴθε οὗ Τ΄υάδῃ ἩνΠἱοἢ Ἐνθπίυδ ΠΥ σαρίαγεά ἴῃς 
Ἰονγοῦ ρατὶ οἵ (86 οἰ, τασδὶ ΠΟΙ ἴῃ τῃ6 ἀΑΥ8 
οὗ ]οϑδιυδ᾽ 5 δῖε σοπαιεβίβ (5εῈ οὐ [υάξ. ἱ. 8), 

[ν. 24---2. 

ΓΗΑΡΤῈΚ Χ. 
1 }ῆνε ζίμρε τὐανῦν σραΐμσί Οἱδεέον. 6 ελμα 

γοσμείλ ἐς. τὸ Οοά Ἀρλίέίλ αραΐνσ ἐλέρε 
τυἱὰ λαϊζίομπες. 12 724 τώ απα »οορ εἰαπαῖ 
δ] αὐ ἐλε τυογά ο77 )εκα. 
Ζίησε αγὸ »εμγεῦ ἐπε ὦ εαῦε. 
ὀγομσάΐ γογίά, 24 τεογη εν ρε, 
λαπρεά. 28 «δευεη ξέρε νιον αγέ εοηφμο7οά, 
43 εάμα γείμγρείλ ἰο ΟἸζραί, 

ΟΥ ἰτ εᾶπιὲ ἴο ρδ88, ἤθη 
Αἀοπηί-ξεάες Κίηρ οὗ επι- 

βα1|6πὶ ἢδὰ πεαιὰ ἤἢονν ἰοβῆυλ ἢδά 
τάκεη ΑἹ, δηά δά ιεγ!γ ἀεδδίτογεά 
ἰϊ; “48 ἣε δὰ ἄοπε ἴο " 

πε Κίπρ; δηά μον 16 ἱπῃδθιτδηῖβ 
οὔ Οἰδεοη πδά πιδάς ρεᾶςς τυῖτἢ [5γδεὶ, 
πὰ ψψεγε ἀιηοηρ {Πεηῖ; 

2 Τμαῖ {ΠῈῪ ἐδατεά ργθδίίγ, ὃδ6- 
σᾶυι8εὲ ΟἸθεοη τας ἃ ργεδῖ οἰ, 25 
οπα οὗ τῆς ἴτογαὶ οἰἴ65, ἀπά θεοδυβα 

τχεη τπογεοῦ τύεγέ τα ρ ἢ. 
4. Μεγείοτες Αἀοηὶ-Ζεάες Κίπρ, οὗ 

δηὰ δον ἴῃ νγασῖῖκο σι γοηρίῃ οὗ [6 [εδιυι5169 
μδὰ Ὀθθη ννοακοπδα ὉΥ ἴῃς ἀσίοδξ ἴῃ [6 ὀορϑη 
βεϊά, τοοογάθα ἴῃ [ἢ 15 ομβαρῖοσ. ΤῊΘ ὌΡΡΟΣ 
ἴοννῃ, ΠΊΟΓΟ ΘΒΡΟΟΙΔΙΪΥ ἴῃς ἕο βεά 81] οὗ δίοη, 
τοπιδϊποά ἴῃ 6 πδηάβ οὗ ἴῃς [Θδυπιῖε85, ννῆο 
ΔΟΟΟΣΑΙΠΡΙΥ Κορί ἃ ἐοοζίηρ ἰη ἴῃς ρῥΐδοθ, δος 
νὰ [6 πο οὗ [υάδἢ ἀπά Βεπ)αηγῖη, ὄνθη 
δίεσ ἴῃ6 οοπαᾳμοβὶ (ςΐ. χυ. 63; [υἀξ. 1. 21); 
δηά τννου]ά βϑϑηῃ, ἰπἀθοά, ἴο μᾶνθ 50 ἔδσ, δηὰ ἢ 
ἀουδὲ ψτδάιδι!ῦ, τεραϊηθά ἴοη οὗ ἴῃ6 
ΜΠ οΪο, [μδξ [ογυβαίετη ννὰβ βροόίθη οὗ ἴπ ἴδ 
ἀδγ5 οἵ ἴῃς [υἀ 68 85 ἃ [οδιυιίῖϊε οἰἴγ. νὰ 
βηΔ ΠΥ ϑἰοιτηθά “ [ἢ 6 βἰγοηρβοϊά οἵ Ζίοη,᾽" δπά 
οΔ]]οά ἴξ “τῆς ΟἿ οὗ αν! " (2 84π|. Υ. 6-9). 
11 ννᾶ8, ΡΓΟΌΔΌΙΥ, ΟἿΪῪ δῇἴογ [18 ςοπαυοϑῖ δηὰ 
(6 δάορίοη ὉΥ ᾿ αν οὗ ἴμε οἰ 45 86 
τοὶ σίου δηὰ ροϊ!ς 8] πιοίσορο 5 οὔ [6 ΒΟ ]α 
πδίίοη, [δαξ [6 παπιὸ [ογιιβαίοτα σδπὶα ἱπῖο 1156 
(εἶ. 2 84πι. ν. 5) 'ἰπ βιιδϑεκιτοη ἴοσ [εὈυ8. 

Ὡ, “-: οπε 9 ἐῤὲ γογαὶ εἰϊἶε4.1 866 οἡ ἰχ. 3. 

8. Ηεόγου ἢ 866 οὔ Οδεη. χὶϊ. 18, δπά 
ΧΧΙΙ;, 2. 

αν». ΟΕ χι αα; Νεῆ. χὶ. 29. Αϑἔογ- 
νναγὰβ οπο οὔ [ες οἰ[65 οὗ [υἀδὴ (χν. 35). [{ 
8 ΡΓΟΌΔΟΙΥ Ιἀεπεβοὰ ὈΥ Ἀοβδίηβοη, “ Β. Κ. 
'ϊ. 17, ἢ τὴ ταοάεση 7αγμμᾷ. Ἡδτε ἅγὲ 
ΤΟΙΊΔΙΠ5 οὗ δηοίοπὶ νν8}15 δηὰ οἰδίοσῃβ. ὙΠῸ 
τυ ΐη8 ἅΓὸ βἰξυδίοα οἡ ἃ ἢ}}} οδ]]1εἀ Το} “γηεμ 2. 
Το ψογὰ [αττηυτῃ ἰἰ56} ἰ8 ἀογνεά ἤτοτ ἃ 
ὑοσὰ (γαριαϑ) 5 ρτγιηρ “ ἴο 6 Βἰ ἢ." 

Ζαοῤῥῇ ΑΕ χί!. τι. ΑἸβο ἃ ςἱΥ οὗ [υἀλἢ 
(αν. 39), 8πά, ||κὸ [αιταυΐμ, οοουρίεὰ ὉΥ͂ 

οιςἢῆο δηά ΄“ «"- 6. τ5. 
ΠΕΡ Κίπρ, 80 ἢε μδά ἄοηε ἴο “ΑἹ δηά “ “"- 8. 3. 

ΤῊ 
ν ᾿ εἱεΐες οὔέλε 
ἴξ τὐας ρτεδῖεγ τῃ2η ΑἹ, δπᾶ 1] τῆς ἀξηξώσνι 



ν. 4-ιιο. 

7ετυβαϊεπλ δεηξ ἀηΐο Ηοδδπὶ Κιηρ οὗ 
ΗἩεὔτοη, δηά ὑπο ΡΙγδπὶ Κίηρ οὗ }8γ- 
τὰ τἢ, ἀπά πὑηΐο [ἀρἢϊ4 Κίπηρ οὗ [.,8- 
ς ἢ 5ῃ, δηὰ υὑπίο Ὀςδὶγ Κίηρ οὗ Ερίοη, 
58 ᾿ 
νης ὉΡ υπΐο τη6. Δηὰ ΠεΙρ πε. 

ταὶ νγεὲ τῇΔΥ 8π|ῖὲ (σἰδεοη : ἴοσ ἰΐ 
δίῃ τηδάς ρεᾶςς ψν οβῆυδ δηά 
ἢ τὴς σὨΠ] ἄγε οὗ [βγδεὶ. 

ς Ὑπετγείοτε τῆς ἔνα Κίπρβ οὗ (ῃς 
Απλουϊζεβ, ([ῃἢ6 [κείπρ οὐ εγυβδί ει, 
τῆς Κίηρ οὗ Ηεδτοη, {πε Κίπρ οὗ ]4τ- 
ταυτῆ, τῆς Κίηρ οὗ [μας ἢϊδη, τῆς Κίηρ 
οὔ Ἑρίοη, ραιμβεγεὰ τπαπιβεῖνεβ το- 
δεῖμει, δπὰ ψεηῖ ὑρ. ἴΠΕΥ πὰ 4]]} 
{πεῖ Ποβῖβ9. δηὰ δηςἼδπιρεά δείογε 
ΟἸδεοη, δπά πιδάς νγᾶγ δρδίηϑβί ἰζ. 

6 4 Απὰά τἢε πιεη οὗ (Πἰρεοη 8εηῖ 
ππῖο [οβῆυα το ἴῃς ςἂπὶρ το ΟἸΪραὶ, 
ΒΑ γ]ηρ., ϑΙΑοὶς ποῖ (ΠΥ Βαπά ἔτοῃχ [ἢῪ 
Βεινδηῖβ ; ζΟΠΊ6 ὕρ ἴοΟ 1.8 4υ ]ςΚΙγ, δηὰ 

᾿ρωπνοι. σευτααρναχαντσννσακηκοταν ἐρρορσοσή,α βου ναι οκαυδησγανν. αακέσαᾳ, πρακοσειακποζν. 

εν αν [86 ᾿λρΌνΥ (Νε. χὶ. 30). [{ 
ννὰ5 Τογυβοα ὉγΥ Ἀδδοῦθοδπὶ δἴεῦ ἴῃς στενοῖς οὗ 
ἴδς Τοη ΤΙδ65 (2 ΟἿ γ. χὶ. 9), δὰ 8εεπὶβ ἴο 
μάν Ὀδοη σεζαγάθα 845 οπ6 οὗ ἴῃς βαξεϑὶ ρίδοθϑ 
οὗἩ τοῆιζο, βίποθ ΑπλαΖίδΔἢ ἴοοκ τεΐυρε ἴπογα 
ἔγοτη σοΠΒρΡίγΑΟΥ (1 Κίηρϑ χὶν. 19). [ἴ ννᾶβ 
δεβίοχοά δηά ἰδίκοῃ ΕΥ̓ ϑεπηδοβοῦθ (1 Κίηρβ 
ΧΥΝΙ. 14-17, ἃπά χίχ. 8); δηὰ ἴδε βουϊρίυγοά 
τλοηυπηοηΐβ οὗ ΝΏΘν ἢ 511} Ἔχ δι [18 οαρεϊνε 
οἰ Ζοηβ, σαρροὰ δηὰ Ργοσβίγαῖϊε Ὀείογσγε ἴῃ 
ΑϑδΥσδη ΠΟΠΑΙΠΘΙΌΓ, ἴῃ ογάεσῦ ἴο ΡῈ ἢβαγοὰ 
αἰῖτα (1 μἀγατά, “ ΝΙπονθῆ, Ρ. 150). ἔτσοιῃ 
ΜΙοδῆ 1. 13, Π ψουϊὰ βθόὶ (δὶ τπγουρἢ 
[,0 815} ἴῃ6 ἸἀοΙΔΈΓΥ οὗὨ [5γ2ε] ννὰϑ πιροτίε 
Ἰηῖο [υάδλῃ, δηὰ οὗ [15 βίη [π|6 σδρίωγε οὗ [6 
ΟἿ ΌΥ δϑεπηδοθοτιρ τγὰ8 ἴῃς ρυπὶϑῃπηθηῖ. 
[20 ἢ 8Π ἰ8. ΟΥ̓ πιοαῖ δι ϊμοῦ 65 (ἈΙΕεγ, νοη 
Ἀδυπιοῦ, νη ἀς Με ε]άο, ὅζο.) Ιἀεπεδεὰ 8 
ἴσνι 1αξὶν, Ἰγὶῃρ δοῦλο ὈννΕΠΙΥ͂ τα} ]68 ννεϑὲ οὗ 
ΕἸοΘυΠογοροἑ 5, οὐ της τοδὰ ὁ Οζα, δηὰ 
ἀοβοσιθεα 45 ἃ ον τουπηὰ Ἀ1}} σονεγοὰ ἢ 
δοᾶρβ οὗ βίοῃε δηά ἢ} τοὶ ϊο5. οὗ τηλτθ]ς 
οοἸυπηη5. ΤῺ ἀγρυποηΐβ οὗ Ε οδίηβοη, " Β. Κ.᾿ 
ἴ. 47, δρδϊηδὶ ἰἀθη γηρ ΔΓ ἢ 15} νὰ ὕ»: 
1 αἰὲν τὸ ποῖ 55 δοίουγ. 
Ἐρίομ Αἶβο ἱπ ἴδε ἰονδηὰβ οὔ Ϊυάδῃ 

(αν. 39; «ἢ, ΧΙΪ, 12): ἀου11685 ἴο δε ἔουηά ἰῃ 
ἴδε τηοάθσῃ ,“44[|Ὧπ (Ἀοδίπϑοη, " Β. Β.᾽1.. 49), 
δτυδῖοα 1655 [Πδη [ἢΓΘΘ Π1}168 ννοϑὶ οὗ ὕ»" Ζαξέ:. 

6. δίπεξ ποὶ 1ῤγ ῥα". Τδα ἰδησυᾶρο ΓῸ- 
βΒεςῖβ 186 ὈΓΡΘΠΟΥ οὗὨ (Π6 οτγίβ!5: “ ϑίδοκ ποῖ 
[ὮΥ Βδηά---οοπῆθ ὉΡ 40} ΟΧ]γ---ϑανς 01.9--- 6 ]ρ 
ι5. Προ ΏΡΙΥ Ϊοσῆυα πιδάθ ἃ ἴογοεά 
ΠΙΔΓΟ,, δοοοπηρδηϊεὰ ΟἿΪΥ ὉΥ ἢιὶ8 50] 16 Γ5 
ς 7), ἀηὰ δοςοιῃρ Ἰϑῃθα ἴῃ ἃ 5ίπρὶθ ηἱρῃϊ 

ὁ ἀϊδίδποε ἔἄοπι ΟἸΪξαὶ ἴο Οἰδεοη (ἀδουΐ 
γο:. 11. 

ΦΟΘΗΌΑ. Χ. 

ϑᾶνε 8, ἀπά Πεῖὶρ 8: ἴου ἃ]1 τῇς 
Κίηρβ οὗ τὴς Απιοτγίτεβ τῇδε ἄνγεὶ! ἴῃ 
τῆς πιοιιπίαίη8 τ ραίῃεγεά τορείῃογ 
ΔρΑΙηβζ ι18.. 

7 80 οὈβῆυδ δοεηάεά ἔοπὶ (ΟἹ]- 
σα], ἢ 6, Δηἀ 1] [πε ρεορῖε οὗ νγὰγ ψίἢ 
ἢϊπ|, Δηἀ 41] [ἢ πλὶρ ΠΥ πλεη οἵ νδ]οιγ. 
᾿8 ΤΑπά τε ΠᾺΡ 8414 υπῖο [Ήβἢιιᾶ, 

Ἐξεᾶὺ τῆεπὶ ποῖ: ἔογ 1 μᾶνε ἀε]νεγοά 
(Π6ὰ ἱπίο (ἢϊπὸ Παπά; τοῖο 5}4]] 
ποῖ ἃ [8Π οὗ {Πεπὶ βίδπά δείογε (ἢεε. 

9 ]οβῆυδ {πεγείοσγε σάπια πο ἘΠ πὶ 
βιἀἀεηΐγ, σηπά νσεηῖ ἃρ ἤοπι ΟἸΪρΑὶ 
411 πίρῆι. 

Ιο Απὰ τε ΙΚῸΚΡ ἀϊδβϑοοπιβίεά 
ἴΠοπὶ ὑείογε ἰβγδεὶ, δηὰ ἰενν [ἢ δπὶ 
ΜΠ 4 στγεδῖ βἰδυρῃίεγ δὲ Οίθεοη, 
Δηα ςἢλϑεά {μεπὶ δίοηρ ἴῃ6 νγᾶῦ τῆδι 
σοΘῖ ᾧρ ἴο Βειῃ-ἤογοη, δηά 8πιοῖς 
ἴῆεπὶ ἴο ΑΖεκδῆ, ἀπά υπῖο Μακ- 
Κεάλῃ. 

ΠΆδθη σῇ ]]68 ἰὴ ἃ ἀϊγοςΐ 11π6), ψοἢ οἢ 8 
ἔουτηοσ οσοσδϑίοη ῃδὰ Ὀδεη ἃ ἴῆγθε ἀδυϑβ᾽ Ἰουγ- 
ΠΟῪ (ςΐ, ἰχ. 17). Ηε Ὀυγβῖ ὑρου ἴῃ6 Ατμοσῖα 
βοϑβῖ ἴῃ [86 ΘΑΥΪΥ τηογπίηρ, πὸ ἀουὺδὶ δεΐοτο 
ΠΟΥ Βαά πεαγὰ οὗ ἢἰ8 ανίπρ Ἰοῖϊ 18 σδτρ 
ὩΘὰΓ ἴΠ6 [ογάδη (νοσϑα 9). 

8. ἔεαν ἐδενε ποί.)] ὍὭῆθ δΒοβῖ ἰὴ ΠῸΠΣ νγᾶ8 
ὉΥ ἔδγ ἴδε ἰαγρεϑβί Υ οὗ πιοὴ [ἙὌϑῆυδ δαὰ 
γεῖ οηοοιηΐεσγοα. Οοά, ἱδΒογείογο, γεηονβ δὲ 
1Π18 οτβίὶβ ἴμ6 δϑβύσαηςε οὗ βρεςΐδὶ ἢεῖρ (εξ 
ὙἹ11. 1, ΥἹἱ, 2). 

10. “ἴοης δὲ «αὐα7 δαὶ φοεὶδ τῷ ἰο Βείδ- 
ῥδονγοη. ΤΏΘΓΟ ΕΓ νῸ ὈΪδοθβ οὗ [18 πδπηθ, 
ἀἸἰϑε πρι ϑηθα ἃ5 (6 ὕρροῦ δηὰ (ὃς Νεῖδογ 
Βεῖἢ-Βογοη (ςΐ. χυϊ. 3, 5), ΜΒ ἢ ἀγὸ Ἰἀεπαβοά 
ὃς ἘἈοδίπϑοη, “ Β. Β΄. 11. 250-253, Δηἀ δίΔΠ]6Υ, 
48, δηὰ Ρ᾿᾽ λοβ, ἢ (ἢ6 νἱ]ᾶρὸ8 πον Κποννῃ 
45 Βεϊΐ-εν εἰ Ἐοῤδα (ἴὰ6 ΡΡΟΓ) δηὰ Βείϊ ων εἰ 
Ἰαῤία (ἴδε ἴοννεῦ). Ὑὴε πᾶπλὲ Βείψωγ, ᾿[ΠΟΌΡἢ 
Ια ΠΥ οχρίδιηεὰ ΟΥ ἀπε Ὡδίϊνεϑ, 18 ὕγο- 
ὈΔΡΪΥ ἃ οσοττυρίίοη οὗἁὨ [86 δηςίεηΐϊ Βεῖ-Πογοῃ. 
ΤῊΘ πδπλὸ ᾿ἴ56}} (“ πουθε οὗ ᾿σᾶνθβ ἢ Ροϊπίβ ἴο 
[Π6 ΘΧοΘ ΡΥ ΓΟΟΚΥ Τοπαγαςῖεγ οὗ (Π6 ἀϊπίσιςϊ. 
ὕρροσ Βοιῃσβοσγοη, [6 οὔδ τηοπῇοηρα ἴῃ 118 
ΨΟΙΘΟ, νγὰ5 Ὀοζννθθη δὶχ δηα 56 Ύθὴ Π11168 νγοϑί οὕ 
ΟἸθεοοη; δηὰ “ἴῃς ΨΑΥ (δαῖ φοοῖίἢ ὑρ ἴο 
ΒΕ -Πογοη "ἢ πιιιδῖ δοσοσαρ}]γ δὲ τὴ6 ΠΥ 
τοδά, Ὀγόκθὴ ὉΥ πλοῖο [Δη ΟΠΘ6 δίδορ δϑοθηΐ 
δηὰ ἀοσβορηΐ, νι οἢ ἸεΔ48 ἔτοση Οἰδθοη ἴο 1. 
Βεΐνψοοη ἴΠ6 ἔνγο Βοῖ ἢ --ΠΟΓΟΠΒ 15 ἃ βἴθθρ 8535, 
511} ὙΘΓΥ͂ ΤΟΟΚΥ δηὰ σουρῆ, μου ἴΠ6 τοςκ 
[298 Ὀδθη οὐξ ΑΥΨΑΥ͂ ἸΏ ΙΏΔΠΥ Ρΐδοοθβ, δπὰ [ἢῸ 
ραΐῃ ἐοιτηθὰ ἰηἴο βξῖεορβ. ΤῊ]5 Ρ855 ννὰβ8 βοδ] εὰ 
Ὁγ Ἀοίηϑοη, οἡ Βούβοῦδοῖκ ΔΡΡΑΓΘΠΙΥ, 'π οπα 
Βουζ. ΤῊ ἰ8 “ἴδε ρος ἀόονγῃ ἴο Βεῖἢ- 

Ἢ 



ΦΟΘΗΌΑ. Χ. 

τἢς Τἰ]άγεη οὗ ἰβγδεὶ 5ενν ἢ τῆς 
νυν ΟΓα, 

12 4 ἼΠεη βθρᾶακε Ϊοβῆινα ἴο {δε 
ΠΟΚῸ ἴῃ τἢε ἀᾶὺ ψῆεη (ες ΠΟᾺΡ 
ἀε]ϊνεγεά ἃρ (ἢς Απιοτιξεβ θείογε τῇς 115. 58. :τ. 

ι.5. 

σὨ]άγεη οὗ ἴϑγδεὶ, δῃά ἢες διά πῃ ἴδε 46... 

50 [ν. 11--Ἰ2. 

11 Απὰ [ἴξ οσᾶπιε ἴο ρ838, 45 ἴΠ6Ὺ 
Βεἀ ἔτοηι Ὀείογε 1ϑγδεὶ, σπά ννετγα ἴῃ τῆς 
οἷηρ ἀοννῃ το Βειῃ-ἤογοπῃ, τηδῖ τῆς 
ΟΚῺ οΑϑδί ἀοννῃ ρτεδῖ βδἴοῃβϑβ το Πὶ 

ἢδάνθη ὑροη πεπὶ ππῖο ΑΖεΚδῆ, ἀπά 
{πε} ἀϊεά: ἐἦδεγ τοῦγε τόσα ΜὨΙςἢ 
ἀϊεά ἢ δ ]βέομεβ τη ἐλεν ψν οπὶ 

Βοσοὴ " (οἴ, γογβα 11); δβὰ δοσγὸ ἴῃς Απιουοϑ, 
Βανίης ουϊβίστρρεά ἰοβθυδ δηὰ ἢ15 ὙνΑστΊ Υ5, 
ὙΟΓΟ ονοσίδκοη ἰὴ {πεῖν μοδάϊοηρ Πιρηϊ δηὰ 
σγυσηεά ὉΥ ἴπε Πα δίοηεβ. ΤῊδ τηδιη τοδά 
ἔτοτὰ [ογυβαΐοπὶ δηὰ ἴπ6 [ογάδῃ υδι εν ἴο ἴδ6 
ϑοδιςοδϑῖ δύ [σου [Π6 ρ858 οὗ Βείῃ-ἤοσοῃ ; 
δΔηά, Δοσογάιηρ!γ, Ὀοΐα [86 ΒΕ Π-ΠΟΓΟἢ 8 ΟΓΟ 
βοσυγοὰ ὈΥ δοϊοιηοῃ ψ] ἢ βίγοηρ ἔογ Ποδίοἢ5 
(2 (ἢν. νἱῇ, 5). [ἴ ννᾶϑ ἴῃ [15 ρᾷ55 ἴπαΐ [π|628 
Μαςοδθαιβ [61] δυάάθηϊγ ὕροὴ ἴπε ϑυτλΠ5, 
υηάογ ϑϑγοη, δηὰ τοιϊοά ἴῃθπὶ. (τ Μᾶςς. 1. 
13.844.). Ηξετε, ἴοο, ἴΠε Ἐοπδῃ. ἈΓΓΕΥ ὑπο Ὁ 
Ο(οβί5 ΟΔ]105, ατογῦ Βείης ἀσίνθη [τῸπὶ 18 ροϑβὶ- 
τἰοη δεέοσε Οἰδθοη ΟΥ̓ δη ἱπιρεΐμποιβ αδἰζδοϊκ οὗ 
1ηὴε [ἐνν8 ἔγοπλ [Θγυβδίθπη, ϑιυπίδι ποθ βονθῦα 
͵ο58565 ἰῇ τῆθη δηά Ὀαρρᾶρε ἔγοπι ἴΠ6 ἰηϑυγροηΐβ, 
γνο δυηρ οἡ ἰἴ5 ἤδη Κ5 δηὰ τεὰγ ( [οβερῇ. " Β. 1. 
ἰ.. 19). Αςςογάϊηρ ἴο [ἐνν]8} δα ΟΠ5, ἴἃ ννᾶ8 
ἴῃ [Π18 ρ458, ἴοο, {μαΐ ἴῃς ἀεϑίσιςίοη οὗὨ [6 
μοϑβῖ οὗ δεῃηδοβοῦθ ἴοοκ ρἷδος (1 ρ 11. 18). 
““«εξα 6.1] ΤὨ!5 ἴοννη, ιοἢ ἢΔ45 ποῖ Ὀδθη 

ἃ8 γαῖ ΤΟΓΔΙΠΙΥ ΙἀοππΠεά, ννὰ8 ἴῃ {πὸ ἢ]]]- 
σΟΙΠΙΣΥ, Ὀεΐννθθη [Πδ πηουηΐδ!η5 ἀσουπὰ ΟἸΌθοη 
δηά ἴῃ ῥἰδίῃ (ςΐ. οῃ χυ. 332, 544.). [{ ννᾶϑ ἴῃ 
(186 πεὶρῃδουτῃοοά οὗ ϑῃοἊομοῆ οὔ ϑοςοῖ, 
(δῖ ἴῃς ΒΕ π68 όσα τηυβίεγεαά δεῖογε 
Πανὶ 8 νἱοΐοσγ οὐδσ Οο]δῖῃ (οἴ, χν. 35, ἀπά 
1 854Π|. ΧΥΪΪ. 1). [{ νν85 Τογβοα ὉΥ ἈΘΠοῦοδπὶ 
(α ΟἿἢν-. χι. 9) δηὰ δεβίερεά Ὀγ ἴῃς Βαδυ)])οπίδηβ 
([ετὐ. χχχίῖν. 7) 58οΟΥἹΥ Ὀεῖογο (86 Τδρενγ. 
[1 νν88 δι) ἱπῃδοιϊτεα ΠΥ δἤοσγ [ἢ τεϊυγῃ ἔγοτη 
ἴῃς εχῖϊο (Νε ἢ. χι. 30). 

ΜΜαζῥεάαῥ. ὝΦὌδε οχδοῖ 5ἰἴε οὗ [18 ἴονγῃ 15 
υποοηΐδιη. [{ 8 Θπυπηθγαΐθα [ῃ ΧΥ. 41, δίοηξ 
ψ]  οἴοσ ἴοννηβ, νν ἢ Οἢ οΓο βιτυδῖθα ἴῃ ἴπ6 
Ῥἰδη Ὀεΐννθθη ἴῃς πηοιηΐδίη8 δπὰ ἴῃς |ἴπὸ οὗ 
βεδ-οδϑῖ ΠΕ Ιςἢ [ἢ ΡΞ Π658 μο] 4. νη ἀθ 
ΨψεἸάς Ἰάἀοπεῆοβ ἃ Ὡ διωρεριοί!, βουθη τῇ 1] 68 
Ποτί -ννοϑί οὗ ΕἸΘΌΒΘΓΟΡΟΪ5, νυ Βογο ἢ6 ἔουπά 
ἃ ἰάσρε οᾶνο (' Μεπι.,᾿ Ρ. 11} Ῥοτίον ( Ηδηά- 
ὈΟΟΚ ἔργ 8. δηά Ρ."Ρ. 239) Ἴσοπ)οςΐυγοβ [Βαῖ 
1 ψὰβ ἴῃ6 τηοάσγῃ οἱ Χἰάϊα, ποῖ δσ ἤτοπὶ 
]απηυΐῃ, ΠΘΓΘ ἃ΄6 ΙΏΔΠΥ οᾶνθ5 ἴῃ ἴῃ6 Ἀ}}}- 
51465. [ἴ ννᾶϑ Οὐ ἀθ ΠΥ ἴο τἢς βουϊιννατὰ οὗ 
[86 Ἰονγεσῦ Βεῖ-οσοη. ὙΒ6 ἀεξεδίεἀ Απιο- 
Τε8, αἴτοσ γυβηρ ἀοννῃ ἴἢ6 ρ455, νουἹά οὗ 
σΟΌΓΒΕ οπάθανοιγ ἴο στλακὸ σοοὰ {ΠΕΣ ὀβοᾶρο 
ἴο {86 1Γ ἔοσεΠεὰ οἸΕἸ65 (οἶ, νεῦϑα 19), ψν ΒΙΟὮ ἸΑΥ͂ 
ἴο (δε βοιϊζηνναγά δηᾶ νεβίναγαά. Ὅῆὸ ἤγοῖ 
οὗἩ (Πε5εὲ ΒΟ Οἢ (ΒΟΥ τοδομῃοαὰ βθοπηβ (0 ἢδγο 
θέε Μακκοάδῃ; δηὰ Ῥεγοπά ἴἴ Δὺ 1,ἰηδὰ 
(νεγβα 29); δηά ἔυγίμεῦ οἡ 1,8 ο 1] 5}} (νΈσβ6 31). 
Μακκοάδῃ, ἱμβεγείογο, ννᾶβ8 ΠῸ στοδῖ ΨΥ πουῖ- 

βίσῃς οὗ βγδεὶ, ἐϑυη, ᾿ϑδίαπα τῇσι 5111} δὲ κέν. 
-- ὦ τὰ 

ραϑὶ οὗ 1ἰ|ῦπηαἢῆ. Τὸ ογάοσ οὗ ἴδ6 τοννῃϑ ἴῃ 
ΧΙ 15, 16, ΠΟΠΗΓΠ8 8185. 5 

11. Ογεαί “ἰορξ: Ὁ ῥεαυεη. 1.6. Ὧ4}}- 
δἴομοἝβ, ἃ8 ΔΡΡΘδΓΒ ἴσγοπὶ (μα ἔο]]ονηρ οἶαυϑ6: 
ΧΧ΄ λίθους χαλάζης. ΟἿ. Εσςοϊυ5. χ]νῖ. 6. 
ΕΤΙΡΒΓΠ] ϑἴοστηβ οσοβϑ᾽ ΟΏΔΙ ΠΥ σννθὸρ ΟΥ̓ΘΣ [6 
8115 οὗὨἩὁ ]υάπα; διυῖ [8185 νγὰ8 εὐ άπ ἃ 
Ταγασουΐουβ οσεσυσσοῆςσθ, |ἰκ (Π6 41} ννῃὶο ἢ 
δπιιοῖΐς Εργρὶ (ἔχ. ἰἴχ. 24) δῃά (δ6 οχηροβῖ 
ΒΟ ἢ [6}} οὐ 186 ῬΆΠΙΒΙΏ68 δὲ ΕἸΘΘΏΘΖΟΓ 
(ι ϑ84πι. υἱῖ. το). Ὅῆε βἴοῃεβ ψεσε οἵ ὀχίγα- 
ΟΓΑΙΏΔΙΎ 5126, δηὰ ἴδ 5ἴογπ) βϑθεῖὴβ ἴὸ ἢδνδ 
Ὀυγδῖ οὐ ἴῃς (Οδπδδηϊδθβ ΟὨΪΥ, ἢοΐ οἡ (δες 
[5.6 }165 4150. 

12-158. ΤΒ6586 γὑϑῖβεβ ἃῖὸ ἃ αιοίδιοη ἰῃ 
ὙὨΙΟὮ 15 εὐηδεα δα 8η οχίσαςϊ ἔτοπι ἴπ6 Βοοκ 
οὗ Ϊαϑῆεσ. δεὲ Νοῖβδ δῖ δπὰ οὗ ομβαρίεσ. ΤἜΟΥ 
ἀοβοῦῖθε ἴῃ6 ῥγάυεσ οὗ Ϊοβῆυδ, ἀπά τεοογὰ 
μουν, ΌὉΥ͂ [86 πιϊγασυΐουβ γον άθησο οἵ Οοά, ἴῃ 6 
ΟΔΥ ν»ὰ5 ργοϊοηρθὰ {Π] τ δυῆηςοα ἔογ [Π6 ΡθορὶἊς 
ἴο “ἀνδηρε {πο πλβοῖνοβ ὈΡΟη {Π6ΙΓ ΘΠΘΠ}165.᾿" 

12. 1πὲδὲ εἰρδὲ οΥ Πταοἱ.] 1 1τόγΆ }]γ, “ θεΐοσγα 
[Πς εγ65 οὗ ἰ5γδεῖ, 2.6. ἴὴ ἴῃ 5ψῃξ ΟΥἹ ῬΓΌβθῆο 
οὗ ἴ5γδεὶ], 90 [ῃδξ {Π6 ρθορὶθς ψοσα τυ 65565 οὗ 
ἢ15 νογά8. ((ἔ, Πδεαῖ. χχχί. 7.) 

δμ5, “ἰαπά ἰδοω “1.4.1 1, 1ΘΓΑΙΪΥ, 48 τρδγρ., 
Ἐς 5] εηΐ " (ςξ, [μον.Ψ Χχ. 3) ; ΟΥ̓ ταῖβεγ, ρεσιδρϑβ, 
γΑῖῖ,᾿ 85 ἴῃ 1 8841). χὶν. 9. 

ἐδομ νιοον ἡ ΤῈ ψοσγὰβ δά ἀγοβθοά ἴο [δ 
ΙΟΟ 85 Ψ6} 5 ἴο ἴδε βυῃ, ἰηάϊοαῖο [δδὲ 
ὈοΐΪὰ ψΕΓῈ Υἱβιθ]ς ἃ8 [οβδιδ βσροκεὲ. Βιΐξ ἴἴ 
ἄοοθβ ποῖ {πεγείοτε ἔοϊονν (παῖ ἴῃς ἀδΥ̓ ννὰβ5 
ἀδοϊϊηϊηρ Βοη ΒῈ υἱϊεγοά (ὃς ψνογάβ, [6 
ΒΌΠ γΕΓΡΠρ ἰονναγάβ βεϊηρ δηὰ {86 πιοοῦ 
δανίηρ δἰγεδαῦ γίϑβοη. ΤῸ ὀχργοβϑίοη ἴῃ ὑθγβα 
13,“ (ἢ6 5ι1ὴ βῖοοά 51}}} τὴ [86 πηϊάϑι οὗἩ ἤδάυθη,᾽ 
15 ἱποοηϑίβίθηϊ υνἱἢ δυιςἢ ἃ ΒΡΡοβιίίοῃ : ἃ8 ἰ8 
4150 ἴἢς Ἰοςδ  Υ δϑϑίρπθαὰ ὈὉῪ Ϊοβῆνδ ἴο τῆς 
ὨΘΑΥΘΗΪΥ Ὀοαΐεβ. Εοσ δὲ υηάδουδίθαϊγ 5βροκο 
(86 ννογὰβ Ὀοέογε 8 δΕἔῖοσ (6 σουΐθ οἵ [ῃ6 
ΑἸ ἰδ ΔΙΤΩΥ, ἀπά ννῆθη (ἢ 6 Ρυγβυϊξ Πδά 
Ραβϑοά [ΔΓ δυνΑΥ ἴο (ἢ 6 ννεϑδὶ οἵ Οἱδθοη, δηὰ 
6 ννᾶ8 πιοϑὲ Κοὶγ ᾿ηἀερά κἰδηάϊηρ νν ἢ οὐΐ- 
βίγοϊοποά δδηὰ δηὰ βρϑᾶσγ δῖ ἴδε ευχυτΐ οὗ 
[ῃε6 Ρᾶ58 οὗ Βείβιογσοη. Βεῖονν δηὰ Ὀοέογε 
Ὠϊτη, ννεβίνναγα, ννᾶ58 “ τὴ6 Ὀτοδὰ φγϑθη νδὶα οὗ 
ΑἸαϊίοῃ υπῃξοϊάϊης ἴῃ ἴῃς ἀϊδίδηςο ἰηΐο (ἢ6 
ΟΡΘΩ ῥἰδίη ψἢ ἴἢ6 γεῖ ψἄογ ὄχρδῆβε οὗ (86 
Μεάϊιεγταπεδη 5εᾶ Ὀεγοηα " (ϑ1ΔΠ]6Ὺ, "5. δηὰ 
Ῥ,᾿ Ρ. 210); ὈΘμΙ πὰ διτη, Θασῖννατά, ψεσὸ ἴΠ6 
81118 ἀγοιιηὰ Οἱθθοη. ϑοπὶθ μοιχβ μδά, ἀουδῖ- 
655, ρΡαϑϑθά, βδίποθ ἴῃ ἴῃ ΘλΥΪγ ἀν δὲ δὰ 



τΟσ, τλδ 
ὩῥγΑ 

ν. 13--21.] 

προη Οἰδεοη; δηά τπου, Μόοοη, ἴῃ 
τῆς νδ]]6γ οἵ Α]δίοη. 

12 Απά τε β8ιη ἴοοά 511}, δηά 
[6 πιοοη βίαγεά, ὑπ|}] (ἢ ες ρεορ]ε πδὰ 
ἀνθηραά {Ποιηβεῖνεβ Ὡροὴ ΠΕΙΓ δηε- 
68. 7.5 ποῖ {Π18 νυγιτίθη ἴῃ (ἢς ὈοΟΚ 
οὗ ᾿]1Δ58ῃεγὴὺ ὅο τῆς 5ιπη βἰοοά 511} 
ἴῃ τῆς πκϊάξε οὗ ἢδανεη, δηὰ ἢδεϊϑά 
ποῖ ἴο ρῸ ἄονγῃ ἀδοιξ ἃ ψγῇοϊςε ἀδυ. 

14 ΔΑπά {ἢεγα νγἂϑ8 πὸ ἀδὺ {{κε τῇσι 
Βείογε ἴὸ οὔ δἴῖεγ [ἴ, τῆδλι (ἢῈὲ ΓΟῸΚΡ 
Βεαλγκεηδά υηῖο τς νοὶςε οὗ 4 τηδῃ: 
ἴογ τῆε Ικοκ ἰοιρῃς ἔογ [βγδεὶ. 

Ις  Απὰ 7|οϑβῆυδ τεζιγηθά, δηὰ 
411 5γδεὶ νι Πἴπ, ἀπο της σδπῚρ ἴο 

16 Βυΐϊ {πεβ6ὲ ἔνε Κίηρβ ἢεά, δηὰ 
4 Ἐπεπηβεῖνεβ ἰῃ 4 οἂνε δἱ Μαῖκ- 
Κεάλῃ. 

17 Απά [ἴ ννδ8 το]ά [οβῆμα, βαγίηρ, 

[Δ]]ο ὕροη ἴπε μοβῖ οὗ [86 ΘῃεΩυ, δηά [δ6 
ΘΧΡγοϑϑίοῃ “ἴῃ {πὸ πηϊάβὲ οὗἩ βεδύθη " β5θεῃὶβ ἴο 
πταροχί (Πδί 1[ἴ ννᾶ8 πον ἀγαννίηρ τογναγὰβ σηϊά- 
ἀλδύ, ᾿[πουρὴ ([Β6 τηοοη ννᾶ8 511}} [δ] ΠΥ υἹϑι Ὁ] 6 
'ἴπ ἴδ6ς ψεϑῖ, “Ἴδε Ομγιβίίδη Ὑθαγ᾽ σοῆσοίβ 
Οὔς ἴεχὲ θοῖἢ θοδυ ΠΥ δηά δοςιγαῖεὶγ ἴῃ 118 
δίδῃ 85 ἴοσ ἴῃς ἢγϑὶ δϑυηάδυ δῇοσ (ΠΥ ΒΏΔ8: 

“Τὶς ἴσας αἵ οἷά [ἢ’ υηομδηρὶηρ κυ 
Ηἰς ἀδ}]γ σουγθα τεπιβεά ἴο τὰ 
ΤΕΟ ρα]ε τηοοῃ Βυχτγΐηρ ἴο ἴδ ψεβὶ 

Ῥαυκοά δἱ ἃ πιογί4}᾽5 ς]}." 

Α5. [οϑδυδ Ἰοοκεὰ ὕροὴ [δε ναϑδὲ τυ 65 
ΓΟΒΒΙΩΡ ΑΥΨΑΥ Ὀεῖονν οννγαγαά5 {μ6ῚΓ βίσοη οὶ 
Π6 τὐρὮς ΜῈ }} ἔξασ ἰοϑὲ ἴῃς ἀδυ]ρηΐ 580] 
ΡῬγονε ἴοο διοσχί ἴο βεσιγε ἴδε [}}] τοναγαὰ οὗ 
.ι18 ὙἹΟΙΟΙΥ ; δηὰ ἱβογεΐοσε 6 Ῥγαυβ {παῖ [6 
80) πρβῖ ΤΣογηδίἢ 5 ΟΠΔΣΥ, ἡ ΒΟγο (ἤθη ἴἴ 
βοοηρὰ ἴο ὃς, οὐϑὸσ Οἱθεοη, δηά [6 νγναπίηρ 
τηοου Βδηρ 511} οὐνοσ Α͵αίοη. [δες πὶς δὰ 
ὈΘΘΏ ὩΘΔΓ δυηβοῖ, οσῦυδ ννου]ά μαννα ϑεθὴ [ἢ 6 
8:1ῃ, ποῖ, 485 ἢῈ ἀϊά, εδϑοϊννασὰ οἵ πἷπὶ, δυΐ 
νυοϑίνναγά, 5ιηκιηρ ἴῃ {Π6 568. 

ἐπ δὲ ταἰϊον οΥΓἹ “)αἰο5.1] 1.6. “(6 ν4]ΠῈ 
οὗ {Π6 ρ4261165. ΤὨ15 8 ἴῃς πηοάογῃ 2677 
1δη Ο»ιεὶν, ἀθβογιθοὰ Ὁ Ἐορθίπβοη, “ Β. Ἀ. 
1]. 53, 254, 85 “ἃ Ὀγοδά δηὰ Ὀθδυῖι} νά] οῪ " 
ΓΟΠΠΙΏΡ ἴῃ ἃ ννεβίου!  ἀϊγεσίοη ἔγοπη ἴδ6 
ταουπίδὶη5 ἰονναγάβ [86 στθαΐ τνεδίογῃ ῥἰδίῃ. 
ΤὮο δηοίθηϊ ὩΔηὴ6 18 511}}} ὑγεϑοσυθὰ ἴῃ 7.4]0, ἃ 
ψΠΠΑσο 5ἰἰυδίοα οἡ ἴῃς 81] γν ἢ 5Κιγῖ8 {Β6 
βουτὰ 546 οὔ 186 νδ]]ογ. ὍΒε ἴονψῃ οἵὗἉ ΑἾαῖο 
ννᾶ5, ΠΟΥ ἴδε Ἴσοηααεϑδῖ, ἴῃ ἴῃς τΕΓΓΙΟΙΎ οὗ 
Πλλῃ (866 χίχ. 42); δηά νν8 δϑϑϊεπεὰ ἴο ἴδε 
1,ονιἴ65 (χχὶ. 24: 1 ΟἿ γ. νἱ. 54). [{πυυηρϑϑδὰ 
ἴῃ ἰδῖοσ ἀδγ8 ἃ γτοιῖΐ οἵ {με Ῥἢ11511Πη68 ὈΥ δδυὶ 
δῃά [οηδίμδη (1 ὅ84πι. χὶν. 31), Δηὰ ϑθοπὶβ5 ἴο 
βανα ἤρυγεα σοηϑρΙ σΟΥ ΒΥ ἴῃ [86 ννὰγβ στὰ 

ΦΟΒΗΌΔΑ. Χ. 

ἼΠς ἔνε Κίηρβ δῖε ἐουπὰ πὰ ἱπ ἃ 
οᾶνε αἵ Μακκεάδῃ. 

18 Απά Ϊοβῆυδ 5341Δ, Εο]1] ρτεδῖ 
ΒἴΟΠ65 ΠΡΟῚ ἢ του οὗ τῆς οᾶνα, 
δπὰ 86εἴ τηδη ὉΥ ἰἴ ἔοσγ ἴο Κεερ (Ἀπ: 

Ι9 Δπὰ ἴδ γε ποῖ, ὀκέ ρυζϑιιε 
ΔΙοΓ γόοιγ ΘηΘΠΊΪΙΕ8.9. ἀπά ἴβπιῖε (Πα ἴ Ηςδ. ομ 

97) με ἐς ὦ. 

Πιπάτμηοβε οὗ τῆεπὶ: βυογ τἤδπὶ ποῖ 
ἴο Θηΐοσ ἰηΐο {ΠΕῈῚΓ Οἰτ65: ἔογ τῆς 
ΠΓΟᾺΡ γουγ (ὐοά δΒδῖῃ ἀε]νεγεά τῃ πὶ 
ἴηἴο γουγ απά, 

20 Απὰ 1 οᾶπιαῈ ἴο ρᾶ88. ΨΏδη 
]οβῆυδ δηά τῆς σμ! άγθη οὗ [5γδε] μδά 
πλδἊς πη δπὰ οὗ 5ἰαγίηρ τπεπὶ ἢ ἃ 
ΝΕΙΥ ριεδῖ βἰδιιρηζεγ, {1} {ΠῈῪ ψεγε 
ςοηϑυπιεα, τὲ (ἢς6 γτεβ τυλίεῆ το- 
ΓΔ πο οὗ (Πεπὶ εηΐεγεα ἰηΐο ἐδηςοά 
οἸτ168. 

21 Απά 411 τε ρεορὶε γεϊτυγηεά το 
ἴῃς σδρ ἴο οβῆια δὲ Μακκεάδῃ ἴῃ 

ἴηδὲ Ῥεορὶς (ςἷ. τ Οἢγ. νἱ}}. 11;  ΟΒγ. Χχχυηϊ. 
18). [ἴ νγὰβ8 οἠθ οὗ ἴῃς οε5 [ογβοὰ ὉΥ 
ἘΘΒοθοαῖ δέον ἴΠ6 σον οὗ [ἢ Τὴ ΤΥθ68 
(ἃ Οἷν. χὶ. 1ο). 

18, Βοοξ 97 υκ:δὲγ. 1.2. ἃ5 ΤΩΔΤΕ., “ οὗ [ῃ6 
Ὀρτρμ  οΥ “τρπίεου᾽" (ΧΧ'΄ βίβλιον τοῦ 
εὐθοῦς), ἃ Ῥοείϊοδὶ δρρε]]δίιοη οὗ ἴἢ6 σονθηδηῖ 
ΡδορΪα (ςΐ. “ ]ἐββυγυη "τὴ ουΐ. χχχὶϊ. ᾿ς, δηὰ 
ποῖο ; δηά οὗ, Νύπι. ΧΧΙΪ. το δηά 21 ; 8. ΟΧΙ. 1). 
Οη [815 ὈοΟΚ, νυν] ο ἢ νγὰ5 ὈῬγΟΌΔΌΪΥ 4 ςο]]θοτοη 
οὗ ὩΔΊ ΟΠ4] οὐδθ8 σε] σαῖς [ἢ 6 Ὠδτοσβ οὗ ἴΠ6 
Βοος γΆΟΥ δηά {ΠΕΡ δοβιθνεχηθηΐβ, ἀπὰ νυ ἢ] ἢ 
15 γεΐδσστεα ἴο δρδίη (2 84Π|. 1. 18) 48 σοῃίδ ἱης 
τῆς ἀϊγρε σοπιροδεὰ ὈΥ αν ὰ ονοσ 841] δηὰ 
Τομαδίμδη, 5δ8εὲ Νοῖε δἱ εηὰ οὗ ἌἽμαρίοσ. [ἰ ἷ5 
οἰϊοά Βεγε, οΐῖ 50 τῇς ἴο σοηῆττηῃ ΟΥ̓ ἴε6511- 
ΙΏΟΩΥ ἴδε 5Ξἴυρεηάοιι ἔδοεϊβ ἡλιγαϊθα ἴῃ [6 
(εχῖ, 458 ἴο {ΠἸυδίγαϊο ἴΠ6 ἱπιργεβϑδίοη ργοάυςθὰ 
Ὀρου [Β6 ογεο-υν [Ώ65568 οὗ [Ποτῃ. 

αδομὲ α «υδοΐο ἀαγ.] 1.4. δὺουΐ ἔνγεῖνθ ΠΟΙΒ ; 
1ῆ6 ἀνόγαρο 5ρᾶςθ δεΐννθθῃ ἃ 50 σῖϑο δηἀ ϑυηϑοῖ. 

15. “π4.9Ὅῥια γεϊμγηεά. Οὔνοῦβο 43, ἔτοπὶ 
ὙΒΙΟἢ 11 15 οἶθασ [Παὲ [οβυδ᾽ 5 γεΐυγῃ ἴο ΟἹ ρ4] 
νγᾶ5 ποῖ ὙΠῸ] θοῦ 6 δά, ὈΥ͂ ἴῃ σἴοιτη δηά 
σδρίυγο οὗ ἴπ6 ρσίηςραὶ οἰ165 οὗ δου Οδηδδη, 
ςοπηρϊεϊοά ἴῃς Ἴσοηφιοϑῖ οὗ νυν] ἢ ἴῃς ΥἹΟΪΟΙΥ͂ 
ἂἱ ΟἸθθοη ννᾶ5 ΟΠΪΚ ἴῃ6 ὈερΙπηίηρ. ΤἼδ νοῦβῸ 
[θη 15 ΟΥἹἀΘ ΠΟῪ ἴα οἷοβε οὗ ἴῃς εχίγαςϊ ἔγοτὰ 
Δὴ ΟΙάον ψοῦκ, νὨΙ]οἢ σοηποοίϊοα (6 τόβοι 
οἵ Οἵδεοη ἱπιπιθά δε Υ ἢ τῆς τεΐαγῃ ἴο 
ΟἿ ρα], ἀπά οὔτε (ἢ6 ἐποληπιρπιοηΐ δ Μ4Κ- 
Κοάδῇῃ, ὑϑῦβα 21; δηὰ δὶβὸ ἴδε ἀοῖδι]8 φίνθῃ ἴῃ 
ΨΟΥΙΒΟ5 28-42. 

16. Το τῆγοδά οὗ (ἢ παγταζίνθ, Ὀσοίζθῃ ὈῪ 
[86 ἔουγ ἱπιοττηθαϊδίῖα ὑθῦϑοβ, 12-|5,) 18 ΠΟΥ 
ΓΕΒ Πα ἔτοπὶ ὙΕΥΒ6 11. 

21. 70 δὲ ἐω»!} ἰο ϑοεῤμα αὐ ΜαῤζὝεάαρ.) [ἴ 
Ε 2 



52 ΦΟΘΗΌΑ. Χ. 

Ρεᾶςε : ποη6 τηοναά ἢΪ8 τοηριια ἀρδίηϑβῖ 
ΔΗΥ οὔ τε σμΠ]άγεη οὗ [βγδαὶ. 

22 ΤΏ θη 84]4 ]οβϑῆνα, Ορεη τῆς 
του ἢ οὗ τῃ6 Τᾶνθ, πὰ δγίηρ ου 
(Ποβε ἥνε ἰκίῃρβ υπΐο πα ουξ οὔτε ςᾶνε. 

23 Απάὰ (τἢεγ ἀἰά 80, ἀπά δγουρῆϊ 
ἰοτὴ τῆοβε ἤἥνε Κίηρβ υπίο ἢΐπὶ ουξ 
οὗ τῃς ςᾶνε, [86 Κίηρ οὗ [6γιβδ] 6ηὶ, 
τῃς Κίπρ οὗ Ηεῦὔτγοη, ἴῃς Κίηρ οὗ ΪαΑγ- 
ται, (ἢ Κίηρ οὗ 1 ,Δο ]8ἢ, σπά (ἢς 
κΚίηρ οὗ Ερίοη. 
24 ἐπ᾿ ἴξ σαπὶα (ο 858, θη 

(ΠΥ Ὀτοιρῃς οὐἱ τἢο86 Κίηρβ υπΐο 
]οβῆυδ, τπδὲ [οβῆυ ς4]]εἀ ἔογ 11} τῃς 
ἤχεη οὗ [βγδεὶ, ἀπά 84 υπίο (ἢς ςἂρ- 
τΔῖη5 οὗ 6 πιθῃ οὗ νγᾶγ νγῃῖςἢ νγεπὲ 
ννἢ Ὠΐπι, ὕὐοπια πδᾶγ, ρὰΐ γουγ ἔδεϊ 
Ὁροη ἴα πες οὔ τ 656 Κίηπρβ. Απά 
(ΠΕΥ οδπις ΠΕΔΓ, ἀπά ρυΐ {Π6]Γ ἔδεϊ 
ΡΟ {π6 πεςκΚ8 οὗ {ἢ επ]. 

2ς Απᾶὰ 7οβῆιι 8414 υπίο τῇ πηι, 
Εεδγ ποῖ, ποὺ 6 ἀϊβηηαγεά, θεὲ βίγοῃρ 
πὰ οὗ ροοά ςοιγαᾶρε : ἔογ τῆιϊι8 5841] 
τῆς ΓΟΚΡ ἀο ἴο 4]} γοιγ δῃοπη 68 
ἀραϊηβδί γνῃοπι γε ἤρῃϊ. 

26 Απά αδἴεγννατά οβϑῆιδ ϑπιοῖς 
τεπι, δηὰ 5]6νν {Πεπὶ, δηπὰ ἢδηρεοά 
τῆδπλ οπ ἔνε {γεαβ: ἃἂπά {ΠΕῪ ὙΕΓΘ 

ὑνοῦ α 5θοπὶ {μαἱ [οβῆιδ διτηβοὶῇ σεπιδίηθα δὲ 
Μακκοάδη σὰ ἴῃ6 ρυλγάβ 5εῖ δεΐογε τς 
οᾶγθ. Ὅδο ΟἾΒΟΥ νγαστίοῦβ ψου]Ἱά ποῖ σεΐυσῃ 
ἔτοπι ἴδ6 ρυγβυϊξ 1πΠῈ] [86 ὀνθηΐης οὗ (86 Ἰοὴν 
δηὰ ονεηϊῆι ΟΔΥ νυ οἢ ψυ πεβϑεὰ ἴὰς ονοῦ- 
ἴγονν οὗ ἴδε Απιογίϊοβ ; δηὰ [86 ἐχθσουίίοη οὗ 
[8ὲ Κὶπρβ δηὰ {δὲ οδρίυτε οὗὐ Μακκεάδι 
1156} δεϊοηρ, ἢο ἀοιδῖ, ἰο ἴδε ἀδγ [ο]]οσην 
(εἴ. νεγϑεβ 7, 28). 

ποπὸ "μουεά ῥὶἷ: ἰοπσωε. ΟΕ. Ἐχ. χὶ. 7. 

24. Ῥμῖ γοιν γεεὶ μβονι ἐδὲ πε: οὔέδενε ἀὶπρε.ἢ 
Α 5ὐπιδοὶ οἱὐὗὅἁ οοπιρίεῖθ διδ)ιυραιίοη (ςἶ, 5. 
ΟΧΟΙΣ ΣΙ ΟΟΥ. χυ. 25) ΟυδίογηΔΓΥ ἴῃ [86 ΒγΖδη- 
(ἴπὸ επηρίσγε (εξ. Οοηβί. Ῥογρῆγτονς. “ἢ 6 Οκτ- 
Το 5 Αὐἱα ΒγζΖϑηῖ. 11. 19). [οβϑῆυδβ ρυγ- 
ΡΟΒ6 ἰῃ ογάοσηρ ἰΐ 15 Ιηἀϊςαῖεα ὈΥ͂ γεγϑα 25. 

26. Ἡαησεά ἐδενε οπ βυε ἵγεε:.} 1.2. 505- 
Ροπάρα {πεῖν θοάε8 δῆτε ἀθαῖῃ ὩρΟοη ἴγθ68 οὐ 
ΟΓΌΒΘ68 85 Δη ἀρργαναῖίοη οἵ ριιηβῃσηθηί, Οξ, 
ου ])εμῖ. χχὶ. 2, ἀπά ςξ, νἱ}}. 29. 

27-43. ΟΟΝΟΕΒΤ ΘΕ ΒΟΟΤΗΕΕΆΝ ΟΑΝΑΑΝ. 

49. Ζἰδηαθ.}ὺ Τῆς δῖὴῆθ οσουτα, Νυπι. 
ΧΧΧΙΙ, 2ο, Ὀυΐ πηιιϑὲ ἴΠΟΓΟ ΓΘΙ͂ΘΣ ἴο βοπια οἴδοσ 
Ῥίδςοθ. Το ννογὰ πιθδη8 “ψἢΠῸ6 ἢ ΟΥ̓ “ ἀϊ5- 
Ὀηςὶ, δηδ υπάουδιθοαϊῦἪ Ροϊπίβ ἴο ϑ80πὶθ 
ῃδῖιγα! ἐδδίυγε οὗ ἴπ6 βροῖ. Ηδηςε ϑίδηϊεγ 

Ἴν. 22--- 30, 

Ἠδηρίηρ, ὕὑροῦ τῆς τεε8 ὑπ} τἢὲ 
ονεηΐηρ. 

27 ἀ ὰ ἴϊ σᾶπλ6 ἴο ρ488 δῖ {πε (ἰπλ6 
οὗ 6 ροίηρ; ἀονγῃ οὔ τὴ6 50η, Ζλαὲ 
7οβδυα ςοπιηηαηάεά, δΔηὰ {πεν “τοοκ 7 Ῥευ. 51. 
16 πὶ ἄονγῃ ΟΥ̓ τῆς {γεεβ, δηὰ οδϑῖ οῇ. 8. 29. 
λεπὶ ἰηῖο {Π6 σανα ψγῃθγείπ ΓΠΕΥ δά 
θεαη 4, δπὰ [δά ργεδῖ βἴοῃεβ ἴῃ τῆς 
οᾶνεἾβ πιουίῃ, τυλἑεἦ γεπιαὶμ ὉΠ1Ὶ} τ 15 
3, ω 
8 ἢ Απά τμᾶῖ ἐδ Ϊοβῆινδ τοοῖκ 

Μλκκοάδῃ, δηὰ ποία ἴὸ τ τὰς 
εἄρε οὗ τῆε βνψογά, δπὰ τῆς Κίηρ 
(Βεγθοῦ ἢ6 υζέευ ἀεδίγογεά, τἢςπὶ, 
δηὰ 411 1Π6 8018 (ἢδὲ τοόγς τῃογείῃ ; 
ἢς ἰδεῖ ποῆβ γαπιδίη: ἂδἀπὰ ἢς ἐϊά τὸ 
(6 ἰείϊπρ οὔ Μακκεάδῃ δᾳ8 ἣἢς ἀϊά " «οἱ. 6. τε. 
απο τῆς Κίηρ οὗ Γἐγίςῃο. 

29 ΤἼΒεη [οὌβῆυδ ρ4ββε ἔτομῃ Μδίς- 
Κεάδῃ, δηὰ 411 [ϑγδθὶ σι Ὠἰτα, ὑπο 
Γιθπδῃ, ἀπά ἔουρῃς δραϊπβὲ ΠΡ ΠΔῃ : 

οΟ Απὰ τε Ιμομὴ ἀε]ϊνοτγαά [ς 4͵80, 
πὰ τπ6 Κίηρ τῃεγεοῖ, ᾿πῖο τῆς δαπά 
οὗ ἴϑγδοὶ ; ἀπά ἢς 8πιοῖθ ἰ τῇ τῆς 
εἄρε οἵ [6 βγοζά, δηὰ 411 (ἢς 808 
τ(ἢδῖ τύεγε τποτγοίη ; ἢς ἰδεῖ ἤοπ6 χοπδίη 
ἴῃ 1; δυΐ ἀϊά υπίο τῆς Κίηρ τδεγεοῦ 
ἃ8 δε ἀϊά υπίο {Πε Κίπρ οὗ ]εγίςῃο. 

᾿ὥμονατπραξωπαττν πασῶν. 

(5. ἀπὰ Ῥ᾿᾿ Ρρῃ. λοῦ, 257, 258) ἰάἀθῃβο5 ἱξ 
ΜΒ [86 “ Οαγάς Β͵δηςδε" οἵ ἴῃς Ογυβδάογα, 
ἃ ολϑίϊο ννῃϊοῇ δἰοοά οἡ ΟΥ πρᾶῦ ἴῃ6 ψῃηϊδ 
οἰ 15 νος Ὀουηά [Π6 ρ]δίη οὗ ΡἘ]15ιϊα ἴἰο ἴῃ 6 
οαϑὲ ορροβίίϊο ἴο ΑβδοδίἼοηθ. ΤΤδὸ ἔαςϊ (μδὲὶ ἴἰ 
νν 88 ΟἿ6 οὗ {86 ἢἤγδί οἰ [68 γεδομθὰ ὉΥ [οβμυᾷ 
ἃἤοῦ ἢ ἰεξξ ἔπε πιουπίδίηβ, δηὰ ννᾶ8 Ὀοβίεσεοά 
ΕΥ̓͂ ϑεππδοβοῦῖθ ποχὶ δϑοσγ (ἢ οδρίυγο οὗ 
1,40 188, ἀπά ἃ ΠΕ Ἐσὲ οἡ δὶ58 τοιϊῖο 
ἰονναγάβ [ογυβαίεπὶ (1 Κίῃρϑβ χίχ, 8), δοοογά 
τ 6}} ἢ 118 οἰἴς. δὴ ἀς γε δηὰ Ὁτ. 
νν. δι (΄ Αποίοπε Αἰ]45᾽) ἰάεποῖν 1, ηΔἢ 
ΜΠ “γαξ εἰ Μεηδίγεδ, ἃ σοηβρί συουβ ἰϑοϊδῖοα 
811 αονηεὰ ἢ συΐη5 δδουΐ ἔνθ τι ]68 νγοϑὶ 
οὗ ΕἸΘΙΕΒΘΓΟΡΟΙΙ8: δηὰ τἴ86 “ Οποχηλϑίςοη ᾽ 
(5.ν. Ζοόμαλ) 190 5ρθαῖϑβ οὔ 5 "υ}1}14 ἴὴ γορίοπο 
ΕἸΘΟΒΟγορο ἴλη." [{ ννὰ8 ἱπ [86 βουΐδογη 
Ρατὶ οὗ ἴῃς 81] σου οὗ [υἀδῇ (χν. 42), δηὰ 
ν88 Οη6 οὗ ἴδε “165 δβοσιναγάβ δϑϑιρηρά ἴο 
[Πς ὈτΙοϑίβ (χχί. 13). [{ γενοϊθά ἔγοπι [ϑοσᾶπη 
(2 Κίηγβ νἱῖϊ. 2), ροῦθδρβ ἴο ἴπο ΡΒ] στη 65, 
ὴΟ ΜΈΓ ἴΒεὴ ἴῃ ἰηϑυγγεσοη (2 ΒΥ. χχί. 
16), θυῖϊ νγᾶβ δραίη βυδάιπεά, δηὰ Ῥγοῦδθὶγ 
ΥΟΓΥ͂ 40] ΕΙγ, 48 ΜῈ ΘΔ οὗ 1 αἴογιναγάϑ ΦᾺΝ 
8ἃ58 ἃ ΟΥ̓ δεϊοηρίηνς ἴο [86 Κἰηγάοπι οὗ [8 
(2 Κίηρ8 χίχ. 8; [5. ΧΧΧΥΙΣ. 8). Ὑ86 τῃοῖθοῦ 
οὗ ΪεμβοδῆδΖ δῃὰ οἵ Ζεάεκίδῃ νγὰβ 4 πδῖϊνε οὔ 
[818 ΟἿ (2 Κίηρϑ Χχὶ, 21, χχῖν, 18; [6γ΄ ἢ. 1). 



ν. 321-41. 

241 Φ Απὰ 7οὈβϑῆυλ ρδββεα ἔτοπὶ 
ΓΙΌπδῇῃ, ἀπά 411 15γδεὶ τ ἢ ἢϊπι, απο 
ΙΔ Ο Ι5}, δηὰ εποδιηρεά ἀρδιηϑὶ ἴἴ, δηὰ 
ἰουρῆς δραϊηϑί ἴἴ: 

22 Απά τῆς ΓῸΚΡ ἀε]νεγεά [,4- 
σἢἰβἢ ἱηῖο τῆς ᾿ιαπὰ οὗ Ϊἴϑβγδεὶ, νυν δῖ ἢ 
τοοῖ [ἃ οη [ἢ βεοοῃά ἀδγ, ἀπά βπιοῖς 
1 ψ τε εἄρε οὗ [πε βυνογά, δηά 
4}1 τῆς 500}18 (ῃλὲ τὐεγε {Πεγεῖη. 46- 
ςογάϊηρ ἴο 11] (παῖ ἢ6 δὰ ἄοπε ἴο 
ΓΑΡπδἢ. 

22 ΎΠεη Ηογδπι Κὶπρ οὗ (ὐσεζαγ 
ολπη6 ὉΡ ἴο Βεὶρ 1, Ας ἢ 5}; ἀπά βῆ 
8πγοίς ἢϊπὶ ἀπὰ ἢ18 ρεορῖθ, υπ|}} ἢβ 
Πδά ᾿Ἰεΐ Ὠϊπὶ ποης γεγηδιπίηρ. 

34  Απά ἔτοπι ῬΑ ]οβῆυδ 
Ρφϑβεά υπίο Ερίοη, ἀπά 41] ἰβγαδὶ νυν τὴ 
ἢϊπι; δἀπά 1ΠδῪ επῃοδπηρθα δρδίηβί ἴϊ, 
ἀπά ἐοιρῆς δρδίηϑβί ἰτ: 

ἧς Απά τῆεγ ἰοοῖς ἰξ οη τῆδϊ ἀδγ, 
πὰ 8πιοίς ἴὸ νὴ τῃ6 οἄρε οὗ τῆς 
ϑυγογά, πὰ 41} τῆς 8ου}8 τῆαλς τὐεγέ 
τῃογείη μὲ υτέε ]ν ἀεβδιγογεὰ τῆδί ἀδγ, 
δοςογάϊηρ, ἴο 411 (παῖ ἢς ἢδά ἀοης ἴο 
Γι, Ἀς 5}. 

26 Απά Ϊοϑῆυα ψεηῖς Ὁρ ἔτοπὶ 
Ἐρίοη, ἀπά 411 ἰβγδθὲὶ στ Ὠΐπι, απο 
Ηεῦτοη; δπά {πεῪ ἰουρῆς δρδίηβὶ ἰ(: 

81. Ζαεδίι δ.] 866 οἡ γοῦϑ6 3. 

93. Ηογανι ἀἰπρ 977 Οεπερ. ΤὨΪΐ8 ΟΥ̓ 1168 
οη ἴδιο βου ζπογῃ Ὀογάογ οὗ ἴῃς {Π|ῦς οὗ ΕΡΕΓΔΙΤῚ 
(586ε6 οὔ ΧΥ͂. 3). [{ ννᾶβ σοῃβι ἀογὉΪγ το [Π6 
ποσί ναγά οὗ [οϑλυδ᾽ 5 Ῥγεβοηΐ 1|1πὸ οὐὗὨἨ ορεσὰ- 
ἴἰοπβ, ἀηὰ ἀοεβ ποῖ ἄρρϑασγ ἴο δαῦθ Ὀδθῃ 
σδρίυγεά δὲ [018 Ὁπι6. Ηδ ςοηίεηϊοά Πἰπη96] 
ἔογ {86 ῥγοβϑοηΐ ψἹ ἢ σορυ]ϑίηρ [ἢ6 δἴίδοκ πιδάθ 
ὈΡΟΩ Βἴπι, β'ενν Ἠόγαπι (ςῇ. ΧΙϊ. 12), ἸΠΠΙ πρ 
ἃ ϑ8ϑόύοσο ἀεῖοδί Ἰροὴ ἢ18 Ῥδορὶς, δῃὰ ἴδθη 
σοηπυδα ἴο Ῥυγδιιθ δ᾽8 ςοηηυοβῖβ οὐοσ (ἢ 6 
ςοηΐεάογαϊεά Κιίηρβ δηὰ {δΒοὶσ 411168 ἴῃ βου 
(ὐδηδδῇ. 

84, Ερίομ.] 866 ΟἿ γϑῦβ6 1. 

86. Ηεδγοη.] ὅ8ε6 οὐ Οδη. χἧϊ!. 18. Ἰοσῆυδ 
18 δδϊ ἴο ᾶνε “ φοῆς ὉΡ " το Ηεὕσγοῃ Ὀδοδιι56, 
ἴὴ ογάοσ ἴο γος ἰΐ, 6 δὰ ἴο ΣλΔΥΟὶ ἔγοπι [ἢ 6 
Ῥἰδίη ἴο ἴδε ἢ}}} σοι ΠΊΓΥ. 

87. 72ε ἀἰης ἐδεγεο}] Νο ἀουδὲ [Π6 ϑυς- 
ΟὝββ8οσ οὗ ἴδς Κιηρ 5] δὶ Μακκϑάδῃ (γεσβο 22). 

αἱ! ἐθε εἰπε: ἐῤέγοο 1.2. [Ὰ6 51π|81}16Γ ἴονντιϑ 
ἀορεηάοηξς ὕὑροη Ἡδθῦσοη. Ὅδθ οχργοβϑίοη 
ταλτκβ Ηθῦσοη ἃ8 [Π6 πιείσορο β οἵ οἴου 
8.0])6εςΐ ἴον. 

98. .0ἁ«ὁμα γείωγηεά.] ὙΤΠο ογβ ΤΊΔΤΚ ἃ 

ΦΤΟΘΗΘΌΛΑ. Χ. 

47 Απά {πΠεγ τοοΐκ ἰδ, ἀπά 5πιοίε ἴἴ 
ψνῖἢ τῆς εάρε οὗἩ τῆε βνογά, δῃὰ τῃς 
Κίηρ τῃεγεοῖ, ἀπά 411] τῆς οἰτ168 {πεγα- 
οὗ, ἀπά 411] τῃε 8οι}}5 [δι τυόγε τπετγείη ; 
ἢδ Ἰεῖ ποης Γαπγδίπίηρ,, Δοςογάϊηρ ἴο 
41} τῆλι ἢς μδὰ ἄοπε τὸ Ἐρίοπ; διυῖ 
ἀεβιγογεά ἴδ ατζογίγ, Δπά 41} (ἢ 8ου]8 
τηδῖ τυόγὸ ἘΠ ΘΓΟΘΙη, 

48 ὅ Απά 7Ϊοβῆυα τεϊυγηεά, ἀπά 
411 ἰβγδεὶ νὰ Βίπι, το Ὠεδῖγ; δηὰ 
ἔουρῃς δραϊηβί ἴζ: 

29 Απά ἢε ἴοοκ ἰξ, ἀπά τῆε Κίηρ 
{πεγεοῦ, δηά 4}} τὴῆε οἱτ68 τῃεγεοῦ; 
ἃπά {ΠεῈῪ βιποῖς {6 πὶ ἢ τῆς εἀρε 
οὗ ἴῃς βυνογά, δηά υἱέευγ ἀεδίτογεά 
411 (ἢ6 8οι:8 (ἢδὶ τοεγς τῃογοίη; ἢς 
Ιεῆ ποπε τεπηδίηἰπρ: δ8 6 ἢδὰ ἀοῃς 
ἴο Ηεδτοπ, 80 ἢς ἐϊά το Ὠεδιτ, δηὰ 
ἴο τἢς Κίηρ {Βεγεοῖ; 48 ἢς Πδά ἀοηβ 
Αἶβο ἴο Γἰδηδῆ, ἀπά το μετ Κίηρ. 

40 4 ὅο ]οβϑῆυα 58πιοῖες 4}1] (ῃς 
ΠΟΙ ΠΥ οὗ τῆς Ἀ1115, ἀπά οὗ τε βουίῇ, 
πὰ οἵ τῆε ναῖε, δπὰ οὗ ἴἢ6 ϑργίῃρϑ, 
δηὰ 8}1 {Πεὶγ Κίηρβ: ἢς Ἰ6θῇξ ποηδ τγε- 
τηλ  ἶηρ, δυὰς υἱίειγγ ἀεδιτογεά 81] 
τηδς Ὀγεδίῃςά, 245 τῆς ΓοΑΡ (ὐοά οὗ 
15γ26] “ςοπηπχαπάαά. 

41 Απά 7οβῆιι βιποΐς τῃεπὶ το 

οἤδηρο ἰη ἴΠ6 ἀϊγθοίίοη οὗἩ [86 τλγοι. Ϊοβῆιδ 
ἔἴτοαι Ηθῦσγοῃ τυὐγηρὰ ἴο [ἴῃς βοιἢ-τσοβῖ, ἀπά 
αἴίδοκοά Ὀθδῖς οὐ Κι γι ἢ ϑορθοσ δηά ἰΐ8 
ἀορεηάδηςθβ (566 ΟἹ ΧΥ͂. 15). 

40.432. ΘΌΜΜΑΒΥ ΟΕ ΤῊΕ ἘἈΕΒΌΚΥΒ ΟΕ 
ΤῊΕ ΟΑΜΡΑΙΟΝ ΙΝ ΒΟΌΤΗ ΟΑΝΑΑΝ. 

40. Τὲ δι) .1 12. ἴῃ πιουηΐδίη ἀϊδίγιςῖ 
οὗ [υἀδἢ πὰ οὗ βου Οδημδδῃ ΚΟΏΘΓΔΙΥ (οξ. 
Χ. 1 δηὰ χυ. 48). 

ἐδὲ “οἱ ὙὍὙμὲ Νεροῦ (οὖ, ΟὨ ΧΥ. 121-32, 
δηά οἡ Νυμι. ΧΙ. 17). 

ἐδε ἰοαυἱαπά..3 ὙΠῸ “ νιον " (υδεῤῥεία6). 
(Εἔ ἰχ. 1, χν. 33, οσο 98ε6 ηοΐα5.) 

ἐδὲ «“ῥγίηρ: ἡ ἘἈδηάοσ “ 8ϊορεβ," δηά ςοξΐ οχ 
Τουΐ. 1}. 170... Το ψοχαά ἤΟΓΟ πι68η8 ἴδε ἐ15- 
τς οὗ υπάιυϊδέης στουπὰ Ὀεΐννοθη “ ἴΠ6 Ἰον- 
απ 8." (ογ «δεῤῥεία δ) ἰλϑὲ παπιβὰ δηὰ “ἴπ6 
ἢ1115 οὗ πιουπίδ)η. ΤΟ ΙΧ Χ. Πόσο δηά Χ!. 8 
ἰγοδίβ ἴ[πΠ6 ννοσγά 48 ἃ ῬΓΌΡΕΥ ὩδπὶῈ (᾿Ασηδώθ) ; 
80 4͵50 ἀοα5 Α. Υ. ἴῃ χὶϊ. 3 δηά Π θυΐ. 11]. 17). 

αἰ} δαὶ ὀγεαϊδεά. 1.6. ἜΕΥΕΤῪ δυπλδη Ὀαΐηρ. 
866 οἢ Ὠοιυΐ, ΧΧ. τό. 

41. γορι Καάεεφεδαγηεα.] Οἡ Καάδβῇ 566 
οη Νύυμπι. ΧΙ. 26. 

ἔευεη ὠπίο Οασςα.) ΤῊϊΒ 1πι8 [οβυ δ᾿ 

ς Ὥεσυ. 2ο. 
τό, 17. 



ΦΟΘΗΘΑ. Χ. 

Κλάεβἢ-θάγηεα ἔνε ππῖο (δΖᾶ, δπά 
411 τὴ 6 σου ΠΥ οὗ (σοβῆεη, ἐνεῃ υηῖο 
Οἰἴδεοη. 

42 Απά 8ἃ}1 ἐῆεβε Κίπρβ δπά {πεὶγ 
ἰδηὰ ἀϊά οβῆυα ἰδκε δὶ οὴς τίπιε, 

οοπαυεβίβ οἡ ἴῃ ννοβῖ, 85 [86 οἵμοσ 11η6, “ 41] 
ἴδε σΟυΠΊΓΥ οὗ Οοβῆεη υηΐο Οἰδθεοη, ἀοοβ 
οη [ἢ οβαϑδὶ. ἼΤΠ6 ϑἰδίοιηθηϊ 5 [πδ΄ ἴῃ 6 ψβοῖο 
ἀϊδιποἵ ϑουζῃ οὗ Οαζᾷ οἡ [δε οπο 5ἰάε, δηά 
Οἴδεοη οἡ ἴῃς οἴδμοσ ἄοννη ἴο [6 ἔγοηξοσ οὗ 
(ὐδηδδῃ, νγὰ8 ποῖν βιιδάιιοά. 

αὐ ἐδ εομέγ 9 Οουδεη. ὌΠΟ οἰ ἩνΒῖςἢ 
ἴδυ8 γᾶγα [15 ἡδπὶῈ ἴο ἃ βυττουπάϊηρ ἀϊκίγὶοϊ 
5 τη πΠοηεα ἀρδίη χύ. δὲ, δυῖ 858 ποῖ θθθῃ 
ἰΔἀοη Πεα, [{ νγᾶβ8 ἴῃ [86 βδουζβογη ρατί οὗ [ῃ6 

ΑὈΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕΘ 

ΝΟΤῈ Α, οὔ γεῖϑε 1.1Ἅ 

1, “εγι μα, εν. ὙΠ6 πδπὶς οὗ τ ἷ8 οἱ ἰβ 

ὉΒΌΔΙΪΥ τυτἰ θη ὩΟγ» δά Ῥοϊηϊοά 85 Βοσο: δυΐ 
ἴῃ ἔνε ρίδοθβ τ 5 ἐουπά, 885 οἡ τηοσὲ Μδοςδ- 
Ὀδδῃ οοἰῃβ δηὰ ἴῃ πιοάογῃ Ηςεῦγον ἰῃ τμ6 ἔΏ ΠΟΥ 

ἔοσῃ Ὁ, ΥἱΖ. ἴπ [ογ΄ χχυΐ. 18: βίῃ. ἱϊ. 6; 
τ ΟἾγ. 1. 5; ὁ (ἢγ. χχυ, :, δηὰ χχχῖϊ. 9. [ἢ 
ἴῃς (δ δα ἔοσγμι, υβεὰ Ὁγ ΕΖγᾷ δηὰ Π δηϊοὶ, ἰΐ 

15 ψυτ 6 ἢ ὨΡΦ Τῆς ΓΧΧ. νυτιε8. αἰνγαυβ 
Ἱερουσαλήμ, ἴδε Ν᾿ Τ'. Ξοπιείϊίπηο8 Ἱερουσαλήμ, 
ΒΟΠΊΕΓΠΊε8 Ἱεροσόλυμα. ὙΒΘ ἔογπι Σόλυμα 
(9}05ερᾷ. "Απί' 1. το; Ῥδιιβ. τῇδ. 16--3) σοῖς 
Τοβροηάβ ἴο ἴῃ ϑαϊοπὶ οὔ Οδη. χὶν. 18. 
ππ πὲ ἢ 8 ΟΟΓΙΔΙΗΪΥ πιοδηΐξ ΟΥ̓ ϑ4]6Ἔπὶ ἴῃ 

8. Ιχχνυΐ. 2; δηὰ 15 Ῥγοθδθ]γ 1ῃ6 ϑδίεπι οὔ 
Οεη. χίν. 18, ΏΕΓΟ 566 ποῖθ. [ἴ ἰβ [ἢ Ατίοὶ 
(“1ίοη οὗ σοά " }) οὗ 18. χχίχ. 1, ὑνῇογε 566 
ποίε ; δηά [5 ροβϑβί!Υ ἴο ΒῈ ἰἀθπιῆθά ἢ τῃ 6 
(δάγι8 οξ Ηεγοά. 11. 1 59 ; ςἔ, ἴῃ τηοάδγῃ πᾶπὴθ 
οὗ {δε οἰἵγ ΕἸ Κοάβ (5δεα πονγθνογ Β δυν]ηϑοη 5 
᾿ Ἡετοά. 11 Ρ. λοβϑ). [{ ἰ5 βοπχείϊπχοϑ οἹὰδ)᾽δά 
αῇεγ [18 ογι βίη] ἱπῃδθίἰδηῖβ, [οδιιβ (]υάξ. ΧΙΧ. 
ΟΣ σα Οἢγ. χὶ. 4), οὐ {πὸ ΟΥ̓ οὔ δα [οδυ- 
5:168." (]1}υάρ. χίχ, 11) οΥ 7εδυβι (788. χυηϊ. 
16, 28). ἴη χΥ. 8, ἀπά 2 84π|. ν. 8, 86 '᾿γοτά 
ἴῃ [6 οὐἱρίπδὶ ἰ8 {εὑυϑὶ, (Ὠουρἢ (ῃ6 Α. Υ. 
ἴνε8 “1ὴ6 [εθυε!" 6 ἢ δηὰ “Ἴ86 ]Θθυιιῖε5." 

15. Οὔς6 Οδ] δὰ “ τῃ6 ΟΥ̓ οὗἹὨἩὨΎ ΤἀΔῃ,᾿" 2 ΟἾτ. 
ΧΧΥ. 28, ΤῊ Πδηδ ρίνεη ἴο ᾿ξ Ὁγ Ηδάτίδη, 
“Ἐ]ὰ (δριτο]" ἃ, πενεγ οδίαἰπθα νυϊάδ σι γγθηον. 
ΨΕΙΎ ναιγὶ" α ἀογιναιοηβ οὗ ἴμ6 νγοσὰ [Ἂγὺ- 
ΒΆΪΕτ μάνα ὑθθη βιρρεβίεα, ὍΤΕ ἰδέζοῦ ρογίίοη 
οὗ καὶ (ὃν) ΡΡΘΑΓΒ 48 ἃ Πσοϊῃρίοῖο Πδπηθ ἴῃ 
Οδεη. χὶν. 18 ἂπά 8. ᾿ἰχχυΐ. 2, δὰ τηθδῃβ8 
Ρβᾶςθ," ποῖ (45 Εὔγϑέ Ἵχρ]δίπβ, "1 εχ. 5. νυ.) 
“ Ἀ}]-Ρἴδος," “ βυπηη," οἴ, ΗφΡ. νυἱὶ. ἃ. 1ἢ 
566 Π18 εὐἱάρηϊς (πὲ (6 οΥρίηδὶ δηὰ ΡῬιΌΡΟΓ 

ροἰϊπεϊης 18 ὈΡΙν, ΤΒε ροϊηξίης ὈΡΕ διὰ 

[ν. 42---43. 

θεσᾶυβδς (ἢ [ΒΡ Οοά οὗ ἴϑ58γδεὶ 
ἰουρῆϊ ἔογ [βγδεὶ. 

43 Απά Ϊοβῆιδ τεϊυγηθά, ἀπά 8]]} 
Ιϑγθὶ νυ Πίπη, ἀπο τῃ6 ΤΔπρ ἴο 
Οἷραὶ. 

(ΕἸΤΙΟΥΥ οὗ [υάἀδῃ, δηὰ 5, οὔ οουτβδβ, χυϊε 
ἀϊδκποϊς πὶ ἴῃς Οοβἤθρη οὗ Οϑη. χὶνϊ. 28. 

42, 44: οπε {ϊ»ιε.} 1.6. ἴῃ ΟἿς Οληραὶρη ΟΥ̓ 
εχρεάϊίοη, νος ἢ πὸ ἀουδὲ ἰαϑιθαά βοιὴς ἀ8γ5, 
ΟΥ ΡΕΥΠΔΡΒ ΘῈ Κ8 (οἷ. ΧΙ, 18). ὙΠῸ ψογάβ 
[Ο]]ονσίηρ, “ Ὀεσαυδε ἰΒ6 Τοτγὰ Οοά οὗὨ [5γδο] 
ἔουξῃς ἴον [5γδαὶ," Ἂχρ λίπ ἴῃε σαρι ἀ ΠΥ δηά 
σοι ρ οἴθηθ55 οὗ [οϑῃυδ᾽᾿ 5 συςο658. 

43. υοεόιωα γείωγηεά . .. ὠῆΐο ἐδὸ σαρη 1Ὸ 
Οἰϊψα! ΟΕ ου νεῦϑθ 15. 

ΟἿ ΨΘΙΒΘΘ 1, 13, 12-15. 

[86 ἔοστηῃ Ὁ.» Ὀεϊοηρ ἴο [ἢ6 5᾽ ἵνοσ ἂρὸ οὔ τη 
Ἡεῦγενν ἰδῆρυαρο. οβϑβίθιυ (ἢ:]8 ἀυδὶ ἔοστω 
νν 85 ΟΥἹΡΊΠΑΙΙΥ δἀορίεα ΟΗΪΥ ὈΥ ΨΨΑΥ οὗἩἉ Βοπουγ ; 

858 ουξ οἵ {με οἱάον ᾿3 Ἴ᾽ ἐπε ἰδῖϑν ἡ" ΟΦ νυᾶβ 
ἔοιτηοά («ἢ Εννα]ὰ “1, εηγῦ. ἀογ Ἡεῦ. ϑρτ. ὑ. 
470); δπηὰ [ἢς οδχρίδπαίίΐοη οὗ ἴπθ ἔοστῃ 88 
τείεστίης ἴο [6 ὉΡΡΟΙ δηά Ἰονγοῦ οἱἵΥ ταϊρ δῖ 
διξροϑὶ [561 αἴοσγννασάβ. ὙΠῸ ἤχει 4] οὗ 
()Π6 νοτγὰ (7) 158. θεϑῖ ἀογινοα τ Οαβθη., 
Ευγεῖ, Κοὶὶ, ἄτο., Ποπι 5», ““ ιυηάατηοηΐδ 
θεῖ; δηὰ τπ8 εγυβαίθπι νν}}} μὲ εηυΐνα- 
ἰδοηΐ ἴο “ἐοιιπάδίίοη οὗ ροδος." ὙὍὙΒἊ οἴδοῦ 
Ῥγοροβεάὰ ἀδγναϊίοηβ ἔστοπὶ ἐξ" (“ ἘπηΘΏ5 
Ἰονασα;" [6 ἰαϊζον δ]ὲ οὗ ἴῃς ψνογὰ Βείῃς 
ἴΆΚεη 88 δὴ δρροϊϊδίίοη οὗἉ (με 6 1Υ}; οΥ 
ἴσοι ΠῚ (“ νἱάεδυιηϊ ρδοοπὶ") ; οἵ ἔγοτῃ δ" 
(“ Ροββϑβϑβϑίο Ῥᾶςὶβ᾽) ἅγε οἢ νγίουβ στουηάϑ 
αἰβεϊ ΕΥ 1655 βαςϑίβοίοσγ. 

ΝΟΤΕ Β, οὔ σεοῖβοὸ 132. "ἼἼΝΕ Βοοκ οἵ 
αβδοσ. 

:. “ὝΒΠε ΒοΟΚ οἵ [ἀ586γ" 15 δραίη οἰϊοά 
2 ϑδ πῇ. ἷ. 18: “ ΑἾδὸ ἢς ὕὈδάς ἴπεπὶ τοδοὴ ἴῃ 
“δ ]άγοη οὗ [άδῇῃ ἐδε τ᾿.ε ο7 ἴμ6 δον : Ὀεδοϊά 
ἴε ἰ5 τε ἴῃ [6 θοοΚ οὗ [48ῃετ. ΤΒῸ 
ΑΟΝ;. ἴῃ (Παξ ρᾶββαρθ, ποοὰβ ἴο ὃδ6 οογγθοῖοα, 
νμαῖ 153 ΤΟ ΠῪ πηοδηΐ 15 μὲ ἴ[ῃ6 ϑοηρ οὗ ἴπ6 
Βονν, ς4]]εὰ, αἴ [Ὡς Ηδῦγενν πιοάθ, 5ἰ ΠΊΡῚΥ 
“ΤΉς Βονν," Ὀδοδιιϑο 1ἃ οοἰοδγαϊοα (ἢ 6 ἘΚΙΝ οὗ 
541} δηὰ Ϊοηδίμδη ἴῃ ἀἄγοβοτγ (οξ “186 Βυ5}," 
δὲ, Μδσκ χίϊ. 26, δηὰ “ἴῃ ΕἸ ας, οιι. χί. 1), 
νγ85 ἴο θὲ ἑοπηὰ ἴῃ ἴπε ΒοοΚ οὗ [45867 (566 ποίΐδ 
οἢ 2 84π|.].ς.). Τῆυβ να πᾶν Ὀοΐοσο υ5 ἴνγο 
υοϊλίϊοη5 ΠΌΤ (ἢ]5 ὈοΟΚ--- Πδ οπο ἰη [οββυδχ., 

ἴπ6 οἵδεν ἴῃς εἰεργ οὗὨ αν ονοσ 841} δηά 
]οπαίδμδηῃ ἴῃ 1 84π|. 1. 19--27. 

2. ἔτοπι ἴ6ϑε ραββϑᾶροβ (αηὰ πὸ οἴδεσ ἃσθ 
οχίδπί ΜΗ ΪΟΒ σαπ Ὀς6 ρῥτονθὰ ἴο δὲ οχίγδοϊοα 
ἔτοπι 11) ἴπΠ6 ρεπογαὶ Ἄςδβαγαςῖεσ οὗ τῆς ὕθοοΚ 45 
ἴο Τοηϊξηίβ 9866 Π|8 ἀρραγεηῖ. Βοῖῃῃ᾽ ρᾶϑβαρθβ 



γ. 12, 12---ξ15. 

Δ΄ ὈΠΗΠΘΘΕΟΠΔΟΌΪ ταγίδγαὶ δὶ ἴῃ δἰσιςσίυγε 
δηὰ ροεξοςδὶ ἰη ἀϊςῃοη, 

3. ΤΠ νοσγὰ [4586 1156] ΤΏΟΤΟ ὈΧΟΡΟΤΙΥ 
ντιοη ϑκυδαγ, 15 τοδί ῬγοῦαθΥ δὴ δρρεὶ- 
ἰδίίοη οὗ (6 {Πεοοσδοῦ,--οὗ [6 ρθορὶε οὗ 
[5γδϑὶ σοηϑιἀογοὰ 85 ἴ[Π6 σονθηδηΐ Ῥεορὶε, δπά 
Ψ1}} Βᾶνα πλυςὶ (86 58ηλε ἴοσος 85 “" [βῃυγιη ἢ 
(5ε6 οὐ Ὠθυΐ. ΧΧΧΙ!. 15), ἃ ψογὰ ψ} ΟΣ 
1 6 ἴῃ ἕδεῖϊ ΕΠ ςοπηροῖοα ἴῃ ΕἰΥΠΊΟΪΟΡΥ. 
ΎΒυ5 ἴ[ῃ6 ΒοοΚ οὗ [858 67 ψν}}} ΒῈ εαιμναϊεηῖ, 
45 ἴῃε Μαγγρίῃ ρῖνεβ ἰΐ, ἴο “τῆς Ὀοοὶς οὐ 186 
ρεσβ" Νὸ ἀουδὲ [Ἐς Ὀοοκ, 85 ἃ ψΒοΪο, 
11υδίγαϊοα “ΟΥ Ὠἰδϊοτίοαὶ ϑοηρβ πον δη ὕρ- 
ΤΊ ηΐϊ τῆδη ἴῃ ἴβγδεὶ, ἃ ἰοβυδ οὔ ἃ οῃδίθδῃ, 
δβουϊὰ ᾿νε, ννβδὶ ρίογίουβ υἱσίογιεβ ἢς Ἴφυ]ά 
δομίενε, γι βδῖ σοσυ δὲ νου] γαϊη." Ενναὶά: 
“ Οεβοδιςδῖε, 1. 74 (Μαγίποαδυ Τσδηϑ8.). [ 
85 ΟΥΘΔΘΠΕΥ σοι δὰ ΟΥ ἀερτεοβ (45 νγ85 
4150 “186 ὈΟΟΚ οὗ ἴῃ6 ννᾶσβ οἵ ἴπε 1,οσά," 
Νυπι. ΧΧΙ. 14 ὝΏΘΓΟ 566 ποῖθ), ΔηΥ Οὐδ ΟΥ̓ ΞΟΠΡ 
1ουρδῖ νου οὗ δυςἢ Βοπουγ θείης δά ἀθὰ 
ἴο 1 ψβεη ῥγοάυςεά; 80 ἴπδξ [με αυοίδείοη 
οὗ ἴἴ ΠΟΙΘ 185 πο Ῥχγοοῦ δῖ δὶ] {μεῖ ἴῃε Βοοκ 
οὗἨ [οὈδϑῆυδ ννᾶ8 ςοτηροβοὰ δῇοσ ἴδε ἀδῖς οὗ 
18 τεΐεσεηςε ἴο Ὡς Βοοκ οὗ [ϑῆεῦ ἰἢ 2 84Π).1; 
δΔηὰ 45 [{{|6 18 [6 αυοίδιίοη ἴῃ 2 84Π)..1 ἃ 
Ῥτοοῦ 1μδῖ ἴῃ6 Βοοῖϊκ οὗ [4586 ννὰ5 ποῖ Ἵχίδηϊ 
Ὁπ|1}, δἴ ΔΠΥ σαῖθ, ἴῃς {{π|ὸ οὗ αν ά. ὙΠογο 
ὑνοτα ΒΕγΟαΒ οὗ ἴπ6 [ΠεδοσγάοΥ θεΐογε Ϊοβῆυδ, 
ΟΥ δῖ ΔΩΥ͂ Ταῖθ σοπίθΡΟΓΔΙῪ νὴ Πϊπλ; ἀπά 
ΟἴΒΟΙΒ αἷϑὸ ψνῇοδε ργδι868 ψουὰ ΡῈ ρἰδοθὰ 
οὐ σεοοσὰ ἴῃ {115 πδίϊοπδὶ δηξβοΪορυ θεΐνψεοη 
οβυα δπὰ [αν ἁ. [τ 18. ροϑϑθ]ε πδὶ 1Π6 
ϑοηξ οὗ Μιγίδιη δπά ἴῃς ϑοηρ οἵ ἢ εθοσδῃ 
ὙΜΕΙΕ 450 Θηϑῃγ πο ἴη (μΒ6Ὲ ΒοΟΟΚ οὗ [ἀϑῇοσ, 
«δουφ ἢ νγα ἢᾶνθ πὸ εὐἱάδηςε οὗ ἴπ6 ἕδςῖ, 

4. ΤΒε αὔονε ὀχρίδηδίίοη οὗ ἴμε τοστ5 
“ΒΟΟΚ οὗ [|Ὧ58ιεῦ" 15 δοοερίθἀἃ Ὁγ Οὔαβεῃ., 
Ευγεῖ, ΚΟοΙ,, ᾿λανιάβοη, Ὠ οηδί ἄϑοη, πὰ ΤΥ 
οἴβοῦ Ἰοδάϊηρ οὐἹοβ, [1 8 αΑ]5ὸ βυρροτγίοά ΟΥ̓ 
1ΧΧ.: βίβλιον τοῦ εὐθοῦς, ἀπὰ Ν υἱρ. “1106 Γ 
)υδίογυπι." [πη ϑρίἴθ, βονγθνεσ, οὔ 115 ἀη α υ Υ 
δηὰ ἱπίγιπϑὶς ῬγΟΘΔΌΣ ΠΥ, ΤῊΔΩΥ ΟἴΒΟΓ ἀπά 
ΥΕΙΥ͂ γΑυγίπρ ἘΧρπδίίοηβ ἤᾶυς Ὀθθὴ οβογεά ΕΥ̓ 

οτἰτῖςβ. Πχοη ςοπιρᾶγεβ ἴδς Αγαῦὶς ζανὶφς.- 
(Πα»:α:4) 6 ἘΠῚ6 οὗ ἃ απο ςοἸ]εοτίοη ςε]ε- 
Ὀγδῦης [86 ΔΟΒΙ ον πο ηἴ5 οὗἁ ὑγΑΎσΊΟσ5, ἀηἀ Ὁγο- 

ἴο τοηάοσ “ δεν ἐεκίογ αν σἐυε ὐγίμς," 
Δηα 158 ξο ον ὈΥ 1,δηάογοσ (᾿ 45 Βυςο ἀε5 
νδοκεγῃ᾽ ἴῃ Ἡδγζορβ " ΕΟΥο]. νἱῖ. 244; 
δυΐ ΠΟ ΟΧΔΙΡΙ6 οΔΠ ἔδυμα οὗ ἼΦ᾽ θείης 
ιδϑὰ ἴο 5 βπῆν ὉΑΓΙΚῈ νδίουσ. ΒΡ. ον 
(ὲ ϑ88ς.σ. Ροεβϑὶ Ηεθ. ΡΡ. 241, 242) τοευβ 
ἴο ἴλ6 [εἐὐνϊδὴ ῥγαςίὶςθ οὗ παπληρ ὈΟΟΚΒ δῆογ 
[Π6 ᾿π|04] ννογά, δηὰ Ἑσοη)οςΐζιγοα (δῖ [6 οὐδ 
ΒΕΓ οἴοεα δπά ΤΔΗΥ ΟΠ ΕΓΒ ἴῃ [6 ΤοΟἸἸοςοη 
Ὀορδη ἢ ἂς ποσὰ Ἴ. Βυΐ [6 ρίδη οὗ 
ποπιθησϊδίυγο ἴῃ αυο5οη οδπ δαγαϊγ ᾶνα 
θδοη δάορίοά Ὁγ 1η6 [6νν5 1ΠῈ} [6 ὈΟΟΚ5 οὗ 
ϑοσίρίυσε δαὰ Ὀδθη ςο]]εςῖοα δηά ἀϊν θα 85 
{ΠΟΥ πονν βίαπά ἴῃ {πεῖν ΒΙΌ]6, νυ] ἢ ννᾶ8 ἰοην 
αἴοσ ἴῃς ἀδγβ νἤεη ἴῆε Βοοκ οὗ 745Π6Γ ννὰβ 
ῃγϑῖ εχίδηῖ. ὙΠε ὅ5γχσ. νογβίοη, νυ ἢ σῖνο5 

ΤΟΘΗΌΑ. Χ. 

ἜΤΙΒΟΥ σΔη ΕΠ σοΥΌ τα ἢ δδά ΡγοῦΔΟΪγ ἃ ἀϊθεσοηὶ 
τολάϊηρ  Ὑ ΓῸΓ Ἵν; 5εε Ἐοϑεππι. ἰῃ Ἶος.). 
ΤΗΣ Τ άγρυσ οὗἩ [οπδίμδη εῖνοβ “ ΠΌ6Σ Ἰορὶ5," 
(ῃυ.5 Ιἀεηπ σης (ἂς Βοοῖς οΟΥἩἨ [586 ψ ἢ 
(ἢ6 Ῥεηΐδιοευςῃ, 45 ἀοεβ αἷϑοὸ Ἀδ3δϊ: απὰ 
τοοβδὲ οὗ 1μ8ὲῈ ἈδοθίηΒ (1ὴ Ταϊπιυὰ “ Αδοάδῃ 
ϑαγδῃ," 11. 1) Ἔχρίδίη (86 σοίθσθοηςθ 458 δη 
ΔΙ]υϑίοη ἴο Οδῆθϑιβ χὶνὶῖ. το, γεραγάϊης τῃς 
ΡΓΟΡΒΟΟΥ͂ (μεγε ρίνθη οὗ [86Ὲ ἔυΐυγε γτεαδῖ- 
Π658 οὗ ἴῃς {τε οὗ ΕΡΆΓΔΙΠλ 48 σϑοθὶυιην 
118 σσοννπίηρ δοοοιηρ 5ῃτηθηῖ ΠΟΤ ἴῃ [οδυᾶ. 
]εγοΐῆε οἡ [584]. χὶῖν.  ἔο]]ον8 {118 νἱονν. 
ΟΙΟΣ Βαῦδιηβ ρδίη ἰάθη βοὰ 118 ὈοοΚ 
νὴ ΠουϊογοΠ Ωγ. [{ 185 δ ΔΠΥ σαῖς οὔ- 
Υἱοῦ5 ἤοτῃ ἴπεϑεὲ ΟΡ ΠΙΟἢ8 ἰῃλὶ 0 βερδγαδῖθ 
θοοΚ θεδγίηρ ἴῃς {π|6 “Βοοκ οὗἁὨ [8586 ννᾶ8 
εχίδηϊ δπιοηρδί [6 [ονν8 δῇῆοσ [86 (γί βιίδη 
Εσᾶὰ. Τα οεἱοβίηρ ρογίίοη οὗἁ Εςςΐυβ., ἢον- 
ΟΥ̓́ΘΓ, ΣΊΔΥ͂ Ὀ6 τεδιγο το 45 1] υϑγαῦης [6 
Ηδοῦγονν τποάς οὗ ἰγοδίηρ δυο! πο Π68 45 
ἴΠοϑθ6 ςοπίδιηρα ἴῃ “ΤὨς ΒοοΟΚ οὗ ἴδε ΑἸρΡδῖ- 
Θοιι5.᾽ Ρχσοδδθὶυ, ἱπάθθα, σμαρίογβ χὶν.-Ἰ. σοΠ- 
ἰαὶη ἱπΔοπ5 ΟΥἨ ΡΑΓΑΡΏγΑ565 οὗ οὐδθβ ἔγοιῃ 
1Ππαἴ δηςίεηξ Ὀοοῖκ ; «τ ἐβρθοίδ!]ν χὶῖν. 1 546.) 
“1 6ἴ υ8 πον ᾿ΓΔϊ56 ἕΆΠΊΟΙ 5 πιθη,᾿ ἄζε. 

ς. Τννο ἘδΌΒΙΠΙ ΣΙ νγοσκα ὑπάθγ [18 (1|Ὸ 
ΔΙῸ οχίδης, οὔθ Ὀοϊοηρίηρ ἴο [ἢ6ς νεῖ 
(86 οἴΠΕΙ ἴῸ ἴδε δενεηΐεοηῖ ἢ ΘΕΠΙΟΤΣΥ; (566 
τ. 8. ᾿υανιἀθθη ἴῃ ΚΙϊοῖβ ' ππδηει Ασί. 
.7ασδεέν, οαϊῖ. ΑἸοχαηάθσ). [ἢ 1854 δρρρασγεὰ 
Ὁγ. Βθοπδὶ ἀβοπ᾿5 οσκ, ἘΠ Ἰεά " [αβμᾶγ: Εταρ- 
πιρηΐδ ἀσοδοῖγρα ολττηίηυπη ΗΘΟγοσΌσα 1ἢ 
Μαβοσγεῦςο Ν. Τ᾿. ἰοχίι ραϑϑὶπὶ ἰοβϑοϊδίδ.᾽ ὍΤδα 
ΔΌΓΠΟΥ τηδὶπἰδίη5 (Πα ἴῃ6 Βοοκ οὗ |Ἀ586Γ 
8. ἃ ςοπιρἰδιίίοη οὗ ἴΠς ρὲ οὗ ϑοϊοιήοῃ, δηὰ 
ννᾶ58 ἰηϊοπάεα ἴο ἐπ οα ἴῃς (οΔοΒίηρ---[θο- 
Ἰογίςδ!ὶ, ἰδϊοσιςδὶ, δηὰ ἀϊάδοις--- οὗ [Π6 δε ῃοο 5 
οὗ [86 Ῥχορδεῖθ, Ηδ σεραγάβ [818 θοὸς ἃ5 
ςοηΐδίηϊης; ἴΠ6 ΤΩΔΙΤΟΥ Οὗ ννῆδί 15 δ ργεϑεηΐ 
σοηίδίποά ἴῃ 8}} {86 Βίδίοτγίςδὶ θοο 5 οὐ ΠΑΥΙΪΥ 
αἰ τἱϑυϊεὰ ἴο [Π6 {{π|68 Ῥγεσθάϊηρ ϑοϊοσηοῃ, 
ΔΠὰ 88 βυΡΡΙ γἱηρ 4150 τηδίοσίδ]β δ! Ὄχδσηρ 65 
ἴον ἴῃ6 ἰδίου. ργορῃεοῖβ. ὙἼΤΒῈ ρῥγοβεηΐ ἴοχῖ οὗ 
(ἢς μἰπίοσς 8] ὈοΟΚ5 ἢ6 Γοραγάβ 845 ποῖ Ποῦ οἱὰ 
ΠΟΥ διϊῃθηῦς, Ὀυϊ 45 σοηϑίγιςϊοα ουὖἱ οὗὨ ἴδ 
Βοοκ οὗἉ [45}67, δίοπρ  οἴδοσ δηά ἱπίδυοσ 
τηδίογαὶβ. Ηἰ5 ψόσγκ 15 δη δίϊορὶ ἴο ἀϊβθη- 
ἔᾶξε 186 δηοίοπίὶ ἔἥαρτηοπίβ οιἱ οὗ [6 ἰδίεσ 
ἸΔίΟΥ Βυρροβοά ἴο 6 ἱποογρογαῖϊοα σὰ 
1 ἰῃ ΟἿΥ ργοβϑθηΐ ΒΙΌΪ6, δηά [8 ἴο χεοοη- 
βίγυς! 186 ΒοοΚ οἵ [5πᾶσ. “ΓΠα διζεπιρὶ δδ5 
Ὀ6Θη ὈΠΙΥΘΥΒΔΠΥ σοπαοιηηθρά 85 ἃ ἴδ! υγα ποοὰ- 
ἱπρ ἢο στεξδιυϊδοη. 

ΝΟΤῈ (Ὁ, ΟἹ γοῦβϑοβ 12-18. 

ΤΠ656 ΟῸΣ νογβ68 566η ἴο 6 ἃ ἵγαρτηθηΐ ΟΥὐὕἁ 
οχίσαος ἴδκεη ἕἔγοπὶ βοῖὴθ Οἴμεσ δηά ἱπάθ- 
Ροπάδης δουτοα δηὰ ἰπϑογίεα ἱπῖο [πε (Ὠγεδά 
οὗ ἴδ) παγγδῖνο διὔοσ [ἴ ῃδὰ Ὀεθη σομηρ]εῖεά, 
δηὰ ἱηβεσίεα τηοϑὲ ργοῦδὶ Υ ΟΥ̓ Δποῖμου πδηὰ 
(84π τμδὶ οὗ 186 δυῖΐμοσ οὗ {πε Βοοῖκ οὗ 
]οϑῆυδᾶ. Ὑπαῖ {πε ράαβϑᾶρθ Ἴοηΐδιπβ ἃ 4ϊτο- 
ἰΔοῃ ἰ5 οἰοᾶσγ πουρῇ ἤοτὰ ὑεῦβθα 13; ὙΠ ι]5ῖ, 
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85 ἷθ ροϊπίοα οὐὔἱ ἱπ ἴδε ἐοοίηοϊεβ, γοῦβο τό 
ΓΟΒΌΙΩΘ5 δπα Ολγσὶο8. οἡ ἴδε βἴοσγυ ἔγοπὶ Υθ 56 
11; δηά δρϑίῃ, ὑθῦβ6 15, ῬΏΙΟἢ ἕο] ον ὉΡ 
1πΠ6 Ὀγάυοῦ οὐ [Ὀβῆυα δηὰ ἴΠ6 Τσοῃβοαυοηῖ 
σοιρὶεῖα ϑιιοςθ88 ΟΥὐὁὨ βγδεὶ οὐ Ὲ οδὺ οὗ 
δαῖς δὲ Οἰἴδεοη, ὈΥ τοοογάϊηρ [Π6 τεΐυγη ἴο 
[Π6 οδηρ δἱ ΟἹἱραὶ, οδηποῖ αν Ὀδθη ρἰδοθά 
ὙΠ ΟΣῈ ἰἴ ἰ8 ΌΥ ἴδ6 ντίζεσ οὗὁἨ γεῦβοβ 28- 42. 
ΤΟ υὑπηϑ0ϊ 120 ]6 685 ΟὗἨ Υ6Γ56 15 ἴο 15 ργοβϑοηΐ 
Ῥοϑβι[οη 15 580 πιδληϊεσῖ [Πδὶ τδην Μ55. δπὰ 
εὐϊι. οὕ ΧΧ. οαὐῶῦ [τ αἰϊορεῖμποσ: ψ  ]οῖ 
βϑυθγὰὶ σοτηπιθηϊδίοῦβ (ε. 5. Μ851::5, Ὀ γυβίι5, 
ἃ 1 ἀρ 6) Βανο γσεσοισϑε ἴο ἴδ εχρϑάϊθηϊ οὗ 
κοῃθοσίην “ ρσγοροβϑά ἴο σείυγη." ἴα ΟΥ̓ ΙΔ] 
ὙΤΟΥ ΟὗἨ ὙΘΥ565 112-15, ῬΒΟΘΥΘΥ Π6 ΤΏΔΥ ἤλυθ 
Ὀδοη, ἀϊὰ ποῖ ἱποϊαἀς ἴῃ ἢ15 γοοοσγὰ ἴῃς νδγίουβ 
ςοηαυεϑῖ5 δημσηογαῖθα ἴῃ ἴΠμ6 οἰοϑίηρ μαζί οὗ 
ἴῃς Ἑ“δαρίεσ. Ηὸδ βιρρ]ἰοά, Βονονυοσ, ἴο [ἴῃς 
ΠΟΙΡΟΒΕΣ οὗ [5 σΠδρίοσ, οΟΥὁἨΎ ΤΛΟΓῈ ῬΣΟΌΔΟΪΥ 
ἴο 8οπις ἰδῖθ σουΐβοσ, ἃ ἔγαρτηεηΐ σοπιρὶεῖς ἴῃ 
[(961Ὁ δηὰ βηϊβῃοά ἰῇ νοῦβο 15,--ἃ ἵγαρτηθηῖ 
ὙΠΙΟΝ 8 ἱπίσυάεα, ϑδομλιοννβδῖ ΓΟΌΡΏΪ ἂπὰ 
νυουΐϊ δάϊυδαηεπίὶ ἴο 118 ςοηΐοχί, ἰηίο ἴδ6 
ῃλγταῖϊνο οὗ [Βε σβδρίοσ δεΐογε 8. 

1. Ν'να8 ἴῃς ψνῃο]ο Ῥαϑϑᾶρο, ΥΟΓΘΟ5 112-15, 
ἴλίκοη ουΐ οὗ ἴδε Βοοκ οὗ [45 ὸγ ἢ Βεῖοσε [ἢ15 
αυσϑίίοη σα ὃ6 δηϑιγογεα δηοῖμοσ τυϑὲ θ6 
ϑοεί(ἰεὰ, νἱζ.: Ασγὸ ἴ86 ἔουγ νϑῦβϑεβ ΡΟείσΥ 
{πγουρδοιιῖ, ΟΥ̓ ῬΑΤΕΥ Ρσοβο δηὰ ραγΕγ ρος ΌΥ Ὶ 
ΕῸΣ 41} Ὄχι βίϊηρ ἱπξοσστηδίίοη δηά 41] ἱπιγιηϑὶς 
ΡΓΟΌΔΌΙΠΥ ἰοδὰ 5 ἴο τερασγὰ [πε Βοοκ οὗ 
ἰΆ58εγ 828 οπὲ οὗ (8ϑε6 ἰαϑὲ Νοῖθλ); 
δηά, δοοογάϊηρσ!, [86 ψογάβ. νυν οἢ ργεσθάθ 
(86 ἔοστηυϊδ οἱ οἰϊδίίοη (“15 ποῖ [815 νυτιτθη, 
ἄχς.ἢ᾽, δῃηὰ ψν Ὡς ἢ 41} αἰϊονν ἴο 6 ἴδίζθη ἔγοχι 
{μαὲ Βοοῖκ ἅτε ροοίίςδὶ. [{ 5668 πιοβῖ ρσο- 
Ὀ40]6 (Πμδί ὄνθη ἴδε ορεοηΐηρ τνογὰβ οἵ υθῦβϑθ 12 
416 80 (ςἕ ἔχ, χυ. 1), (πΠουρῃ ΒΟΥ ΤΔΔΥ δᾶνε 
θεεη δά ἀδὰ ὉΥ ἴῃς ττὶζεῦ οὗ νεῦβα 14 ὉΥ͂ ΨΑΥ 
οὗ ἱπιτοάιιςίοη, ἃ5 νγ85 γΈΓβ6 1 5 ΟΥ̓͂ ΨΑΥ οὗ οοη- 
οἰιιϑίοη. Οη ἴδε τηδίη ροϊηξ δῖ ΔῃΥ σαΐθ ἴῃ 6 
ΤὨΥΓὨΤΏΙΟΔ] σμδγαςῖοσ δηά οδάδφηος οἵ ἴδε Ρὰ9- 
δάσο,  ΙΟΝ ἀγὸ ποίθα ὉΥ 4]} σοτηπηοηϊδίοχϑ : 
15 σταπηδίοδὶ σΠδγδοίογ βίο (διιοῖ 85 (ἢ 6 
οπηϑϑίοη οὗ ἴῃς ἀγΏςΪς Ὀεοῖοσε ΦῸΦ᾽ δηὰ [», 
ὙΓΒΙΟΝ ΟΥΑΙ ΠΑΤΪΥ, βοὴ υδεὰ ἴῃ (ἢς γοσδ- 
ἔνε ψουϊὰ αν ἴπ6 ἀγίοϊς ἰῇ Ῥσοόϑα: 566 
Εναϊά, “1ἃ(ὑεὩγΌ..᾽ Ρ. 796; δπὰ ςἶ (86 υϑὲ οὗ 
γε ἰῃ ἰοῦ χνυὶ. 18); με ῥγιπυῖινε πνογά 
ὨΙἽ; δηά [Π6 υ8ὲ οὗ "5 σιουΐ [ὴ6 Δἀγθοὶο 
ἴον [6 σδάγεη οὗ [3γδε]---ἂγε ἀδοϊϑῖνο. 

Βυῖ τὰς νογὰβ ἰοϊ]ονίης ἴδε ἔογγΐα οὗ 
εἰϊδτίοη, ἢο 1655 ἴῆδη [Πδΐ ἰοσγπλυΐδ 15εἰ, ἄσγο, 
ἴῃ ἴδε υάρτηοηΐς οὗἩἉ 5ενοσγαὶ οἽσιτὶςβ δηὰ σοπι- 
τηοηϊδίουβ, οὗ 4 ἀϊεγθοηΐ σπασγδαςῖοσ, δηὰ ἃτῸ 
οἰθασὶγ ργοϑο. ΤἬΏΘΥ ἅγὲ ψόοσάβ οὗ γοπιαγ ΠΡροη 
τδε σοπῖεπίβ οὗἉ ἴδ6 ροεί!οδὶ Ἔχίγαςϊ, δηὰ σοῃ- 
ἤτστῃ Δπὰ οἌστΥ οὐ ἴδε Ξἰδιἰετηεηῖβ οὗ ἴ. ΤΟ 
ῬΑΓΔ 16 }15π| 50 σοσηδυ καθὶο ᾿η 16 'ψογὰβ ργοσθ- 
ἀΐπρ 15 ἀγορρεά δογε, πο ἔτ Ποσ στροηἤοη 15 
πιδάο οὗ [ῃ6 τηοοη, ἔπ πχδίίον οὔδεῖϊ κῖαϊοπηοπί 
ἰ5 Δἀ ἀφὰ [δὶ “ [86 5υη κἰοοὰ 511}, ἄζο., δηά [Π6 
ν οἷς ρᾶββᾶρο ἰ8 τνοιπὰ ἋΡ ὉΥ γογβθο 15. [ἴ 
5 ᾿πάἀδοα 511} πιαδιηἰδίποὰ ἣν Ηδρηςϑίθηδετρ, 

ἶν. 12---15.Ψ 

ΚοΙϊ, ἄς. [δὲ [6 οἰδίοη ομ ἴδ6 Βοοκ οὗ 
[Ά5Π6γ 18 δυσί δά οἡ ἴο ἴδ επὰ οἔγνεγϑβε 15; Ὀυῖ 
Ἔυθῃ “7 (ἢΠ6 5Ξ[Ὑ]6 δηὰ σδαγδαςῖοσ οὗ ὑϑοῦβοβ 14 δηὰ 
15. Ρεττηϊτεα 5 ἴο δοσερί β0ἢ ἃ νἱεν, ἴΒς 
ἴαςϊ (μαΐὶ τὴς “ ἔοστηυ δ οἰϊληαὶ " τνου]ὰ (λ0.8 
οοςσὰγ ἴῃ πε τι! ἀ]ε οἵ ἴμε φυοίδιίοη ἰπδιοδά 
οἵ αἵ ἴπ6 δορί πηϊηρ ΟΥ ΘΠα, 88 15 αἰνγαυβ ἴῃς οᾶ86 
Εἰθε ΏΟΓΟ, 15 4] ορεὰ 45 δρϑοϊυΐεὶν 188] ἴο 1. 

[τ πχυϑῖ, [πογείοσο, ΡῈ οοηςεάρά 48 ὑγοῦδοὶθ 
{Πα νΟῦβ6 12 δηὰ [ἢ ἢγχϑι Βαϊ οὔνογϑο 13 δίοῃηθ 
Ὀεϊοηρ ἴο [6 Βοοκ οὗ |[48μογ, δὰ (δὲ (6 
αυοϊδίίοη ἔγοπι ἴπδῖ Ὀοοῖ τεττηϊηδῖοϑ τ Ἰἢ [Π6 
“ ἔοσηυδ οἰϊδηα!," 85 ἰἢ  Κίῃρβ χν. 21; χχ. 
λο, ἄς. Μδυτεγ (' (οιηπιοηΐ, ἴῃ Ν. Τ'. ἴῃ Ἰος.) 
[25 ΠΟΔΙΥ ϑδυπιπιθά ὑρ [15 νἱενν οὗ (6 4165» 
ἄοη: “αυᾷ δηΐϊθ ἔοστηυϊδηι οἰϊδηαϊ ἰορυπίιΓ 
δ1ηἴ ροοβὶ5:; αυῶ ροβῖ, ρυγὰ ρυῖΐδ ργοβδ." 80 
αἶϑο ΕἸσΏΒοση, Η8856, ΕΑΥ, Καπιρῃδυϑοῃ ([ῃ 
“διυά. υπὰ Καὶς,᾽ ἕον 1863, Ρ. 8ο6), ἄς. 

4. ΝΥΝ Βαῖ οοποοροη οὐρδῖ νγὲ ἴο ἴοστῃ οὔἵδε 
(Γδηβαςοη 8εῖ ἔοσίῃ ἰὴ [Π6 γϑσϑο5 Ὀεΐοσγε υ8ὴ 

[ οὐἀπηοΐ δι ὃ6 ἀοηϊθά, ἱπ ἰμ6 ἢγεὶ 
Ῥίδςθ, ἴμαῖ 106 ντίὶϊον οὗἁὨ 5 ἔγαρτηθηΐ, δ6 
ἴο Ποση νγὰ ἃγὸ ἤἢγϑὶ ἱπάθδίοα ἴοσ ἴΠ6 4υο- 
ἰΔίοη ἔγοπι ἴπ6 Ἰοϑὲ Βοοκ οὗ [85Π67, 566 Πὶ5 
ἴο Βαανα ὑυπάογβίοοά [Π6 ψογάβ οὗὨ ἴῃς δηςίοεπί 
ΒΟΩΡ ᾿ΠΟΓΑΪΪΥ, ἀπ Ὀεϊενθὰ {πδΐ δὴ δϑῖτοσ- 
ποιη οὶ τηϊγδοῖὶθ γθϑ γ ἴοοῖκ ρῥἷδοθ, ὈΥ͂ νυνὶ ἢ 
186 τιοῦοπ οὗ [Π6 Βοδυθηὶ δοί!οβ νγᾶβ ἴῸΓ 
ΒΟΠῚΘ ΠοΟὺΓδ διβρεπάθά. 80 ᾿ΙΚκουνῖϑε δεϊενοά 
[Π6 νυτίϊεγ οἵ Εςςο]υ8. χῖνϊ. 4, Βοσα, ϑβρελκίηρ 
οὗ [οϑῆυδ, Βς 84γ5 “ 14 ποί ἴδε δι ξὸ βδᾶςοκ 
ΕΥ̓ δὶ5 πγραπϑ8ὲ Απὰ νᾶ ποῖ ομθ (δύ 88 
Ιοὴγ 45 ἴνο»" 80 «50 ἴπε οἱάοσς [|ενν]15} 
Δυ ΠΟΥ 65 σεπεγαῖυ, οἴ, [οϑερὶ.. “ Απί τ. 1, 
17; δἂπά β5εὲ [ῃ6 ἀἴγεσβε ΟΡἱ ΠΟ 5 88 ἴο ἴΠ6 
Ἰθησῖ οὗἅὨ (Π|8 πιϊγασυϊουβ ΟΑΥ ἰπ ἴΠ6 Τὰ]- 
ταυά, “Αδοάδῃ ϑαγδῆ,᾽ 11. 1: δηὰ τῆς (ΓΙ β[Δη 
Ελίμοῦβ, ἐς. [υϑύη Μ., “1 14]. εαὐπὶ ΤΥΥΡΆᾺ.᾽ 
113; Το ]δη 1) 6 [οὐυηίο,᾽ ἱ. το; Η]οτγοη. 
“ςοηΐγ. [ονίη. 1. 11.; Αὐυφυδῆη, “θὲ Οἷν. 
Ποῖ, χυὶῖ. 8, ο. Ὑἷβ οριηἰοη νγδβ8 δάοριθαἀ 
ἰ8ο ὈΥ ἃ 1,αρίάθ, (αϊνίη, Οβίδηάσσ, ἄζς. ; δηὰ 
ἜϑΡΘΟΙΔ ΠΥ Ὀγ Οαἰπιεῖ ἴῃ ἃ υεσῪ οἰδδογαῖς αΪ- 
ΒΟΓΙΔΊΟΩ : 566 “ Ὠ᾿ββογίδιίίοηςβ ἴῃ Υ'. εἰ Ν. 
Τοεσι (νὶιςεδυγρὶ, 1789) γο]. 1. ΡὈ. 391-407. 
τ ψ1]1 ποῖ Ὀὲ ἐογροίζεπ τμδὲ ἃ ννᾶ8 [ἢ 15 
Ρᾶββᾶρὸ ΒΟ ἴῃ ῬΑΓΠΟΌΪΑΓ νγὰ8 ργοβϑϑοὰ 
δραϊηδὶ Οδ]6ὸ (ποῖΐς Θβρεςῖ!ν ἴ86 Ψυϊραῖθ 
γογβίοη οὐ ὑοσβο 12, " 8οὶ σοηίγᾷᾳ σδῦδοῃ πὸ 
ΤΏΟΥΘΑΓΙ5 Ἶ : 566 Πόοδῃ ϑίδηϊεγ᾽ 5 "1,εοΐιγε8 οα 
[Π6 [ον 5ἢ ΟΒυγοῆ, ΡΡ. 247 546. ; ἢγϑῖ 56 165. 
ϑυ Ὀ5ΘΠ]ΠΘΠΕΥ ἴο [86 σργεδά οὗ ἴπε (ορογηΐσδῃ 
ΤΠΘΟΥΥ͂, νυ ἢ νγᾶ5. τηυς ἢ αἰ!οκοποά δον τῆς 
οοπάἀεπγηδίίοη οὗ Ο8}116ὸ Ὀγ ἴπε Ῥορε ἴῃ 1633, 
[οϑ86 ψνῆο 511} υρῃο]ὰ [πε νἱὸνν [αὶ δη δϑῖσο- 
ΠΟΙΏΪΟΔΪ τγαοὶο ννὰ8 σουρῃς ὈΥ [6 ὈΓΑΥΕΓ 
οὗ ]οβῆυδ πιοάϊβεοά {πεὶγ ΒΥροῖμο515 80 ᾺὯΓ 88 
ΘΟΠΟΘΓΠ5 ἴΠ6 πλ6Δη5 ΟΥ̓ ΜὨΙΓἢ [πε Ργοϊοη δίῃ 
νγ45 οἤεςίεὰ : {ΠΕΥ πονν (Δυρ  (Πᾶΐ {πε πιοίίοη 
οὗ [η6 εἀγίἢ οὐ 115 ΟὟ ἅΧ15 νγ5 ἰΕΙΠΡΟΓΑΤΊΪΥ 
βυβροηάοα ; 50 Ζιπιμιεστδηη, 1.168], Μο- 
5ἢ61ηι, ο. ΝΟΥ ἢδᾶ5 {Π|5 νον Ὀδθη νι ῃουΐ 
1158 δἀνοσδῖεβ ἴῃ ΟἿΣ οὐ ἀδΥ5: 566, 6.3. Βαυπι- 



ν. 12---1 5. 

φαγίθη, ἰῃ ἩδρσΖος 8 " Επογοὶ. ̓  τί, υοσαα: 
4150 ἃ Του ΚΑ ὉΪῈ Θβ8αΥ ΟΥ̓ (6 Ἀδν. Β'. Οτοϑ5- 
Ὑ611, οὐ “ὙΠΟ Τνο Μιίγας!οβ αἴεοϊίης ἴμ6 
δ," ΄ἴῃ ἃ τνοσς πιο “ἼμΒο ΤΉὮγες ΝΝ τἴ- 
Ὧ65565 δηὰ ἴπ6 ΤὨγεεϊοϊά Οογά᾽ (1, οπάοῃ, 
1862), γ]οἢ πιδίηἰδίη5 ἰμδί (ἢ6 τεϊδιϊοηβ οὗ 
τηθδῇ δηὰ δοΐυδὶ πος -ἀἱ υγπαὶ [πγ6, ἀϊδίυγθοά, 
οὗ οσουγϑε, ὈΥ ἴῃς τλΐίγαοϊα ἰπ ἴῃ6 ἀδγ8 οὗ 
1Ὀβῆυδ, τψέτε δραίη δά᾽υϑίεά ὈΥ [ἢ τΏϊγΔ 0} 6 
ἴῃ [6 ἀδγβ8 οὗ ΗδΖεϊιδῃ ; δηὰά 8ε6 4]50 
Οονε᾽ 5 Ηυ͵βολη 1,οοἴΓ68 ὉΓ 1851, [Θςζυγο 
ΙΙ. ϑίαγσκθο αυοῖεβ ἃ ΕσθΏςΒ ἰῃοοϊορίδη, 
͵]6δπ ἀ Ἔξβραρῃθ, 85 τεδςοδίην (μδὲ 1815 τλῖγᾶο] 6 
οοουττοά Απποὸ Μιμπαᾶὶϊ 2ςς5ς; (1. 4. 16ς χ 7) 
ΔΠΟΣ 36ς τγ6 6 Κ5 οὗἉ γϑῶσβ (εἶ. οη  4ῃ. ἰχ. 24.) 
Τῆυ5 ἴῃς 5υη, μανίην Τςοτηρὶεῖοα ἃ β8ευθηξοϊ 
ογεῖε, 15 ϑυρροβεὰ ἴο μᾶνὸ Κορὶ ἃ (δύ οἱ γεϑβί. 
τ πυυϑὲ δὲ αἰοννοά, ἱπάθεά, {π4ξ ϑοπὶς οὗ 

[η6 οὈ]ες  Οἢ5 νυ πο πᾶν Ὀδοη υγρεὰ ἀραϊηβῖ 
(Π15 νἱονν οὐ 5εἰεπίβο στουηάβ ἃΓῸ ΘΔ5}Υ 
Δηθνγεγοά, 845, 4. 5. ἴπδί ἃ βίορραγε οὗ [6 
αἀἴυγηαὶ τοϊδοη ννοι]Ἱά ργο]θςί 411 δῃπη4]5, ἄζς., 
ἔἴτοτῃ ἴῃ6 φασί Β ουγίδος νι [ἢ6 νε]ος οὗ 
ἃ σδηηοη-Ό4}}, ἀπά οαυ56 ἃ σοηνυ ]βϑίοη οὗ [Π6 
5ΟΪΔΓ βυβίεπη. Τῆς ἱπίεγίεσγεηςο, 1 50 ἢ ἴΠΟΓΟ 
ψογο, ΠῚ τη)6 φαγἢΠ 5 τη οη νγᾶὰ5 ποῖ 8Π 
δεῖ οὗ δ]1ηὰ ρόνοῦ αὐ εχέγα δπὰ ποίπϊης 
τοσο. Τὸ Αρεηΐϊ μόσὸ σοηςογηθα 18 οτηπηὶ- 
Ροίοηϊ δηὰ οπηηϊϑοϊθηΐ, ἀπά ςου]ά, οὗ οου 86, 
45 Ὑ1Ὲ]1 ἀαύτοϑί [Π6 ΓΘρΪΑΥ σοηϑο Θῃς695 Οὗ 50 ς ἢ 
ἃ 5:53ρϑηβϑίοη οὗ ἡδίυγο᾽ 5 ΟΥ̓ ΠΑΣῪ νου Κίηρ 48 
Ηὸ οου]ὰ 5ιβροπα {πὶ ννογκὶηρ ἰἴϑε. 1{ 18, 
Βοννουοσ, οὐνϊουϑβ, (παΐ ΔΩ͂ συςἢ 5 ρεπηάοιβ 
Ρῃθηοσιίεσηοη ψουὰ αῇοθεῖς [δ6 ςἤγοηο- 
Ἰορίςδὶ ςδὶουϊδομβ οὐἨὨ 41} σᾶςθβ οὗ πιθη 
ΟΥ̓́Γ ἴῃς ΒοΐΪο εαγίῃ δηά ἀο 80 ἴῃ ἃ 5ἰπ|}- 
ΙΔτῚῪ ̓ ὐπάττο! Δηἃ ΥΟΓΥ ἰηἴ6 1110 10]6 πιδηηοῦ. Ὑεῖ 
ΠΟ ΓΕοοΤα οἴ ΔΥ ϑυςῇ ρογζυτ δ[ οη ἰ5 Δηγνν γα 
ἴο ὃὉε ἰουπά:---ἴοῦ ἴ6 ἘργΥρῦδη ἰσδαϊοη 
τοοογάεα ΟΥ̓ Ηγού. 1]. ππτ  ναπὸ ΒΟΠΔΘ Π168 
οομῃηρασοά νὰ (ἢ6 ῥαβϑᾶρο ὈεΐΌΓΣΕ ι.8, ΓΘΔΪΪΥ 
Τὴ η Οἢ 5 δοιμείπίηρ αὐἱΐε αἀἰβογεηίΐ (ς. 4150 
Ριδῖο, " ΡοΙῈ, ὃ 12). 5111} πιοτὸ ἱτηρογίδης ἰ5 1 
ἴο ποίίοςε 1ῃδῖ ἢο τηλγκοα δηὰ ὑπαυθβΈοδο 6 
ταίδσγεπος 15 τηδάς ἴο 800} ἃ πηϊγαςὶς ὈΥ ΔΩΥ οὗἉ 
[8ε βιιδϑοαυθηΐ τυτὶϊετβ ἰη [6 ΟΙΪὰ οΥὗ Νὸνν 
Τοβίαηθηῖ ; ὄὐθ ἤθη {πεοὶγ τπσπιὸ ἰβο] 
5ΘΕΙῺ5 ἴο 580]1ς] πηοηζίοη οὗ [ἴ, 45 δι. ἰη Ηθδ. 
ΧΙ., ΠΘΓΟ 1ΠῸ στολαὶ ἀθοάβ οὗ [οβῆυδ δηὰ [86 
]υάροεβ [μδί ἕο! ονσεὰ ἢΐπὶ ἀτὸ ςοἰοὈγαίϊοά, ἴῃ 
νΟΓΘ6Β 30 544. ΤΠΕΓΟ 15 ̓ πἀδοά θυϊ ΟΘ Ραϑϑαρὸ 
ἴη ὙΥ ΠΔΠΟΠΙΟΔΙ] θοοκ πο ἢ σδη δε αιοίοά 88 
ῬΟΒΒΙΟΪΙΥ τεξοιτίης ἴο 11--- Πδῦ.1}}. Τ ΒΟ  υογβο8 
ἸἹοδηάτι τη ἴδιι5: “ὙΠΟ τηουπηίδί 5 βανν ἴΠ6 6 
δὰ ἰγετ]εα : ἴΠ6 ονοσῆονίης οὗἉὨ [Π6 νναῖοσ 
ἡπαρῖς Ὀγ; ἴδ6 ἀδεὲρ υἱίεγεα 5 σοῖςθ δηὰ 
ἰδο ὉΡ ΠΙ5 μαπάβ οὐ ἢϊρῃ. ὙΠ 8 δηὰ 
ἴΠ6 τποοῦ 5ϊοοά ς{}}} ἴῃ [πεῖν Βαδιϊδίίοη : δὲ 
ἴδε Ἰσδς οὗ {π|πηῸὸ ἴτονβ [ΠΕῚ ψοηΐ, δηά 
αἵ ἴπ6 53ῃϊ1ηῖηρ οὗὁὨ [ἢγ με οτίηρ σρεαγ." [1 18 
οὈνίοιιβ {πδἰ ἴδε Ῥγορδοὶ 15 οϑ ουγαίίηρ ζθηθ- 
ΓΑΪῪ {πῸ εχ γδογαϊηατΥ ἸςΟΥ γος 65 οὐ σοά 
οη ζεμαιε οὗ Η!5 ρεορίὁ ; πὰ ψνἤθη ἢδ Π4ΠῚ63 
τῆς 5:1ὴ δηα τηοοῃ 1ἴ ἸΔΥ δε (μαι ἢς 4110 ἀ68 ἴο 
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106 ἰηοἀοηῖ8 οὗἩὨ Τὰς δας οὐὗ ΒείΒδοσγοη, 
του ὄνθη (ἢ 15 σδηποῖ ὃὈ6 ἴδκθη ἔοσ ςοσίδίη, 
δίῃος ἴΠ6 β6η86 οὗ ἴθ ννοσι β ἰ5 ἀϊβρυϊοά, δηὰ 
ΤΩΔΗΥ͂ οοπητηδηίδίογβ( ες. Η εηρϑί. Καὶ], ΗἰΖὶ 5) 
υηάἀεγϑίαπα Ὠἰπὶ ἴο θὲ βρεακίηρ οὔ δὴ δ. ρβα 
(5εε ποῖς ἴῃ ἰος). Βυῖ πο ἱπέογθηςεβ οὗ ἃ 
ἰδίοτίοδὶ Κιηά οδη δε ἀγάνγῃ ἔγοπι ἃ ρᾶβϑᾶρὸ 
ςοηοοῖνεοά ἰῃ ἃ ΠΙΡΉΪΥ ροεῖοδὶ] δηὰ Ἴςοπιρί οίοὶῦ 
Βρυγαῖϊνο βίσαίΏ. ὙΠῸ ῥγορδεῖ, ἱπάθοα, ννᾶβ 
ῬΓΟΌΔΟΪΙΥ σΟΡΥΪη» [15 ῬΗΓΑΘΘΟΪ ΡΥ ἕγοπι παῖ 
56]5321π|6 Βοοκ οὗὨ [2586 7 Ὑν Ὡς ἢ 18 φιοίεὰ ἰῃ 
ἴῃς ραᾶββδᾶρεὲ δείογσε υ5. [58δ14}} (χχυ δ. 21) 
4ἰ]υ65 ἴο [86 νἱσΐοτγ δὲ Οἵἴδεοη, Ὀυῖ ψίδοιυξ 
μδυγηρ τῆς σἰδηάίηρ, 51}}} οὗ [ῃ6 δι. 

ἘΟΥ ΓΟΔΒΟΙ5 ᾿ἶκὸ [8:656, ΠΊΔΠΥ ΠΟΙ ΘηἰδΔΙΟΓΒ 
αν οχρίαίηθα {86 τλῖγᾶςῸ]6 845 ΠΊΘΓΟΙΥ͂ 8η 
ορίϊςδὶ οὔς : βοπιὸ (ϑρίποζα, " Τσαςῖ. ΤἢθοΪ. 
Ροὶ.᾽ 6: Οτοῦι, ΟἸογίςυβ, ἃς.) Βανίης τὸ- 
ΠΟΊΓΒΟ ἴο 8ῃ ΘΧΙΓΔΟΓΟΙΠΑΙΎ τεϊγδοϊίοη οὗ ἴπ6 
8 ΠΡ ; οἴμογβ (Ν μἰδίοη, ἄζο.) ἴο ἃ ραγ- 
Βεϊίοη ; οἴποτβ (]. Ὁ. Μι|Ιοδο] 5, Η 658, ὅζς.) 
ἴο Ἑςοηίϊπυοιβ ΡΒ ηϊης ἰδϑίης τὨσγουρἢ [86 
ηἰρδί. 

ὙὝΠ686 ὨΤΊΘΓΟΙ 5 ΟΧΡΙΔηΔ ]Οἢ 8, 8580 ΔΙ Ω 
δηά, 1 πιυϑὲ ᾿ς δά ἀδά, 48 ἴο ϑοῃθ, 50 ἰογοθά, 
ΒΟΥ ΠΟΥ 5ΒίΣΟΏΡΙΥ ἴδε αἰ ΒΠΊου 68 ΒΓ ἢ 
ΑΥΘα οὐὖξ οὗἩ ἴδε 6. δᾶῦα Ὀδεῃ ἔεϊῖ, 
ΑΟΟΟΓΟΙΏΡΙΥ 5ἴγοθϑ 88 Ὀδθη ἰδίᾷ ΌῪ τεςθηΐ 
ςοσητηδηΐδίουβ οἡ ἴδε δατηϊεὰ ἕδος τπδὶ ἴῃς 
τυογάβ ουὐΐ οὗ ψ ὨΙΓἢ (δὲ ἸΟῪ Βργίηρ8 ἃσὸ 
8Δη οχίσδςϊ ἔγτοπῃ ἃ ροεῖίςα] θοοῖκ. ἽΠΠΟΥ πλιιϑῖ 
ΠΟΠΘΘΙ4ΌΘΠΓΥ, ἴΈ 15 ἀγριιθά, Ὀ6 [ἌΚθη ἴῃ ἃ 
ῬΟΡΟΪΑΥ ἂπὰ ροείςδὶ, δῃὰ ποῖ ἴῃ 4 [|ϊἴογαὶ 
86η56. οβῆια ἔραγεα ἰοϑῖ ἴπ6 δύῃ βῃου]ά 5εῖ 
Ὀεΐοτγε Ρέορῖς μδάὰ ΠΥ “ ἀνεηρθα {π6πὶ- 
86 ]ν 68 οὗ (ΠΕ δῃσιηθβ." [ἢ 5 ΔηχίεΥ ἢδ 
Ῥγαγεὰ ἴο Οοά ; Οοά πεαγκεηθά ἴο ἴδ6 νοἱςθ 
οὗἨ Ϊοβδυδ; ραν τηϊγδουΐοιβ Βεὶρ ΟΥ̓ ἴδδ 
Βαϊ ϊϑίοστῃ, δῃὰ ρβουῆδρϑ 4150 ΟΥ̓ Οἴβοσ ὕυηγο- 
ςογάδα τηοδη8. Ηδς ἀεϊϊνοσγοα τὴ6 Απηογῖϊε8 
ἰηἴο [6 μαπάϑ οὗ [οϑῆυδ; δηά (ἢ 5 [Π6 Υἱςουῦ 
νγἃ8 ςομλρίείϊοα δεοΐίοσε ἢἱρἢ [8]. ΤὍῊΪ5. ἰ5 
Βο]άγ ἐε ΒΕΓ ΚΙΏΡΙΥ Ἔχργοβδϑοά ἴῃ ἴδε ννογὰς 
οὔ [δε δηςοίοηΐ ὑοοκ, ψυῃιςἢ ἀοϑοτῖθο5 [οβῆυδ 
88 Ῥγαυγϊὴρ [δαὶ ἴη6 ἀδγὺ πιρῃϊ 6 Ῥγοϊοηρεά, 
ΟΥ, ἰπ ροείίοδὶ ἀϊοϊίοη, [μδὶ 106 βυη πρῆϊ Ὀς 
δβίαγεά, υῃ1}] [πΠῸ ττοσκ νγὰβ ἄοπο. Τπυ5 Αρα- 
ΤΑΘΙΉΏΟΏ, “11. 11. 412,,. 544.) ΡΓΑΥ5 {πὶ ἴπ6 βυη 
ΤΆΔΥ͂ ἢοΐ Κὸ ἄοντχῃ {{}] ἢ6 [835 Ξδοκοὰ ΤΊΤΟΥ (ςξ. 
“ Οὐγϑ58.᾽ ΧχΙϊ. 241 564. ; “ 1]. χυἹ]]. 232 566.; 
Ολ]] πὶ. Ἢ ἴο 1)ιδπδ,᾽ 181 5464.).. ΤΒΕ 
Ἰδηγιυᾶρο οὗ Ὠοδοσδῆ: “ ΤῊΘ βἴδσβ 1η {ΠΕ ῚΓ 
σΟΌΓΘΟ5Β ἔουρῃς δραϊηϑέ ϑιβογα " (Τυάφ. νυ. 
20) ἰ58 Ὀγουρηῖ ἔοσνναγὰ ὥῸπὶ πὸ ΒΙ0]6 458 
ἀπάεσοι, δηὰᾶ [δὲ οὗ Πανίὰ : “ Ηδὀ θονϑὰ {πὸ 
ΘΑΥΘΏΒ 4150 δῃά οδῆηθ ἄονγῃ. ... Ηεδ 5εηΐ 

ἔτοπι δῦονυς, ἢ6 ἴοοκ πῆρ, ὃ ἄσεν τὸ οιΐ οὗ 
ΤΩΔΗΥ͂ νγαῖοβ " (5. χυ]!. 9,16). Νὼ οπο οοη- 
Β[Γ658 800} ᾿αββαρὸθ 848 αθβοσδίηρ δοίιδὶ 
ΟΟΟΌΓΓΘΏΟΟΒ. ΤΟΥ͂ δεῖ ἔοσί ἢ ΟὨΪΥ ἰῃίογηδὶ, 
ΔΙΕΒΟΙΡἢ πιοϑέ βίποοσε δηά, ἰῃ ἃ ρίγιτυαδὶ 
56Π86, τοδὶ δηὰ γι σοηνϊοτῖοη5. ΤῊ 5 οχρίδπδ- 
ὕσηῃ ἰ5 δάορίεἀ Ὁγ Μδιτγογ, Ενγαϊά, οη 1,.εη- 
ξεῖκο, ἄς,; πὰ, ψνιδῖ 5 ποῦς ἱπιροσίδηϊ, 

57 
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ςοπηπιοπς5 1[56}} 4150 ἴ0 5ιιςἢ τῆθη 45 Ηθηρ- 
βίεηθετγρ, Κεῖ, πὰ ΚατίΖ---ἰΠεοϊορίδηβ νῃοϑε 

ΟΧΥ͂ ὕὑροη {86 ὈΙΕΠΔΙῪ ἱπϑριγαϊίοη δπά 
ΔυῖΠοῦ Υ οὗ ΗΟΙΥ δεγιρίυγε 185 ψῈ}} Κηοννῃ 
δηὰ υηδουδιοά. 

4. 1ἴ τπηυκῖ, ΠοΟΥΘΥΟΥ, ἰξ ννὸ 4|1οΟὟ͵ ΟἸΓΘΟΙν 65 
ἴο 6 οοηνϊηοεά ὈΥ ἴπε ἀγρυπιεηΐ οὗ Μδυγοσ, 
ΕΔΥ, Καπιρδδιιβθη, ὅζο.. ΧΙ δι 16ἀ [ἢ ἴΠ6 ΘΓ ΘΓ 
Ραγί οὔ [815 ῃοῖθ, δε οὐβεγνυθά [δῖ {86 ἢἰδϊοσίςδὶ 
ὙΥΤΙΟΓ, ΠΟΘΥΟΣΙ ἢδ ΠΊΔΥ ὕ6, ῆΟ ψτοῖς 186 
ἔταρτηθηΐ σοηϊδιηθα ἴῃ Ὑ ῦϑθ5 12-15, δΔηὰ νγῇο 
5 ἴῃ 6 Ρογϑοη δου δι τλδλκίηρ ἴδε εἰϊδίίοη ἔγοση 
[86 Βοοῖ οὗ [45Π 6, ἀρρθᾶγβ ἴο ἢδανς Ὀεϊενοὰ 
ἴῃ [δε δοΐυδὶ οσσυγτεηςσα οὗὅὨ [6 5. ΓοῃοσΏ] δ] 
ῬΓΟΑΙΡΥ ἰη φυοϑιίοη. Βεμλασκίηρ, ἰη ἴῃ6 ἐπὰ οὗ 
ὙΕΙ͂ΒΕ 13 Δη ἴῃ γΕΓΘ6 14, ὉΡΟΩ ἴδε ψογὰ8 
ὙΥΔΙΟἢ ἢς αυοῖο5 ἴἢ γΈΓβο5 12 δηὰ 13, ἢ6 54Υγ5: 
(80 ἴ(δΠ6 5:1ὴ 5ἰοοὰ 511}, ἄζς.; “Απηὰ ἔδογο 
ὙΔ8 ὯῸ ἀδγὺ {Κὸ (παῖ, ἄς. ὍΤμοθα ψογάβ, 1 
ἀεειηδὰ ἴο δὲ (453 Μδυγογ ἰῃβ)5ῖβ8 ΠΟΥ 8416) 
ἴῃ Ργοβϑὲ δηά οὗ ἃ ἢιἰϊἰβίοσίςδὶ σῃαγαςΐεγ, 56 θη 
ἀἸΒΈΌΠΟΙΥ ἴο τοδββϑοσὶ ἴδε ἰδςΐ, δηὰ δὰ ἃ 
ςομγηδηῖ ὩΡΟη [1ἴ, 

ΟΗΑΡΤῈΚΒ ΧΙ. 
1 διίνεν: ξέμρε ουεγεονι αἱ (ἦε τυαίενς: οἡ Ἡἶερορι. 

1ὸ 2 71α:ο»ῦ ἐς ἑαξοε ανπαά ὀμγη 6 ΑΝ 14ε 
εομ"77.}) Ἰαξοε ὁγ οεάμα. 21 7)ε “4παξένες 
χερί οὔ, 

ΝῺ ἴὲ ςἄαπιε ἴο μᾶ880. Ψ ἤδη 
]αδη Κίηρ οὗ Ηδλζογ διδά 

ΟΗΑΡ. Χἧ. 1-ἰ5. ὈΕΈΡΕΑΥ ΟΡ"; ΤῊΕΞ 
ΓΟΟΝΕΕΡΕΒΑΤΕΡ ΚΙΝΟΒ ΟΕ ΝΟΒΤΗΕΕΝ 
ΟΑΝΑΑΝ. 

(ἡ ποίε αἱ δερίππέηρ ο Οδαρ. Χ. 

1. ἡράρει ῬτΟΌΔΟΪΥ (Π6 Βογο ἴΑΥΥ δηὰ οἵ- 
οἷαὶ Ἐπ|6 οἵ ἴ86 Κιηρβ οὔ ἤδζογσ. δὲ νοσγὰ 
ΤΆΘΔΠ5 ΠΟ ΓΑΙΪῪ “6 884}} υπάογβίδηα," δηά ἰ9 
ΤΠ} Ἐπὶ ἴο “16 ν 156" οὐ “Ἰη(ο6]]ρεηῖ." 

ΘΏς6 ἰ5ἴο θὲ ἐχρίδιποὰ [ἢς δεῖ {πᾶῖννε τηεεῖ 
δῖ ἃ σοηΒι ἀἜΓΔΌΪΥ ἰδοῦ ἀδῖα (5ες [υἀρ. ἵν. 2) 
ὙΠ δηοῖμεν Κίηρ [Δδίη οὗ Ηδζοσ; ιι5ῖ 45 νγὲ 
τελὰ οὗ βυιςςδβϑῖνα ῬΏΔγΔΟμΘ οὐ ὔϑδσθ. [ἢ 
]υάρεβ, δονόνοσ, [δ6 ϑυργεηδου οὗ {Π15 
Ῥοϊοηίδῖς ἰ8 πΊΟσε ἀἰ5Έ ΠΟΥ τπᾶγκοὰ [ἤδη 
ἴογα: δ6 158 βίγιοὰ “ 730ῖα Κίης οὗ (ἀδηδδη 
τιδῖ σεϊρηθα ἰη Ηδζογ."» 

Ἡακχον.] ΤῊϊ8 ἤδπιε, ψὨΙο πηθδη8 “ δη- 
εἰοϑοὰ " οὐ “ογβοεα," Βοϊοηροά 4150 ἴο ἴννο 
Οἴου ἴονγῃβ ἰη (6 ϑουτ οὗ [πάλῃ (εἶ. χν. 
23, 25). ὙΠῈ ΗδΖοΥ Πεῖὲ ἰῃ πυσβίίοη, τῃ6 
μεδά οὗἁὨ [6 ῥγηςρΑ} 165 οὗἨ Νογίΐμοσγῃ (δ- 
Ὠδλδῃ (οἶ, γόῦϑα 10)), (5 ἀθβοσιδεὰ ΟΥ̓ [οβερι5 
(Ἢ Αηϊ. γ᾿ 5) 1) 85 ονουϊοοκίηρ ἴῃς ἰδ οὗ 
Μέεχγοσὴ, δπὰ νγὰ8 δἴογνγαγάβ δϑϑιρηθα ἴο [Π6 
τῆδε οὗ ΝΑΡΒΙΔΙ (χιχ. 36). [ἴ ἀουδῖ655 ννᾶ5 
ΟΠΘ οὗ ἴῃς 5ἰγοηροβὶ [οΟσγ6 5565 ἴη (ἢΠ6 ποιῇ, 
Ὀοἢ ΕΥ̓ ἡδίυγο δηὰ αὐτί, Ηρδηος [οϑῆυδ υγηῖ 

ἶν. 1--2. 

Ατὸ ψὸ θουῃά ὈΥ ἢ 15 δ6]1ο 15 1ἴ ννᾶ5 δυο) 
Ϊς (6 ΒοοΚ οὗ Ϊοβδιδ ςοπιι τε ἴο 186 
ὉΡΒΟΙ ἀρ οὗ [818 χρλσυοὶ ἴῃ [6 δοᾶνθης 
8ἃ8 βαυηρ ΔΟΙΌΔ}Υ ἰδκοη ρίδοο ΑΏΒΨΕΥ 
ΤΑΔΥ͂ ΡΟΓΠΔΡΒ ΓΟΔΘΟΠΔΟΪΥ θὲ σίνθη ἰη [6 ἡρρᾶ- 
ἔνε. Τῆς νν ΠοΪς ρᾶβ8δρὲ ΠΊΔΥ, δηά ὄύθὴ οὐρῆϊζ, 
ου οὐ ἶςδ] στουηάϑ, ἴο Ὀ6 ἴδίκθη 85 ἃ ἔγαρτηθηΐ, 
οὗ ππκηοόννῃ ἀδῖθ δηά υὑποογίδίη δ ΠουΒὮρ, 
Ἰηϊογροϊδιθά ἰηΐο ἴΠ6 ἴοχί οὗὨ ἴῃη6 παγγαῖνο, ἴῃ 6 
ΠΟΙΟΥ͂ οὗ ΜΏΙΟΒ 15 Ὀσόκϑὴ Ὁγ [ἢ ἱη(γιυβίοη. 
1 ΠΙΔΥ ΤΑΙΓΙΥ θὲ ϑβυδρεοϊοὰ ἴο ὃς ἃ ρἷοββ 
Ὅροὴ ἴῃ6 ψογὰβ οἵ ἴ)ς Βοοκ οἵ |45δοσ, 
τ θη ΟΥ̓ ΡΙΏΔΙΥ, Ῥεγῆδρβ, δίοης σῇ [86 
εχ ἴἢ [Π158 ῥἷδοθ ᾽ν ἍΑΥ οὗἁ ρδγδ]]οὶ δηὰ 
ΠΠυδίγαϊίοη. [ἢ δυςἢ ἃ Υἱὸν οἵ ἰἴ5 σμπαγαςίεγ 
δηά οΥρίη δὲ ςοτγτοςῖ, (86 Ἰυάστηεης οὗ [Π6 
ΤΙΓΕΥ ἡδοᾶὰ ἢοΐ ΠΘΟΟΘΒΑΠΥ ἀεἰογπηίης Οὔ. 
να ΠΊΔΥ οἰδὶπι ᾿ἰδοσῖγ ἴο μην [μδῖ ἴῃς ρμοεῖ 
ψῆο ντοῖς ἴη τῃε Βοοῖκ οὗ [5 ον [πε οἀδς, οὗ 
ΨΠΙΟΣ ἃ ἔονν ψψοσγάς μᾶνο σοῖς ἄοννῃ ἴο ι.8, 
αἰά ποῖ ἀγεδπῃ οὗ ἃ ᾿ἴογαὶ κιδηάϊηρ 511} οἵ (ῃ6 
ΒοΔΥΘΩΪΥ Ὀοάΐε5, δηὰ ἴο 546 ψἱἢ Πἰπὶ γαῖθοῦ 
ἴΠδη ψ ἢ τῆς ἰδοῦ τιῖοσ 8Ὸ 4υοίεβ Βίπ,. 

Πεαγαὰ 2ῴσεε ἐλίηρι, τᾶ ἢς 8εηΐ ἴο 
]1οθαῦ Κίηρ οὔ Μδάοῃ, δηὰ ἴο δες 
Κίπρ οὗ δῃϊπγοῃ, ἀπά ἴο 1Π6 Κίηρ οὗ 
ΑΟΠΒΠΑρἢ, 

2 Απά ἴο [6 ἰκπρβ [πδί τοῦγό οη 
(ἢε ποῖ οὗ τῆς πηουηΐδϊη8, ἀπᾶ οὗ 
τῃε ρ]δίπ8 βοικῃ οὗ (δίππεγοῖῃ, δπά 

ἴἴ, ποῖ ΟἠΪγ ἰο 5.Ὑἴκὸ (ΟΥΤΟΥ ἰηΐο (86 Τςοη- 
ἔδογδοΥ οὗ Ὡς ἢ ἴἴ νγὰβ [Π6 μοαά, Ὀυΐ 4150 ἴο 
ΘΟΟΌΓΟ ἢ18 ΟΥΤΏ ΤΟᾺΓ ΨΏΘΩ [86 δττηϊ68 οὗ ἴδ 
ἴβγαθῖἴθ8 δὰ τλγοῆοαὰ βουϊπννασγαβ ἀρδίη ἴο 
{ΠΕΙΓ Βοιιθβ. [1 μαὰ ἤθη ἀραΐη ἱπίο {π6 
Ββδηὰβ οὗ ἴδε (δηδδηϊξεβ ἰῇ ἴδε ἀδγ5 οἵ ἴῃς 
]υάρεβ, ἀπὰ ψὰβ πὸ ἄουδί αραίη ἰδίκεη δηὰ 
ἀεβίγογεα ὉΥ Βαγακ, ἱπουρὰ 1ἢ]5 18 ποῖ ὃχ- 
ῬΓΕΒΘΙΥ δἰδίθὰ ἴῃ [υρ. 'ν. ἩδΔΖΟΓ ἰ5 πιδῆ-- 
Ποπεοὰ ἴῃ Εργρίδη ἰηβοσιρίίομβ οὗ δὴ δα Υ 
ἀδῖοθ. 1ἴ ννᾶβ ἴδίκθη ΕΥ̓ Τ᾽ Ο Βπηοβίβ {1]., δηὰ νγὰ8 
δραΐη ἃ βου βίην οἷδος ὑπάθγ Β Δπι6565 [1]. 
δες Ομδθδβ " ογαρε ἀ᾽τη Εξγρί. Ρ. 183. [15 
β[υδίίοη ἴῃ [Π6 τηϊάϑί οὗ ἃ ρίδιη, [δου ρἢ 156} 
ου ἃ Ἀ1]}}, γοηάἀογοὰ ἰξ ρεου αγὶν βυ:140]6 845 ἃ 
βῖσοῃρ ῃο] α ἴοσ ρθορὶθ ννῆοϑα πιδίη γε ἵληθ νγᾶ8 
ΟἿ δοῖδβεβ δηὰ Ἵῃασγιοίβ (ςξ. γοῦϑὲ 4, πὰ [υὐξ. 
ἷν. 2). [{5 ροσιἴοῃ οὐ [86 πουΐπογῃ ἔγοπίογ 
ἸΙοά ἴο 115 θειης ἔοτεπεὰ ὈΥ ϑοϊοπιοη: : Κίηρϑβ 
χ. 15. [{8 Ρδορὶς ννοσε σδσγίεὰ ΔΥΝΑΥ͂ σϑρῖινο, 
ΜΙ ἴποβε οὗἩ ἴπε οἴ μοῦ οἰ [1658 οὗ ΝΑρΡὨΔΪ,, ὉΥ 
ΤΙΣΙ Δ ἢ ΡΊΘϑοῦ (2 Κ. χυ. 29). ΒΥ ἴδε “ ρἰδίῃ 
οὗ Νδϑοῦ," ψβετε (1 Μδος. χὶ. 67) ἸΠπ 80 
ξαϊηθά ἃ υἱοΐοσυ οὐεῦ [6 ϑυτσίδῃβ, 18 ἀου δ11655 
ἴο ὃδ6 ιἱηάογβιοοά “τῆς ρῥ]δίη οὗἩἨ Αϑογ᾿" (. ξ. 
Ἡδ2ογ); [6 ἰαϑῖ ἰεϊζοες οἵ ἴἢες Ῥτγεςεάϊηρ 
Οτεοκ ψογὰ μανίηρ Ὀδθη ΘΥΤΟΠΘΟΟΒΙΥ αἴϊδοῃοά 
ἴο ἴΠ6 ΡΓΟΡΟΥ ἤᾶπιθ. | βορἢ. (΄ Αηϊ. ΧΙ. ς, 7) 



ν, 3-} 

πη τῆε ν]16γ. ἀπά ἰῃ τῆς Ὀογάετβ οὗ 
Ποῦ ου ἴδε νγεβῖ, 

3 “Ἱπά ἰο ἴὴε (ὑλπδδηϊς οἡ τὰς 
ελδϑὲ ἂδηά οὐ [ες ννεβῖ, πὰ 19 
τῆς Απιογῖῖε, πὰ τῆς Ηϊπτῖςε, δηά 
τε Ρετγί2ζΖίϊε, δηά (τε ερυβίῖς ἴῃ 
τῆς πηοιιηϊαίη8, ἀπά 295 (ἢε Ηἰϊνιῖε 

Ἡτῖε5 (6 ψογὰ σογγθοῖν. ΗδΖοῦ 8 σοη- 
Ἰεσζυγα! Υ ἰάεπιβεὰ ὃγ Ἐοδίπβοη σὰ ἴδε 
τοοάσγῃ 72} Κωγαίδεῤ (' Β. Ἀ. }].. 65). 

δαά δεανα ἐδοσε ἐδίηρ,. 1.6. οὗ ἴπο ἀεῖεαϊ 
οὗἩἨὨ (Ὠ6 δουΐζδοσῃ Οδηδδηῖϊοθ δὲ Βεϊββογοη 
δηά οὗ [6 σοηφυσβῖ οὗ [πεῖ], σΟΙΠΙΓΥ. 

ΜΜαάο".) Μεηιοηρά δρϑίῃ ΟἿΪΥ ἰῃ χὶϊ. 19. 
115 5ἰϊο 15 υῃκηόνη. 

διδίηγοη.) Οδ|]οὰ δ}: ΠΠΓΟΠ- ΤΟ ἴῃ ΧΙ. 
20, Ρ ΥΒ.Ρ8 Ὀεσαυδβα δἰζυδϊθαὰ οἡ ἴῃς [,Κὸ 
οὗ Μεοτοιι; δϑογνναγὰβ ἴῃ τἢς τουτ ΟἿ οὗ 
Ζεδυΐϊοη (χίχ. 15). [5 5ϊῖἴθ, 885 νψγ)ὲ}} δ5 δῖ 
οὗ Αςμϑπᾶρη, 15 υηκηοννῃ. 

“οωδεδαρδ.) ΑΔᾶογνναγὰβ ἃ οἱ οὗ Αββεῖ 
(χῖχ. 25). 

2. Οπ δὲ πογί οὗ ἐδε »ποωπέαϊπς. ἘδῖθοΣ, 
“ΠΟΥ νγαγάβ ἴῃ Π6 τπηουηϊδίη8." ΓΒΕ τεΐεγς 
ΘΏς6 ἰ5 ἴο [ῆ6 τηουηίδίη αἰπίτὶςϊ οὗ ΟΔ}1166, 
οα]]δὰ (χχ. 7) “τοουηΐς ΝΑΡΒΙΔΙ}.᾽" 

ον ἐδε ῥίαίπς “οἱ 97) Οδίηππεγοί δ. [ποτα 
η [Π6 ἀγαῦδῃ βου οὗ ΟΜ ηηογοῖν,;, ΤΠΟ 
ψογὰ5. ἀθβογῖθε ἴπ6 Ποσίβοσῃ ρογίίοη οὗ Π6 
ΦΑΥΔΌΔΒ " (οἷ οη ουΐῖ. 1. 1), ΟΥ ἀεργοβεοὰ 
ἰγᾶςΐ, νυ! ςἢ Ἔχίθηάβ δου τῆο [ογάδη ἔτοπι 
ἴῃς ἰλκε οὗ Οὐδηῃοβᾶγεῖ βουϊῃννασγάβ. 
Οδίππεγοῖ δ. ἸΙαδηίϊολὶ νυ τ (ἢδ ἸΔίετ Οθη- 

Ὠσϑασεῖ (58ε6 οἡ Νιυπὶ. χχχῖν. το). Ὁ86 ἰακο 
ἀετινοὰ 118 πᾶπὶῈ τῸΠπΔ ἃ ἴον Οἡ [8 ὉΔηΚ8 
(εἶ χίχ. 35). 

ἐπ δὲ σαν. Ὑμὰ πογΐθοσῃ ρασί οὗ (δ6 
δάτηθ ἢδλι ἀϊϑίγιςϊ τωοηςοηδα ἴῃ ἴχ 1. ΤῊϊ5 
ἐΎ Δ ΠΟΥ "15 (Βε Ἰενοὶ ρἰδίη δάϊδοθηῖ ἴο ἴῃ 868 
δηά εχίοηάϊηρ ἔσοῦὶ (ὐδστηοὶ βου ἢνναγάϑ. 

δογάεγ: 9.7, θογἢ Ἀθηᾶεσ “ἰβΒΙδπὰβ οὗ 
Ὧοτ." ὉοΟΥ ννὰβ ἃ σουγαὶ οἰΐἵυ, δηά σᾶνς [18 
ὨὭΔπΘ ἴο ἴπε ἀϊδίτιοϊ δγουηάὰ [ (οὖ Χὶϊ. 21; 
ι. Κὶ ἴν. 11). [ἴ ἰὰγ ψΒη (86 ΤΟΥΣ ΟΤΥ οὗ 
Αϑδοῦ, Ὀυΐ ἀρρϑαγβ ἴο ἢδλνθ Ὀθθὴ δεϑιρηθά ἴῃ 
ἴδεῖ ἴο Μαῃδββθῦ (χυΐ!. 11), δηά, βίης {86 
Μαῃδϑβϑῖῖοϑ Ῥγονθά υηδῦ]ς ἴο ὀχροὶ ἴθ (δ- 
ὩΔΔΠΙΕ5, ννᾶ8, ὙΠ ΤἌΑδηδοῦ δηὰ Μορίάάο, 
ΔΟΙΌΔΙΥ [ΚΟ Ροβϑθβϑίοῃ οὗ ὈΥ͂ ΕΡὮγαὶ πὶ 
(1 Οδγ. υἱ!. 29). Ηδρσο ϑοϊοπηοη δϑίδο ϑῃμοά 
οηδ οὗ δῖ5 νεῖν οὔ οΥΒ “ ν ΒΙ ἢ ρῥγον θὰ 
νἱοΐι2]5 Ὁ (6 Κίηρ δηὰ ἢ18 Πουβοβοὶὰ " 
(1Κ. ἱν. γ,11λ: [{ᾶγρυγεβ 85 ἃ ἐουβοὰ ἴονσῃ 
ἴῃ ἴῃς Μασςοοδῦαδη {{π|ὲ8 (1 Μδςς. χυ. 11); 
Δηὰ 4150 5: 05ο]υ θη} υηά ον [πῸ Β οπιδὴβ (566 
7]οβεορῆ. “ Αηϊ. χὶν. ς, 3, ῆοσγα ἴἴ 15 Ἵδι δὰ 
Δῶρα). [ἴἰ 15 ἀεεογθεὰ 88 “της ἀεϑογίδ " 
ΕΥ̓͂ Ϊογοπιθ (΄ Οποπι.), ῆο γμῖνοβϑ ἴῃ ὩδΔΠῚ6 
ἴΠεΓ6 45 δογπαῤῥείό, ἴῃς Ηεῦγεν ψογὰ σϑης- 

ΦΟΒΗσΆΑ. ΧΙ. 

ὑΠ66γ Ηεγπιοη ἴῃ τἢε ᾿ἰαπά οὗἩ Μ|2- 
Ρεἢ. 

4 Απά {πεν ψεηΐ οὐ, {Πεγ δηά 81] 
{ΠΕ ῚΓ ἢοδῖβ γν ἢ τΠεπὶ, πλις ἢ ρεορΐε, 
ανθῃ 8ἃ8 [6 8δπὰ [δῖ ἐς ὕροη [ἢ 868 
8ῃογε ἰῃ πιζυάς, τ ἢ οῖβοβ ἂδπά 
σδαγιοῖβ νΕΓΥ Ὠ2ΔΠΥ. 

ἀογεὰ ““Ῥογάεογβ " ἴῃ ΑΟΝ. θείης ἴδκοη ἃ5 ρατί 
οὔ δε ρσορεσ πδηλο (οἴ ἴῃς ὺχ Χ. ἰη 1815 ρδος, 
Ναφεδδώρ). [18 τυϊη8, ἰη [6 ἔουτί ἘΠ, 
ΕΣ οχίθησινε : οξ. [εγ. ὁ ΕΡ.᾽ οὐ]. ( ΕρΠδρῆ. 
Ραυϊα ἢ : “πιγαῖδ τυΐϊηδ5 [ΟΥ̓ υσὶβ φυοηάδπι 
ΡοίεπΕ σϑι πη. Ρ]ηγ “Η. Ν᾽ ν᾿. 17 ἀπά 
ϑίθρἢ. ΒΥΖ. 85. ἡ. Δῶρος δρεδδῖς οὗ ἴπ6 ρἷδοθ 89 
ἃ ῬΒοηϊοίδη 586: επηεηῖ. [ἃ ννᾶβ, ἱπάδοά, 
ῬΓΟΌΔΟΙΥ [Πα πιοβὲ δου ΠΕΥΪΥ οὗ ἴῈ ῬὨσρηϊείδη 
ἴονγῃϑ. δϑ6ύοῦαὶ ςοΐβ οὗ ἴδε ἀδφῖε οὗ Νὲε5-"» 
ῥαϑίδῃ δηὰ οἵδοσ ἰδίοσ δι ροσοῦβ, Ὀθασίης ἰΐ8 
Ὠᾶτηα (Δῶρα ἱερά), ἅτε 511} ἐεχίδηϊ. Ιη ΕΔΙΪΥ 
ΟΣ βεδῃ {{π|6ὲ5 11 νγὰ5 ἴπ6 5δεὲ οὗ ἃ ΒΙ5Π0ΡὈ, 
ὝΠΟ νγᾶβ5, ἴῃ ἴῃς ἀδὺβ οὗ ἴπε Οτυβδάεβ, ἃ 
βιβχαρδὴ ἴῃ ἴπε ργονίηςς οὗ σξϑαγοα. [15 
πηροσίδηος ννᾶ8 ἀθγίνοα ἔτοπὶ 115 Βανί Δῃ 
ΘΧΟΘΙΙδηξ δηά νν6]]-5οϊογοὰ δάνθη, δηὰ ἐπὶ 
[86 ἀδυπάδηοε δηλ άϑὲ 115 γσοοκβ οὗ ἴῃ6 5}6]}- 
ἤ58 (πώγεν ἐγισισμΐμ) νΥΪ ἢ ΓΗΒ μοα 186 
ἔλτλοιιβϑ Τ ὙσΔη ρυγρὶθ. ὍΤὨς 5ἰἴε οὗἩ Ποσ [8 
ἰἀοηςΠοά ὈΥ ἴγάνε]]εγβ 85 ἴπε τηοάετῃ Ταπέμγα 
ΟΥ αμάογα,---ἃ Ὥς ὮΝ 15 1156} ΟἿΪῪ ἃ 
ςοστυρίοη οὗ ἴδ6 δηςοίθηξς οσ. [{ [168 Ὡθᾶσ 
(Π6 ἔοοϊ οὗ (δγπηεὶ ϑοπθ 5ἰχ τὴῖ]65 πουτἢ οὗ 
(αϑαῦοδ. ΤΒα υΠΠ]|ᾶρὸ 1156} ποὺ σοηΐδιη5 Ὀυϊ 
ἔενν Πουβεβ; ἴδπ6 5|ἴ6, Βοννόυοσ, δρουπάβ ἰῃ 
τηδλϑϑὶνο συΐϊηβ, ἀιηοηρϑὶ ὙΏΙΟΝ 18 δὴ δηςίθηΐ 
ἴοννον 5111} ϑδοπὶς 30 ἔδεί διίρῃ : οἷ, Ἐ6]. " Ρᾳ]οβῖ. 
ῬΡ. 738 5644. ; ΕΑἸτετ, ’ Οτδορτ. οὗ Ρᾳ].᾿ ἵν. 278 
((ΙΑγκ᾿ 5 “Γσδηβ8].); Ττιϑίγαμπι, "1 πὰ οὗ [5.,᾽ 
Ρ. 1Ιοό. Επάοσ (ὦ. 6. “ ϑργίηρ οὗ ον" ςξ 
ΧΥΪΙ. 11) Τηοπιοσαῦϊς 845 ἴπ6 δσροῖ ψνποσα τδ6 
Βγίης ᾽οβὲ οὗ διϑεσα νὰβ σἰδυρῃίεσεά ΟΥ 
Βαγαῖκ (Ρ5. ἰχχχιῖη. 10), δηὰ ψΒοσο 540] υἱϑιῖθα 
[86 ψτςοἢ (1 54π|. ΧΧΥ"].), πο ἀουδῖ τεςεῖνοα 
115 πᾶπὶῈ ἔγτοπι ἰἴ5 δείηρ ὙΠᾺῚη [6 ΤΟΓΓΙΓΟΤΣΥ 
οὗ [η15 ἴοννῃ. 

3. 10 1δὲ (σπααηίίε, 6) ΟἿ. οἡ 11}. το. 

Ἡενριοη.] 866 οἡ Ὠ θα. 1], 9. 

16δε ἰαπά 97) Μἥιπρεῤ. Μοτε δοσυγαίοὶυ Βοτὸ 
Μίαραθ. ὍὮα Ὡδπὶθ ΠΊΘΔΠ8 “ ργοβρεςΐ " οὗ 
 γαῖοἢ-ίοννον," δηά 15 θσγε (δηα αἷβο ἰῃ χἱϊ. 
λ6; χΥ. 28, ἀπά οἰθοννθογο) υϑοὰ νυν [δ 
ἀγί οἷς “{Πς Ἰαηά οὗ ἴπ6 νναϊομεοϊοννετ." Τῆς 
Ἰος 81} Υ 15 ἢο ἀοιδί Ιἀοπίςδὶ νυ ἢ [πδ΄ Θροόκοη 
οὗ ἴῃ νεῦβε 8 88 “{Π6 υδ]εγ οὗ ΜιΖρθῆ, ἀπά 
18 ῬΓΟΔΌΪ ἰάεηξβοά 45 ἃ ρἰδίη βίγείςπίηρ 
δ ἴὰᾷς ἴοοί οὗ Ἡδοιτηοη δβουῖ-νοβίνναγαβ 
ἴτοτη Ηκυδεγα, ἰονγατὰβ ἴἢ6 Βαῤν εἰ Ημίοῤ. 
Ιπ 118 ῥἰδίη ἰ8. ἃ ἢ}}} οδ]]οά οἱ Μωίαϊεῤ (ἰ. ε. 
ἘΠ 6 Ἰοοῖς οὐδ᾽ οὐ “Ἰοοκ ἀοννῃ᾽᾽)), σοπιηιδηάϊηρ 
8 ἤπο νἱδνν οὐοσ ἰδκα Η υἱδὰ δπὰ 1ῃ6 βιστγοιιηά- 
ἴὴνρ ἀἰδιςί. Κοδίπϑοη " Β. Κ., 1.373. ἴῃ ἃ 



όο ΦΟΒ5ΗΘὉΑ. ΧΙ. 

ς Απά ψῆεη 811 {πεθεὲ Κίηρβ γεῖε. 7.80 Ϊ]οβϑῆυδ οδπιθ, δηὰ 4]1 τῆε 
ΤΗΣ... ᾿ πιεῖ τοροῖῃογ, {ΠΕῈΥ σάπια ἀπά ρίτομεὰά ρεορὶε οὐ νγᾶγ ψνίτα Ἀΐπι, ἀραίηθι {Πεπὶ 
ὁν αῤῥοὲκί- ΤΟρΘ ΒΓ δὲ ἴῃς νγδΐειβ οὗ Μετσγοπι, ἴο ὈΥ τῆς ννδῖειβ οὔ Μετγοηι βιᾳάεη]γ ; 
"Ρς βρῇε ἀραδίπβε [βγδεὶ. δηὰ τΠεῪ ἔ6}] ἀροη {Πεηι. 

6 4 Απὰ τῆ6 Ι͂ΟΚΡ 84 υπὶο 8. Απά τῆε ΓῸΚΡ ἀεϊϊνετεά {ἢ 6πὶ 
7 βῆυα, Βε ποῖ δἴγαϊά δεςδιιδεὲ οὐ ἱπῖο {8ε μαπά οὐ ἰβγδεὶ, γγῆο 8πιοῖβ 
ἴΠεπι: [ὉΓ ἴο πιοσγον δουῖ τῇϊ8 τἢεπι, ἀηἀ ομαβθὰ τπθπὶ ἀπῖο ἰργεαῖ "ογ 
εἴταθ ΨΨ|1}1 ἀθ! νεγ τθπὶ ὉΡ 411] 5]1λῖη Ζ,άοῃ, ἀπά υπίο ᾿ἾΜΊβγερἤοτἢ - ΠΏ Δ] Π}., "αὐδαλ. 
Ὀείογε [βγδεὶ]: τῃοιυ 8αὶς Βοιρῃ {μεὶγ ἂπά υὑπῖο (6 νδ]]εγ οὐ ΜΙΖρε εδεῖ- ἤν ΤῈ 
Ποῖβεβ, ἀπά διγη τῃεῖγ σμδηοῖβ ἢ ψναγά; πὰ {ΠῈῪ διηοῖθ τΠ6πὶ, ὑπ] ; εν. διεγπίαζ οἱ 

ἢτο. τυαζεγε. 

[ν. 5---8. 

ἰδηὰ δϑουπάϊης ἴῃ βι  Κίηρ ροϊπίβ οὗ υἱεῦν ||Κκ6 
Ῥαϊοβηθ, [6 πᾶπὶὸ ΜΊΖΡΑΒ νγᾶβ παΐιγαι νυ, 
Ιἰκὸ “ Β616 6" διλοηρϑί ουγϑεῖνεβ, θεσίονγοα 
ΟἿ ΤΏΔΗΥ͂ Ρίδοεβ. Τῆς ΜΙΖΡΘΩ Πογὰ πηοποηθα 
τουδὶ ποῖ 6 οοπέουπαεά νυ ἴῃς ΜΊΖΡΕΝ οὗ 
ΟἸϊεαά, χί!. 26, δπὰ [υὰρ. χὶ. 29; ποῦ ἢ 
τε ΜΙΖρεἢ οὗ [υἀ δῇ, χν. 38 ; ποῦ γεῖ ψ [Πδῖ 
οὗ Μοϑδῦ, τ ϑ4πι. Χχὶ!. 3. 

5. δ αίεγ: 9. Μεγομἢ 1.4. “ἴθ ὕρροῦ 
νγδῖογβ." ΤὍΠ6 ὨΔΠῚΘ ΟΠΪΥ ΟΟςῸΓ5 Ὦόγο, Ὀυϊ 18 
τοίεσγοα ΟΥ̓ βΈποσαὶ οοηβδοηΐ ἴο ἴδε πηοάθγῃ 
Βαρῤτ εἰ Ἠωΐεῤ, 6 Ιακο ϑοιθομοηι 8, ΟΥ ϑαπΊοσ 
σδβοπῖ 5 οὗ οβερῆιβ (5εε " Απηϊ. τ. 5, 1; 
“Βε}]. [ιἀ.᾿ 1. 9, 7). ΤὨΪ5 ἰακα ὁσςιρι685 
(Π6 ϑδουϊπογῃ [δ] οἵ (ἢς “44,4 εἰ Ημίερ, ἃ 
ἀεργοϑϑοα δαϑὶη βοῖὴθ πίδθῃ πλῖΐθβ ἰός δηὰ 
ἴῆγεθ ΟΥ̓ ἔουγ Ὀτγοδά ἱγίης Ὀεΐνγθθη (ἢ ἢ}1}8 
οὗἩ Ολ11|δο οὐ ἴδε ννεϑῖ δηὰ ἴῃ ἰονγοῦ βρυΓ5 οὗ 
Ἡοτοη οἡ ἴῃς εδϑίέ. Τῆς 51ΖῈ οὗ ἴῃς ἰδκὸ 
γνδτῖο5 ὙΠῈ (6 5θάϑοῦ, δηὰ [6 πουΐποσῃ 5:46 
οὗ ἴἴ οπάβ ἰπ ἃ ᾿ᾶγρε βϑινδίῃρ. ὙΠῸ 5Πᾶρ6 οὗ 
(86 ἰακο 18 ἘΠΔηρΡ ΑΓ, [86 Ροϊηϊ θείης δῖ ἴῃς 
βου ψθογο ἴῃε Ϊογάδη, νος δηΐοῦβ ᾿ἴ οἡ 
(ῃ6 πογίῃ, ἀραίη αυϊϊ5 ἴ, ὙΒΕΓΟ 8 ἃ ᾿οη- 
βἰ ἀγα ]6 δρᾶςε οὗ [Δ0]6 ἰδηὰ δἱοηρ ἴῃς βουῖῃ- 
νυοβίοσῃ 5ῆοσο, δηὰ όσα σοῦ δῦ [6 ἴσοοὺρδ 
οὗ [Δ ίη δηὰ ἢ 5 σοηΐεαογαῖοβ γεγο οποδιηρθά, 
Ργοραγίηρ ἴο πιονα βοιιζηνναγάβ νἤεη [οϑῆυδ 
δηὰ ἢ158 ΔΙΓΠῚΥ 61} βυάδάθη ὑροη ἴποπὶι. Ι|ο- 
δορἢι5 (( Απί. ν. 1, 18) ἀδβοσιεβ [Π ΕΙΣ ΟΔΙῚΡ 85 
αἱ “ Βετγοίῃ, ἃ οἱ ΚΓ οὗ ἴδ ὕρρεν Ο41}116ὲ ποὶ ἃσ 
ἔτοπι Κάθϑῃ νυ ῃῖ ἢ 15 4150 ἃ ρίδεθ ἰη 411166.᾿ 

Θ. Βε πο αϑ'αἱά 9 Ἴδε». ΟΥ̓. χ. 8. Ϊ]οϑερῆυβ 
ἀοβοσῖθεβ (΄ Απί.ἢ ν. σ, 18) ἴῃ ἴΟσσΟσ οἵ 1ῃ6 
[3.26 ]1168 δ [6 πυπίθσοιβ ποβί Ὀοέοσο {Β6 πὶ, 
νυ Π ἢ Β6 ΣΟ ΚΟΙΒ δὲ 3οο,οοο ἴοοΐ, το,οοο οσβα 
δηὰ 2ο,οοο Ἄσβασγιοῖβι ΤὮ686 ἤριγαβ βεοπὶ ἴῃ - 
στε 0]6, δηὰ 16, 50 ΔΓ 48 ψὰ ηονν, ποῦ 
ΔΟΪΒΟΓΙΥ ; Ὀυΐ [ἃ νγᾶ5 ἂδἴ 8Δὴγ σαῖς [πὸ ἰαγρεϑὶ 
ΔΥΤΩΥ ΜΉΘ [οϑῆυδ Πδά γεῖ δποοιιπίογοά, δηὰ 
ἤρηςα ἴῃ βρϑοΐδὶ δησοουσγαροιηθηΐ ΟΕ Γὸ- 
οογάσα, 

ἐο »πογγοῖῦ αδομὲ ἐδὶ: εἰρις ἢ Ὑῆδ ῥσοπλῖϑα 
ΒΘ6ΙῺ5 ἴο πᾶτε θθθη πιδάθ ἤθη [οβῆυδ Βανυπς 
τηδιοδεα ἔτοπι ΟἸ]ραὶ ἴο πιεῖ ἴπ6 πηυπίογίην 
Ποπῖβ οὗ Β15 Θῇθ 1685, ἢγϑί σεδομοα {Ποῖγ ποῖ} ἢ- 
ουγῃοοά, δηὰ Ὀεοᾶπὴθ ἀνάσα οὗ {δ ὶσ νδϑί 
δίγοηρίῃ. 

{πεν Ἰεἰς τ[μεπὶ ΠποηῈ Γαδ ΠΙηρ. 

δομσθ {ῥεῖν δογ ες. 1.ε. οςαἱ ἴΠ6 5ἴηοεννβ οὗ 
[Π6 πιπάογ ἢοοίβ. “ΓΒΪ8. βίπονν οὔςθ βονοσγοὰ 
οδηποῖ δ6 Ποαϊοά, δηὰ ἴῃς ἢογβοβ ννουϊά {Πι15 
6 ἸΓΓΟΡΑΓΔΌΪ ἰαηεὰ (εἴ. Πεξ. χΥ!. τό, δηὰ 
ποῖθ). ΤῊ5 15 ἴῃ ἤγϑί Δρρθάγδηςθ οὗ Βοσβθβ ἴῃ 
106 νγνᾶτβ ἢ [6 Οδηδδηϊα8. 

7. ϑυάήεη.} Α,Α5 δεΐογε, δ Οἴδεοη (ςξ 
Χ, 9), 80 ἢονν []οϑῆια δηςορϑίθϑ ἢΪ8 ΘΠ ΘΠ 165. 
Ῥεγθδρϑ δεΐοσε {Π6ῪΥ [δὰ ννε}] δϑοογίδιποα ἴπδῖ 
ἢς δὰ Ιοῖξ ΟἿ αὶ, Βς δπὰ 815 ννδστίοῦβ θυγϑοῖ 
ου ἴποπὶ Τῃγου ΡῈ (ἢ νδ]]εγ5. ὙΤάκοη ἴλ05 ἈΥ͂ 
ΒΌΓΡτῖβο, δπὰ Βειηπιδὰ ἴῃ Ὀεΐνθεη ἴμ6 τηουῃ- 
τλῖη5 δηάὰ [86 ἰδ, (ἢ6 Ἄσδαγίοῖβ δπὰ Ποῦβοβ 
νου ]ϊά μᾶνο ηο {πι6 ἴο ἀςΘΡΙΟΥ͂ Δηἀ ἢο Τοοπὶ ἴο 
ἃςῖ οβεςνεϊνυ ; δηά {πι18,1η αἱ ῬΙΟΌΔΌΙΠΙΥ, τῆς 
Ὁην οἸαΥ Βοβὲ οὗ ἴδε (δπδδηϊ68 [6]}] δἴ οὔσας 
Ἰηΐο Βορεὶθβϑβ σοηξυβίοῃ. 

8. ὕπμιο στεαὶ Ζίάοη απά Μσγεῤῥοίδε»ιαῖ». 
Οπο ροχίζίζοη οὗ [ἢ ἀοίοαϊοα ποσὶ Πεὰ πουῖἢ- 
νυρϑιννασαάβ ἰονγασγάβ Ζιάοη : ([Ὠ6 ΟἾΒΟΥ ποσὶ ἢ- 
Θαϑίνγαγάβ ὉΡ ἴῃ. “τς εἰ ΗμκΡ, ἰονγαγὰβ σχῃαΐῖ 
νγᾶ5, ἴῃ ἰδῖοσ {{π|ὸ5, ἴῃς 5116 οἵὔὐ Οαϑαγοδ 
ῬΒΙΙΡρΡΙ. 

Ζιάοπ, οαἰϊοὰ δοῦὸ πᾶ χίχ. 28, “" ς 
Ζιάοη," 45. [ἴῃς τηθίσορο β οὗ ναγίουιβ βυῦ)οςῖ 
ἴονν8 δηά (οὐτιτοσίθβ, ἀρΡρΘ3,5 (566 χὶχ. 28) ἴῶ 
αν Ὀδθὴ δἤοσννασγαβ δεϑϊρῃοά ἴο Αβῆοσγ, Ὀυζ 
νγ858 ποῖ, ἰη ἕδςΐ, σοπαιεγεά ὈΥ {παΐ (στε (ςξ. 
Τυάξ. 1.31). [{ 15 πιεηοηρά ἴῃ ἘξΥΡΌΔη 
ῬΑΡΥΤῚ οὗ στοαὶ ἀπ ΠΥ : 566 ΟμΔθ45 ὁ ΝΟΥ͂. 
ἀἴη ΕΡΥρΡὶ.᾽ Ρ-τότ. [{ 15 Τγοα ΠΘΏΕΥ τοποηεα 
ΌΥ Ηοπιεῦ (ε. ς. 1]. νἱ. 289; " Οἀ᾿᾽ χν. 425), 
Δηὰ νγᾶβ ἴῃ ἴῃ6 τχοϑβῖ δηοίθηϊ {{π|6ὲ5 [86 ΤΡ Δ] 
οἵ Ρῃσηϊςοῖα. [ἢ Ἰδῖοσ {{π|6ὲ5 1ἴ νγᾶβ5 δος ρϑεὰ 
Ὁγ Τγτὸ νοι, ἰὴ [6 ἀδγ8 οὗ αν], ἀρρθᾶγβ 
8ἃ5 πε ςὨϊεῦ ΟἿ (ςῇ. 2 84πι. Υ. 11). ὙΠ 
Ρτορμεῖβ Πα ΘΠΕΓΥ σουρὶε Τγτὲ δηα δ᾽ οη 
τορεῖμεσ, 45 ἀοεβ 8150 ἔπε Νὲνν Ταβῖ. (ςξ. [5. 
ΧΧΙΙ. Δ, 4) 12; [|[6Γ. ΧΧΥΪ!. 3; ΧΙΥ. 4; δῖ, 
Μαῖϊ. χί. 22: ΧΡ. 21, ἄζς.). Οη [δδ ρῥγεβεπί 
βίαίϊες οὗ διάοῃ δηὰ 1183 πεϊρῃουτῃποοά, 566 
Ἀοῦ. “ Β. Ἀ.᾽ 11...476 544. 
Μωτεῤῥοιό - νιαὶρι.} 1.6. “ Ὀυγτΐπρβ οὗ 

νυδίογβ." Βοίδ (ἢδ 5:6 δπά {ΠπῸ εἰρηιβοδίιοη 
οὗ ἴπθ Ὡδπὶὸ ἃγο πηοοσίδίῃ. Εσοπὶ Χι!. 6, 1ἱ 
νου ὰ βοοηὶ ἴπδὲ (π6 ρίδοθ τηυβῖ βάν Ὀδοπ 
ςοπποοϊοα ἢ Ζιάοη. Εσγοσῃ [818 ἴαςῖ, δηὰ 
ἔγοτῃ ἴῃ 5 ΠΔ]]ΔΥΠὙ οὗ πᾶπιθ, Μσ. Οτονε (᾿ Β. 



Υ. 9-ι3.} 

9 Απά Ϊ]1οβῆυδ ἀϊὰ ὑπο τῃεπὶ 48 
(ες ΙῸΚΡ θδάς ἢϊπι: ἢδ δοιυρῃεά 
τῆ εἰγ ἤοσβεβ, δηά δυγης τῃεἰὶγ σΠΔγιοῖβ 
ψν ἢ ἄτα. 

ιο  Απὰ Ϊοβλι δἱ τπδῖ τἰπῖς 
τυγηοὰ δδοκΚ, δηά τοοὸκ ΗζδζΖογ, δπά 
δηοίς ἴῃς Κίηρ τῃεῖοοῦ στῇ τῆς 
ϑυγοτὰ : ἔογ Ηδζογ Ὀείογεζιπια νγῶβ (ἢ 6 
Πεδά οἵ 1] (ῃοβε Κίηρᾷοπηβ. 

11 Απά {ΒΕ 8πιοῖς 1] τς 808 
ἴῆλι τυέγε τπεγεῖη ἢ τῆς εαρα οὗ 
(ἢς βνγογά, υτίουγ ἀαϑιγογίηρ ΝῊ ὲ 

ΤῊ δ. αν ΠεΓῈ νγὰ8 ποῖ [ΔΠΥ͂ ἰεῖς ἴο Ὀγθδίῃα: 
δηά ἢς δυτηῖ ΗδλΖογ νυν ἄτα. 

12 Απὰ 41] τς οἰτί6ε8 οὗ (ἢοβο 
ἰηρβ, ἀπά ἃ}1} (6 Κίηρβ οὗ τῃδπι, αἰά 

ΦΟΒΗΤΪΛΑΑ. ΧΙ. 

ΔΠπὰ τῆς σλίεῖε, (ἢς ΓἙἈΙ]άτεη οὐ 18γδε] 
ἴΟΟΚ ἔου ἃ ΡΓΘΥ υπῖο τῃειηβεῖναβ; δυΐῖ 
ΕΥΘΙΥ͂ ΠΔΠ 1ΠΕΥ 8πιοῖα ψΨῈΠ τἢς 
εὖἄρε οὗ τὴ6 βυνογά, πὲ] (πε Πιδά 
ἀεβίγογεά {Παπὶ, πεῖ Π εν ἰεῖς ΠΕΥ ΔΠΥ 
ἴο Ὀγαδῖῃα. 

ϊς 4 ἐκ5 τῆς ΙῸΟΚῸ οοπῃηπδηδοά ἔθει. 7. 

Μόοβεβ ἢὶβ βεγνδηῖ, 8ὃο0 “ἀϊὰ Μοβεβ" 
ςομητηδη Τοβῆιϊιδ, δηά 80 ἀϊά Τοβῃιᾶς Ὁ ΒΕΡοΔΣ 
6 εξ ποιῃίηρ ὑπάοπς οὗ 11] παῖ κοιλέν. 
τῆς ΠῸΚΡ ςοιμηπιαηάεά Μοβεβ8. 

16 ὅ8ο Ϊοβϑῆυδ τοοῖίκ 411] τῃδὲ ἰδπά, 
(ἢς 81}15. ἀπὰ 411 τῆε βοιτ σοι ΠΕΓΥ, 
ΔΠὰ 411 τῆς ἰαπά οὗ (σοβῆεη, δηά τῆς 
νΔ]]εγ, ἀπά τὰς ρἰδίη, δηά τῆς πιουη- 
ἰδίῃ οὗ [β8γδε], δῃὰ τς νδὶεὺ οὗ τῆς 

ὃ Ἐχ, 34. 

7οβῆυλ ταῖκε, δηά 8πιοίε {πεπὶ ἢ 
(ες εάρε οὗ τῆς βνγοτά, ἀπά ἢς υκίογ]γ 

α Νυπι.33. ἐεϑίτογεὰ τΠεπὶ, 528 Μίῴοβεβ [ἢς6 8εῖ- 
ὕω. 7... νδηῖ οὗ τῆς ΓΟΚΡ ςοπιπχαπάεά. 
ὃς 20. τό, 12 Βιυῖ ας 2 ἴῃς οἰτἰε8 τῃαξ βιοοά 

8416 ς ' Οὐ, 21 

17 Ευοη ἴουν ἴα τηουης ΗΔ], ἔσαν. 
(δὲ ροεῖβ ὡρ ἴο ϑεῖγ, ὄὌνθὴ υπῖο 
Βλδὶ-σϑὰ ἰπ τΠ6 νδ]]εὺ οὗ 1 εθάποη 
ὑπάσογ πιοιηὶ Ηδγθοη: δηὰ 11] {πεὶγ 
ἰηρβ ἢς ἴοοΐ, δπά 58πιοῖθ {Πεπὶ, ἀπά 

17. ᾧ ὸ Ν 
1 Βεῦ, οα΄ 5111} ΤῚπ τῇ εἰγ βέγεηρτῃ, ἴϑγδεὶ θυγηοά 

᾿ποης οὗ ἴπεπὶ, ὁᾶνα ΗδΖοσ ΟἠΪγ ; 
1δαἱ ἀϊὰ οβῆυα Ὀυγῃ. 

14 Απά 4]] τἢε 3ρο]] οἵ ἴλε8ς οἰτ1ε8, 

Ἡ ῖςοῖ.᾽ 8. ν.) δηὰ Μτ. ΟἸαγκ (' Β. Αἰ125,᾽ Ρ. το3) 
ςοηϊεοΐυτε [μα ΜίΒγορΒοί Β-πηδίπλ 15 Ἰἀθηςο Δ] 
νὴ ἢ “ Ζαγερμδίῃ (μα δοοηροῖῃ ἴο Ζίάοη " 
(ι Κ. χυῖ. 9), [6 ϑαγορίὰᾶ οἵ Ὡς Νεν Τοβί. 
ΤΠ πᾶπιὸ ἰ5 Ὄχρ δίηθα ΟΥ̓ ΒΟΠ1ῚΣ 848 ΠΙΘΔΏΪΠΡ 
Βοί-ϑργίηρϑ, ΟΥ̓ οἴμοῦβ 85 5341{-Ηἰΐ5; ἐ. 6. ρἰ[8 
ψθογο ἴπ6 568- Δίου νγὰ8 ονυδρογαϊθα ἴὉσ [Πς 
546 οὗ 115 853411. (ὐόβθη. ἌἼχῃ ϊδιηϑ [ἴ 45 “"δῃλο ἢν 
ἕλεϊοσίοϑ πϑᾶγ ἴ36 νυδῖοσβ." Κηοῦοὶ, {τδεϊης 
(ὃς ψοτὰ ἴο αυϊξα δηοίδου χοοῖ, γεηάθιβ ἴἃ 
“ βοῖχβίβ οὗ νναΐοσβ," δηὰ σεΐεσβ ἴῃ 6 ἤδῆθ ἴο 
(6 οσορίοιιβ 5ργίπρβ οδ᾽ εὰ “Ἵ4;π ΜΜειδεῦβ οἵ 
ΜΜιωδεϊγί γε, αἴ ἴὰς ἔοοϊ οὗὨ [πε 1115 ἃρ ΒΊΟΝ 
18 ἴ)6 ρτεδί Ρδ85 Ἷδι]εαὰ “8.21 ΤΎτσΙΟΥ πα ἢ 
ὅοπι ἴπ6 ἰηἰοτγίον ἴο ἴῃς σοδβῖ; 50 4130 Και] 
δηὰ Ὁ ζγ. Τβοζώβοη (΄ "Δηἀ ἀπά Βοοκ, Ρῥ. 303). 

18. Βυξ αἱ γον ἐδὲ εἰξὲε: ἐῤαὶ «ἰοοά “.} ἐπ 
ἐδεῖγ οσἰγεησίδ.) Ἀοηάοῦ: “Βα [80 οὐ(ΐθ8 
δίαπἀΐηρ 9808 ὁ5 ἐΐβ οὗ 111 (ςξ 
7ετ. χχχ' 18). ὙῊδ τηθδηϊηρ 8 5 ΓΊΡΙῚΥ δῖ, 
ψἢ (ἢ ς ὀχορρῦοη οὗ ΗδΖοσ, [|οβῆυδ ἀϊά ἠοῖ 
Ὀυσχῃ ἴδ οἰσ5, ουϊ Ἰοῆ! [Πεπὶ βίδπάϊηρ, ες ἢ 
Οἱ [5 ἔοττηοσ ἴθ. ΤῊΪ8 5116 18 βϑροίη οὗ 85 ἃ 
Ἡ1]1, θδοδιι56 5.1 Γἢ νγα8 [ἢ 6 ΟΓΙΠΑΤῪ 81:16 σΠΟΘθ ἢ 
ἴοσ οἱθ5 ἰῃ σὐδηδδη (ςΐ. 8.. Μαῖίϊ. ν. 14). 

16. σο:δεη. (ἔ οἱ Χ. 41. 

17. Τόὲε »ποιικί Ἡαίαξ. 1.6. (45 τλλτῷ.) “ἴῃς 
βιῃοοῖ (ΟΥ 4] 4) τηουηΐδιη. ΤὍὌμὲ πᾶπις 
ΟσσυΓ58 ἀρᾶΐη ΟἿΪΥ ἰῃ Χίϊ. 7, δηα ἴπογα, 85 Βογο, 
ΒΕτΤΥ 68 10 τηδῖς ἴῃς ϑουΐδογῃ 1πλϊξ οὗ [οβμυ4᾽5 

δενν τῃεηλ. 
18 Ϊοβῆυα τηλάς ὑγὰγ ἃ ἰοηρ {ἰπὶ6 

ἢ 411 τΠο86 Κίπρβ. 

ὉοΒαημοϑίβ. [{ 83ι:118 ΘαΌΔΙΪΥ τν6}] βονοσαὶ οὗ 
ἴῃε ΓΑΠρΕῈ5 ποᾶσ ἴδε βουῖἢ δογάεγ οὗ Ραϊεβίίης, 
δηὰ [ἴ 15 υποοτίδίη ψνΒ]οἢ οὗἩἨ ποτὰ ἰ5 [ἢ 6 οὔθ 
Πογα ἱπάϊσαῖϊθα, Μχγ. ΑΕἸαγκ, (" Βιδ]ς Αἰἷδε, 
Ρ. 15), ἀφ Πθ5 1 στ ἴΠ6 τηοάσγῃ υεῤεοὶ 
εἰ» Μμένγερ, 5 ΧΟ τὰ] 68 βοιἢ οὗ τς Ποδά 
868 ; Κηοῦεὶ ψ πὰ [τς πηουηίδίη σάμγαρ οΥ 
ἡΜΜαάεγαὐ, οὐ νος ἢ 566 ΝΠ. ΧΧΧΙΙ, 10 ; ΕΔ 
ἃηὰ οἴμεῖβ σὰ ἴἢ6 γδῆροὸ οἵ ψὩϊῖο ΟΕ 
ὙΠΟ βῳΓεἴςπε8 Οὔ] Δ ΘΙΥ δογοθ8 τς Ἰοντοῦ 
δτουπάπ δδοιι οἰρδξ πλ11658 δου οὗ [6 Ὠεδά 
8εᾶ. ὙῊΪ8 γᾶπξε ΠΙΔΥ Μ0Ὲ}} Ὀ6 “86 ϑιηοοῖ 
ΤΑΟῸΠΓΔ1Π5 ἢ 1 αυδδίίοη. [ζ ἔοστηβ ἃ ςοῃ- 
βρίσιιουβ ἔδαΐυγε 1η (ἢ 6 ΣΘΟΡΤΑΡὮΥ οὗ [παῖ ἀ18- 
ας, ΤὨα νδ]]οὺ βου οὗ ἰἴ 15 “δε [ἢ6 
Ατδῦδ, ποσί οὔ ἴ Ε]-Ομοσ. ὕνρ (5 οἰ ἔς 
15 ἴῃς ρ4895 νοι ἈΟδί βοὴ σοχζαγὰβ 45 [86 
δποίθης “ααἰεῤ- Δξγαὐδίνε (8856 οὐ Νυπι. 
χχχῖν. 2-.5). 

Βααμφαά.} Τμῖ5 ἴονχῃ (πιεηθοηεά δραίη 
ΧΙ, 7, Δηά ΧΙ. ὧδε μας μονα ΡΑΓΔ116] ἴο 1Π6 οὔθ 
Ὀοΐοσα ι.38) 58 ῬΓΟΌΔΟΙΥ Ῥδηθδβ, [πὸ ϑασοδ 
ῬΏΠΙΡΡΙ οὗ Ἰαῖεγ ἔπηθβ. 80 Ἀοδίπϑοη, οη 
Ἀδυχηοσ, Κεοῖϊ, ο. ὉΠ ἤᾶπια Πλ6Δῃ8 “ ΌΟΡ 
οἵ ἙΟΥ͂ οὗ Β42]" (Κεῖ]), οσ ἃ ρίδεε νβοσγε Βδδὶ 
γγᾺ8 ὙΟΓΘΠΙΡΡΟα 85 [86 γίνεσ οἵ “ ζοοά Ἰποκ ᾿ 
(σεβθῃ., Εγϑ): ςἢ, [8. ἴχν. ς. 1ἴ ννᾶ5 ῬγΟΌΔΟΪΥ 
[86 54π|6 845 ἴπε Βαα,- σγηιοη οὗ Τυάρ. 111..3, 
δηράὰ σ Οἢγσγ. νυ. 22. ΤΏοσα ΜΟΥ ΠΊΔΗΥ 58Π0- 
[υδτίε5 οὗ ΒΔ] οἡ δηά ποὰσ Μουηΐ Ηειτηοῃ: 
8εὲ6 οὐ Ὠευΐ, 1. 9φ. Βααίδεξ, ψΒϊοἢ 5ΟΠΊ6, 
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4 εὮ. 9. 3. 

ΤΟΘΗΤΛΑ. 

Ι9 ΤΒεῖα ννᾶβ ποῖ ἃ οἷ τδαῖ 
τδάε ρεᾶςσεα ἢ τὰς ΤΠὨΠ]άγεη οὗ 
5γδβὶ, βᾶνα “τὴς Ηἰνιτεβ τῆς 1Π}4]- 
τΔηῖ5 οἵ (θεοη : 41] οὐδέν τον τοοῖς 
πη δῖε. 

20 ἔογ ἰξ νψὰβ οὗ τῆς ΙΟΚΡ ἴο 
Βαγάεη {μεῖγ- ἤεαγίβ, (δῖ {Π6Ὺ 5ῃου]ά 
ςοπλς ἀσαϊηβδῖ [5γδδὶ ἰπ Ὀδί]ς, τηαῖ ἢς 
γτιϊρης ἀεβίγου τΠαπὶ υτίοτὶγ, πα τη δῖ 
ἀπο πιρς ἤᾶνα πο ἔδνοιτ, δυῖ τῆδῖ 
ἢδ πιρῃς ἀδβίτου {ἢ πὶ, 45 τ[ΠῈ ΓΟΚῸ 
ςοιππγχαηάεά Μοβεβ. 

21  Απά δῖ τἢδι {ἰπγ6 σδπια [οϑῆιιᾶ, 
ἀηὰ εὐ ΟΝ τὴς Απακίπι5 ἔγοπι τῆς 
τηοιηζδίη8. ἔτοιῃ ΗΠ δτοη, ἔγοτι Ὠ)θὈὶτ, 
ἔτοηι Απδρ., δηὰ ἔγοπι 8]1] [ες τηουπ- 
τίη8 οὔ ]7ιάλἢ, δηά ἔτοπι 411] τῇς 
τηουηΐδίη8 οὐ ἴΙβϑδεὶϊ: Ϊ]οβῆυδ ἀε- 
Β[ΓΟγ δα (Π6πὶ υπτο Υ] ἢ (ΠῚ Γ οἰτ|68. 

(ε.σ. Κιίο, “ Επογςεὶ." 5. ν. Βαδ]- δα) πᾶνθ 
ἰἀεπὈΠεα 45 ἴδε βροῖ ἴῃ ηιυδϑβίίοῃ, 15 ἴοο ἔδσ ἴο 
[η6 ποσίῃ, δηά Ἴοοιυ]Ἱά ποῖ δὲ ἀδβοσι θά 85 πη δῦ 
πιουηΐ ΗἩογοη. Μουϑθονυσου, 1ἴ 566 Π|8 σοσίδι η 
(αἵ [Π6 σοπαμιοϑίβ οὗ ᾿οβῆυα ἤδνεῦ οχίεπαάθα 
ΟΥ̓ΕΥ ἴῃς ψ ΠοΪΘ οὗ [η6 [δϑίηθββοβ δγοιιηά τηοιηῖ 
1, οὈδηοη, 85 τιυϑὲ βάν Ὀθο [6 οὯ86 ῃδὰ ἢ6 
τοδομοὰ Βαδθοκ. 

108. υοεῤμα »ιαδε «υαὐ΄ ὦ ἰοηρ 1ΐ»ι.1] Αἴ 
Ἰεᾶϑὲ ἔνε γοᾶγβ; δοζοσγάϊηρ ἴο οἴδιογβ, βϑϑούθη 
ΥΟΔΓ5 (5ε6 Οἱ ΧΙΥ. 1ο, δηὰ [πἰτοαἀυςίοη, ὃ 4). 
{{|5 ονϊἀδηΐ ΤΌμὰ [818 γοσβα τΠδὲ [18 δηὰ [86 
Ῥγδοραϊηρ, σπδρίογ οοπίδίη ἃ ὙΈσῪ σοηάεηβεά 
δοσουηῖ οὗ ἴπ6 ννᾶγ8 οὗ [οβῇυδ, ρίνίηρ ραγί!- 
οὐἷδτβ δρουΐ ἰοδάϊηρ Ἔυθηΐβ ΟἿ]Υ. 

40. Π «ὐα: οΥ 1δὲ Τογά 1ο ῥαγάεη ἐῤεὶν 
δεαγ. Οὗ ΒΘ ευΐ. 11. 30, ἀπά Εχ. ἵν. 21, υἹῖ. 
4,ὈἉ Δὠηὰ ποῖοϑ5; δηὰ ἴπ6 ϑοῃο]ϊδδί οἡ ΘΟΡΆὮ. 
“Απᾶρ. 616:- 

Ὅταν δ' ὁ δαίμων ἀνδρὶ πορσύνῃ κακὰ 
τὸν νοῦν ἔβλαψε πρῶτον, ᾧ βονλεύεται : 

δῃᾶ (ἢ Ῥγονεγῇ : “" Οὐοτὶ Ποὺ νυ] ρογάοσε 
ῬΓ5 ἀοηηοηΐδί.᾽ 

21-22. ΘΌΟΡΡΙΕΜΕΝΤΑΒΥῪ ΝΟΤΙΟΕ ΟΕ ΤῊΕ 
ἘΧΤΕΒΜΙΝΑΤΙΟΝ ΟΕ ΤΗΕ ΑΝΑΚΙΜΒ, ΑΝῸ 
ΟΟΜΡΙΕΤΙ͂ΟΝ ΟΕ ΤῊΕ ΝΑΒΒΑΤΙΝῈ ΟΣ 
]οϑηυ ΑΒ ΟονουεϑΊ138. 

1. “211. τῥαὶ 1»ι..71 1.6. ἴ σοουγϑο οὗ ἴδ6 
“ἸοΩρ Ἐπλε᾽ πιοηξοηδά 1ἰῃ γοῦβα 18. 

ἐδε “παξι»ι..7] ὙὌῸ6 ϑρθοΐαὶ πιοπίοη οὗ [ἢ15 
Ροσίίοη οὗ Ϊοβίνυδ᾽5 ςοπαιιεβίβ 18 ϑυρρεϑίθαά ὉΥ͂ 
[Π6 παττδᾶνε οὗ Νυπ). ΧΙ. 21 5464. (ΘΟ Γα 566 
ῃοῖο8). 45 1ἴ ννὰβ ἴδ6 γεροσΐί οὗ [86 ϑρὶθβ 
τεβρεοῖης ἴῃ6 Απακὶπὶ8 Ὡς, δῦουθ 8)]}, 
ΒίΓΌςΚ ἴΕΓΓΟΣ ἰηἴο ἴΠ6 5Γ846}1{65 ἴῃ πε νυ] άθγ- 
Π655 (εξ. Νυπι. ΧΗ, 11), δῃὰ οδυβοὰ {πεὶγ 
[1 1}}6558 του γπλυτηρ δηά σονοὶῖ τ Ναπι. χὶν. 
154), 50 ἴδε βσδογρά νυ θοῦ χο68 ὑδοκΚ Ποῖα ἴῃ 

ΧΙ. 

22 

Χ]ΠΙ. [ν. 19---Δ, 

ΤΠοτο νγᾶ8 ποπε οὗ (ἢς Απᾶ- 
Κιπι8 ἰεῖς ἴῃ τῆς Ἰληά οὗ τῆε ςἢ}]}- 
ἄγεπ οὗ ἴἰβδεὶ : οὐἱγ ἱπ ὐΖᾶ, ἴῃ 
(σαῖῃ, πὰ ἱπ Αββμαοά, τεγε σγε- 
τηδιηςα, 

23 80 [οἌβῇυδ τοοῖς (6 σχῇο]ε ἰαπά, 
Δοσοσαϊηρ ἴο 411 (Πδῖ τὴε ΠΟᾺΡ 5εἰά 
υπίο Μοβεβ; δπά Ϊοβῆυδ ρᾶνε ἰΐ ἔογ 
ΔΠ ἱπῃμεγϊδηςε ὑπο [βγαοὶ “δοσογάϊηρ ἍΝ α, 
το {πεῖγ ἀἰνἰβίοπβ δγ τι εἰσ ττῖρεβ. Απά ὅτ ἢ 
τῆς ἰΔπά γεβιθά ἔγοπι ΨΨΆΓγ. 

ΟΗΑΡΤῈΚΒΚΝ ΧΙ]. 

1 72: ἔύο ξέρε τυλοῦό εομεπέγος ἤἤοσες ἰοοῖ απα 
αἰ εροσεάί οὐ 7 7724 ομὁ απα ἰλέγίν Ζίμρε ο» 
ἐἀε οὐδε εἱς ογάαν εὐλέελ οελμα «ηιοίε. 

ΟΥΝ τ:ἢεβε ἀγέ τε Κίηρβ οὗ τῆς 
ἰαηὰ, ψιϊοἢ τῃς ΤὨ]άγεη οὗ 

ἢ8 5ἴοιγ ἴο γεοογά ροϊπίθα!υ ἴδ ουθσῖῆγουν 
οὗ {815 σιρδηξίς ἀπά ἐοττηϊ ἀδθϊθς σταοθ. Ου [πὸ 
ΑΠδκιίπιβ, 5866 ποΐο οἡ Νιπι. ΧΙ. 221. ὙΠΕΥ͂ 
μὰ {πεῖς σμϊο δες ]επηθηῖβ ἰη ἴπ6 τηουπηίδίπ5᾽ 
ατουηά Ηθρτοη. 

Ηεόνοη.)] 8ὲε6 οῃ Χ. 3. 
εὐϊ».] 8686 Οὔ ΧΥ. 15. 

“πω. ΑΔ ὄ ΟἿ ἴῃ ἴπε τηουπίδίη ἀϊϑίσιςϊ οὗ 
7υάδῃ, Ἰγίης 5δοπὶα ἀϊδίδηςε βουῖῃ οὗ Ηεὔγοῃ. 
11 51}}} θεᾶγϑ 115 δποίεπε πᾶπιο (ϑεε κοῦ. “Β. Κ.᾽ 
ἷ..494, 495). 

ἀεείγογεδ ᾿Ἴἰδένε ὐϊεγὶν «υἱὲ ἐδεὶγ πρφς 
]οβῆυδ ἀεἔοαϊοά ἴποπι, σαρίυγεα [Ποὶγ οἰ 65,8 
Ἔχρε θὰ ἴῃοϑο ἴΠαΐ ἐβοδρεά ἴῃ ϑυνοσὰ ἔτουὰ [86 
Ἰδηά οςουρίοα ὈΥ̓ πἰ5 ἅστηϊ68. ὍΠ15 στεπηηδηῖ 
ἴοοκ τγεΐιρε (566 [Π6 πεχῖ υθγβθ) ἴῃ ἴῃ πεῖ ζἢ- 
θουγίηρ ῬΒΠΠΙ5ΈΠΘ ἴοννῃ5 ; ἤτοπὶ νὩϊοἢ [ΠΟΥ 
ΔΡΡΘΔΓ (566 ΧΥ. 13 564.) ἴο αν γεζυσησα ἴο [86 
περῃδουτμοοά οὗ Ἠεῦγου, ῬσγοθΑΌΪΥ νυ ]5ῖ 
]οβῆυδ ννὰβ ἐραυνς ἢ]5 ϑυσζοβϑοβ ἴῃ [δ6 
Ποσῖδ, δπά μαὰ ἴο ὃ6 ἀραίΐη ἀγίνθη ουῖ, 5 1ἵἴ 
ΔΡΡΘΑΓΒ ἔγοπι [πᾶρ΄ 1. 9 544. ἀἴοσ ἴῃ ἀθδίῃ οἵ 
]οϑῆυλ, δπὰ {ῃογείογε ΤΩΔΩΥ͂ γοᾶγβ δῇοσ (ἢ ς 
πη μεγε Ὀείοσγε 5, ΟΥ̓ (δὶοῦ δηὰ Οἰδμηϊεὶ. 

ΔΩ, Οαπκα, Οαἰό, “4:6ά4ο4.71 ΟἿ οἡ χῆϊ, 2. 

48. υοεῤμα Ἰοοξ ἐδε «υδοίε ἰαπά ὍΠοθς 
ννοσαὰβ ἱπηροτῖ δὶ [οϑῆυδα Βδά τρλδγομθὰ τὰ 
δηὰ ἀονγῃ {[ΠῸ σου ΠΙΓΣΥ ἴῃ 4}1} ἀϊγοςιοηβ, δηὰ 
Πδὰ ονογοοῖηθ ἃ]}1] οὐετὶ σοϑιϑίδηςσθ. ὍΒΟΓΟ 
ἍΟΓΟ, Ποννουθῦ, ΠΊΔΩΥ αἰβίσιςῖβ ΟΥ̓ ΩῸ τηθδη8 
1πογουρὮΪΥ δηὰ ΠΉΔΙΪΥ δυθάμυοά, ΤῊϊβ ἀρρθαᾶγβ 
ΟἸΘΑΓΙΥ ἴῃ ΧΙ. 1-6. 

ΟΗΑΡ. ΧΙ]. ΟΑΤΑΣΙΟΟΌΕΣ ΟΕ ΑἸ, ΤῊΗΕ ΚΙΝΟΞ 
ΟΟΝΟΕΒΕΡ ΒΥ ΜΟΒΕΒ ΑΝῸ Ϊ|ἰοϑησα. 

1-ό. ΤΊ Κίηρβ δηὰ σου σοηημεγεά ὈΥ͂ 
Μοϑεβ οἡ ἴδε εαϑί οἵ [ογάδῃ. 

1. Γγονὶ {δε γίυεγ “γποι] ΤΙ ιβ τίνεσ, οὰ 



ΦΟΘΗΟΔ. ΧΙἧ]. 

Ιϑγδεὶ βπιοῖθ, πὰ ροϑβϑεβϑεα {Πεῖγ ἰδπά 
οη ἴδε οἵἴδεγ 8ἰἀς Τογάδη τονγαγὰ (ῃς 
Πδίηρ οὗ 16 βιη, ἔτοτῃ ἴΠ6 τγίνογ Ατ- 
πο υηΐο τηοιηΐ Ηδετπιοη, δηά 1] ἴῃς 
ρἰδιη ου τε εδϑῖ: 

2 “581:1}8οη ἰκίησ οὗ τῆς Απιογίζεϑ, 
ς Ὧο ἄνες ἰη Ηκβῆθδοη, ἀπά τυ]εά 
τοι Ατοεῦ, νν ἈΪοἢ ἐς ὑροη τὰς ὈδηΚ 
οὗ τε τίνευ Αὐῆοη, δηά ἔτοπι τῃδ 
πη] 4416 οὗ (ἢς τίνεγ, δπά ἴτοπι μα] 
Οπελά, ἐνεη υηΐο {μὲ τῖνεγ [Ὁ ὮὯΟΚ, 

ν. 5-8.]} 6, 

ς Απά τεϊρῃβά ἴῃ τπηουηΐ ΗετγπΊοη, 
δηά ἴῃ δϑαίςδῃ, δηά ἰπ 11 Βδϑῆδη, 
ἀπο (6 Ὀοτάεγ οὗ τἴῇ6 (Οδβυγῖαβ 
ἃπὰ τῃε Μδδομδίῃϊζεβ, δηὰ μα] ΟἹ] εδα, 
τῃ6 Ὀογάογ οὗ δίῃοῃ Κίηρ οἵ Ηςβ}- 
θοη. 

6 ΤἼΠεπὶ ἀϊά Μόοβεβ τε βογνδης οὗ 
τῆς ΙῸΚΡ δηά τς Τμι] άγεη οὗ 1βγαεὶ 
8η11τ6 : ἀπά ᾿Μοβεβ (ες βεγνδηῖ οὗ τῆς " Νιπι. 3. 
ΙῸᾺΡ ρᾶνε ἰξ 2 ἃ ροββεββίοῃ ὑπῖο ἴδευ. 3. τα 
τῆς Εευθδεηίτεϑ, δηὰ τῆς Οδάϊιεβ, δπά “Ὁ 13. δ 

», 

τυλτεὴ ἐς τὴς θοτάεγ οὗ τῆς ςμι]άτεη οὗ 
Αποη ; 

2 Απά ἔτοπι τῆς ρῥΪδίη ἴο (ἢ 868 
οἵ ΟἸΒΙππεγοίῃ οὐ ἴδε εαϑῖ, ἀπά υηϊο 
τῆς 364 οὗ τῆς ρ]αίῃ, ευεη τῆς 8410 5368 

», Τὰς οῃ ἴηε εαϑίῖ, ([Π6 νγᾶὰν ἴο Βεῖἢ-} 68}1- 
τ δ ΘΙ; δηά ἔτοπι "πα βοιυῖῃ, ὑπάεγ 
ἀκα ας ΑΒ ἀοΙἢ-ΡΙϑρα : 
.ἂξ 4 ' Απά τδε ςοαϑὶ οἔ Ορ Κίηρ οὗ 
ὕχα, Β4β8ῆδη, τυλιεῖ τυας οἵ ἔτῆς τεπιηδηῖ 
ΚἸΣῚ2 οἔτιε ρἰδηῖβ, ται ἀννεῖς αἱ Αϑῃςδγοίῃ 

ἀπά δὲ Βαγεὶ, 

τς Πα] ἐγῖρδε οἵ Μδηδββεῇῆ. 
η  Απά {τἢε5ε γέ (ῃς Κίηρβ οὗ 

[6 σουπον ψ οἢ [οβῆια ἂπά τῆς 
ἈΠ] άγεη οὐ ἰβγϑθὶ βιηοῖε οἡ τῇ 8 8146 
]ογάδπ οἡ (ἢς ννεϑβϑῖ, ἔγοπι Βδα]-ρδά ἴῃ 
[6 ν]| ον οἵ [νμεϑᾶποη Ἔνεὴ τπίο 
ἔτῆς πιουης Ηδίακ, τπδὲ ροεῖ Ὁρ ἴο Ὁ οἱ. τε. 
ϑεῖγ; ψ ῖς ἢ ]οβῆσα ρᾶνε ὑπο τπε ἢ 
{τρε8 οὗ ἰβγδϑὶ ,3ὉΥ ἃ ροββεββϑίοη 80- 
σογάϊηρ; ἴο [ἢ εἰ αἱν 5108 ; 

8 ἴῃ τῇς πιοιιηίδίη8, ἀπά ἴῃ (δε 
νΆ]]6γ5, ἀπά ἴῃ τῆς ρ]δίηβ, δηά ἴῃ τῇς 

---..«-αοσ,ἡ Ἕ ἙἜ ὐὉὕὉὦαὕβ...0..............»ὦτὍττὧτὧτὧτ ῦῦὀὺ | μα πωυαπ στὸ» πευττ τοστιυτ, τος νκιγανκιυτταπειιαποιματτνυκυκοτοκααν τ πμμσαεσμςντν ἀπρππα τίσ καὶ, τρνσῃκατοστον σαικσκαν μαι τα μ, αῦμαν ὡσ αυταρη υσσιαι ας ὡϑμυυυ αν αν παρ τη υ͵-᾽᾿ατΟ τ συ υυ απ ον μη -πσ: οὐ θηυττη τπντ᾿ττα᾽ υμυη υωτμἑη᾽ ὡσηη᾽Ὺ ὑὰ- ͵ρῃαἑ τευ. -ὡακτυ παρ αυπτξὩἈΣΑ σετσσεῃπεσισηι σα ασε, τινε παστανηηκεῖηων τυκικεατσπτσκακωραμαῖκηρυτακωςεασσς ορτασσσσσσσττηςαξσεσανν 

ψἢἰςἢ 966. Νυπι. χχὶ. 11, δηά ηοῖο5, ἔοστηθά 
(Ὡς θουπάδγγυ οὗ ἴῃ6 Απλου 8ἢ [ΟΣΤΙΟΥῪ ὁ 
ἴΠ6 δουῖ, δηα σΟῃ5Ε ΙΘΠΕΥ οὗ (ἢ6 σοηαιιοϑῖβ 
οὗ [6 5γ86]168 ἴηὴ [15 ἀϊγοσοη. ὙΠ ΠΟΥ͂ 
τετὰ [ογϊάδθη ἴο ἰηνδάθ ἴΠ6 Μοδϑι 5} ἰδπά 
τς ἸΔΥ οἡ ἴδε βου οὗ [86 Ατηοη. 

"ποισιὶ Ηεγτιοη. 866 ου ει, 11]. 8, 9. 

αἰ! δε ῥίαίπ οπ ἐδὲ εα5.. 1.6. ἴμε ἀγαῦδὴ 
ΟΥ ἀεοργοβϑεὰ ἰγαοῖ δἱοηρ ἴῃς εαϑί θη οὗ 
]οτάδη, ἴδε πιοάεγῃ ΕἸ - ΟοΥ (5εεὲ οὔ Νυμπι. 
χΧΧΙΪ, 1). 

2, Ηεεδόδοηπ.] 866 οὔ Νιπηι. Χχὶ. 25. 

“γοεγ.) 866 οἡ Ὠουΐ. ᾿ἰ. 26. 

οι ἐδὲ »ιάδἰο 9 ἐδε σίυεν. 1.6. 15 ἂΡ- 
ΡΕΏΓΞ ἴτοπὶ χΧὶ!. ο, τό, “ ἔτοπιὶ ἴδε ΟἿ {παῖ 15 
ἴῃ ἴῃς πιηάσὶ οὗἔἩ [δε τίνοσ "Ὁ" υἱΖ, Ασ Μοὰᾶῦ 
(ϑε6ε ου ΝΌπι. χχὶ. τς, 28, αηὰ ει, 1ϊ. 16). 

δα! Οἰϊεαά. Οἰεδὰ 15 βεγε υϑϑὰ 48 ἃ 
ἘΕΏΕΓΔΙ Ὠᾶπιθ ἴογ {πὸ ψἤοΐο ἀϊδίσιςξ οαϑῖ οὗ 
]Ἰοσγάδῃ: 50 ἰη Πουΐ. χχχῖν, 1: 1: Κίηρβ, ἱν. 
το: οἷ, οη Νυπ. χχυϊ. 29. Οἡ [Π6 Κιηψάοπι 
οἵ 5:8οη, ν»ϊςἢ οχιοηάοά ἔγοπι [ἢ [ΔΌΌΟΚ ἴο 
ἴδε Ασποὴ (5ε6 οἡ Ν πὶ. χχχὶϊ. 1). 

δε σῆνεν Ζαὁδοζ. 8εῈ οὐ Νπι. χχὶ. 24. 

3. Σγονι ἐδε Ρίαπ.) ἘδηΘοΥ ΟΥΘΣ [89 
ῬΙιδΐπ, ἴοὉσ ἴπὸ νυοσγβ ἀθϑοσῖὶθο ποῖ οὔθ οἵ 
ἴθεο Ὀουηάλτιος οὗ ϑ:ῃ0η᾽5 Κίηράοτῃ, Ὀυΐϊ ρΡατί 
οἵ τῆς ἰειτοσυ ἱποϊυάοα ἰῃ 1, ἐ.6. [ὴ6 δαϑίεσῃ 
ΡΟΓΏΟΙ οὗ [6 Οοτ (566 οἡ ὑϑῦβα 1), Ὀδεΐνγθθη 
(δς 568 οὗ ΤΙδεγίδ5 δῃὰ [ῃ6 Π)οδὰ 868. 

Βε1-)εαδίνεοί δ. 1.6.“ ουϑε Οὗ Π6 νναϑῖθβ :" 
866 Νι;π. ΧΧΧΙΙ, 48, ΧΧΧΊΪ, 28, δηὰ ηοῖο. 

“4:δάοδ-ρσαδ. 8εὲ οὐ Ὠουΐ, 11]. 17. 

4. “:διαγοὲῤῥ.] ΟἿ. Οεη. χίν. ς, δῃὰ ποῖδ. 

Ἐδρεὶ.) 866 οῃ Νυπι. χχί. 33. 

5. ϑαίεαϑ. 8ε6 οἡ Ὠθυΐ. 11}. το. 

ἐδε Οεεδωγιΐε, ἀπά δὲ Μααεδαϊ δ... ΟΣ. 
Ἀεαῖ. 11. 14, ἀπά ποῖο8. 

ῥαΐ Οἰεα4.1 1.4. υαπῖο [πε “ ΠΑ] ΟΙοδά " 
οὗ νϑῦβϑὸ 2, ΠΙΟἢ νν85 ἰὴ ἴΠ6 ἀοπιηδίη5 οἵ 51:Ποη, 
ἀηὰ ἔοιτηεά ἴδε Ὀουπάδτιγ οὗ Οκ᾽5 Κιηράοιηῃ 
ου ἴδε βοι.ἢ. 

Θ. Ὧο:ες . .. σαυε 1 ὔῶὸῶὸγ ἃ ρο“:6:πἰ9π.} 
1.2. ξανθὸ ογάουβ (μαξ {Π|8 [γδηβ8-) ογάδηϊς ἀϊ8- 
ἰγῖςῖ βδβου]ὰ δὲ δ]Ἱοϊ(εὰ ἴο [πὸ ἵἔνο {1068 δηὰ 
ἃ 41. Ὑηεδα ἀϊγοοῖϊοῃβ ὑγεσα δοῖιδ! ν οχ- 
δουϊεά ὉΥ [οϑῆυα δῆοσ ἴῃς ἀφαίῃ οὗ Μοβεβ 
(58ε6 οἢ Νυῃ). Χχχὶϊ. 28). 

γ-24. Κιῃρβ δῃὰ σου ΠΠῪ σοησαεγοα ὉΥ 
7οβιυδ οἡ ἴπε νγεβὲ οὗ Ἰογάδῃ. ὙΠῸ ΠαπιῈ5 
οὗ τῆς Κιῃρβ ἅἃγὸ ρίνθη ἴῃ ἴδε ογάδσ οὗ {ΠῸῚΓ 
δεῖ] εποοιηΐοσ ΜΠ  [οβῆυδ. ὙΠοδβα οηι- 
τηογαϊθα ἴῃ ὙΟΙΘ65 190-18 οἰἴΠποΥ Ὀοϊοηροά ἴο 
(ῃ6 Ιραριο οὗ {86 βουΐζδοσγη (δηδδηϊθϑ στηθη- 
ἰοηϑά ἴῃ Χ. 1: 544. ἴῃ 6 ῬΟΕΣ οὗ ψνὨ]Γἢ ννᾶ8 
Ὀγόκοη ἴῃ ἴπ6 δῖ] οὗ Βοίοσοη, ΟΥὁΎΨΨΟΓΘ 
αἱ ΔΩΥ ταῖς σοπαμπεγοά ἴῃ ἴπ6 σαπηραὶρη ἴ0]- 
Ἰονίης [παῖ δα[[16. ΤΠΟ56 πιοποηθα ἴῃ γΘΓβ685 
19-24 ΜΟΤΟ ἰῃ πκὸ τηδηηοῦ Τςοηηοοϊεά νὰ 
[ῃ6 πουΐδογη Ἴοηΐραογαῖοβ, χὶ. 1 54η4., ὙΠῸ 
ψογα ἀοίεαϊεοά δὲ ἴΠ6 ὟΝ αἴουβ οὗ Μοζοιλ. 



04 

ἢ εὮ. το. 

ΦΟΒΘΗΌΑΛ. ΣΙ]. 

βρυίηρβ, ἀπά ἱπ (ἢε νν ] ἀεγπαβ8, δπὰ ἴῃ 
της δουτῃ σουπίγυ; τμ6 Ηϊῖο5, τῃς 
Απιογίῖεβ, δηά τῆς (ὑδηδδηϊζεβ, τῆς 
Ῥεγιζχζίϊοϑβ, τὰς Ηἰνίτε5, ἀπά της [εδυ- 
8165: 

9 ἸἼ Ή͵ ΤΕῊς Κίηρ οἵ [εγίςδβο, οπε ; 
κε ἰΐηρ οὗ Αἱ, νιον ἐς θεβ4 6 
Βα. ἢ-Ε]. οπο; 

το "ΤῊε Κίηρ οὗ Ϊεγυϑαΐεπι, οπε ; 
ἐν ἘΝ οἔ Ηεὔτοῃ, οπε ; 

ἢε Κίηρ οὗ 7Αγιχυῃ, οηα ; 
ἰδ " οὗ λοι βἢ. οπα; 

ἢ ἰχίπρ' οὗ Ἔρίοη, οὔθ; “ἴδε 
ΤῊς οἔ Ὁ εζΖεσ, οπε; 

182 ΞΤ7δε Κίπρ οὗ [)εδῖγ, ομε ; τῇς 
Κίηρ οἵ σεάετ, οπο; 

18, σεάεγ.) ὙὍΠὲ Οεάοσ οὔ χυ. 9ς8, ἃ οἷν ἴῃ 
ἐδ τιουπίδίῃ αἰπετίοι ἴῃ πὲ βου τὴ οὐ ἴδ ἴεσ- 
ΤΟΥ οὗ Τυάδῃ πιεπποπεά ἀραίη, τ Οἢγ. χίϊ. 
". [{|8 δὸ ἀουδέ ἴδε τηοάδγῃ ὑεάωγ, “ἃ 
Ρίδος στ σιΐη5 οἡ ἴμῈ ὅσον οὗ ἃ δἰ ζῇ πηοι- 
(Δ τιάρε." Ἀοῦ. “Β. Ἀ.᾽ 11. 123. 

14, Ἡον»παδ. .. “γαά.1] 8ὅε6ὲ οὔ Νυμ. 
ΧΙν. 45, ἀπά χχί. 1. 

16. “ἀ4υιϊφη. Οὗ, Οςη. χχχυῖ. Σ. ΤΠ 5 
Ρίδοθ 18 ποῖ οογίδιηἷϊν ᾿ἀθηδοά, [τ νγᾶβ 
δἰϊυδῖοα, 45 ἈΡΡθαΣβ ΠΟΙ ΧΥ. 35) δοίνθθῃ 
7ατπιπα δηά ϑοςοῖ, ἰῃ {Π6 “Ὑδ]εγ " οἵ ἴῃε 
{ἴδε οὗ ᾿υάδῃ (8εῈ οἡ ἶχ. ). Ὑῆε ἴονψῃ 15 
οἰ Ἰεὰ ἂῆεγ ἴε ΠΧΧ. “ Οὐἀο]]απι" ἴῃ 2 
Μδςος. ΧΙ. 38. 1ἴ γ)ὲ8 οπε οὗ ἴμοβε ἔοσβεα 
ὉΥ Ἀεμοὔοσπι (2 ΟἾἶγ. ΧΙ. 7). ΤΒε ἕλτηουϑ 
“ραγε οὗ Αἀυ}14πὶ" (1 84π|. χχὶϊ. 1; 2 88π|. 
ΧΧΙΪΣ, 13) νγᾶ8 ὈῬΓΟΌΔΟΙΥ 1ῃ 4υϊΐϊε Δηοῖθοῦ ρατί 
οὗ ἴΠῸ σου ΠΙΣΥ ΠρΑΓ ἴπε τηοάσγῃ Κῤωγείξι, 
Ὡοΐ ἔχγ ἔἴτοη Βει]θ ἤρθη. ὅ66 Ἀοδίπβοη, 
“Β. ΒΕ. 1. 481, 4182; ΚΙίο, ’ Εδογοεὶ., 8. νυ. 
Αάἀυ] ]Δπι. 

160, Βει δε. 866 οῃ υἱϊ. 2. 

17. Ταῤῥιαθ.] ὙΤΐ8 ρίδοε 18 οτη θὰ ἴῃ 
[6 δοοουηΐ φίνγεη (χ. 28-39) οὗ ἴδε σλρίυγοϑ 
γΠ ἢ οηδιδὰ οἡ πε Υἱοίουυ δὲ Βείῃποσοῃ, 
88 ἅΓῈ «50 Βεοίδοὶ, Ηθρῆοσ, Αρδοκ, δηὰ [,8- 
ΒἤΔΓΟΏ, ΠΟΓΟ τηοπεοπθα ἰῃ γδγβθβ 16-18. ΤΠΕΥ͂ 
411 ἣο ἀουδὲ νοῦ οἱς8 πο ἢ σαϑῖ ἴῃ {ΠΕΣ 
Ιοὶ ψῖῖὰ [πὰ Κίηρ οὗὨ [Θγυβαίθτι δηὰ ἢ 15 4168. 
ΤΑρρυδῃ ἀρρεαῦβ ἔτοπὶ ΧΥ. 34 ἴοΟ πᾶνε Ὀξεη 
ἴῃ ἴῃε 54πὶς ἀϊϑίγιςϊ 45 Αἀι]}]πὶ δὰ [ασταυ ἢ. 

Ἡρῤῥδου ἢ Απ υπκηοόνῃ ρΐδοθ, Ὀγο δ ΌΪΥ 
[πε ἴονγῃ ΜΠ] ἢ μάνα 118 πάπα ἴο ““ἴπε ἰαπά 
οὗ Ἡερδογ" οὗ 1: Κ.. ἵν. το, δηά ἀουδε}658 
ΜΠ ΠῚ [ὴ6 του! οΟΥΎ οὗ [υἀ4ῃ. [ἴ πιιδί δ6 
ἀἰϊδθηξυ ϑῃεά ἔσοπι ἴ8ε Οδῖ}- ερβδεσ οὔ Ζε- 
Ὀυΐϊοη, ηδτηδὰ ἰῃ χίχ. 13. 

18. “ρῥεζ.) ῬτγΟΌΔΟΙΥ ἴπ6 Αρῃεϊκδῃ οὗ 
ΧΥ. 53,4. ἴονψῃ ἴῃ ἴδε πεϊρδουτδοοά οὗ Ηε- 

[ν. 9---21. 

14 ΤΊ [κίπρ οὗ Ηογπιδῆ, οπε; τῃε 
Κίηρ οὗ ΑΥγδά, οπε; 

Ις 1Τἢε Κίηρ οἔ Γι θπδῇ, οπα; (ἢ “ “ει 10. 

Κίηρ οὗ Αἀυ]]δπι, οπε ; 
16 “ἼΒε Κίπρ οἵ Μακκεάδῃ, οπε ; "β- το. 

τὰς Κίηρ οὗ Βειἢ-εὶ, οης; 
17 ἼΠε Κίηρ οὗ ΓΑρρυδῃ, οπα; 

τῆς Κίηρ οὗ Ηερδετ, οπε; 
18 16 Κίηρ οὗ Αρδεϊς, οπε ; τῆς 

ἰϊηρ οὗ "1, Ἀβμάγοη, οπς; ἡτος 
19 ΤἼα [Κίηρ οἵ ἱΜδάοῃ, οπε; “δε ἐών τι τι. 

Κίηρ οἔὗ Ηδζοσγ, οπε; 
20 ἼΤΠε Κίηρ οἵ δῃϊπηγοη-πΊεγοη, 

ομα; Πα Κίηρ οὗ Αςἤ5ἤδρἢ, οπε; 
21 Τῆς Κιηρ οὗ Ἰδδπᾶςῇ, οπα; 

τῆς Κίηρ οὗ Μερ!άάο, οπε; 

ὑγοῦ. ὍΤΠδ πᾶπὶὸ (Ξ “ δἰγεηρί 7) νγὰ8 ἃΡ- 
Ρἰεὰ ἴο βένεσγαὶ ρίδοεβ, δηἀ ἴμεϑε, βεσῆδρϑβ, 
ποῖ ἴῃ 41} σϑϑεβ ἴονγῃϑβ, ἴῃ υδγίουβ ρμαγίβ8 οὗ 
Ῥαϊεβίίπθ. Τῆς ἽΡΕΕ οὗ 1 84π|. ἰΥ. 1 (566 
ῃοῖ6) τηϊϑὲ δρραγθηῖ Υ̓́ πᾶνα Ὀδθη ϑἰϊυαϊοὰ 
ΓΑΙΠΕΓ ποιίῃννεδίνγαγά οὐὗἨἠ [εγυβαΐεπὶ ἴμδη 
ΠΟᾺΓ Ηρρτσοη ; τπαΐ Οὗ 1 84π|. Χχὶχ. 1, τ ἤθγα 
8411} επολτηροὰ Ῥεέοτο ἢἰβ ἰαϑὲ δϑίεϊα ὑντῃ ἴμα 
ῬμΠϑπεβ, νγὰ8 ποὶ ὩΣ ἔτομλ [εΖγεεὶ ; [πα οὗ 
ΧΙ. 4, δηὰ χῖίχ. 30, ν7χὲ8 ἴῃ [πε (ΟΥΓΙΙΟΥΣΥ͂ 
οὗ Αβμεσ, ἀπά ὈγοῦδοὶΥ ποῖ ἔδσ ἔτοπι δ᾽ άοῃ ; 
ἐπαΐ οὔ Κ. χχ. 2 (5εε ΠΟΙΟῚ γγ45 δξαῖἢ ΟἹ 
[86 οαϑίοσγῃ 5:46 οὗ [ογάδη 

Δασδαγομ ΤὨΪ8 Ραοδ ἷα ΠοΟΥΒΟΤΟ εἶδα 
παιηε. Ἀοβθηγλ ]]εγ Τσοη)εσῖαγεβ ἴμαΐ 11 18. 
ϑθδγοῃ, ἴπ6 ἴοννη ΨνΠ]ςοἢ ρανο 115 παπιὸ ἴο [ἢ 6 
οοἰεδγαϊοὰ Ρἰαΐη. Βυΐ (ἢ15 νου]ά δὲ 5ἰυδϊοὰ 
βοπιονῆδὶ ἴοο ἴδσ ἰοιναγάβ ἴῃ6 πογίῃ. 

40, δὶ» Γ᾽" ΓΌΟΝ. ΤΈΡΕΝ 
ἴο ϑΘΠΙΙΏΓΟΏ ΠΟᾺΓ ἴῃ6 Ὑνδίοιβ ὁ 
οὔ ΧΙ. 1). 

21. Ἰφαπαςδ.} Α Ἰ.εὐς8] ἴονγῃ (Χχὶ. 25) 
ἴῃ [με ἰεΥΤΙΟΥῪ οὗὨ Ι5βδοβαγ, θυΐ δϑβϑίξηεα ἴοὸ 
τε Μαδῃδϑβιῖοβ (χυΐ. τα; εὐ τ (ἢν. νῇ 29), 
του ΓΠΕΥ ἀϊα ποῖ Ἔχρεὶ [86 παῦγνθ ἰῃδ- 
δ! Δπηῖ8 (πάρ. 1. 27). [{ 18 ἰἀορηθβεά ὃγ Ἀο- 
δίπβοη, “ Β. Κ᾿]. 116, 85 ἴπε τηοάεγῃ Τααπμᾷ, 
ὨΟΥ͂ν ἃ 5118}} Υ]]]|ᾶσὲ, δυΐ πανὶηρ σΓυΐϊη8 ἤδᾶσ ἱτ 
ἴῃ ἴπε ρἰαίη οὗ Εϑάγαοεϊοη. [11 νγὰβ πεσὲ [ῃαῖ 
ἀρδς δηςουηίεγεά ἴὰε Ποϑβῖ οὗἉ δίϑεσα ([}υἀξ. 
Υ. 19 

Μερίἀ4ο.} 8εε νοϊ. ἱ. Ῥ. 457: δπά ςῇ. χυῖὶ. 
τ; ἰυάρ. 1. 27; ἼΟΓΟ, 48 4150 ἴῃ 1: Κὶ. ἵν. 
12, Μερ!άάο ἰβ8 στουρεὰ ψῖῖ Ταδηδοῆ. ΗθΓΕ 
ΑΠδιαζίδῃ, Κίηρ οὗ [υὐδῃ, βοα δῇεγ ἢς μαὰ θδθη 
ψουπάεαά ὈΥ͂ ἴδε6 ϑεγγδηΐβ οἵ Ϊῖεῇυ, ἀπά ἀϊεά 
1 Κ᾿ ἸΧχ, 27); δηά {πεγὲ [βία εποουηίεγοά 
Ἰμαγᾶοι Νεοδο, ἀπά νγᾶ8 5᾽δίη ἴῃ δῖε (2 

Κ. χΧΙ. 29; ςἔ, Ζεςῇ. χὶ!. 1). “ΒΕ ννδῖθυβ 
οὗ Μορι!άἀο " (εἶ [ξ΄ ν. 1ο, 566 ποῖθ), 8.6 
ΡΓΟΌΔΟΌΪΥ [6 ΡοοΪ5 ἔοσγπιθαὰ πᾶσ Μερι4ο ὈγῪ 

εαυϊναϊθηῖ 
Μεζοῦ (8εὲ 



ν. 22---24. 

22 ΤἸῇς ἰΐηρ οἵ Κοάεβῃ, οπε; 
τῆς Κιίπρ οὐ Ϊοκπεᾶπιὶ οὐ (ὐδγπιεῖ, 
ΟΠΘ;: ᾿ 

23 ΤῊ ἰεηρ οὗ ἢογ ἱπ ἴῃς οοδϑὲ 

ΦΟΒΘΗΌΑΛ. ΧΙἧ]. 65 
οἔ ἴϑογ, οὔὰἊ; τῆς Κίηρ οὗ “δε πᾶ- ἐ Οςα, τῷ. 
«ἰοῃβ οὗ Μὰ, σι οπα; 
.24 Τῆς Κίηρ οὗ Τιγζαῇῃ, ομε: 8]]} 

16 Κίῃρβ ΙΓ ἀπά οθθ. 

(6 Κίβμοη. Μοριἀἄο 18 ῬΡγοΌΔΟΪΥ [ἢ 6 ργεβοηΐ 
εἰ 1εἰλι, τὴς Ἀοχμδη 1! ορῖο (εξ. Ἀοδίηβοη, 
“Β, Ἀ.᾽1. 116, 328 544.). 

42, Κεάω δ. 1.. Κοάοβῃ Ναρῃίδ!, ςξ. 
Χίχ. 37: ἃ ΟἿ οὗ τοδιρο, χῖχ. 7; δηά ἃ [μεν]- 
ἸΟΔΙ οἰ, χχὶ. 32. ΤΕ δοῖὴθ οὗ Βαγακ, 
ζικε. ἷν. 6, το. [Ιἴ τῦαῶἦβ ἴἌκεη, δηά [15 ἴη- 
Δοϊδηῖβ ἀεροτιεὰ Ὁ ΤΊ; 1 Ἀ- ΡΊΊΈβεῦ (2 

Κ. χνυ. 29)... ὙΠῸ “ (δ665 ψὨοἢ 18 ἴῃ 6 Δ]1:- 
66," οὗ τ Μδος. χὶ. ό6ξ, ἰ5 οὗ οουγβὲ ἴπε 54Ππ|6 
Ρίδοθ. [τ 15 51}}1} ς]]οὰ Κεάφ, (Ἀ οΡίηβοη, 
“Β. Ἀ. 1... 366). Οη [δ6 ὕδῃλδθ, 8εὲ6 Νοῖς δ 
οῃά οὗ Νυμ. ΧΙ. 

οζηεαν. ΑἋΨὉ 1 οΥΌςα] ΟΕ (Χχὶ. 34) ἴῃ 
ἴῃς τεὐτιτοΥῪ οὗ Ζεδυΐοη, χῖχ. 11. 1 8 δ] 
ἸοΚιιδᾶπλ Ἰὼ ἴπεὲ Ηδεῦτεν οὗ τ: Κ.. ἵν. 12; 
δηὰΐ τγουξὰ [ἢ]18, τ] ἢ 18 ΡΓΟΌΔΟΪΥ ἃ ἰδίεσ 
ςοστυρίοη οὗὨ [ἢ6 ὨΔΠΊδ, ΠΊΔΥ πᾶνα οὔἱριηδῖοά 
τς πιοάετῃ Καίνιοη, νογο Ἐ δ ηβοὴ ΡΪλοα8 
[6 δηςϊεηὶ [οκηθᾶπι (' Β. Ε.. 114, 115). Τείΐ 
Καϊνιοη 15 ἃ σοῃϑρίσυοιβ δηά ἱπιρογίδηϊ ροϑί- 
ὕσοη, οοπιπηδπάϊηρ ἴμε πηαίῃ ραᾳ85 Δσσοβϑθ ἴῃς 
τ άσε θῇ (αττηοὶ ἔπι Ῥμαηίςϊα ἴο ΕπΥρῖ. 

Οαν»ἰ.] Οἰἴνθη ἴῃ χίχ. λό, 48 ἴῃ 6 βου ἢ γη 
Ἰιτη οὗ Αϑδοσ. Τῆς νψοσὰ πιθᾶη8 “ ἃ ἔστι }} 
Βεϊὰ," 45 ορροθοὰ ἴο “νυ ] θγηε58 (»η 45 
αγ). (ΟΝ [5. χχχί!, στό; |6γ. ἵν. λό. [{ 15 ποῖ 
ΑἸνΑΥγ5 οὐνίουβ βοῖβοσ ἴδε ψοσζὰ 15 υδεὰ 85 
ἃ ΠΟΙΏΙΏΟΩ ΠΟΙ ΟΥ̓ 8 ΡΓΟΡΕΙ ΠᾶΠΊ6, ςΐ. (4. 5.) 
2 Κι. χίχ, 221. ΤΒῈ ἴϑπιοιιβ τηουπίδιη τδῃ 
ὙΠΙΓῊ 15 πδληγθὰ ποσὰ δηά ἴῃ χίχ, 26, πο ἀουδί 
Τεοοϊνοὰ [ἢ6 πδῖὴῆθ ΟΔΙΤΏΘΙ] 88 ἀθϑουρῦνα οἴ 
115 Ἑδαγαςῖοσ, δηὰ ἴπι15 [86 πᾶπης Ὀδοδτηθ δΔη 
ΏἼ ]οτη οὗ θεδυ Υ δηὰ Ἰυχυγίδηοσε (οἴ. 15. χχχν. 
21) Οδηῖ. νἱ!. 4, ο.). Τδβουρῇ ϑδοσγη οὔ τυ ςἢ 
οὗ [5 δηςίοπί σι μη655, Οδττηοὶ 5111 ἀδϑοσνοβ 
15 πδῆῖθ. Τδὲ στάρο 15 δρουΐ δῆδθη π11165 
Ἰοῆξ, δῃ Ὀγαποδίης οἱ τοστὰ [86 ἠουίμοσγῃ 
εηὰ οὗἁ ἴδε πιοιυηϊδίης οὗ ΕΡὨγαὶπὶ πρὰσ Τοὐ 
Καΐνιοη (8εε ἰδϑῖ ποῖθ) Ἔχίθηάβ ἴῃ 4 ποσίἢ- 
ΕΒΓ αἰγοσου ὑπ|1}] 1 ἰογιηϊπαῖοθ ἴῃ ἃ 
θο]ὰ Χο) ΠΙΟΓΥ ἰονγεσίης οὐοσ 186 Μεάϊ- 
[ευγάποᾶῃ. [18 πιρῃοϑί ρασί, δῦουϊ 4 11168 
ἴτοτι Το]}] Κ αϊ ΟΠ, 15 ΠΕΆΤΙΥ 1750 ἔεεϊ ἀῦουθς 
ἴδε 5.28. [5 τποάεσῃ πδηῖο, ..ῤεί αν Εἰδα:, 
ῬΓΟΘΕΓΥΘΒ 58[1}} ἴῃδὲ δϑοϑοςίδί!οη τυ ἢ ἴΠ6 στοαὶ 
ἀεεάς οὗ ΕἸ 4ἢ, ἔτσοσὰλ τυ δῖοι Οαγηλθὶ ἀογῖνοβ 
ἴι5 οἰϊεῖ ὈΙΙΙ 4] ἱπίοσοσ.Ό Μουπί (ὐδστηοὶ 
ἍῺΔΞ ῬΙΟΡΔΟΌΪ, Ιἱκὸ 1 ἐθάποη, τοπὶ ΥὙΕΤΥ͂ 
δηςσίοεης Οδηδδη  ἰ38}} ἘΠπη68, τοραγάθα 25 5ρ6- 
ΟἾΔΙΪΥ βδοσοά ; δηά εἰηςε ἴδε αΐϊδσ οὗ ἴῃς 1, οσά 

ψο., 11. 

τεραϊγοά Ὀγ ΕἸ]δἢ (1 Κι. χνῇ]. 30) ννᾶβ δὴ οἱὰ 
οὔθ ΒΟ Β δὰ Ὀδεη Ὀγόκθη ἄονγη, Ο(δστηοὶ 
ὙγᾺ8 ὈΓΟΘΔΌΪΥ ΠΟ 658 οβϑίθεσηθά ὃγ ἴἢ6 [8τ86- 
1165 4ῖϑο. δεβραβίδῃ (Τὰς. " Ηἰβι. εἴ, 78; 
δυεῖ, “ ε8ρ.᾽ 5) ςοπϑουϊίοαὰ “1Π6 ογϑοὶς οὗ 
στη 6} (“ άᾶστῃοι! [οἱ ογδουϊυπι ᾽; δηά ἱπ 
Ἰαῖοσ ὕπιεβ [86 ςᾶνεβ ΒΟ δρουηά τονγαγάβ 
ἴῃς ψεβίοσγῃ δ] υδβ οὗ [6 γδηρο πανς Ὀδοθη ἔγο"- 
αυεηϊεά ΟΥ̓ ΕἸ τ ϑίίδη, [εὐνΐϑι, δηὰ Μιυ85}}- 
ΤΏΔΠ ΔΠΟΒοσῖο8. ὍΤὨε Τγάοσ οὗ (διτηοὶο οὐ 
Ὀθατγείοοϊοα ἔγίδγβ ἴοοῖκ [18 σίϑο τοηι ἴῃς οοη- 
νεηῖ ἰουηάοα ὉΥ 81. οὐ ΐ5, ΜΙ Γἢ 5111} σσοννη5 
(ἢΠ6 τννεϑίοσῃ μοδαϊδλπα. 866. οὔ Οδιτοοὶ, 115 
Βιϑβίοσγυ, ργοϑθηΐ σςοησ!θοῃ, ἅζο.; ϑίλη]οΥ, “8. 
δηά Ρ.,᾽ Ρ. 352; ΤΓιϑίγδπι, [πὰ οὗὨ [5γ86],᾽ Ρ. 
99 544.; Ροτίεσ, " Ηδῃπάδοοκ ἔογ 8. ἀπά Ρ. 
ΡΡ. 370 54ᾳ4.; Ἀοδίπϑοη, “ Β. Κ., 11. 326,.337; 
Δ Θ5ρΘ Δ} ΑἸ οτ, ἐσεον. οὗ Ρδ],. ἵν. 3.52 
544. ((ἸΑγκ᾿8 Τ σδῃβ8,.). 

28. ον. 866 οῃ Χὶ. 4. 
εοασὲ 9,7 ον. Ἀδπάοῦ ΚΔἰδΙδπὰθ οὗ 

Ὁοτ," δηά ςΐ, χὶ. 2, δηὰ ποῖδ. 
ἐδ Αἰπρ 9 δὲ παίΐοπς Κ᾽ Οσα!  Οπα ἴδε 

Ἔχργεββδίοη, “ Κίηρ οὗ [6 πδίίοῃβ, ςἕ. Οεη. 
ΧΙν. 1, δηά ποῖΐθΘ. [{ πιοᾶῃβ8 Κίηρ οὗ οογίδίη 
τηϊχοὰ δηὰ ργοῦδ ποπηδάϊς {σθ65, νυἢι ἢ 
τερατάθα ΟἹἱραὶ 5 {μεὶγ σθηῖσγε δηὰ Ἴδρίίδὶ. 
Οη ΟἹΪραὶ δεὲ θυ. χὶ. 10, δηά ποῖθ.0 Τα 
ΟἸΙγαὶ Βοτὸ τηθᾶπὶ 15 Βονουοῦ ἃ ἀἰβοσγοηΐ 
Ῥἶδος ἔγτοτῃ ἴπ6 οὔθ σγεξεσγεὰ ἴο 85 ἃ ἰδῃἀπηδγὶς 
ἴδοτο, δηά 15 ρβεσῃδρϑ ἴπς οἱέζγωϊεθ οὐ ἐμ) οό 
οὗ Ἀορβιηϑοη, ὁ Β. Ε.᾽ 11. 242,11}. 138, 119; [86 
ΟἸξουϊ οὗ ἈΠον, “ ΡΑ]., ἵν. λόβ ((ἸΑγκ 8 
ἼτΔη51.). [τ 18 οἰυδίοα οἡ (μ6 τηδῖη τοδὰ 
ἔτοιῃ Εργρί ἴο Ῥῃωηίςῖα, δὰ ἴῃ ἴπ6 ρἰδίη οὗ 
ϑβάσοῃ,. ΟΥΟΣ (815 ἰονεὶ δηὰ ἔδθγῃ]ο ἀϊσισὶςὶ 
186 νγαπάδσίηρς “ πδῦοῃβ οὗ ΟἹ]ρα] " ὑγοῦδοὶΥ 
ϑργοδὰ {πεπιϑοῖνοθ ὙμῈ ψνοσγὰ τσοπάογοά 
4“. ΠΔΕΟἢ5 ἢ ΠΟΓΕ (9ογέρρ!) 18 τερασγάθὰ Ὁγ Καὶ] 
δηἀ οἴοΥΒ 88 ἃ ῬΥΓΟΡΟΣ ὨΔΙΊ6. 

24, Τιγχαδ) ὙτὨῖθ ρἷδοθ, [Ὡς Ἴδριῖδ] οὗ 
]εγοδοδᾶπὶ δηὰ [158 8 ςοθβϑοῦβ 001}]} (6 ἀδγ5 
οὗ Ομ (1 Κ. χίν. 17, χν. 2ι, ἅς.) 5. ὑγο- 
ὈΑΟΙΥ ἰἀοπεβοά ὉΥ Ἀοδίπβοη, “ Β. Ἀ.᾽ 111. 102, 
203, ἢ (6 τοάσοση Τα, ἃ ἴονῃ οὗ 
ΒΟΠῚΘ 51Ζ6 δῦουΐ [Ὦγοο τῊ1]65 θοσί!-οαϑὶ οὗ Νὰ- 
Ὀυ118. Τυ]]υΖαὴ ἢΔ5, Κὸ [Π6 δηςϊοηΐ ΤΙΓΆΔΗ, 
ἃ ἤπο 5ἰἰυδίϊοη: ςἕ (δηΐ. νἱ. 4, “ δοδιῖδι! 45 
Τιγζαι." ΤίΓΖαῖ 15 τροποποα οὔοθ ἃραΐη 
ἃ8 ἴῃ6 μεδἀαυδζίοι οὗ [δε σοηϑρίγαου οὗ 
Μοηδδοηὶ ἀρζαϊησὶ 5841]}0πὶ (2 Κ. χνυ. 14, 16). 
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ΟΗΑΡΤΕῈΝΚΝ ΧΙ]. 
1 712 δομρα 97. ἐλέ ἰανιαῖ ποί γεί εομφεεά. 
8 724 ἐρμπἦε) ἐαμεέ ο7) ἀξ ἐτυο ἐγέδες αμά λα 
14, 32.744 2Ζογά ακά λὲς ταεγίβεες αγέ ἐξ 
ἑμλεγέίαμες 7 εν. τῈ 711λε δομ»α: 97) ἐδέ 
ἑιλεγίίαμες 97 Αεμδεν. 22 δαίααρνε τ͵αΐ- 
24 744 ῥομμπας οΥΓ 1ὲ ἑμελεγίίαηεε 7 Οα(ΐ, 
29 α» δ οΥ ἀξ λαζ7 ἐγιδε οΥ ήα»παςεἦ. 

Ν ΟΥΝ οβῆυδ νγᾶ8 οἷά αημά β: ΠΌΚοη 
ἴῃ γεδῖβ; ἀπά τς [ΟΚῺ 8414 

ΓΗΑΡ. ΧΙΠ. Ἡροτε σοσῃπηθηοοβ ἴδε βεσοοπὰ 
Ῥοιτίοη οὗ ἴδε Ὀοοῖκ, νυν ἰςἢ σεσογάϑ ἰὴ ἵννεῖνα 
οδδρίογϑ (86 αἰνίβίοη οὗ ἴδ σοοπαᾳυεγοὰ (ογτὶ- 
(ΟΥ̓ ἀπιοηγεῖ ἴδ (γδε5 (ςἶ ποῖε οῃ ἱ. 1). [ἴ 
5 Δρραγοηῖ ἤἄοσῃ ἴδε Ἵδβγαδοῖοσ οὗ ἴδε 5ἰδίε- 
τηοηῖβ Ὀσουρδῖ ἔοσυγαγὰ 8δὲ ἔΒΕγ σνεσγα ἄγαν 
ἔτοπὶ ὑγο- εχ βίης ἀοουτηςηίδσΥ τοοογάϑ, δηά 
ἱπάεεά νγὲ ἄγε Ἐἐχργεβϑὶῃ (οἱὰ (χυ"ᾳ. 8, 9) (Παϊ 
|οϑῆυδ ςδυκεά ἃ νυττεἢ ἀεβοσιρίοη οὗ ἃ οοη- 
δἰάοταῦϊε ρογίίοη οὗἨ ἴῃς (ΟΣΤΙΟΥΥ νγεσὶ οὗ 
ογάδηῃ ἴο Ι- ταδάθ ὈΥ͂ σβθη βεπί (πγουρῇ τδς 
ἃ ἴοσ [δῖ Ρ . ΟῸΣ ΣΒΕΥΙ ΓοΙΊΔΓ ΚΒ 

οὔ ἴπ6 Τδαγδςοζοσιϑος οὗ [π686 ομαρίοσϑ, 866 
[πιγοά, ὃδ 5,6. ἼΤπὲ ψῃο]Ὲ οὗ (15 ραστί οὗ 
τῆς ΠΒΊΟΤΥ ἰ5 ἱπϊγσοάποεά ΟΥ̓ 4 σοπηπιδηὰ οὗ 
Οοά ἴο Ϊοβιυάᾶ ἴο ῥγχγοςεεὰ ἰο δ᾽]οϊ ἴδε ἰδηὰ 
διηοηρϑί ἴΠ6 {710 65. 

1-7. (ομηδηά οὗ αοα ἴο [οδῆιλ, Δηὰ ἀδ6- 
βογρίίοη οὗὨ ἴμ6 51}} ὑποοπαυσγοα τοστοσγ. 
ΨΕΥΒΕ 1 οοηίδίηβ ἴ86 σοπιπλοποοσηθηΐ ΟΠΙΥ͂ οὗ 
ἴῃς Ὠινίης Ποπηπμληά ; γοῦβα 2 δηὰ ἴΠ6 γογβ65 
ἔο!]ονίης ἴο ἴδε πιο οὗἉ γεῦβα 6 ἂσζὸ ρᾶγεη- 
πεῖς; [6 ννογάβ “(τὶ Ψ}}}} 1 ἀχῖνα οὐἱ ἢ 
τοβύμης [6 σοπλπιδηά ἔγοπι γεῦϑε 1, Δη γοῦβα 
ἡ Το] εἴο5 ἰξ, 

1, ὕούδυα «υα: οἶδ. Απὰ δΒεηςε οουϊά ποῖ 
ἐχροςῖ ἴο Βηΐ58 (6 5πυδ) υραίίοη οὗ ἴῃς ἰλπά, 

ἐδέγε γωριαΐπεί γεῖ ὍΕΓ7 νιμε ἰαπά ἰο δὲ 
“““:44.2 866 ποίδ Οἢ Χὶ. 21 οβδυδ 
ἀ ονεγοοπε 81] ορροβιου ἴῃ ἴπε βεϊά, ἀπά 

τγδυεσϑεὰ [μῈ ἰδηὰ 1ἢ θυεσΎ ἀϊγεςοη "ἢ 15 
ἄττα. Βυῖ (με (ἰδπδδηϊοβ 5[1}} Βο] ἃ νδγίουϑβ 
ἴονγ8 δηά 5ἴσοῦρ Ροβι Οὴ8 Ὁ δπὰ ἀονῃ 
{8ε σου ΤΥ, δηά (ἢ 5γδθ 1165 {Ποιηβοῖνος ἢδὰ 
Ὀδδη βἰδοῖς ἴῃ τλκίηρ Ῥροβϑεβϑίοῃ (εξ. χυἱ. 2). 
]οβδυᾶ ΠούγΈνΟΓ 15 Βοα διάάεη ἴο δἱοῖ τῇς 
ψΒοΪς οὗ [η6 ῥγοπκίϑοὰ ἰδλπὰ ουὖἱ δπγοηρβῖ 
τῆς Τνεῖνε ΤΠῦε5 ἴῃ ἢ (δὶ Οοά νουϊὰ 
Ρεγέεςϊ ἰη ἀπα ἔμπης ἴδαΐ οχριιϊσίοη οὗ ἴδε 
(δηδδηϊῖοα Ὑν ἢ ἢ [οϑδυδ Βἰτηϑοὶ οουϊὰ ποῖ 
ΟΔΙΤΥ ἔυγίθοσ. 

ἃ. ΤὨϊβ δηά ἴδε πεχί υϑῦβο πδῆς (ἴῃς 58}} 
Ὁποοηαιογοά αἰσισιςῖβ ἰη [6 δου πόση ΒΑ] οὗ 
τῆς ἰδηά, γεγβεβ 4) 5, ἀπά 6 ἴδοϑβο ἰῃ ἴδ ποσίῃ. 

αἰ! ἐδε δογάεγ: 975) 1δε Ῥδιμεπες ἢ Μυΐϊρ. 
δηά 1 υᾺΠ6γ, “811 τ1ῃ6 ΟΔ]1}|66 οὗ ἴῃς ῬΆἢ]]15- 
πε3. Τῆς Ηεῦγον νογὰ (Οεο δὴ), ἴτοση 
ἃ τοοῖ (φαδαῇ), 5 απ γί “ ἴο το], οὐ “"“ἴο Ὀ6 
τουπά,᾽ 15 εῃρίογοὰ ἴῃ νδγίουβ ῬΓΟΡΟΥ ὩΔΠΊΕΒ, 

ν. 1-- 2. 

πηΐο δίπι, Του γί οἷά σημά ςἴ τς κθη 
ἴῃ γεᾶγβ, ἀπὰ τἢεγα τγαπιδίπει γεῖ 
ὙΕΓΥ͂ πιυςἢ Ἰαπὰ ἴτο θεὲ ροβϑαϑβαά, 

24 ΤῊϊβ5 ἐς τῆς ἰαπά τἢδὲ γοῖ τὸ- 
ταδί ποῖῃ : 4}1] τῆς Ὀοτγάοτβ οὗ τῆς ΡἢΪ- 
᾿ἰβεῖπ 68, ἀπά 411 (σεβυτὶ, 

4 Ετοῦὶ δίπογ, ψ πο ἐς δείογε 
Ἐργρῖ, Ἔνεθ ὑπο ἴπ6 Ὀογάοιβ οὗ 
ΕΚτοη πογίμνγαγα, τυλίεἦ ἰ5 τουπῖοά ἴο 
τῆς (ληδδηϊίζε : ἄνε Ἰογάβ οὗ τῆς Ρἢϊ- 

ἐ.5. Οἰϊχαὶ, σε Ποῖ (χνιϊ. 17), 85 μψοἶ} δ5 ἰω 
186 ἕν αν (411166. [{ 8 Βαγαϊΐυ, μβόνγενεσ, ἃ 
ῬΓΟΡΕΣ Ὠδῖηδ πεζο, θυ ἰ58 εαυϊναίεηΐ ἴο “ εἷἶτ- 
ουϊῖ8᾽ οΥ “ ἐπι Ἰςῖ5 ;᾿" ΠΧ, σοττο  Ε ὅρια. 

αἱ! Οεεδωγ!.] Α ἀϊκισὶςῖ οὐ ἴδ6 ϑουτἢ οὗ 
ῬΒΙΠ514, 186 ᾿ΠΠΑΡ ϊαηῖβ οὗ δῖος ἄγε δραίη 

1 ϑ8π|. ΧΧΥΪΪ. 8 : ποῖ ἴο ὃς οοπίουπάοα 
ψ 1 τΠς ἰληά οὗ [πὸ Οεβδυτγῖῖοεβ τηοππ οποὰ ἴῃ 
ΥΟΥΒ6 1, δηά ἴῃ χὶϊ, ς. 

8. δέδον «υδεὐ ἐς δεΐόγε Ἐρᾳγρ..1 Το νογὰ 
ϑΙΒΟΥ (ΠΊΟΓΟ ΘΟΥΓΕΓΌΥ τντιοη δῤίδογ) ἰ8 ἀ6- 
τινὰ ἔἤτοπὶ ἃ στοοῖ 5 ρτιγην “ἴο ὃς δ]δοκ,; 
δηὰ ἰ5 50 20]6 ἐπουρὰ 45 δὴ δρρεϊϊ]δέϊνε οἵ ἴῃς 
ΝΙ]ς, 85 ἰξ ἰ5 ἀοῖυ}}} δπρὶ ογεὰ ἴῃ 18. χχὶν. 1; 
[6γ. 11. 18 (ςξ. Νιγε. “Οεογε. ἷν. 291, γῃογε 
ἴπ6 ΝΙ]ς “ νἱάοα Εὶ εἶγτα αϑιηάδλίι 
ΔΙΘΏ4᾽). ΤὍὮΟ ΠΔΠΊ6 51Π0Υ ΟσουΓΒ ἀραΐῃ, χῖχ. 2ό, 
ἃ5 δε οΠρίης ἴο ἃ τίνες τυ ἰ ἢ ἔοττηθά οπε οὔ Β6 
Ὀουπάλτιεβ οὗ Αϑδεσ. Ηξετζε ἴἴ πιοβῖ ῬΡγοῦδΟΙΥ 
δἰδηάβ ἔοσ “ἴδε σῖνεσ οὗ Εργρὶ" ( ΧΥ. 4) δὰ 
Νυπι. Χχχῖν. 5, ΏΟΥΕ 866 ποῖθ), {πε ἱΡινος 
κοροῦρα οὗ ἴδε Οτεεῖκδ, [δ6 πιοάστῃ "7,247 εἰ 
“γι. ϑοῖὴθ ςοπιπχεηϊδίοσβ ὑπάοσϑίδηα (ἢ ς 
ΝΕ ἴο δὲ «δἰϊυάδεοά ἴο Βεγε; ουΐ ἴῃς ΝΊΪΕ 15 
ποῖ ““Ὀεΐίογες Εργρι," Ἢ ον [ἀγουρὰ [ἢς 
τηϊάςί οὗ Εςγρί. 

Εἄνγομἢ Ττβ ἴον, τ Πς ἢ γῖνοβ [ἴ5 ὩδΙη 6 
ἴο ἴδε τηοβὲ ποσίδβεσὶγ οὗ [με ἢνς 1, ογάϑῃ!ρο οὗ 
16 ΡἈ]9Έπε5 ἤογα τηοη[οποά, 15 πο ἀουδί 
[π6 πιοάοτγῃ “Ζέν: 566 Ἀοδίηβοῃ, “ Β. Κ.,᾽ 11. 
27.229. [{ ΔΥ οἡ ἴπε ποτίβεσῃ ὈΟυΠΟΔΥΥ͂ 
οὗ [υὐδὴ (χν. 11), δηά νγᾶβ δείυδιῦ Τοη- 
ἐρρήδι ΕΥ̓͂ ἴα πιϑη οὔ (δὲ δε ([υἀν. ἱ. 18), 

οὐχὶ ἀςϑὶρποὰ ἰη 186 δ᾽ϊοσποηὶ οὗ ἴδε ἰδηὰ 
ἴο Ὦδηῃ (χίχ. 43). [ἴ ϑθοπὶβ ἴο πᾶνε δ] θη 
δραΐη ἰηῖο ἴπ6 Παπάβ οὗ [6 ῬὨΠ]5η65 ἴῃ (ἢ6 
ἀδγ8 οὔτπὸ υάροβ, ἀπ νγᾶβ σεςοπαυογοά ὈΥ͂ 
ϑαίηυοὶ (εἶ τ ϑᾶπι, νυ. το, δηά νἱῖ. 14). 1ἰ 
ἄρσυγεβ ὨΟΎΤΕΥΟΣ ἰὴ δι ϑοαυδηΐ ὈΠῚῈ5 ΟΠΪΥ͂ ἃ5 
ἃ ῬὨΠ]5[ἴης ΟΥ̓ (οὗ 1 84ηι. χΥϊ!. 52; 2 Κ. 1. 
2, 16; οσ. χχν. 2ο; Ατηοβ, ἱ. 8; ΖΕερΆ. ἰϊ. 4; 
Ζεςδ. ἰχ. 5). [ξ ἰ5 Κπονῃ ἴῃ ἴδε 
ὨἰδίΟΥΥ 85 ἴδε δὲ ρίδος δ νυῖςμ [με ἀγκ νναβ. 
ἀοροπιίοα ἀυγίης 118 ΠΔΡΕΥΠΥ͂ ἀιποηρϑὲ ἴῃς 
ῬΠΠἸπ[Π68, Σ ϑ81|. ν. το, δῃηὰ 8ἃ5 [πε 5οδί οὗ ἃ 
ΒΔ ΠΟ ΌΔΙῪ οὗ Β88]-Ζεδυῦ (ςξ ἡ Κι. ἰ. 2, δηά 
ποῖε). 
3 ηυε Ἰογ..}ὺ ὌΠ Ηεῦτγενν σψνοσγὰ (“ἐγεπ) 

ΙΘΔΠ5 ““ Δῃ Αχῖὶς," δηὰ ἰ5 ἃρρίἰεὰ ἃ5 ἃ [Π|6 

{Ἡεὺ. ὦ 
ῥοξεεες ἐϊ. 



ν. 3.7 

᾿ἰβῖίμοβ; ἴῃς (σΔζδίῃ!ε8, αηά τῆς ΑΞ5ἢ- 
ἀοιμε8, της ἘΞΠκΑΙοηθ8, τῆς Οἷἱε- 

Ρεου  ΑΥΪΥ ἰο ἴδε οδεῖβ οὗ [86 ῬΒ15{1π65 (ςἶ, 
ἰυάξ. 111..2.; ΧΥΪ. ς, ὅκς.). 

ἐδε Ῥδὶ εεπ.ἢ Οἱ (δε οτἱρίη δηὰ ΘΑ 
ΠΙϑίΟΥΥ οὗ [118 Ῥϑορῖθ, δὴ ἱπυδάϊηρ τᾶς οὗ 
Ἐπ ΥΡρίδῃ οὐ ξίη, 866 οὐ Οβϑηῃ. Χ. 14. 

ἐδε Οαπκαϊδέϊε..}ὺ Οδζὰ (Ηεὗγ. “τεΩ2, ἰ.ε. 
“ φίτοην, οὗ Πευῖ, 1. 22) ψὩ]ΟΒ μάνα 115 
δῆς ἴο [19 “Ἰογάϑῃϊρ," νγάβ ἴδε πηοβῖ 
δουῖβοσῃ οὗ [6 ἈΠΕ πε οἰ68 (εὖ χ. 41, 
Χχί, 22). [{ νυγᾶβ δ] οἰϊεά ἴο ἴδε {τὸς οὗ ]υάδἢ 
(χν. 37), δῃὰ νυδβ, στ [15 τευτ ΟΥ̓, ἸἌΚοη ὉΥ͂ 
ἴδε νγαττίοτβ οἱ [μδὲ {τἴθε, 85 ὑγέσε α]5ὸ ΕΚτοη 
δη Αϑϑκδίοη (οἷ [υπὰς. ἱ. 18). 1 νν85 ον- 
ΕΥ̓ΟΡ δοοῇ δμόεν μὲς Ὁγ ε ἘΠΡΝΗΕΣ 
([υὰρ. 1... 2), ἀπά 58υϑεαυςη } 18 αἰνναγ8 
δὐω πδρος 48 ἃ πΡτ ἢ (οὐ. Τυάφ. χν!. 
1 5464. Σ δδ:. Υἱ. 17; 2 Καὶ. ΧυΠ!. 8). [Ἐ|ΔῪ 
οη ἴδε ἀιγεςῖ τουΐε οὗ ἴλε ΕΣΥΡρ[δΔη Ἄστη 165 ἴῃ 
{εἰσ ᾿Ἰηναϑοηβ οὗὨ δυτίἃ ; γγὰ5 σδρίυγοὰ, Δρρᾶ- 
ΓΟΠΕΥ αἀυγίηρ [6 ννδηάοτηρβ οὗ [Π6 [5γδο 85 
ἴῃ ἴπε ᾿εβεσῖ, Ὁ Τοίπηοβ {Π1].,) ΔῸΣ ἃ τόζι- 
ΔΓ βίερε οὗὨ ἴνεϊνε τῃοητῆβ, οὐ {πεγοδρουίβ, 
ἃ58 Δ ὈΓΕΪΙΠΛΪΠΑΙῪ ἴο 1:15 ΣΟΥ δηά πιοϑὲ ἱπι- 
Ρογίδπς ορεσαϊίΐοηϑ ἰῃη ΔΝ εβίοσῃ Αϑία (566 
ΕΞΘΑΥ οὐ ἴπε Βελγίηρβ οὗ Εργρίδῃ Η!5- 
ἴοῖγ, ἄς., το]. 1. Ρ. 457), ἈΡΡΘΔΓΒ ἴο 
ἴανθ Ὀδθη ἀρδίη ἰδίῃ ΟΥ̓ ἴπΠ6 ΕΡΥΡἢλπβ ἴῃ 
(8ὲ ἀδλγβ ποχὶ Ῥσγεοεάϊηρ [86 οχὶὶς (εξ [οσ. 
ΧΙν. 1). [{ἴ 18 τοροδίθα!Υ τηεπεοπθά 85 ἃ 
ξογΧ688 'π ἴδε ΜαἼοςδθσαπ τγᾶτϑβ (ςξ τ Μᾶδσο. 
ΙΧ, 52, ΧΙ. ό:, ἄζε. ; [οδορι. " Απης᾽ ΧΙ, 13,3), 
δὰ Πιλδὰ Ῥγευ οι} ἐραβ μὲ δ όκι ἃ 5'ερε ἤτοπὶ 
ΑἸεχαηάογ ἴΠ6 Οτοαδαῖ, ἃ95 1 ἀϊὰ αϑοεγνναγάς 
ἔἴτοτα ἴδε [ἐνν 88 Κὶηρ ΑἸεχδηάεσ [δηπαυβ 
(ςξ ῷ. αυσί, ἵν. 6, 7; Ϊοβερῇ. " Απὶ. χὶ!. 12, 
1). ϑρεςεῖδὶ Ἰυάδρτηοηῖβ ἅτ ἀεπουηςεά ἀραϊηβί 
ΟδζΖδ ἔοσ ἴδε Ἴγυε! γ οὗ 115 ρεορὶς ἰονναγὰβ 
ἴῃς [ἐγ ἰη ἴθ ὕππς οὗἩὨ [δεῖς Βυμ]δοη 
(Απιοσ, ἰ. 6, 7; οἴ, ΖερΆ. 11. 4; ΖεςΒ. ἰχ. 5). 
δῖ. [Ἔγοσς (’ Οηοπι.,᾽ 5.ν.) γαΐβο5 [86 φυσβίίοῃ 
δον [8656 ὑσορῇδοῖθϑ οδῃ 6 γσθοοης θὰ ἢ 
ἴ6 βουτγϑδίηρ οοπάϊοη οὗὁἨ [δε ΟΕ ἴῃ 15 
ἀλγ} Ηδΐ τερ]ϊεβ, [δὶ [Π6 δηςϊεηΐ ΟΥ̓ ννᾶϑ 
ἱπάεοά ἃ τυΐη οὔ νης} [ἢ ἔουηάδίοηβ σουϊά 
ΒΑΓ Ὀς ᾿σταοεά, ἀπά ἴπε τΒεη εχίϑεϊπρ' ἴονγῃ 
ννᾶ5 Ὀ011 οἱ δηοῖδογ 5ἴϊθ. (828 νγὰ8 1ῃ ἰδίοσ 
ἘΠῚ65 88 ΘΡΙΒοορΑὶ 8ε6 (Ευ5εῦ. " Ηἰκι. Εςε!.᾽ 
Ὑ}}1. 12). [ἴ 19 ΠΟῪ ἃ [Ἀγίνιηρ ῥἷδοα ἼἿοῆ- 
Τλιηἶηρ ΒΟΙΏΘ 15.000 ἱπμδθϊδηΐϊβ, ἃ ἰατροῦ 
Ῥορυϊδοῃ [πη δαί οὗ [ογυβαίοια (Ἐοδιηϑοη, 
4Β.Ε.᾽ 11. 16 544.). 

2δε «4“δάοϊῥδί!:.7ἢ Αδῃάοά, ἴδε ΑΖοῖιι5 οὗ 
τὸ Νὸν Τοβί. (εἶ Αςῖδ, νὴ. 40), δῃὰ ἴδε 
ΜαἼοοδῦσδηῃ {{π|65 (οἷ τ Μάδςς. ἵν. 15), νγ8 
|κε ΟδΖᾶ αἱοϊεὰ ἴο [υἀδῃ (86ς χν. 46, 47). 
" ἸΔΚοὴ ὉΥ ἴδε νναστίογβ οὗ [195 δὲ δὶ 186 
Ὄτηγδ οὗ ἴπε οοηᾳυσϑῖ ἃ νγᾶ8 βοοὴ σοραϊηθα ὉΥ͂ 
(86 ΡΒΙ 5. η65, Δηὰ ὈδοΔπια ἃ ὑγίηςραὶ 5θοαΐῖ οὗ 
(δεῖς Ηθδξου ψοσβηῖρ. ΗΠ ΒοΣ [ΠῸ ἀτὶ οὗ αοὲ 
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εἰῖε8, δά (ἢς ἘΚκτοηϊϊαβ; αἷ8ϑοὸ τῆς 
Ανιτα8: 

γν85 [ΔΚοη ΠῈΣ [15 σδρίυτε Ὁγ ἴδ ῬΒ]] 1 5[ 165 
(ςοἶ. τ 84ηι. Υ. σ 3844.). Αϑιάοά νγὰβ πο ἀοιιδί 
τδάς {ἰθυϊλσυ ἴῃ (Π6 ἀδγε οὗ Ῥανὰ δηὰ 
ϑοϊοσῃοη, Ὀιιξ ϑοοὴϑ ἴο πᾶν σοῦ !]οαὰ ἴῃ [86 
ὕπιε οὗ [ἢ Ἰαίοεσγ Κίηγβ, ἴοσ. 0922’ τοοοῦ- 
ἥσετες ἴ (2 Οδγ' χχνὶ. 6). [1 νγᾶβ ἴδκοϑη ἈΥ͂ 

6 Αβϑγτίδηβ ὑπάεγ ϑᾶσροη (5. χχὶ) ἴῃ 1ῃ68 
Τοῦγϑα οὗ 1δεῖγ ολπηραίμη ἀψαιπϑὶ Εργρῖ, δηὰ 
φαίη ἃ΄οσ ἃ βἰοζε οὗ ἔθη γσηηθ ΥΕΔΓΒ, [6 
Ἰοηζοϑβί δίοζε ου τοοογὰ, Ὁγ [86 Εχγρίίδη Κίηζ 
Ῥεατησηθίςδυβ (Η ογοά. ἰϊ. 157). 11 15 δ ἀοὰ 
ἴο 45 ΟὨΪ “4 τειιηδηῖ᾽ ΟΥ̓ [εσ, χχν. 2ο, θυΐ 
γὙ͵ὴὴθΒ δΟηΡ ὀπουρἢ ἴο σίγα ἴσουδὶς ἴο [86 
]ονϑ ὑπάοῦ Νεβοηλ δὴ (8ε6 Νεῆ, ἱν. 7-18, 
ΧΗΣ, 24). 118 ἤδπλο (-Ξ “Του 655," “( οδϑί]α ἢ), 
ὯΟ 655 ἴΒδη 118 ὨϑΊΟΥΥ ᾿πάἀ!ςδίεβ 115 ἱτπηροτῖ- 
δῆς 48 ἃ δ: οηρῃοϊα ἢ 1 566 π|5 ἱπάθεά, το τι 
1: ϑδπ|. Υ., ἴο ᾶνθ Ὀδεὴ ἴδδ ὑσῖπ οἱραὶ οπμο οὗ 
ἴἢς ΡὨΣ]5πε8. ΕἰΚὸ ΟΖ ἰξ ννᾶβ ἀοοπιοὰ ὈΥ͂ 
[τς [εν ]ϑἢ Ῥσορῃοῖβ ἴο ἀδβοϊδίοη, δηά ἱξ ννᾶβ 
ΟἱοΣῚῪ ἀεϑίσογεά ὃγ [6 Μαςοδθεαβ (1 Μᾶςς. 
Χ. γ7-84, χὶ, 4). [τ ψᾶ8, Βονγευοσ, γος ὉΥ 
ἴδε Κοπιδηβ ὑπάεσ Οδοϊηϊυβ ( }05ΈῈΡᾺ. “ Απί; 
Χίν, 5, 3), δηά ἤφψυγεβ ἰη ΟΒσίβιδη Ὀπη65 88 Δῃ 
ερίβοοραὶ οἰ. [18 ὈΙβῆορ τνυᾶβ δὲ Νίςς, δηὰ 
δ οἴδεσ βδυδϑοαιθηΐ οοιης118. [{ 15 [86 ῥγοὸ- 
βοηΐ δι άμά, ἃ 51.2}} δηὰ ροοὸῦ Μοβί ἐπὶ ὙΠ] ρο, 
δῦουϊ εἰσμίθεη π|}}685 μοί οὔ ΟλΖᾷ, 5366 
ΚΙΈΟΣ, " ῬᾺ].᾽ κ΄]. 220 344. ((Ἰαγκ᾿ 8 Τ σδηβ).). 

ἐδε Ἐ-δέαϊοπ..}ὺ [πμδοϊληῖϊβ οὗ ἴδ 
ἕλτηοιιβ Αϑίεοίοῃ. Τὶ8 οἱ Υ ἰ5 ποῖ σεοοσγάθὰ 
ἴῃ χυ. ἴο πᾶνε Ὀδθη τηδάθ Οὐδσ, 48 ΕΧσοη, 
ΟδΖΆ, δῃὰ δϑβδμάοά νγεσὸ ἴο Τυάδῃ, ποσ ἰ5 1 
οἰβεννβοσα ἡδηγθὰ ἴῃ 115 Ὀοοκ, [{ νγᾶ8 πον» 
αΥοσ ἴἌκοη ΌγΥ ἴῃς πηεη οὗ πιά δὲ (Τυ ἀκ. ἱ. 18), 
Ὀυΐϊ ταυδὲ βοοῃ δᾶνα σεζαϊποὰ ἱπαθροηάθησο 
(εἶ Τυάξ. χίν. 19; 1 84ηι. Υἱ. 17). Ηετγοά 
186 Οτοαῖ νγὰ5 Ὀογῃ δέγο: Επδοῦ. “Η. Ε.᾽ 1. 
6. τ ἄγυτοβ 45 δῃ ἱπηροσίδηϊ ἴονγῃ δηὰ 56ᾶ- 
Ροσί ἴῃ ἴδε Ὠίβίοσυ οὗ ἴ6 Ογυδβδάεϑ, δηὰ τε 
ΤῊ ΔΒ5Ι͂Υ6 ΓΌΪη5 5[1}} δἰζοδὲ [86 δῃςϊθηΐ βίσθ 
δηὰ γταηάδυγ οὗ (ἢ 6 ρἷδος, 8εὲ ΕἸοσ, " Ρᾳὶ., 
1}.. 213 844. ((Ἰγκ᾿8 ἼΤΓΔΏ51.). [1 [5 βἰἰυαϊοὰ 
δῦοιυϊ τηϊάνναῦ δεΐνγθεη ΟΔΖΆ δηὰ Αϑδμάοά. 

ἐδε ΟἹ Π1124.}1 ΙΘΒΔΟΙΔηῖ5 οὗ σα. ΤΗΐ8 
ἴΟῺ 866 Π|8 ἴο ἤᾶαῦθ Ὀδεη ἢγϑί ἴδίοη ὉὈΥ͂ 
Βαανὰ (1 Οἢμγ. χυμπ. 1). [{ 18 ποῖ παπιϑά 
ἀραὶ ἰπ τῆ6 Ὀοοκ οὗ Ϊοσυδ. [{ ννᾶ8 186 
ἴονγῃ οὗ ΟοἸ δῖ (1 84π|. ΧυἹ]. 4), δηά 15 πηθη- 
Εοηδά ἴῃ ΠΥ] 8 οἴ οὐοσ 840] 85 ἃ ἰοδάϊηρ 
ῬΒΙΠ ΞΘ ΟἿ (2 84πι, '. 20). [{ 566Πὶ5 ἴο 
να δἰνγαγβ γεπιαϊποα ἴῃ ἴῃς παηάβ οὗ [π6 
ῬμἢΠΙ5τἴπο5, (Βουρ ἢ πὸ ἀουδὲ πιδάς ἘΥυ Αγ 
ἴπ [6 ἀδγ5 Ὦθη [86 [ἐν ]8}} ΠΟ ΔΥῸ 8 γΟΓῸ 
Ῥοννεσίιὶ (εξ, τ Κ. 11. 39). [1{ νγᾶβ ους οὗ ἴῃς 
οἰΌ658 ογβεά ΟΥ̓͂ Ἀεμοῦδοαπὶ (2 (ἢν. χὶ. 8), 
νγ8 ἰδίοη ΟΥ̓ Ηδ2Ζ8ε] ἰῃ [ῃ6 Ὀπιε οἵ [οδϑὶ 
(2 Κ. χίϊ. 17), δηὰ ἅδη ἴδκοὴ Ὁγ ἴ72Ζί ἢ 
(2 (δ γ. χχυὶἹ. 6. (Οδίῃ δρρεαᾶσβ ἤοτ (Π6 
’ Οποπηαδίίςοη, 5.0. Οεΐδ, ἴο αν θδθεη ἴπ6 

Ἑ42 
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4 Ετοηι ἴῃς βουτῃ, 411 τῆς ἰΔπά οὗ 
τε Οδπδδηΐτθβ, δπά "Μέεαγαὴ τῃδῖ ἐς 
θεβίἀς της ϑιάοηίδη8. υπῖο Αρδεϊς, ἴο 
(ὴ6 θογάετβ οὔ τῆς Απιογιῖαβ: 

ς Απά τε ἰλπὰ οὗ τε ΟἹ ] 1168. 
πὰ 11] 1,ερδποη, τονγαγά {πὰ διη- 
τ ϑίπρ, ἴτοπι Βδαὶ-ραὰ υὑπάθγ πηουηΐ 
Ηεγπιοη υπΐο ἴῃς επίετίηρ; ἱπῖο Ηδ- 
γτηλῖῃ. 

6 ΑΙΙ τῆς ἱπηδθιαηῖβ οὗ τς ἈΠ] 

πελτοϑὶ οὗ ἴη6 ΡἈ 51 πὸ οἰ658 ἴο [οτυβαίεπι, 
δυϊ θοΙΒ ἴδ πᾶπια δηά ἴμ6 οἰ Υ δανε ροσίβμοά, 
δῃὰ 15 5[ἴ6 [45 ποῖ Ὀθθὴ δϑοογίδι πο, 

αἰτο ἐῥε 4. Νο ἀουδὲ ἴδε Ανΐπι8 οἵ 
ΤΠ ουῖ. 11. 212, ΒΟΓΟ 866 ηοῖ6. ΙΟΌΔΟΙΥ ἃ 
(δηδδη 5 ἰσῖθο οοηαιογοα ὉΥ͂ [86 ἱπνδάϊηρ 
ΡΒ] Ἰ5η65, δηὰ ἀερεπάρηϊξ οη ἴδηι. 

4. χορ» δε «οἰἱδ. Ἀσδά “οπ 89 δοπ τ Β," 
δηὰ οοπποςῖ ἴδε νοτάβ ψἱ 186 γογβϑὲ ργεοθά- 
ἴῃ (0 ΕΧΧΟ Νυὶς., ὅγτ., Καὶ, Καοδεὶ, ο.). 
ΎΠΕΥ ἰηάϊοαῖα ἴῃς δουΐδοτη ᾿ἰπῖ οὗ ἴΠ6 51}}} 
ὈΠοοΠαιογοα τογτ [ΟΥΥ ἰη 18}5 πε Ὡδουγμοοά, 
ἃ5 Υ6Γ56 3 ρῖνοβ ἴῃ 6 ΠΟΥΓΒΟΓ οὔθ. ΜΟΓΘΟΥΟΣ 
[Π6 ἀϊδίσιοῖϊβ παπηθὰ ἴῃ [δς τεβί οὗ 118 νϑῦβα 
δοϊοης ἴο που (ᾶπᾶδη, ποῖ ἴο ἴπε 4υλγίοσ 
τείογσγοά ἴο 1ῇ ὑεσβθ5 2 δηά 4. 

αἰ] δὲ ἰαπά οΥ᾽ ἐδε ἐβώψρβφι 1.6. οὗ 
(ἴοβα Οδηδδηϊζοϑ νγῆο ἀννεϊξ ἰὴ (δ ἸΟΟΔΙΠΥ͂ 
ἴο ψΠςἢ ἴΠς τοῦ ΠΟΥ Ρᾶ558.65ὅ. ΤῊ ΡΒα- 
ὨϊοῖΔη8 Οἡ ἴΠ6 οσοδϑδὶ ἅγα Ποὸ τηθδηΐ. 

Μεανγαδ Ὑ815 ρἷαςβ 18 ποῖ πιεη!οηθὰ 
οἰβονθοσο. ὙῆῃῈ ψογά τε “οαγε ἢ (εἶ. 
δ. 3. Χ. 18), δηά 815 Ὀδθη τεξεσγοά ἴο ων 
)εχεὶπ (ςανὸ οὗ [εΖζίη ;, Ὀεΐψοεη Ὑγτα 
δηά ϑιἀοῃ, τνῆογο ἃ πυσπῆδεσ οὗ ρτοϊζοςϑ εἐχὶϑῖ 
Βενχῃ οὐ οὗ ἴῃ ᾿Ιἰπιεσΐοης στοςκ5 οὗ 1 ,οθδποη. 
ΤῊ5 βροῖ νγᾶϑ ἃ βιγου ρῇῃοϊά οὗ ἴπ6 Ογυβδάογβ, 
δηὰ ἰ5 ποὺ ἃ μιάϊης-ρίδοε οὗ (δε Ῥτυ685 (566 
Ἐοδίηϑοη, ὁ Β. Ἀ.,᾽ Δ... 474). ἈΠΕΕΓ οοη]θο- 
ἴυγοβΒ ἴμαὶ [Π6 πάπα Ροϊπηΐβ ἴο ἃ ἀϊϑίτὶςῖ 
οἰαγαςίογζοα ΟΥ̓ ἄἀδερ σανε- ἢ κα ΓΑΥΪΠ68. ΠΘΩΓ 
ϑιάοη δηὰ Π δη-},αἰβ: ςἕ. " Ρδ].,᾿ 11. 178, 179 
(ΟἸαγ κ᾿ 8 Τσδηϑ!.). 

“ρδεξ. Α εἰ οὗ Αϑῆὸσ (χίχ. 309), ἴο ὃ6 
ἀἰϑειηρσυϊσῃοά ἔγοτη ἴ(ῃ6 ρΐδος οὗ [6 58Πὶ6 
ΠΑΙῚΘ ἴῃ ΧΙΪ, 18, ΏΘΓΟ 566 ποῖθ. ΤῊ 5 ΑΡΒΟΚ 
ἰ8 πο ἀουδὶ [δε 4,),2α ἀοδοσιρεά ὈΥ Ἀ ΟὈΙπθοΠη, 
“Β, Ε.,᾽ 111. δοό, 6ο7, ἕδλπιοιι8 ἴοσ 4 τειηρὶς οὗἉ 
Ψοηυ5 ὨΙΟΝ νγᾶ8 ἀσϑίσογοά ΟΥ̓ ΟΟηπϑίδη η6 
(Ευκεῦ. “Νιῖ, σοηῖ,, {|. 55). 

ἐο ἐῤέ δογάεν: ΟἹ δὲ ἘΠΕῚ 1.2. 85 ἴατ 8 
τῆς θοτάετϑβ οὗ [πε ἔοσπτῃοσ Κιηράοτῃ οὗ Οκ. 

δ. Τδε ἰαπαὶ 97 δε Οἰδί[ε:.ἢ 1.6. 1δὸ Ἰαπὰ 
οὗ ἴῃς Ρθορὶς οὗ σοδαὶ]." Το νογσὰ [5 σεη- 
ἀεγοὰ ΟΥ̓ “ 5ἰοῃθ- Βα ΌΔΓΟΓΒ" Ϊη 1 Κι νυ. 18. 
ΤΟ Ρεϑορὶς οὗ σεθαὶ 5δοπὶ ἔγοτῃ (18 βαϑϑᾶρδ 
ἴο μανο ὕθοη 5Κ|1] Ὀυ 6.5 ἴῃ βίοηθ, δηά 
ἔτοπι ΕΖοῖκ. ΧΧυΐ!. ο, οὗ 580108 4ἰδο. Οοδαὶ μο5- 
ϑοβϑοὰ 4 ἢἤεεῖ ἰὴ {μὲ ἔμπης οὗ ΑἸοχδηάοσ ἴδ6 

[ν. 4--. 

ΠΟΙΠΙΓΥ ἔγοηι [εθάποη ὑπο Μίβγε- 
ΡΒοι ἢ -πιδίπι, σπά 411 τῆς διάοηίδῃηβ, 
τῆ δῖα Ψ}1}1 ἀγῖνε ουἍ ἔτοιῃ θείοις τῆς 
οὨ]άγεη οὗ ἴβγδεὶ : οἠἷν ἀϊνιἀς τῃου 
ἴ Ὀγ ἰοῖ υπῖο ἴῃς [βγδεὶττεβ ἔογ δη ἰη- 
μογίΐδηςα, 45 1 ἢᾶνε σοπῃηπιδηαδά [ἢ 66. 
 Νονν τῃεγείογα ἀϊνιάθ τἢ}5 Ἰαπά 

οσ. 8Δη ἱπῃεγίϊδπος το ἴῆ6 πὶπα 
ετῖθ 65, ἀπά τῆς ΒΑ] Γ θὲ οὗ Μδηδεβεῆ, 

8 Ὲ ποῦ τς Βαυθδηϊῖος δπά 

Οτεαΐ (εξ Αττίδη: "ἔχρ. ΑἸεχ., 11. 2ο). [ἴ 
ννὰ8 ἴδε φοδῖ οὗ ἃ ἔδηλοιιβ ἴθαρὶε οἵ Αἀοηΐϑ, 
Θθο, χνὶ. 755. ΤῈΘ ρῥἷδοθ ννᾶ8 Ἷδι]ϑὰ ὃν 
[δ6 Οτεοῖβ Βίβλος οΥ Βύβλος; ἤδηοθ ἴῃ : Κὶ. 
ν. 18, δηά ΕΖ. χχνῖ!. ο, ἴς ΧΧ. ρῖνοβ 
Βίβλιος. Οεβαὶ ἰ5 [6 τηοάογῃ ὑεδαὶϊϊ, ἀδουΐ 
22 ΤῊ 165 ΠΟΙ οὗ Βεγτουῖ, Αἱ [6041] δηὰ ἴῃ 
οΟἴδοσ δηςϊοηὶ ΡῬῃωηϊςίδη οἰ[165 [ΠΟΓΟ ἀγὸ γᾶς ο8 
οὗ ἴμ6 54π|6 ἰαῦρε ὑθνο θα βίοηθϑ οἰαπηροὰ 
Ψ} ἰγοη, ΠΙΟΝ ἀρΡΡΘασ ἴῃ ἴδ ἐουπάδοηϑ 
οὗ ϑοϊοπιοῃ᾿β ἰεπιρίε. ὙΒαθα ἅγε χοῦ] 
[6 σψοσκ οὗ [μ6 ΟἹ 65, οὐ, ΕΙΈοΣ, ἐ Ραᾳὶ.,᾽ 1. 
214, 215 ((Ιαγκ5 Ὑτδη5).). ὙΠε Οεδαὶ οὗ 
Ῥ5. ΙΧΧχῆ. 7, 18 ΚΘΏΘΓΑΙΥ υηάδεγπιοοά ἴο ὃ6 
ΔΠοΙΠοΥ ρας 5 ἰυδῖοά ἴῃ Δυπιαδ. 

Βααϊ-χα4.1] 866 οῃ χὶ. 17. 
1δὲ επέεγίης ἑπίο Ἠσηιαιθ.}1 ὅεεὲ οὐ Νυτ. 

ΧΙ]. 21. 

8. Μργεῤρδοιδε-νπαίρι. 866 οῃ χί. 8. 
ἐδεηι «υἱ} 1 ἀγίυε οἰ. ὙὮΠό56 νψογὰβ θαρίη 

ἃ ΠΕ οἶδιι56, νυ ΙΓ ἢ ἰ5 σοηποςῖοα ;ῃ 856η96 ἢ 
Υ̓ΟΙΒΘ 1: 80 γι ΐς., Μαβυ5, ᾿αῖπο, Μ|ςἢ46]15, 
ἄς. Το Α.Ο Ν. νψου]ὰ ἐχβῖδις ἴῃ 6 86ῆϑ6 πιοτὸ 
ΟἸοασῖγ 1ἢ (ἢ νογάς ποσὰ [86 Ὀερίπηϊηρ οὗ 
ψοῦβα 2 ἴο ἴῃπ6 τνογάϑ “16 ϑιἀοηΐδηβ᾽" ἴῃ [18 
Υο 96 ΜΕΙῈ ρῥἰδοθὰ ἴῃ ἃ ραγεηςοϑἰβ, δηά τῃ6 
ογάοσ οὗ ἴπε νψογάβ Ὀθεΐοσε υ8 ομδηρθὰ (ἢυ8 : 
“41 .«1}} ἀσίνε ἴποπὶ οὐυἱ. Τῃὸ “{οπ,7 
ὙΠΙΟΝ 15 ποῖ δ 4}} δπιρμδίϊς, 15 υϑοὰ βοπγθ- 
παῖ ἱγτορυ αν, δυϊ ποῖ οὈδβουγεῖγ, δηά 
ΙΏΘΔη5 ἴδε ἱῃπδδιϊδηῖβ οὗ 1πΠ6 “ὙΕΥΥ͂ τυςἢ 
ἰαπὰ ἴο δε Ῥοβϑοβϑϑοά," νυ ῇϊοἢ 18 βρόκθη οὗ ἴῃ 
ΨΟΙΘΕ 1. 

οπῖν ἀὐυϊάς ἐδοι 4. 1.6. “ΑΙ Βουρῃ του 
Παϑὲ ποῖ γεῖ ςοπαιογοὰ ἱΐ, γοῖ ΤΕΪΥ͂ ΟἹ ΓΙᾺ 
ῬτΟ 1565, δηά ἀϊνιδ 1 45 ᾿πουρἢ αἰκόναν ἴῃ 
(ΠΥ ρονεσ. 

8-131. ΤΕ Ὑτίζοῦ δρροηᾶδβ ἴο πε ςοπι- 
τηδηὰ οὗ Οοά, αὔονθ παισγαϊθά, ἃ διαϊοιηθηΐϊ 
(πα [86 ΟἿΟΣ ἵἴνο {γἰῦεβ5 δηὰ ἃ 04] ἢ᾽δάὰ 
αἰγοδαν δά {πεῖν ἱπμογίϊδηςς τηλγκοά ουΐ ἔοσ 
[Πδπὶ ΟΥ̓͂ Μοβε8 ἰῃ ἴπ6 ἰδηὰ οαϑὶ οὗ Ϊοσάδῃ. 
ΤὮς θουπάλτος οὗὨ [Π18 ΤΟΥΣ ΠΟΤ 88 ἃ νποὶς 
ΓΕ ἤγβί βϑεῖ ἔοσί ἢ (τνεῦβεβ 8-14), δηὰ δῇεσγ- 
ψατὰβ τπ6 ΡΟΣ ΟὨ8 δϑϑϊχηθαά νη κα ἴο {Π6 
ἴνο {Π065 δηά 4 ΠΑ] ἃγὰ βεύεγα!  ν ἀεβοσ θεὰ 
(νοῦθ65 15-.33). 

8. δ «υδο».1] Ἀδίμονς “πὶ: τ Μ168.,} 



ν. 9--τ7.] 

(1ὴ6 ΟὐδάϊξὝος πᾶνε τοςοϊνοά τῆοὶγ 1π- 
“Νυα, Ἠεγίίδηςε, Ἄν ῃὶς ἢ Μόοβαβ σάνε τπεπι, 
2. . 

᾿ χά, θεγοπά ογάδλπῃ εδϑιννατά, εύθη 88 
ςὮ. 22. 4. Μόοβεϑβ ἔδε βεγνδηΐ οὗ της ΓΟΚΡ ρᾶνβε 

{Π6 πὶ; 
9 Ετοηι Ατσόογ, παῖ ἐς ἀροη τῆς 

θαηΚ οὗ [Π6 τίνοσ Αγῆοῃ, ἂἀπά (ἢς οἰ 
τηδὲ ἐς ἴῃ τῆς τάδε οὗ τῆς τίνεγ, δπά 
41} τῆς ρἰαὶπ οὗ Μεάεδα υπῖο Ὠίδοη ; 

10 Απά 1]] τῃε οἰτε8 οἵ δίδοη ἰίϊηρ 
οὗ τε Απιογίίεβ, ψῃῖο ἢ τεϊρηθά ἴῃ 
Ηεβῆθοη, υπῖο [Π6 Ὀοτάεγ οὗ τἢς 
σἢΠ]άγοη οὗ ΔΑπλπιοῃ ; 

11 Απά ΟἸεδά, απά τε Ὀοτγάεγ οὗ 
τῆς (σεβῃυγῖεβ ἀπά Μδδοβδίῃιῖεβ, ἀπά 
411 τοουης Ηεγοη, δηά }} Βδβῆδη 
πηῖο ϑαϊοδῃ; 

12 ΑΙ! τὴε Κίηράοπι οὗ (ρ ἴῃ 
Βλϑῆδῃ, νυν ιϊςἢ τεϊρπεά ἱπ Αββιδγοίῃ 

} Ὅεαϊ. 3. Δηά ἴῃ Βάτγεϊ, ψῆο τεπιδίπεὰ οὗ ἔτῃε 
Στ. . . 

«ἢ. τα. χ4. Γαπχηδηΐ οὗ τε οἰδηῖβ: ίοσ ἴῃ 6856 ἐϊά 
Μοϑβε8 8πιῖζε, ἀπά οδϑβὲ τμ6πὶ ουἝ. 

ἐ.ε. τὰ Ὡς ἢ μα τῖδ6. Βυῖ [ἢ6 41 {π|86 
οἡ ἴδε οδϑί οὗ [οσγάδῃ 15 πιϑδηΐ, 8ἃ8 ἴῃ 566] 
οὗ [6 γϑῦβο βϑῇῆονΒ.; ηοΐῖ (παῖ ψῖτ τς 106 
Ῥτοηοι 15 ρἰδοθὰ ἢ φσγατηπηδίϊς 8] σΟὨΠΘΧΊΟΏ, 
(Π6 ΠΑΙ͂ σῖθα οὐ 1Π6 νγεβί οὗ Ϊοσγάδῃ. 

ἔυεν α: Μ4ο14: ἐδὲ “εγυαηὶ ὁ δε Ζιογά βαυε 
ἐδε»ι. 1.6. ἴῃ6 ἀιταηροπηθηῖβ πηδάδ 'ῃ ρθηοΓΑὶ 
ἴεστηϑ ὉΥ Μοϑβεβ8 ψοσα σδυτιθα ουΐ ΟΥ̓ [οβῇιδ. 
Ιη ἔαςοὶ Μοβεβ πδὰ δϑϑϊρῃθὰ {πῸὸ ΤΊδηβ- [οσ- 
ἀληὶϊς (ΟΥΤΙΟΥΥ ἴο ἴπ6 ἴννο {1065 δηά 4 ἢδ]; 
[6 οχδςῖ 1π||18 οὗ {πο ὶγ ϑουθγαὶ ρου ἢ 5 ΤΟΓῈ 
ΠΟΥ ἀεϊεγηγϊπεά, δηὰ {πε ἀεβιπεὰ ργοργείουβ 
Ρυΐ ἴῃ ροβϑοβϑβίοῃ οὗ [ΠΕΣ Ἰηπογιΐδηςε ; ἔργ 
ἘΠΕΥ δά πον ἢ] 811οὦ τῃ6 σοηάϊτίουβ οὐ 
ψςἢ τΠδῖ ἱππεγίδηςθ δά Ὀδθη ῥγοπιβεά, 
δηά ποῖροὰ {πεῚ Ὀγοίῃγοη “ ἀη)Ὁ}] {πῸ ἰδηὰ 
28 βιθάποα Ὀεΐοτε ἴδε ἢ (Νυπ. χχχὶ!. 28, 
29, ΜΏΘΤΕ 566 Ὠοἰο6). 

Θ. Τ2ε εἶν ἐδαὶ ἐς ἐπ 1δὲ να ΟἹ 1δὲ γένετ. 
566 ΟΠ ΧΙΪ. 2. 

Μεάεδα. .. ἰδοπ.] 866 οὴ Νυχι. χχὶ. 30. 

11, Οἰεα4.1 ὅ8εςῈ οὔ Νυπηι. χχχίϊ. σ. 

28ὁ6. Οαδωγίέες ἀπά Μασοδαςδἰ!ε5.} 86ε οἢ 
ΧΙΪ. 5. 

12, “:δίιαγοίδ απά Ἐάνγεὶ. 866 οῃ ΧΙ!. 4- 

14, ὕὕπιίο ἐδε ἐγίδε 9.Κἡ Σιουὶ δὲ σαῦυε ποηθ ἐπε 
ῥεγίίαπεο ὩῊ18 ϑίδίοπηιθεηϊς σοϑρεσίης ἴῃς 
ἴδε οὗ 1,ονὶ 18 ΘΠΊρΡὨ ΔΙ ΟΔΠΥ τερεαϊοὰ αδἵ 
ἴῃς οηά οἔὗἉ [πο 5ἰαϊοεπιοηΐ τοβροςίης ἴΠ6 νο 
(δὸ5 δηὰ ἃ ἢδιῦ ἰῇ νοῦθο 13; δηά δρδίῃ, 
ἤθη ἴΠ6 ρογίοηϑ οὗ ἴπ6 ΟΥΠΟΣ ὨἸπΠ6 δηά ἃ 
ὯΔ ΕΙ68 ἀγὸ δδοιΐζ ἴο 6 ἀδβογι θά, [ἢ χίν. 

ΦΟΒΗ͂Ι. ΧΙ. 

12 Νενεγθεῖεββ τς ΤΠ] άγεη οὗ 
ἴςγδθὶ ἊἼχρε!]εὰ ποῖ τῆς (Σεβῃυγίῖα8, 
ποῦ ἴπε Μαδοδδιῃιεβ : δυῖ τὴ6 Οε- 
δηυΓιίεβ πὰ (Π6 Μδδομδίῃιεβ ἀννεὶ] 
διλοηρ [6 [5γ86]11ὲ8 ὑπ} τ} 18 
ἀλγ. 

14 ΟΠἿΪΥ υηἴο {πε ττῖθε οὗ [ εν] 
ἢδ ρᾶνα ποθ ἱπῃεγίίδηςε; [ἢ 6 88ςΓ]- 
ἢςε8 οὗ τὰ ΓΚ (Οὐοά οὗ Ιβ5γδεὶ πιδλάβ 
ὉΥ τε αγέ {πεῖν ἱηΠεγδηςα, 48 ἢς 
8414 υππίο τΠεπὶ. 

ΙϊΙς ΤΑπά Μοβεβ ρᾶνε υπίο [δε 
ρὲ οὗ της Το] άγεη οὗ δυθεη ͵π- 
ῥεγίίαπος Δσςογάϊηρ; ἴο {Πεῖγ ἐΑΠΊ1ε8. 

16 Απά τΠεἰγ σοδϑὲ νγᾶβ ἔγοτῃηῃ Ασόεσ, 
(παῖ 25 οὐ ἴΠ6 Ὀδηκ οὗ [πες γίνε Ατὖ- 
ποη, δηά τῆς οἵ τπδΐῖ ἐς ἴῃ τῃς πιά 
οὗ τῆς τίνεγ, ἀπά 11 (πε ρἰδίπ ὉγῪ 
Μεάεβε: ; 

όο 

Οσγ, 716 

17 ἘΠ εβῆροη, ἀπά ἃ}} μεσ οἰτε8 [δὲ ἸΦΡΡα 
αγό ἴῃ ἴδε ρΙαίη; Ὠῖθοπ, δπὰ ᾿Β4- ἀνά ἄσιεε 
το} -θλδὶ, ἀπά Βεῖἢ-θ44]-πιθοη, 

8,4. Οη [δες ρΡοσζίζοῃ οὗ (δε 1,δυϊο8, 566 οἢ 
Πουΐ. χ. 8, 9, Δηὰ ΕΒρθοῖδ !ν 1) ευῖ. ΧΥΙ. 1: 
Νοὶῖς δἵ βεηὰ οὗ σπαρίοσ. 

16-24, [πῃοσγιϊδηςς οὗ ἴπ6 {δὲ οὗ Ἀευδῦεη. 
ΤΠ Ι5 ΤΟΙΤΙΟΥΥ νγᾶ8 [ἢ 6 πιοϑὲ βου Π Υ]Ὺ οὗ [Π6 
Ττδη8- [ογάδηϊς Ῥοβϑϑθβϑϑίοῃβϑ οὗ [598γδεὶ, δηὰ 
δαϊοϊποὰ Μοαδρ, νος ἢ ΙΔΥ̓ ΟὨΪΥ οὐ ἴῃς οΟἴΠΕΓ 
βἰάθ οὗ [ἢ Ασθοῆ. Ηδηςθ ἴδε Ἀδυδθϑηϊε8 
Ὀδοδπηθ ἴη αοσ Ἐπ|68 ταυςἢ ἰηϊοιτηϊχοα 11} 
τῆς Μοδδιῖο8, ψῆο 1η εϊ Ἔυθηξι δ! δοαυϊγεά 
τυςἢ οὗ ἴῃς ἰδηά, δῃὰ βϑυοσαὶ, ἰξ ηοΐ δ]], οὗ 
[ἢ οἰ65 ἢσγο παπηθά 458 Ὀε]οηρίηρ ἴο δι ΘΏ. 
ΤὮΗ5 Δοα 5} ἸΟὉ νγἃ8 ῬγΟΌΔΟΪΥ 4ϑϑιϑιεα ὃγ (Ὡς 
ἔαςϊ παῖ 1π6 ΤΟΓΓΙΟΥΥ οτἢ οὗ Ατηοῃ δά 
ἔΟστ ἘΣῪ Ὀεϊοηρεάδ ἴο ἴπε Μοαδδίίεβ, ἔτοπι 
ψνὨοπλ 11 νγὰ8 ᾿τεσίοα δ ἴΠ6 ΑἸηοσῖο8 (866 
ὁ Νυπ). ΧΧΙ. 26 544. ἀπά ποῖε8). [ἴΐ 18 ποῖ 
ἸΠΚοὶγ (δὲ ἴπΠ6 Απηοσιῖθ ΠΟΙ ΘΓΟΥΒ δα οοτα- 
ΡΙοίεὶγ χε γραῖϊοά τὲ Μοδῦι!6 ἱημθ!Δηΐϑ. 
Ηδηςρ, ἰῃ ἴπ6 ἀδγβ8 πο ἴπ6 Ἀδυθοη 65 
ὈδοδΙ6 Θηρτοββοά ἴῃ ΤΠΕΙ͂Γ ραϑίοσαὶ ρυγϑυϊ8, 
Δῃαὰ ὈΓΟΌΔΌΪΥ ποῖ ΥΕΙῪ ἰοης αὔεσ ἴπε ἀδγϑβ οὗ 
]οβϑῆυα, [πὸ Μοδθιῖθβ Θδϑ  δηοσοδομεα οἢ 
1Πεῖτ ἱπποσγιίδηςο, δηά ἴῃ [6 δηὰ ῬγΟΌΔΟΙΥ τε- 
οςουρ!οαα πρΑΥΪγ ἴῃ6 γος οὗ [6 δηςϊθηΐ 
κιηράοπι οὗ δῖῃοη (8ε6 οἡ [ουζ. ΧΧΧΙΗ͂Σ. 6). 

17. Ηεεδδομ] 866 οὐ Νυχ. χχχίϊ. 17. 
ΤΠ5. οἰ Ὀεολῖης ουθηζι 4 }}γ ἃ 1, ον Εἰς 8] ΟἸΤΥ, 
δῃὰ τγὰ8 στεςκοποά ἴο ἴπε {π|δε οὗ Οδά (ςξ 
ΧΧΙ. 29: 1 ΟἾγ. νἱ. 81). 

Βα»"οἱδ-δαα! ] ὙΠὲ “ Βαπιοῖι " οὗὕἹ Νυπι. 
ΧΧΙ͂, Ι9, ἸΝΏΘΟΓΟ 8566 ποῖσδ. 
τοὐρα ἀνον μι (411. ὦ ““ Βααλ] -τηθοῃ, 

Νυμπη. ΧΧΧΙΙ, 18, ΏΘΓΕ 8566 Ὠοΐα. 

οΓ Βααΐ- 
ΝΙΦΟΝ. 
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18 Απάὰ 7|14}2Ζὰ, δλῃηὰ Κεάεχιοζῃ, 
πὰ Μερμδαῖῃ, 

19 Απά Καὶ ηὐδεπαῖπι, ἀπά διπλῇ, 
Δηὰ Ζ δε Β-ϑπΆΠαγ ἴῃ τπ6 πιοιηΐ οὗ 
(ἢ ν]16γ, 

20 Απά Βειῇ-Ρεοσ, δπά “ ᾿Αϑῃάοι- 
᾿ς Ρίβρλῃ, ἀπά Βει}-} Ἔβῃϊπλ οί, 

ΓΟ 21 Αμπά 8ἃ]] τς οἰτε8 οὗἩ τῆ ρ[αίη, 
. δῃᾷ ]] τῆς Κίηράοπι οὗ δίποη Κίηρ οὗ 

τῆς Απηογίῖεβ8, γῃ]ςἢ τεϊσηεά ἴῃ Η 65}- 
ἀ Νυμ.3:. θοη, ΏοΙ Μόοβεβ βπιοῖς ἄν ἢ τῆς 
ἢ Ργίηςε8 οὗ ἱΜΜιάίΐδη, Ενὶ, δπὰ Ἐεΐίκεπι, 

δληὰ Ζυτ, λπά Ηυτ, ἀαηὰ Κσδδα, τυλἑεΐ 
τύέγε ἀυϊκεβ οὗἨ δίποη, ἀννε]]ηρ ἰπ 1Πε 
ἔυπο. 

᾿ 22  Βεαΐδδπι α͵βο ἴῃς ϑοη οὔ Βδοσ, 
αίτίεαν. τ(ἢς ᾿βοοιῃβαγοῖ, αἰά τὴ6 Τμ]άγεη οὗ 

18. ὕ9αδα“α.1ὺ νυ εοη ϑψαδακαρ, χχὶ. 16, 
γγῦσοτο 1 15 οηυτϊηογαῖϊοα δῃηοηχϑῖ ἴῃς 1 6ν]- 
Ἐς4] οἰ68. [ἰ 15 ἴῃς ““ [442 οὗ Νυπι. χχί. 
23 (566 ἐρονὶ ἴαταουβ 88 ἴη6 δροῖ ψθΟΓΟ 
δίῃοη νγὰβ ἀεξεδίεα ΟΥ̓͂ Μοβα8. 

Κεοάρνιο! δ. 866 οὐ δα. 11. 26. 

Μεῤῥαα! δ. 1ἰκεὲ Κεάειμοῖ 4 1, ον! ςδὶ 
εἷῖγ (εἶ χχί. 237; τ᾿ (ἢγ. νΥἱ. 79). [ἴ ἀρρϑδγβ 
ἔγοιῃ [Ἐσ΄ χὶνῇ. Ὧι, ἴδ [ἢ6 Μοδδιῖοβ Ἔἐυθη- 
ΓΌΔΙΥ τεραϊηεά {15 ἃ5 {ΠεῈγ ἀϊὰ οἴπεγ Ἀευ- 
Ὀεηϊ6 οἰτἰε5. Ὑλδ 56 οὗ Μερδδαῖῃμ ἰ8 
υπςετίδίη, θυΐ 5ίπςε 1 τῦᾶ8 ἰπ ἰδίου [1Π|68 (866 
ΪἸογοσῖθ, " Οηοπλ.᾽ 5. νυ. δίερδα!δὺὴ) 4 Ἀογβδη 
ΤΑΙ ΑΤΎ ρΡοϑῖ Ἔβϑίδ Ὁ] }5Π6 ἴο Κορ 1ὴ οἤθςοκ ἴῃς 
{065 οἵ ἴδε ἀοβοσί, 1 τηυῦβὲ ηοὸ ἀουδὶ 6 
Ἰοοκοὰ ἔὺσ δηοηρϑὶ ἴδε δαβδίοσῃπιοβῖ οἵ (ἢ 6 
1Ππ ὴ βει]εὰ ἸοσΔ 1168. 

10. Κἰρ᾽ αἰδαὶνι ἀπά δίδηιαῤ. 8ε6Ὲ οὴ Ν πι. 
ΧΧΧΙΙ, 17, 38. 

Ζαγείδ-“δαδαν. 1.4. “ Ἰφῃξ οὗ πε ἀλννη.ἢ 
ὙἼΠΙ15 ρίδος ἰα πούθεσο 656 τηθηξοπρά, δηὰ 
118 δῖε 18 ΠΟΙ ὑηκηονσῃ. ΕΤΟΠῚ ΥΈΓβα 27 
ἱς ψουϊά 56οπὶ ὑπαὶ [ἢ6 “ γ4]Π|6} Βοσε σηθῃ- 
Εοπεὰ 15 [μδὲ οὗ [ῃε [οτγάδῃ. 

20. εἰ διῤῥεον ἢ Οὗ, Νυπι, ΧχΙ, 28, δηὰ 
Ὠοῖοσ. 

“4:δάοιδεραδ. 866 οἡ Π ευζ, 1ϊ, 17. 

Βειῤ-  εεδὶ»ιο! δ. 866 οἡ Νυπι. Χχὶϊ, 1 δηά 
Ὠοῖΐο ; δηά οἴ, Νυχλ. ΧΧΧΙΪΙ. 49. 

21. 72: ῥγίπεο 977 Μ|άίαη, Ευΐϊ, δ᾽ ..1 ΓΙ. 
οὔ Νυπ). ΧΧχΙ. 8. 

ἄμε. 9 δἰδοπ.} 80 Νυὶς. (“ ἄυςε5") «πὰ 
ὅγτ Βυΐῖ τοηάοῦ σαῖποσ “ γαϑϑαὶβ οὗ δ1:}οη.ἢ 
ἢ ψογὰ υϑε6 5 ἀεγίνεα ἔτοπὶ ἃ τοοῖ (πασσοδὺ 

δ γης “ἴο ΡΟῸΣ ουΐ, 2458 4 ἰιραϊίοη, δῃὰ 
ἤδηςα ““ἴο ἀδάϊοδίε᾽" ΟΥ̓ “ἀρροϊηϊ " ἢ ἃ 
᾿ἰθφιίοη: 80 Εὐγαῖ. ΚοΙΊ, ΗἩθηρϑίθηδεγ, δηὰ 
ΟἴΠΟΙΒ ὈΓΟΙ͂ΕΣ (Π6 δεῆβα οὗ “τῃου θα," 2.6. 

ΦΌΒΘΗΟΑ. ΧΙ. [ν. 1τ8---25. 

Ιβγδεὶ 5811Υ στ τῆς ϑνγογά δπιοηρ 
τη6πὶ ἴῃ δῖ νγεγα 541 ὈΥ τΠ 6Π1. 

22 Απά τε Ὀογάεγ οὔ ἴῃς οἢ] άγεη 
οὔ βευθδεὴ νγὰ8 Ϊογάδη, δηά τῆς 
δογάογ ἐλεγεοῦ, “ΓΠΪ8. τος τῃ6 ἰη- 
Ἠεγιίδπος οὗ τῆς οὨ] άγεη οὗ Κευθεη 
ΔΙΕΥ τΠεἰγ ἔΔπ1}1}168. τς οἰτ165 ἀπά {πε 
νΠΠ]λρα5 τπεγεοῦ, 

24 Απὰά Μόοβεβ ραν ἐμλεγιἑαηοῦ 
πηῖο {πε τπθς οὗ (ὐδά, ευέη υπῖο τῃ6 
οὨ] ἄγε οὗ (ὐδά δοοογάϊηρ ἴο τῇ οὶγ 
[ἈγᾺ 1168. 

25 Απά {τπεὶγ οοδϑῖ νγᾶ8 [|4ΖΕτ, 
δηὰ 1} 16 οἰτἰ65 οὔ (ΟἸἰϊελά, «ἀπά 
ΒΑ} τς Ἰ᾿ἰαπὰ οὔ τε μι] άγεη οὗ 
Αἰππιοη, ὑπῖο Αἴοοσ παῖ 1; δεΐογε 
Κδθῦδῃ, 

εηΐδοβοά ἢ Ροσσοῦ ὉΥ δ: Ποῦ, ὙγΒ]ς ἢ ΒΘΘΊῺ8 
[ατ- εἰπε, Ὄδ βεηβο “"δηοϊηϊθ " (Ὁ 6βεῃ.) 
5 ψουΐ 4 οἶἰθασ ὄχᾶτρὶθ. Ὅῆε ἱπηροτί οὗ 
ἴδε ποσὰ, ἴῃ βρίίς οὗ ἴῃς νδγίοιιβ Ὄοχρ δηδί! οβ 
οὔἴεγοὰ οὗ [ἴ, 15 οἶθαγ. 

4. Βαϊΐαα».. Οὐ Βαΐίδδτηι δηά πὸ {{|6 οὗ 
4“ βοοίῃϑαγοσ " (Χονενε) ἤοτῈ σίνθη ἴο ἢΐπὶ, ἃ 
Ὀ616 Αἰνγαγβ ἰπ ἴ86 ΒΙδ]6 υϑοά ἴῃ ἃ δαᾷ 56η86, 
866 Νοῖο δὲ πο οηά οὗ Νυπι. χχι!. 

48. Τδὲε δογάεν 977 δὲ οὐδέ ἰάγεη 9 Ἀεωδεη 
αυας ογάαη απά ἐδε δογάφγ ἐφεγεο} 1.2. ἴῃ 6 
Ἰογάδῃ δηὰ [πὸ Ὀογάοσ νυ βίος 1 πηαῖκο5; [Π6 
Ἰογάδῃ δηὰ 118 τοστΊΟΥΎῪ ; οξ, [ἴῃς δἰ πη τ 6Χ- 
᾿λξοριὰ ἴῃ Νυπι. χχχίν. 6, δηὰ Τ)ουΐ. 11]. τό. 

δε ρογίίοῃ οὗ ἴδε ἐγίδε οὐ Ἀδυῦθη δὲ 118 
ὨΟΙΓΒΕΓΏ ΟΧΙΣΟΙΠΠΥ ἰουςποά {Π6 Ιογάδῃ ; [δ 6 
τηλίη ρασί οὐ ἢὶ5 ᾿ῃμογϊδηςε ἰΔΥ ΟἹ ἴδε οδαϑὶ 
οὗ ἴῃς Πεδά 864. 

24-28, Ἰηπογϊΐδηςο οὗ Οδά, ᾿ 

25. ὕαπεγ Οἵ, Νυπι. χχὶ. 32, δηὰ ποῖα. 

αἱ] δὲ εἰδοι 9. ΟἸ ρα. 1.4. οὗ ΟἸἱοδά ἴῃ 
[86 ΠΑΤΤΟΥΨΕΟΙ 86η56, ἱπο]υἀθα ἴῃ [Π6 ἰεττι ΟΥ̓, 
οὔ ϑίῃοῃ, δηὰ ἀϊϑίϊηςϊ ἔσγοτῃη Βαβῆδῃ : 80 4150 
ἴῃ δα. 11]. χσο. 

ᾷ ἐδε ἰαπά οΥ ἐδε εὐδιϊάγεπ οΥ “»᾽ριοη. 
1.ε. τμαὶ 841 οὔ πε Απιπλοηῖο ΟΓΤΙΓΟΥΥ ΜΜὯ] 
δαᾷ Ὀδοη σοηαιιογοά ὉΥ ἴῃ Απλοσιῖεβ. ΤΉΪ5, 
Δέοσ [Π6 ονοσίθσγον οὗ δίποη, [πὸ [5γδο 1168 
ἴοοκ ἔογ {ποὶγ ονη. ΤΠα ἰδπὰ τνιΐϊο 186 
Ατμσλοηϊίοβ 51}}} με] ἴῃ (ΠῸ6 ἀδγβ οἵ Μοβοβ, 
[Π6 5γδ6}1165 ὑγάσε Ὡοΐῖ ρεσιηϊοα ἴο αἴίδοϊκς 
(οἴ. Πεουΐ. 11. το, δηά 11]. 16). 

2656. “γοεν ἐδαὶ ἐξ δεήογε Ἀαδόῥαδ. 80 
οΔἰ]οὰ ἴο αἀἰδεϊησυ βῃ [ἰ ἔγοπι ἴπῸ Οἴου ΑΤΟῸΣ 
οὔ ἴδ6 Ασῃοῃ, ψ ΏΟἢ ψγὰ8 πίη ἴδ6 Ὀογάθτβ 
οὗ ἈΚευδθη, νεῦβα τό (ςξ, ου Νυπι. χχχίϊ. 34). 
11 ἰ8 παπιθὰ ἃραίῃ ΟὨΪΥ ἴῃ [υὰξ. χὶ. 31, δηὰ 
2 ϑ8ηι. ΧΧΙΥ, 5, ὙΠΟΓΟ [ἴ ΔΡΡΟΑΓΘ 845 οὔς οὗ 



ν. 26 --43. 

26 Απά ἔτοπι Ηεβμῦοη υπίο Ἐδ- 
ταλῖ "-ΠλΖρεῆ, πὰ Βεϊοηϊπι; Δπά ἔγοπὶ 
Μαβμδπδίπι πο τῆς δογάοσ οὗ Ὠθδίτ; 

27 Απά ἴῃ {πὰ νδ]]εγ, Βει ἢ -ἀγᾶπὶ, 
δηάὰ Βοιμβ-πιγαῃ, δηὰ δυςοοίῃ, δπὰ 
Ζαρδοη, ἔπε γεβὲ οἵ τῆς Κίηράοπι οὗ 
δίμοη Κίηρ οὗ Ηδεβῆδοη, Τογάδη ἂδπά 
δὶς Ὀογάεγ, ευθη υπῖο (6 εάρε οὗ τῆς 
868 οὗ ΟΒΙπηεγεῖ οὐ ἴῃς οΟἿΠΟΓ 8146 
]ογάλδη βαϑινναγά. 
8 ΤῊΪΒ ἐς (δὲ ἱπμεγίδηςς οὗ τῇς 

οὨ]άγοη οὗ (δὰ δον {μεὶγ ἐλ π}}}168, 
τῆς οἰτῖε8, δΔηά τῆ εἰγ νυ" ]λρς8. 

29 ὅ Απάὰ Μῶοβε8 ρᾶνε ἐπλεγιίσπος 
πηῖο τῆς Πα] {τῖδε οὗ Μδηδββεῃ: ἀπά 
ἦς νγνᾶβ ἐδ ῥοτεε:εῖση οὗ τὴ6. ἢΔ1] τΠῸς 
οἔὗἩ τῃς οἰ] άγθη οὐ ἱΜδῃδββθὴ ὉΥ τἢςεῖγ 
ἔλτ]]ς8. 

20 Απὰ {δεῖς ςοδϑὲ νγαβ ἔγοπη Μδ- 

(Πα ἔγοηίοσ ρἷδοοϑ οὗ Π δν 5 κίηξάοπι. [{8 
5116 ἰ58 ηοὶ γεῖ ἀϊβοονοσγοὰ, 

᾿ Ἀαδδαδ.7 ὙΠε “ Ἀδοθαϊἣ οὗ ἴπ6 οἰ] άγθη 
οὗ Ατωπιοη᾽ οὗ ϑουϊ. 111. 11; δηὰ ρεῦῇδρ8 
16 Ηδπι οὗ Οεῆ. χ'ν. ς, ΠΟΤΕ 866 Ὠοῖδ. 
ἘἈΔΡΌΔΝ νγὰ5 4 Ὀογάοσ ἔοσίγοββ, [δῈ Ῥσίῃςοραὶ 
ΒῖΓΟΏ ΠΟΙ οὗ ἴπε Απιπλοηϊοβ (ςῖ, οη Νυπ,. 
χχὶ, 24), δηὰ [Π6 γεϑίδηςθ οὗ [ΠΕΟΙΣ κἴρβ ( 
881). ΧΙ!. 26). [ἴ νγᾶβ αἴίδοκεὰ ὉΥ̓ Ϊοδὺ ἴο 
ἀνΘΏζΟ δὴ ἰηϑυἷϊ οἴεγοὰ ἴο ἴπ6 [Θὐν18}} δ1π- 
μαβδδδύοιβ, δηᾶδ, δῇοι ἃ ἰοὴρ τσοϑίϑίδηςσ, 
ἴλκοη (ςοἶ. 2 84π). χὶ, ΧΙΪ. Σ 1 ΟἿἾΓ. ΧΧ, 1 5644.). 
1ἴ ΔΡρέδσβ, βου οΎΌσ, ἰῃ ἰδῖεσ ἘΠῚ 65 ἀρ 45 δῇ 
ΑἸ ΠΟ ἢ 15}} ΟὟ (|[6γ. ΧΙ ῖχ. 3, ΕΖΟοΚ, χχν. 5 ; 
ΑτἸηοϑ, ἱ. 13-154). [ἢ (ῆς (Πιγὰ ΤσθηΓΌ ΤΥ Β.0. 
1 σοοεϊνοα ἔτοπῃ Ῥ(ΟΪΘΩΥ ΡΠ ΔΙ ρἢυ5 [86 
Ὥλιηθ οὗ ΡΠ δά οΙρῃα (οἢ Ιεγοσῦα οὐ ΕΖ. 
χχν. 1), ΟΥ̓͂ ΒΙΟΝ 1 18 Κποῦγῃ δηοηρί ἴδ 
Οτοοκ δηὰ Ἀοπιδη ττίίοτβ (ςξ, Ρ] η. “Ν. Η. 
γν. 16: ΪΙοβορῇ. " Β. ].,.᾽ 1. 6,3). [ἴ τῦλϑ ἴἌκεθη 
δἴο ἃ ἰοὴρ βίορε ΕΥ̓ Αηξοςοῦυδ (πε Οτεαῖ 
(Ροϊγδ. ν.- 16). [{ νγᾶϑ ἴῃ ἰδίεσ {Ππ|68 [86 βοδῖ 
οὔᾳ Ομγιβιίδῃ Ὀῖϑθορ ; Ὀυϊ [45 ὩΟΥ ἴῸΓ ΤΏΔΗΥ͂ 
σδηζυσο5 Ὀδοη ἴῃ ΓΌΪΏ8, ΤΟΙ ΔΓ ΚΑΌΪς ἔογ πεν 

ἄδυγ δηά οχίθηῖϊ, Ὑδ6β6 ἅσὸ ἀεξογιδοὰ 
ἐγ Βυτειματάι, ἐϑγτία,; Ὁ. 357 544.; δηά ὈΥ̓ 

τἰδίγατη, "1,ηὰ οὗὨ 15.» Ρ. 549 544. [ἴ 15 
δἰπαϊοὰ οἡ ἴπ6 ὈΔΏΚ8 οὗ [6 ")αάν Ζεγζα, ἴμ6 
δηοίοηϊ [Δ ΌΟΚ, ἃ 5118}} δυεηΐς οὗἨ ἀπο, 
οΔ]]οὰ )ΜΗοίεί- “»ιριαη, ΟΥ Ὑταῖου οὗ Ατησηδῃ, 
Τί8658 διηϊάϑε (6 συΐη8 οὗ ἴῃς ἸΟΨΟΣ ἴονῃ ; 
εἴ [μὲ ἐχργεβδίοῃ “"ἊοὐἱἰὙ οὗ νδίοσβ," 2 54Π|, 

ΦΟΘΗ͂ΛΔ. ΣΙΠΠ. 

μιαηδίπι, 411 Βδβϑῆδη, 411] τῆς νὰ 
οἔ Ος Κίηρ οὗ Βαβίιδῃ, δηά δ]Ϊ τς 
ἴονγῃβ οὐ αίγ, νυ ῖςἢ γε ἴῃ Βδβῆδη, 
ΓΠγθθβοοῦα οἰΓ165: 

21 Απά μδὶ]ᾷ ΟἸϊελά, πὰ Αϑῃϊα- 
τοῖϊ, ἀπά Βάἀτεϊ, οἰτίεβ οὗ τὴε Κίηράοπι 
οὗ Ορ ἰῃ Βδβῆδῃ, τόῖγε ῥεγέασί πίη 
ππηῖο ἴῃς σὨ]άγεη οὐ Μάδςδιν τῃς 8οη 
οἔ Μδῃδββεῆ, ευόμ ἴο τῆς οἠς δ] οὗ 
τῆς “οι ]άγεη οὗ Μάδομὶς ὈΥ ἐδεὶγ ὕδοςς 33. 
[Ἀγ 1168. 

42 ΤΠ εβα ἀγό 1Ὺ0ὲ δοιριέγὶος ὙΠ ς ἢ 
Μοβεβ ἀϊά ἀϊϑεγίδιυιῖϊς ἔοσγ ἱπμδγίζδηοε 
ἴῃ τῆς ρἰαίπ8 οὗ Μοδῦ, οἡ τῃ6 οἴου 
βἰάς ]ογάδπ, Ὁ 7 εγίςμο, βδϑενναγά. 

21 7Βυῖ υπῖο ἴῃς ἐπδς οὗὨ [,ονὶ 7 εἱ. 1:8. 
Μόορβαβ ρᾶνα τοὶ Ζηγ ἱπμιεγίίδηςε : τῃς ἢ 
ΓῸΚΡ οἵ [βγδεὶ τυας {πεὶγ ἱπῃμοῦῖ- ͵ 
ἍΠΟΘ, 4458 ἢς 5414 υἱπίο [ἢ 6Π]. 

ΧΙ, 27, αηὰ ῃὨοΐ6. Ατηπηδη 1168 δδουξ 22 τ1168 
αἰδίδηϊ ἔγοπῃ ἴῃς ἰογάδῃ. 

26Θ. Κα» α:δ-»χρεδ. ὙΠ6 Ἀδηιοί- οἰ] οδὰ 
οἵ χχ. 8, ΠΟΤ 866 ὨΟΙα, 

Βείονἶ»ι. ΟΔ]1εὰ Βοέῤηία ὉΥ Ϊετοπῖςε ἴῃ [86 
“Οποσχηδϑέςοη, δυῖ οἴπογννϑε αὐ πη Κηοννῃ. 

Μαδαμπαΐρ". 866 οὐ ΟἿ δ. χχχίϊ, 2, 3. 

μηΐο δὲ δογάεγ 9.7 εὐΐγ. ἘΔΙΠοΥ ρου ρ8 
(45 ΚοΙ) “απο ἴδ6 Ὀογάον οὗ 1|ὰδὶΣ .» 
[6 δεοοηά Ὀγοροβι 0 δϑϑυσηθὰ Α. ΡΥ. 
θείη ϑυρετῆυσοιβ, δηὰ {πὸ Ἰοζίοσ ( ριρῖ) 
τς ἢ ἔοστη5 1 Ὀοΐηρ ῬΓΟΌΔΟΙΪΥ [86 ἰη1{14] ΟἿ 6 
οὗἨ ἴΠ6 ῬΓΌΡΟΣ πᾶπὶθ. Κηοδεῖὶ δά Μ|ίςἢδ6]18 
Τοραγὰ [ἢ ῥἷδοο 45 1ἀθηςοδὶ 1 ἴἢς 1,0 «ἀοθαγ 
οὗ 2 8417. ἰχ. 4, δηὰ χυΐ!Ἱ. 27, οὔθ οὗ ἴῃς 
ἴονῃ5 ἔγτοπι συ Π]οἷ ῬΓΟΥΒοΏ5 ψψεγε Ὀσγουσῃῖ 
ἴο ανὶὰ δὲ Μδῃδηδιτη. 

47. 15. 1δὲ αἱογ.} 1... 6 νδ]]εΥ οὗἨ [ἢ6 
ογάδῃ. 
Βείδεαγα» απά Βεϊδ-πίριγαδ.} ὅε6 οὐ Νπι, 

ΧΧΧΙῚ, 16. 

ϑιροοίδ.} 566 Οἵ σοῆ. ΧΧΧΙΪ, 17. 

429-38. [πηογϊΐδηος οὗ ἴδε δα] ἐσῖδε οὗ 
Μδηδϑθοῖ. Οἡ [δε ςοπαμεβὶ οὗ Βαδϑιδῃ, 866 
Ἐβρθοῖδ !γ Νχη. Χχχῖϊ, 319-42, δηὰ Ὠοῖΐε8. 

88. ΤΠ Βίαϊοσηθης σεβρεσίίηρ τς 1,εν]ῖ68 
5 τρενες ἤοπλ ΥΕΓΘ6 14) 8ηἀ Δρροηδεδὰ 85 8 
ςοποϊυδίοη ἴο ἴπ6 τοῖς δοςοοιηΐ οὗ ἴδε 8]- 
Ἰοϊηδηῖ τοδάθ οὗ 186 Ὑτδη5- [οσάδηϊς οοῃ- 
αι ε8[8. 

1:8. 20. 
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ἃ Νυη. 

34. 17. 

ἐ Νυπι. 26. 

55. ἃ 33. 

ΦΤΟΘΗΌΑ. ΧΙΝν. 

ΓΗΑΡΤῈΚΒΚ ΧιΙν. 
1 724 κίηδ ἐγιδες απα α λαζ αγε ἰο λανε λεν 

ἑηελεγίίαμες ὃν ἰοί. 6 Οαὐό ὃν 2γένέερε οὐ- 
ἑαίμείΛ ΔἸ εόνγοπκ. 

ΝῺ ιἢεβ6 ἀγε ἐδε εομπίγίος ὮΙ Ν 
τῆς ςΠ!Π]άγοη οὗ [5γδ6ὶ ἱπῃογιτοά 

ἴῃ τὴς ἰδηά οὗ (ὐδπδδη, ἔν ιςο ἢ ΕἸΘδΖαγ 
1ἢε ργδβῖ, δῃά Ϊοβϑῆι τῆς βοὴ οὗ Ν πη, 
δῃὰ τῆς Πεδάβ οὗ τς ἔβδίῃογβ οὗ τῆς 
{πῦε8 οὗ τῆς ΤΠ] άγεη οὗ [ϑγδεὶ, ἀ15- 
τηθυϊοά ἴον ἱπῃογδηςς ἴο τΠ 6Π1. 

2 'ΒΥ ἰοῖ τυας {Πεὶγ ἱπῃεγίίδηςα, ἃ8 
τῆς ΠΟΚΡ ςοπηπιαπάεά ὈΥ τῆς Παηά οὗ 
Μορεβ, ἔογ τμ6 πίῃε {τῖδε8, πὰ 27 τῃ 6 
μα] ττῖθε. 

[ν. τ- -. 

4 Εογ Μοβεβ πα σίνεη [πε ἰη- 
Πεγίδηςς οὗ ἴννο {τἰῦε8 δῃὰ δὴ παδὶΐ 
ττῖθε οἡ τὰς οἵμεσ ιἰάς ἰογάδη: δυῖ 
απίο ἴῃς 1,ονῖτεβ ἢ σάνε πος ἱπῃεγτῖ- 
ΔΠΓΟ6 Δπιοηρ’ ἴΠ6Π]. 

4 Εογ τῆς ομι]άγεη οὗ οβερῇ τγεῖε 
Ὅνο τεῖίρεβ, Μαπδββεὴ δηὰ Ἐρῆγαίπι : 
τπεγαίογε τ ΠῈΥ ρᾶνα πο ρδγί ιἱπηῖο τΠ6 
1 ενιτεβ ἱπ τὰ ἰαπά, βᾶνε οἰτ68 ἴο 
ἄννε!] ἐη., ἢ τΠεῖγ ϑυθυγθ8 ἔοσ τῆεὶγ 
οδίι]ς δηά ἔοσ {πεὶγ βδυδβίδηςε. 

ς ΓΑ5 πε ΓΟΚᾺΡ ςοπιηληάεά Μορεβ, ἢ Νιαι. 
80 ἴῃ ΠὨΠ]άγεη οὗ 15γδεὶ ἀϊά, δῃὰ μα ἐΐ᾽ 1ι. -. 
ἀϊν!άἀεἀ τῆε ἰαπά. 

6 4ΤἼπεη ἴῃς ΤΠ] ἄγε οὐ ᾿υἀδῇ 

ΟΗΑΡ. ΧΙΝ. ΤΠ 15 σμδρίοσ δερίηβ ἴΠ6 δο- 
οοπηΐξ οἵ [πε ἀϊνϑίοη οὔτε ςἰ5- [οτάδηϊς [οΓτΊ- 
[ΟΙΥ͂ ἀπηοηρϑί ἴπε ὨἸη6 ἴσῖθε8 δηὰ ἢ] ἔς-ἴσθα οὗ 
Μαπδββθῦ ; δὴ δοοουηΐ νηοῦ 15 Ὀγουρῃϊ ἴοὸ 8 
οἶοβε ἴῃ χὶχ. 51. εῦβεβ 1-5 οὗ [8 σῃμαρίεσγ 
ἔοστῃ ἃ βοτί οὗ ργεΐδοε ἴο ἴῃ ψβοΐθ. 

1. Εἰκαχαν ἐδ ῥγίοι!, απά οιῤμα ἐδὲ 205 
97, Νωη, 7 866 οὐ Νυπὶ. χχχῖν. 1τό-29, 
ΘΓ [86 ᾿πϑ᾽σ σΠ]οη5 ρίνοη ΌΥ Οοά ἴο Μοβ68 
Δηἀ ΟΝ οδιτίοὰ ουΐ ΟΥ̓͂ [οι ΔΓ ΠπΊΟΓΕ 
]Π]γοχίνθη. 

Δ. Β» ο}] (Οὗ Νυχπι. χχυΐ. ς6 δηά ῃοΐδ. 
Ὗνεὲ δἂἵὲ ποῖ ἰοϊὰ ἴὴ ψνβδῖ σδηπεσ ἴῃς ἰοῖ 
νγὰ8 ςαϑῖ. ογῇδρβ ἵἴνγο ὉΓΏΒ ΨΈΓΕ ΟἸΠΡΙογεα, 
οὔθ ςσοηίδίηϊηρ ἃ ἀεϑοσιρίίοη οἵ ἴδ6 βευοσγαὶ 
ἀἰϑίσιςῖ5 ἴο δὲ «αἰ οἰίεα, [Π6 οἴμοσ ἴΠ6 Ὠδηθ5 
οὗ 186 {π|068.; δηὰ [πε μοτγίοη οὗ δαςἢ {γῖδε 
σουάὰ [θη δ6 ἀεϊοιτηιηδά ΌΥ 4 5ἰτλυ ] δηθοι8 
ἀγανίηρ ἔσοσῃ ἴπε ἵψο ὑγῃ8. ΟΥ 4 ἀγανψίηρ 
τη Ὀὲ τηδάς ὈΥ̓͂ δοπλ6 Δρροϊηϊδα Ῥεσβοῦ, Οσ 
ΌΥ 4 ἀεϊεραῖς οὗ δδοῖ τσῖδθ ἔτοτλ οὔθ 1 
ςοηϊαϊηίηρ ἴπ6 ἀοβοσιρ[ 005 οὗ {πε ἴδῃ ᾿ῃΠοΣ!- 
ἴδηςθβϑ. Α8 [8 Ὀδε δγεδαὺ οὐβεγνεὰ (566 
Νυπ. χχνὶ. ςό, δηά χχχίν. 16-29), ἴῃ ἰοΐῖ 
ΟἿΪΥ ἀεϊεττηϊηθά ἢ ἃ ξεΏθΓΔ] ΜΧΑΥ ἴῃΠ6 Ροϑβι[οἢ 
ἴῃ ἴῃ6 σουπίγγ οὗ ἴΠ6 ρῥαγίςυ δῦ {τῦς οοη- 
ζςογηοα, ψΠΟΙΠΟΥ πού οὐ βουΐῃ, ἄζς.; [ἢ6 
ἀϊπηοηβίοηβ οὗ δϑδςῇ τουτί οΥν δοίης ἰοδ ἴο ὃς 
δα]υβίει 50.056 4 6 ΠΕ]Υ, δοσοσάϊης ἴο ἴῃς Ὠυπὶ- 
ὈΟΙΒ δηὰ νγδηΐβ οὗ ἴδε ἴτ]ῦ6 ἴο 6 ργουϊ θὰ 
ἴογ. ὙὍδδ γοϊαῖῖνε ροορσαρῆϊοδὶ ροβιοη οὗ 
ῖῃς {1068 18 σΟΓΔΙΠΪΥ τοβοςοϊεά, [που ἢ ἴῃ (6 
Ὀτοδάεβδὶ οὐ πο, ὈΥ ἴπ6 δ]εβδίης οὗ Μοβεβ 
(εξ ποΐίς «δ επὰ οὗ Ἰϑουϊ. ΧΧΧΙ]].), ΡΕΓΠΔΡ5 
ΕΥ͂ Ργορδμεῖὶς ξογεϑι δῖ, ρεγῃδρα ΌΥ νἱστῖυς οὗ 
ΒΟΠΊ6 υπηάἀογβίδηδιίης Αἰ αῪ αὐτο δῖ, ἢ] ἢ 
δῃουϊὰ δὲ βδαηοϊοηθὰ δηὰ ρμογυογηθὰ 45 ἴο 
ἀεῖἴδ118 Ὁγ πε ἰοΐῖ, ονοστι δὰ ἔοσ [παΐ επὰ ὉΥ 
Οοὐ δ βρεεῖδὶ ὑγονϊἄθηςθ. δίηςθ (ΠῸ ργεάϊ- 
Ἰεσιίοηβ δηδ ἢδὺϊ85 οὗ ἴπεὸὶ ἴννο {γτ|δ65 δηὰ 
8 41 γεγο ΤΟΥ ὨΪΥ σοπϑυ]οα ἴῃ ἴΠῸ Δρροσγ- 
Ὀοππιθηΐ ἴο ἴποὰ οὗ ἴπε [Γ4η8- ογάδηϊς 
τοστιοΥυ (οἴ, Νυπ). ΧΧΧΙΪ. 1 5644.), ἴΠΟΓΟ 18 ἢῸ 

Οδ]εςίοη ἴο ἴπ6 βϑιρροβίου [Πδῖ βοιῃδίπίης 
οὗ [Π6 βᾶπὶ6ὸ Κιπάὰ ἿΏΔΥ ἤδνα ἴδῃ ρμίδοο, 
βιδήοςς ἴο [6 Πῖνηθ ἀρργονυδὶ, ἰη (6 ἀϊκεεςν 
Ὀυθοη οὗ 186 οΟἴοΥ σοπαιογεά ἰδηάϑ ; δηὰ 
[πε ἰοῖ ψουϊά τπ118 Ὀ6 ἀρροαϊεα ἴο 845 ΠηΔ]]}γ 
ἀεοιάϊηρ [πε τηδίίεσ δηὰ ἔογθοϊοβίην θα] βὶ65 
δηὰ ἀϊδρυῖαϑ8. 

[1 185 ἀρραγοηΐ [Πδΐ (Π6 σδϑίηρ οὗἩ ἴῃς ἴδῃ 
Ἰοΐβ ἀϊὰά ποῖ ἴαϊκα ρἴδοθ βἰπιι  δηθουβὶγ. ὙΤἢδ 
{δε οὗ Τυἀδῃ Ππδὰ ρῥγεοοάεξηςσθ, τυ βεῖμοσ ὉΥ 
ΟΧΡΓΙΓΟ55 ΔΡΡΟΙΠ ΘΠ ΟΥ Ὀδοδι186 18 ᾿οΐ “στὴ 6 
ὉΡ᾿ ἢγϑῖ, ἀοθβ ἢοΐ ἄρρεασγ. [{ νγαβ8, 85 ἰἴΐ 
866 Π1Ί8, ΟὨΪΥ δῇἴοσ [Π18 {ὃς δά β8ει δὰ ὑροη 
118 ἀοπιδίῃ8 [Παὶ ΣΠοτς ἰοΐβ γατα ἄγαν ῸΣ 
ἘΡὮγαϊπη δηὰ πὸ 4} ἴδε οὗ Μδῃδβθθῆ. 

ΕΓ [ἢ15 ἃ ρδι156, ρεσῇαρβ οὗ βοπῖθ ἀυγδίίοῃ, 
ΔΡΡΟΩΙΒ ἴο δᾶνθ οζοιυττεά; [ἢ6 ολρ νγὰ8 
τιογϑα ἔγοτμῃ ΟἸρα] ἴο ΘΠ10ὴ : δηὰ {πὸ ἔυσί Ποῦ 
οδϑϊίης οὗ Ἰοΐβ ἔογ (ἢ6 οἵποσ βευθὴ {{|ῦ658 νγᾶβ 
Ρτοςεοάθα ψ ἢ δὲ πὸ ἰμδι ραϊίοη οὗ [οϑῆυδ 
(566 ΧΥΣῚ]. 3). 

Τῆς αἀἰδισϊθυξοη οὗἁὨ ἰδηὰ ΕΥ̓͂ ἰοΐ διοηρϑῖ 
ΓΟἸοηϊδίβ ΟΥΥΆἈ ὈΟΟΠΑΩΙΟΙΟΙ͂Β ψ»ὲ8 Οἰι5ῖο 
διηοηξδὶ ἴπε Οτεεῖβ (οἶς. Ηετγοά. νυ. 77; 
ΥἹ]. τοο; Ὑπιςγά, 11. 50) δηὰ Ἀογηδηβ (ςξ 
Οἰςογο, "Εριϑῖ.᾽ χὶ. 2ο). [ἴ ἀοεβ ποῖ ἄρρθᾶσ, 
μονενοσ, [Πδῖ [Π6 Ἰοῖ νγὰ8 σγοβογίθα ἴο ΌΥ [Πε 
[5.86 }1165 1 οσγάθσ ἴο ρασγςεὶ ουἍἝ ἴδε ᾿ππογδηοθ 
οὗ [Π6 ἐγίθεβ δπιοηρϑβί [Πεὶγ αἰ ογοηΐ 2 π}}165. 

4, Τὸν δε οὐῥίάγοη ὁ οιοῥό «υεγε ἑκαυο 
ἐγίδε5. ΤῊΪΒ 15 δἀ ἀεὰ ΟΥ̓ ννΑΥ οὗ ἐεχρδηδίοῃ 
οὗ [86 δἰαϊοσηθηΐ ἰῇ υϑῦϑα 2, [αὶ ποῖ "σοσὸ 
Ὠΐπε {τίθεβ δηά ἃ μα] ἴο δε γον: ἀθὰ ἴοσ. 
Εχοϊυάίϊηρ ἴΠ6 ἔτχο {π|ῦ65 δηά 4 δ] δηὰ ἴΠ6 
Τ,ονϊῖε58, [ποτα νου] ά σοπηδίη ΟἹΪγ εἰρῃϊ {δ65 
δηᾶ ἃ δια] οιξ οὗ ἴΠ6 ἵνεϊνο. Βυῖΐ οἡ [ῃ6 
Οἴδοῦ Παηά, 48 ὸ δῖὸ ἤοῖὸ σοιηϊηάθά, [ΠπῸ 
ἐγῖδο οὗ [οβορὰ μδὰ ον Ὀγδηςμβοά ουϊ ἰηῖο 
ἴνο {{|068. 

ἐδεγεΐογε ἐδεγ ξαυς.1ὺ Ἀδηάοῦ “δυὰ [ΔΘ Ὺ 
ἀἱὰ ποΐ χὶγνθ," ΟΥ, “ΤΟΣ ἀλὰ ἘΒΘΥ͂ κὐγο.᾽" 

6-16. (δ]ο 5 ἱῃπογιίδηςθ. 

16ὲ εὐ ἰάγεπ 977, σιμαὁ.1] Νὸο ἀουβδῖ, ἴῃ Ῥὰγ- 



ν. 7--ξ.4.} 

οᾶπιθ υὑπῖο [οβῆυα πη ΟἸΪραὶ: δηά 
Οαϊεῦ τῆς βοη οὗ Ϊερμυηπθὴ τῆς Κο- 
ΠοΖίϊα 834] 4 υππῖο ἢ, ἼΤπου Κπονναβῖ 
τς ταΐηρ ταῦ τῇς ΠΟᾺΡ βἰὰ υπίο 
Μόοβεβ τὰς πβδὴ οὗ (ὐοά ςοποείηϊηρ, 
τὴς δηά {πεὸ ἰη Καὶ Δάεβ}-θδγηθᾶ. 

γ ἙοΓ γοαῖβ οἷά τοὖας 1 ψβθη 
ΜΜοβεβ τε βεγνδηῖ οὗ ἴῃς [ΟῸΚᾺΡ β8εηΐ 
τὴς ἔτοπι Κα δάββῃ -δαῦηθα ἴο ἜβργῪ οιἱἊ 
τε Ιαπά; δπὰ 1 δγουρῃς πἰπὶ ψογὰ 

'ἴῃ 45 121 τυᾶς ἴῃ τλ]π6 ἢδαγί. 
8 Νενεγμαεβ8 ΠΥ δύείῆγεη τῆδῖ 

ψψαπῖ αρ ΜΠ πε πιδάς τῆς Πεατὶ οὗ 
ἐΝυαι, χα τῇς ρεορὶε πλεῖς: δυζῖ 1 ΒΟ] Ἴ00]- 

Ἰοννεά τῇς ΓΟΚΡ πὰ Οοά. 
9 Αμπά Μοβεβ ϑνγᾶγε οἡ (δῖ ἄδυ, 

βΑγίηρ, διε τς ἰαπὰ ψῃθγεοη ΤὮΥ 
ἔδεϊ ἢᾶνῈ ἰτοάάδῃ 5}4}} θὲ τῆϊης ἰπ- 
Βεγιίδπος, ἀπά ΤΠΥ ΤΠ] ἀγαπ᾽ 5 ἔογ ὄνοῦ, 
δεσδιβε ἴποιι ἢδβῖ ὑΥΠΟΙΥ ἐΟ]]ονγαά τῃς 
ΓΟᾺΡ τὰ Οοά. 

ΙΟ Απά πονν, δεῃοϊά, τς ΓΟ ΚῸ 
μδῖὴ Κερὶ πιὰ δἷϊνε, 48 πε δά, {π68εὲ 

συΐαγ, ἴμ6 Κιηϑιηθη οὗ (δ]οῦ, δῃὰ ρβεγῇδρϑ8 
οἵμοσ ἰοδάϊηρ πθη οὗ [δ {τἶῦ6. ὙΠ686 ολπλ 
Ὀεΐογε 1 βῆμα, νυ Οδ]εῦ, ἴῃ ογάεγ ἴο τρακε 
τὰ τηδηιῆοϑὶ τΠδΐ [ΠΟΥ βδιιρρογίθα ἢ]5 οἰαίτη, ἴο 
86 ϑοουγρα ἴῃ ἴῃ6 Ῥοββοϑϑὶ Οἢ8 Ὁσοση βο  ὮϊΠη 
Ὀγ Μοϑεϑ8 ὑεΐοσγε ἴῃ βεηργαὶ δ] οἴπλεηξ βῃου]ὰ 
δὲ πηδάς ἴο ἴῃε {τ868. 

Οὐἰεδ “δὲ τον ὁ ϑεῤδῥωππε ἐδεὲ Κεπεςὶϊ.} 
8εε οὔ Νύυπι. ΧΙ. 6. 

ἐδε ἐδίπρ δαὶ δὲ Σιογά “αἰαὶ ξοροογ τ  Ῥιδ 
απά ἐῤεε.)ὺ Οὗ Νυπι. χὶν. 24 δηὰ 1.ο. [118 
δίγδηρο ἴἢδξ Κποροὶ Βῃου]ὰ ἄγρια ἴῃ ἴῃς ἔβα 
ΟΥ̓ 1118 νϑῦβε, [αὶ οβϑῆια ὮΙ ΠΊ56 1} ν͵ὲὼ58 ποῖ, 
Δοςοσαϊηρς ἴο ΟἿΣ Ὠδτταῖίνε, οὴς οὗ ἴῃ 5Ρ68. 

8. Μ» ὀνείδγεμ] ὍΤὨδ οἵἴδθιον 5Ρ168: ἀωνα 
οὗ οοὐυγβϑεὲ εχοορίοα, ἴο ψἤοτὰ (αἰεῦ νγᾶβ 
ΔΡΡοδιηρ. 

Μο:6: “«υαγε. 1... Οοὰ ϑνάτε; κηᾶ ΗἱΙβ 
Ῥτοσηῖβα, οοηβητηθα ὈΥ̓ Δῃ οδίϊ, ννα8 σοζῆσῃι!- 
πϊςδῖοά, οὗ οουγβο, [σου Μοβαβ (οξ Νυμι. 
Χίν. 12, 24, δηά 10; Πευΐ. ;. 234-16). ΤΠΟΓΟ 
δοο8 ὨΟϊδίηρ ἴο ΤΕ]ΌΪΟ 05 ἴο ΒΌΡΡΟΒΘ 
(στ Και) τὶ βοπῖθ οαἵἢ οὗ Μοϑεβ, ὑσγο- 
Ταϊδίηρ Ηεύῦσγοη ἴο (δ)εῦ, δπὰ ποῖ στεοοσάβαά 
ἴῃ Νυχηθεγβ, 15 ΠΈΓῈ Βρόκεῃ οἱ. 

10. 12: ζογῖγ απά ἥἔυε γεαγι, ουεη οἱπο δὲ 
1ογά “ῥαζε ἐῤδίς «υογὰ πο Μο:.7ὼ ὙΠΟ 
ποσὰ οὗ Οοά ἴο Μοβοβ ννὰ8 ϑβϑροόκϑὴ αδῇεηεγ 
πὸ τεΐζυσγῃ οὗ ἴδε βρὶεβ 1 {πὸ διιζυπιη οὗ ἴπΠ6 
Βοςοηὰ ΥΕΔΣ δῇεγ ἴπε οχοάι5 (366 ου Νυμπι. 
ΧΙ. 120); 58::096 4 ΠΥ {ΠΙΓγ-εἰρῃϊ γεδγβ 
εἰαρϑεὰ ὑεΐοσε {μῈ ρεορΐβ σεδοβεὰ ἴῃς Ϊοσάδῃ 

ΦΟΒΗΌΑ. ΣΙΝ. 

[ΟΓῪ ἀπά ἔνε γελγβ, Ἔνεῃ ϑβίηος {ἢε 
ΓΙΟΚΡ βϑρακε τῆι8 ννογά υπίο Μοϑαϑϑ, 
γνὮ1]6 ἐ.ὲ εὐτίάγεη ὁ 15τλε] ᾿νναπάετγεα ΜΑΡΟΝ 
ἴῃ ἴῃς νν] ἀαγη6 88: ἀπά πονν, ἴο, [1 ὅπηι 
18 ἀδΥ' ἔουγδοογε Δπὰ ἔνε γεδῖβ οἷά. 

1 κᾺ8 γεῖ 1 ἀπὶ ἂς βῖγοηρ' τῇ 8 " Ἐρεῖωε, 
ὍΔΥ 45 1 τυᾶς ἴῃ τῆς. ἀδγ τπμλὶ Μίοβεϑ 
ϑδηΐῖ Π16: ἃ8 ΠΥ ϑ8(Γεηρτῃ τῦσς τῃδη, 
Ἔνθ 80 1: ΣΩΥ͂ 5[ΓΘΠΡΤΝ ΠΟΥ. ἔῸΓ νγΑγ, 
Ὀοιἢ ἴο ρῸ οι, ἀπά ἴο σοπ6 ἰῃ. 

12 Νον τπογείογα ρῖνε τῆς {ἢ 18 
τηουηΐδίη, ψΒεγεοῦ τῆς ΓῸΚΡ βρακα 
ἴῃ τῃδῖ ἀδγ; ἔογ ἴδοι ἢεαγάεϑβί ἴῃ τῃδῖ 
ἀλγ ον [6 ΑΠδκΙΠπι5 τυεγέ τμεγε, ἀπά 
ἐμαὶ τὴς οἰτ165 τυογε ρτεαῖ σπά ἔεποεά: 
ἱξ 8οὸ δὲ [ῃΠ6 ΓΟᾺΡ τυὴϊἑ ἐφ ἢ πιο, 
{πε [1 5}4}} δὲ δὺϊς ἴο ἀγίνε {π6ηὶ 
οι, 45 ἴῆε ΙΟΒΡ 5414. 
.12 Απά Ϊοβῆυα δ]εββθά ἢΐπὶ, δά 

δᾶνε υπῖο (ὑα]θῦ τε 5οη οὗ Ϊερῃυη- 
πεὴ Ηεδτοη ἔοσ δὴ ἱππογίδηςεα. 

14 “Ηεὔτοη τπεγεΐίογε Ὀεσδπις [6 τα. 
“ (ἢ. 2Σ. 

ἱπμογίίδηοε οὗ Οδ]εὺ τἰε 8οη οἵ ]ε- 1 ̓"'5 

(δεῈΕ οὔ Νυπὶ. χχ. 1); δῇἊσ ἴπῸ ραβϑβᾶψε οὗ 
1πΠ6 ]ογάδῃ β8θύθῇ ΠΊΟΤΕ γεΑσβ δὰ ) 
νἤοη Οδὶοῦ εἰαιτηοά Ἡθύσοηῃ, δοΐοσε πε ραγ- 
θοη οὗ ἴΠ6 Ἰαηά διποηρβί ἴῃ6 ηΐηθ {1065 δηὰ 
ἃ ΑἸ], ΤΠεδβα βούθὴ Ὑθᾶσβ ἤθη οοτσεβροηά 
ἴο ἴπε “Ἰοης {π|6 ἢ (εἴ. χὶ. 17) ἀυσππρ ΜὨΙΟἢ 
7]οβῆμα νγβ τρδκίηρ ὰΓ ΜΠ ἴΠ6 Οδηδδηϊῖοβ 
(ςξ Ιηἰτοά. ὃ 4). ὙΒΕΥ ἅτε ἰῃ ἴδ6 56 416] οὗ 
1818 νοῦβα δα ἀδὰ ΌΥ Οδὶεῦ ἴο ἴπ6 γοϑᾶγβ οὗ 
ἡγδηάοσγίηρ, βίηςο ἀυγίην ἴΠπεπὶ (6 Ρεορὶο δὰ 
ὯΟ 5εἰἰεὰ Δροάε8. ᾿ 

11, Βοίδίο χο ομὲ από 1ο εογιε ἐπ. Οἡ [18 
ΟΧΡΓΟβϑίοῃ, 866 οΐς οἡ Ὠουΐ. χχχὶ. 2. 

19. 72: νιοωπέαίη".} 1.6.1} πιουηΐδίη σΟἸΠΙΓΣΥ 
τουηὰ Ηρούτγοῃ, ἰῃ ἩΠΙΟΝ {ΠῸ 8ρῖ68 σεροσγίοά 
{Πεπιβεῖνεβ ἴο Βᾶνε βεεὴ ἴῃς Απδκίπιβ (Ν πι. 
ΧΗΣ, 28, 33). 

ἐδεπ 1.:δα]] δὲ αὖἷο 1ο ἄγέυε ἐδενι οἱ. ΤΠΘ 
ΑὨδκΙτη8 ἤδὰ ἴῃ {Π6 σουγϑο οὗ [οϑἢι:4᾽5 σδτλ- 
Ῥαΐρῃβ ἴῃ ἴῃς βουῖΐ Ὀδθη χροὶ ]θὰ ἤτοτα 16 
πε ῃθουτποοά οὗ Ηδὕτοη, Ὀυΐϊ [ΠΟῪ Πδὰ ΟὨΪΥ͂ 
ΠΠάγα ἴο [Π6 ποὶρῃρθουτγίηρ οἰ6 5. οὗ 
ΡΒ 58:14 (866 Οἢ χὶ. 21 94Ω4.). Τἤοηοε ΓΠΕΥ͂ 
μά, 48 πλιϑὲ δ6 ἱηξεττοά ἔγοτη ἴΠ6 τοχί ἤογο, 
τοϊυσποά δηὰ σο-οςσυριοὰ Ηδεύῦτγοῃ, ργο Δ ΟΪΥ͂ 
θη ἰοβῆυα δηὰ [πε τπηδίη ἔοτος οὗ [δε 
Ι5γδ6 1165 πδά τπᾶγοποὰ ποσζῃνγαγά ἴο ἀδαὶ 
ἢ [40] δηάὰ 18 Ἴσοηίδάογαϊεβ. Οαἱ]οῦ 
ΠΏΔΙΥ ἄτονο οὐ [Π]18 ἔογηη80]6 τᾶοο δηά 
οἌοςυρίεά ΗἩδρδγοη πὰ 1:8 ἀδρεηάθηξ ἴοντ8 
δηά ἀϊδίσιςϊ ρουτηδη θη) γ. 866 Οὔ χΧΥ. 11 846.: 
δῃὰ [Ιητοά. ἃ 6. 
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ΧΙΝ. ΧΥ, 

τὰς βἤογε οὗ τῆοε 584]: 564, ἤἴοτι ἴῃς 
Τθαγ τῆδι Ἰοοκείῃ βοιυτανγασγά: 

24 Απά ἴ ψεηῖ οι ἴο ἴπε βουτῃ 
8:46 το ᾿ Μδδίςῃ-δογαθίπι, ἀπά ραβϑεὰ "0, Ὁ 
Δἴοηρ ἴο Ζίῃ, δλῃά δβοδπάδά τιρ ου τὴ αὐ δον 
8οι [ἢ δἰά6α. ἀπίο Καὶ δά εβῃ-θαγπεα, δπὰ “πα 
ΡΑ886ἀ δοηρ ἴο ΗδεζΖτγοη, δηά τνεπΐ ὺρ 
ἴο Αἄδτ, δηὰ ἐβίςμῃεά 4 ςοπιρδ88 ἴο 
Καικδδ: 

4 ἔγορι ἑβεπο τὸ ραβϑϑὰ τονγαγά Α.2- 
τλοη, δηὰ σψγεηΐ οἷ πηῖο {π6 τῖνεγ οὗ 
Εργρῖ; ἀπά τῆς ροΐηρβ ουξ͵ οὗ (παῖ 
οοδϑὲ ὑγεσγα δὲ ἴἢς 864: [ἢ]8 3}4]1 ὃ 
γουγ βου σοδϑί. 

5 Απά τῆς ελϑῖ θογάθὺ οὐδε ἴῃς 8411 
868, εὐ υὑπίο [ἢ επά οὗ Τ7ογάδη. 
Απηά ἐδεῖν Ὀογάογ ἴῃ τῆς ποι αιυλγῖεῦ 
τυας ἴτοπι τῇς ὈΔΥ οὗ (ἢς 5ε8 δὲ τῆς 
υἱτεγηγοβῖ ρᾶγὶ οὗ Τογάδη: 

ΤΟΒΗΤΙΑ, 

ΡΒδαπηθἢ τῆς Καπαζίῖο υπίο [ἢ 8 ἀΔγ, 
θεσδυθα τῃδὲ ἢ6 ὙνῇΟἾΪγ ἐΟ]]ονγεά τῆς 
ΓῸΚΡ Οοά οἴ Ι5τΓ8ε]. 

Ις Απὰ ἔτῃε πδηιε οὗ Ηρδγοῃ δ6- 
ἔοτε τυας Και ]λιβ-αγθα; τυλίεῦ “γα 
τυας ἃ στελῖ τηδῃ διηοηρ [6 ΑΠΔΪκΙΠΊ8. 
Απά τῆς ἰληά ἢλά τεβῖ ἔγοτιχ γγᾶΐ. 

74 ἴν. 15---, 

ἐρηρε. 

ὁ οἢ. :ς. 
Χ3. 

ΓΟΗΑΡΤῈΚ ΧΥ. 
Σ 781: δογαΐεν: 97 ἐλε οἱ 9.7 ϑμάαλ. τ. Οαζοδ᾽: 
2ογῆρηε αμαά εοηφμέεί,. 16 Οἰλρηέεὶ, ον ἀὲς 
ψαύομν, δαί “εὐμαῖ, Οαἰεδὶς ἀαωράίϊε᾽, 19 
τοί. ιτϑ8 «5146 οὐίϊαϊμείά ὦ ὀῥεεείηρ ΟἿ ἀξ᾽ 
“αίλεγ. δὶ 7144 οὐδες οὔ δμάσαλδ. 63 721ε 
“),εδεσεζες ποῖ φορφηε7 οἵ. 

Η]8 τῇοη νγᾶβ τῆς ἰοῖ οὗ τἢς 
ττῖδε οὗ τῆε ἙςΠ]άγεη οὗ [υάδῃ 

᾿ Νασι, 34. Βγ {ΠΕΙΓ ἔλΠλ11165; “ευόη ἴο [6 Ῥογάαγ 
“Νυα.33. οὗ Βάοῃ [6 ἦν] άσγμεθ8 οὔ Ζίη 
᾿ βου τηνγαγὰ τας τῃς υἱτεγηγχοβὲ ραᾶγίὶ οὗ 

ἴῃς βουτῇ Τοοδϑί. 
2 Απά {δεῖν βουῖῃ δογάδθγ τν28 ἔγοπι 

16. 7δε παριο 97, Ἡδόγοη δεζόγε «υα: Χί»γα!- 
αγόα. 8ε6 οὐ . ΧΧΙ, 2. Οα]θῦ ΟἿΪΥ͂ 
τοϑίογοα [Π6 ΟΥ̓ Ίη41] ἤδη, Ηθῦσοη. “ Κιγ- 
41} -ἀγϑα" ςᾶπὶὸ ἴῃ ΜΠ [Πς οοπαυεδὶ οὗ 
Ηφθτγοη ΟΥ̓ ἴθ Αῃακὶπιβ (ΡΓΟΌΔΟΌΪ 4 ἰσῖδε οὗὅἁ 
ἴδε ΗΥΚβο5, δεὲ οὐ Ναυπι. χῇϊ. 22), δηὰ ἘΕ]] 
ρδίη Ἰηΐο ἀΐδυϑε αἴοσ [ΠΕῪ ὑνεσα Ἵχίοττῃ!- 
πδῖοά, 

ὦ αγεαὶ »ωπ.ἢ 1 ΛΘΓΑΙΪΥ τ[Π6 στοαῖ τηδῇ : 
ἐ... ἴῃς τοηονγηθὰ δηςσοϑίοσ οὗ (86 ἰγίδο, 
τοραγάθα 845 [1ῃ6 ἔουπάες οὗ ἰἴ8 ρτοδλίῃθϑϑ 
(ςξ χν. 13). 

απ δὲ ἰαπα δαά γε: ζγονι «υαν. ΟΥ̓Χ ΧΙ. 23, 
ἔγοση ὑοῦ [Πς δἰαϊεμηοηΐ 8 γερθαίϊεά, 48 Δἢ 
ἱπΕπγαίίοι [δαὶ [86 τεοπιδιηἰηρ Οδηῃδδη 8 αἀἱὰ 
ποῖ τηοϊοϑὲ [Π6 [βγδθ  [68 ἴῃ ἴΠ6 Ῥγόοθβϑδ οὗ 
ρΡαυοηίης ἴδ6 σοηφυογεά ἰόγτοΣΥ, Ὡς ἢ 
ῬΙΟΟΘ88 ἴπ6 τ ΟΥ ΟῚ σο68 Οἡ ἴο ἀ6βο θα. 

ΠΗαρ. ΧΨ. [ηδοτϊίδηςς οὗἩ (6 ἰτῖθο οὗ 
μόρον ΤῊΪΐ5 8 ἀοβοτ θεά ἤγβί ὉΥ 115 τ ποσαὶ 

ὈΠΔΔΤΙ68 ΟἹ 41} [ῸῸΣ 5ἰάεβ (νθῦβεβ 1-12); 
6 Γοείδγεηοα 18 δζαὶη τηδάθ, ἔοσγ ἴπὰ βακο 
οὗ ξρπριξίεηεεν ἴο ἴδ ϑ8ρεςῖδὶ ᾿ηπουϊδηος 
οὗ (αἱεῦ ψἢο ἢ ἸΑΥ̓ πη ἴΠ686 Ὀουπάδγ65 
(σοσϑεβ 13-20); δηὰ 1451}Ὁ ἃ [ἰδὲ οὗ ἴδε ἴονγῃ8 
18 ξίνθῃ (γοῦ868 21-63). 

1-12. Βουπάλτίο8 οὗ [υἀδῇ. 

1. Ενεη ἰο ἐδὲ δογάδν 97 Ἐ4ο».ἢ 866 οὔ 
Νυπι. χχχίν. 23. ὙΠῸ βουΐϊῃ Ὀογάοσγ οὗ ᾿υὐδῃ 
ὙΓΔ5 ἸἀΘΠΓΓΑ] ψ]8 (δὶ οὗ ἴπ6ὸ ἢ ο]ς οὗ {Π6 
Ῥτοπιίϑοὰ 1,Δηδ, τ οἢ 15 ἴΠοτα ἀδβοσι θά, 

ἐδὲ «υἱζάδεγπεν: 97 Ζίη.} 866 οἡ Νυῃι. Χ᾿ 12. 

6 Απὰ ιἢε Ὀοτγάεγ σγεηξ ἃ ἴο 
ΒεΙἢ-Βορΐδ, ἀπά ραβϑεὰ δίοπρ ὉΥ τῆς 
ποιῇ ἐ πὸ τμρ ΣΦΕ ὑπ: Δηὰ (πε δογάεσγ 

-. 

Δ. Τ2ε δα». ἴ,1| ΓΑ] “ἴἰὸ τοησυο." ΤῊς 
ΒουΠογῃ οηά οὗἩ ἴΠ6 541{ 568 15 πιθδηΐ, ννῆϊςῇ 
δον ρτδά δι] Πλγγοννεῦ δηὰ ποσὰ βῃδιονν, 
τουτη δ ηρ ἰΏ 84. πιλγϑῆ. ΟΕ [06 ΘΧΡΓΟββίοη 
“(ρῆφυς οὗ ἴπε ΕΡγρίδῃ 868 ἴῃ 588. χὶ. 15. 

8. Μααϊεῤ-αεγαῤῥίν»ι, Καάειδοεδαγπεα, Ἡκς 
Τοη, “444Υ.}] Ἑογ ἴβεβα μίδοθϑ: 5εὲ6. οἡ Νυχῃ. 
Χχχίν. 1. 

Κανζαα.)] ΤῊΪ8 »ἷδοα 15 ηοὶ τηεπΕοησά ἴῃ 
ἴπ6 Ῥάγδ}]61] ραββϑαρε οὗ Νυχιῦοῦβ, ὩΟΣ δΔῆγ- 
ὙΏΟΓΟ 696 ἴῃ ἴπΠ6 ΒΙ0]6. 1 ΔΡΡΘΑΓΒ 45 ἃ 
ὙἹΠᾶρο ἴῃ ἴῃ6 “ Οποχμδϑίιίίοοη." ὉΤῈ σοσγὰ 
ΤΘΔη5 “8 ἴον ᾿γίης Πδὶ," δηὰ βου δ Ρ8 ΤΏΔΥ͂ 
Ὀεϊοηρ ἴο βοίὴδ ἀϊϑίσιςξ ἰη ἴῃς Ὀογάεν δηὰ Ὀ6- 
ἔνε Αὐδγ δηὰ Αζιβοη, σαῖπεσ [ΠΔῃ ἴο δΔῆγΥ͂ 
ἴονῃ. ΤῊ ΕΧ Χ. σε άοσβ κατὰ δυσμὰς Κάδης. 

5. 72 "αἱ “εα, ευξη ἀπὶο ἐδὲ ἐπᾶ 97 ὕογάα». 
1. ἴὴς ϑεδά 864 ἴῃ 411 115 Ἰθηρίῃ ὑρΡ ἴο [ῃ6 
τοῦτ οὗ ἴ[Π6 ]οσγάδῃ. 

ονι ἐδὲ δαγ οΓ ἐδε 1.4. 1.6. (6 ποιῖποτγῃ 
οηά (ογ “ἴοηρυς 7) οὗ ἴῃς ϑεοδὰ 8.64. ὙΠῸ 
ποσυίπογη ἔγοηίίοσ οὗ [υἀδἢ ἀοϑογθοὰ ἴῃ [Π18 
δηά [Π6 ποχὶ δὶχ ὑεῦϑε8 18 1ἀθητ 2] ψ ἢ [6 
βου} Ὀουπάδιυ οὗ Βεηϊδηλίη 845 σίγθη [ἢ 

ΟΧΥΪ, 15-|ρ,) Ἔχοορί ἴπαὶ ἴδ6 ογάεγ οὗ ἴΠ6 
Ρἶδςθ8 18 τουοσγβοά, 

6. ΠΕ ΕΕῚ ῬΙΟΌΔΟΪ ἰάοηθςα] ψπὰ 
᾿ [86 {Πγοϑθῖηρ-ἤοοσ οὗ Αἰδά." 866 οὴ θη. 
ΟἸΟ, 11. τ" 

ὃν ἐδε πογὲδ ὁ ̓ορμδήξαμμάει ΘΟΙΏ6 ΤΟςῖ- 
βοεολίίοη οὗ ἴθ ἔΟΠΕΟΣ ττοιϊὰ δοοῖὴ δῆογ- 
νὰ ἴο ἤαᾶαῦθ ἴδκοη υἷας; [ὉΣ 1ἢ}158 ἴοννῃ, 
τῃουρὴ δραίῃ πιθ;[οηςα ἢ γοῦθῈ 6: 28 ἴῃ ἴπ6 



ν. γ-8. 

ὑεηῖ ὑρ ἴο τῆς βἴοης οὗ Βοδδη τῆς 
8οη οὗ Ἀευθδεη: 

7 Απά ἂς Ὀογάδγ νγεπῖ ἃρ τονναγά 
Ἀεδὶς ἔτοπι τῆς ν]]6γ οἵ Αςβοσγ, δπά 
80 ποσίῃνγαγά, Ἰοοϊκίηρ τονγαγὰ ΟἹ]ρὶ, 
τῃαῖ ἐς θείοτε τῆς ροίηρ υρ ἴο Αἀυπι- 
Ταϊπι, ὙΠ ΙΟἢ “ς οη τῆς βουτὴ 1:46 οὗ 

ὙΠ] ογη 6855 οὗ [υἰλῇ, 5 γεῖ ἴῃ ΧΥΙ!. 22 σουηϊοὰ 
845 ἃ Βεῃ͵ατηδ οἰ. [{ 18 ἡδληγχοά ἴῃ ΧΥἹ]. 19 
δἰ ΠΡ ἀγαδαδ; δῃὰ νγὰβ ἀου 1655 δἰυαϊοὰ 
10. ἴῃ Ἰονχοῦ στουῃμά ποῖ ἴὰσ ἴτοπὶ ἴῃς ἰοσζάδη, 
δηδ οδ]οὰ [Π6 ἀσγδαθδὴ οσ “ ρἰδίη.") ὅ6εθ6 οὔ 
ευΐ. 1. 1. 

1δε «ἰοη 977, Βοδαη ἐῤὲ “ον 97 Ἀδμδεη.) “ΤῊ 18 
δίοῃο ῬΟΥΠΔΡ5 σοτϊῃπηοπιοσγαίϊοα βοὴ ἀδοά οὗ 
ὙΔ]ΟΌΓ δοϊοηρίης ἴο ἴπ6 νγὰσβ οὗ [Ἑβϑῇυδ (ςξ 
1 841). ΥἹὶ. 12). ΕἼΟΠῚ (6 ῬάΓΆ]161 ραβϑβάρο, 
ΧΥΪΙΙ. 17, 11 ἀρ ΘΑΓΒ [δαὶ [πε βίοῃθ νγᾶ8 εγεοϊεά 
Οἡ ἰδ 5ἷορθε οὗ ἃ ἢ1}1, ἣο ἀουδί οπς οὗ [6 
ΤΑηρο σης θουηάβ {πΠ6 [οτάδηῃ νυδ]]ΕΥ οἡ ἴῃ 6 
εδῖ. Βιυιῖ ἰ(5 Ἔχαςῖ δῖα 18 ΠΟΙῪ ὑποεγίδιη. 

7. Τοτυαγά Πεδὶιγ. ΤῊ 5 ρίδςε, ἴο ὃς ἀ15- 
Ἐηγυϊϑηῃοὰ ἔἴτοπὶ ἴῃς ὨΘΌΙΓ οὗὁὨἨ γεϑσδθ 15, 18 
ῬεσθΔΡρ5 ἴο ὃ βουρῆῖ ἴοσ ἰὴ ἴῃς "7 Ἅγ 1)αδὶγ, 
δῦουϊ Π4] ἔΟοΤΑΥ ᾿ἀρινθὰι 7]εγυδβαίθαι δηά 
ἐπ. 8ο. 

“«“αἱἦεν 97 “εδογ.1 ὅ8εε οὐ ΥἹ]. 26. 

αἰ ἰαϊῆ Μορῖ Πἰκοὶγ ἴ[ς ΟἹ χαὶ οὗὨ ἵν. το, 
οτος [ἢ6 5γ86}1685 νογα ον δηοδιηραα, 
ῃοῖ (45 Κο1]) τε Οε οἵ οὗ χυῖ. 17. 

ἐδαὶ ἐξ δεύογε ἐδὲ σοί ὦΡ 10 “διοην»ἶηι.} 
ἘΔΙΠΟΥ 86 δϑοϑης ΟΥ 888 οὕ Αὐτῶν ἐπ." 
αἔ “τε δϑοθηΐ οὗ Ακγαῦῦιπ)," Νύμπι. χχχὶν. 4. 
11 15 ἀεβοσί θεὰ ὉΥ Ϊεγοῆς (΄ Οπῃοπλ. 5. Υ. 
“«Αἀὐοχηπιη)᾽} 48 ΟἹ ἴδε γτοδὰ ἔγοπι [δια θη 
ἴο ογίοῆο, δηὰ 28 οδεὰ ἰῇ ἢ18 ἀδὺ 5811}} 

εαο»ιῖ»γι,) ὯΔῇ ΟὈνίου5 δοδγονϊδίίοῃ οὗ ἴῃς 
Ἡεῦτεν αα]εδ-αὐδιωηιέηε. [18 ὨΔπιδ 51518Ά65 
“τροὰ "" δηᾶ 18 οχρ δηθὰ ΕΥ̓͂ [το ης 48 ξίνθῃ 
Ὀδςδυϑβο οὗὨ ἴδ ἐγεαυεηΐ δοοά ποτὰ 8ῃεὰ ὉΥ 
ΤΟΌΌΕΙ5Β. ὍΤΠ15 τοδὰ 18 1ἴπ6 δοθὴθ οἵ {πὲ 
Ῥαγαῦὶς οὗ ἴς Οοοά ϑαπιδγίίδη ; δηά [25 ἴὸ 
1Π|19 ἀΔΥ δὴ 1] ΠΔπῚ6 ἔοὺσ [6 854Π|6 ΓΘδβ80ῇ 88 1ΐ 
δά ἴῃ {πὸ ἀδγ8 οὗ ουγ 1ογὰ (εἶ. Ττεηςὶ ἦ Οη 

᾿ἴδ6 ῬαΑγδῦϊεβ,, Ρ. 307, 308), δηὰ ἴῃ ἴδοβα οὗ 
ἴῃς Ογυβδάει (οἷ. ΘΔ} 16} “85. δηὰ Ρ.,᾽ Ρ. 424), 
αηά ἴῃ ἴδοβε οὗ Ϊεζοπῖε, νῦο οὗ ἃ 
ἔοτίτεβϑ θείης ρἰδοθὰ ἴμοσο ἴῸῦ ἴῃ6 ϑυσοοῦγ 
οὗ ἰγαυοίϊεσβ ῬΟΒΒΙΌΪΥ [ΠῸ6 Ὠδπηδ ΤΊΔΥ (ςξ. 
Θίδη]οΥ “8. δηὰ Ρ.,᾽ 1, ς.) Ὀὲ ἄτι ἴο 80πὶθ 
Δ θοσί σι] ἰσἱὶδοε οὗ “ τεὰ πιθη," νῶο ποῖά {Ποὶσ 

υηὰ ἴῃ ἴῃε86 ἔδίῃθϑϑθοβ δῇσνς [ἢ ἱηυδάθσβ 
ἀγίνοη [βοτὰ ἔγομ [πε ἴδοδ οὗ [ἢ σου ΤΥ 

Οἰβονθοτο. [{ 5 ηοῖ ἴο δε οοπηῃεοοῖοά, 85 1 15 
ΌΥῚ ΚΟΕΙΙ, ψ τ [πὲ τυ αγ (ἰη158 οὗ [6 τος κ8 
(οί. [6 πᾶπιὸ οὔ Εάοπι, ἀοτινοὰ ἤτοπὶ (6 
δΔΙῚ6 ΤΟΟΙ͂), δίηοδ ἴδε τος 8 πεγεδθουβ ἅσγὸ οὗ 
᾿πιοβίοης : οὗ, Ροτσίοεσ, "Ηδηάδοοϊκ ἔογ ϑυτίδ, 
Ῥ. 182. 

ΨΦΟΒΗΟΑΛ. Χν. 

(6 τίνεγ: δηὰ (πε Ὀογάδγ ραϑβεά ἴο- 
νγαγὰ τῇς ννᾶΐεῖβ οὗ Εη- 8 θη, 8ἢῃ, δηά 
τῆς 
Το δε]: 

8 Απά τῆς Ὀοτάεγ ψγεπῖ ὑρ ὃΥ τῆς 
ν ΔΕ οὗ τῃς 80η οἵ Ηἰηποπὶ υηΐο 
πε βοτὰ 8146 οὗ πε εθυϑῖε; (ἢ6 

οπ ἐδὲ “οἰ “ἰάε ΟΣ ἐδὲ ἀμ ῬτΟΌΔΟΙΥ 
16 " ,αἋν) Κοἰῥ (εἴ. Ἀοδίπδβοη " Β. Ἀ.᾽ 1. κες 
844.). Οπ ἴδε βου 8:46 οὗ [6 ρογρε οὗ [ἢ 18 
δίγθδτη, 2.4. [86 ““νναῖοῦ οὗ [Ἔτσ πο (εξ χνὶ. 1), 
Ϊ8 ἃ βροῖ οἡ [πε τοδὰ ἴτοπὶ [γι 5416 πὶ ἴὸ 
]ετίςδο τμϊςῖ ΒΕ οδίηβϑοη ἰάθη ῆεθ8 45 σαϊεδ- 
ααω»ιριΐ». 

Ἐμ-“δενι}.} 1.6. “ ἔουπίδίη οὗἩ [Π6 δυη ; ἢ 
Ὧο ἀουδὲ {π4ξ πον ΤΑ] ]εὰ “τῆς ἔουηίδίη οὗ 
[Π6 Δροβίῖθβ," δὔουϊ ἴνο 11}168 τοπλ [εἐσὰ- 
βαίεῖη, δηὰ (πθ ΟἿΪΥ͂ γε! οἡ ἴπε τοδά ἴο 
ἰπάδυνι (ϑεείζεῃ, 11, 271; Ῥοσγίεσγ, " Ηδηά- 

Κκ ἴοσ ϑγσίδ, Ὁ. 181.) 
Ἐπ-τγορεὶ. 1.6. “ ἴουηϊδίη οΥ̓͂ [6 ΕἼΠ]Ε 5 ἢ 

(ποῖ ἃ5 βοπιθ, “οὗ ἴῃς 3165). ΤΠ[5 βροῖ 
νγὰ8 Οὐ ἃ ἴον ἴενοὶ (οἷ. {Π6 “ ἀεοβοεηδεά ἴο 
Εη-τοΣ οὶ ἢ οὗἩὨ ΧΥΪ}. 16), ἀηὰ νγὰ8 Ὡδᾶσ {Π6 
ψ0}8 οὗ Ϊεγιιβαίοσα. ἴἴ νγγχὰ8 ἤσγε [Παϊ [οῃδ- 
ἴμδη δηὰ Αἢίπηδδαζ σοηοθαϊ θὰ {ποτ ϑεἶνεβ τοῦ 
(6 τϑθο]οη οὗἩ Αρβαίοσι, ἰΏ ογάεσ ἴο ργοσυσα 
τἀΐηρ8 ἔοΣ Π.ανιά (2 ϑαχῇ. χυ!!. 17), δηἃ ΠΟΓΘ 
Δἀοηϊαῖ γανο ἃ ἔδαϑὶ ἴο ἢ:5 δά πεγοηΐβ ὑγερα- 
ΤΑΟΙΥ ἴο πιλκίης δῆ πρῤζὸς Ὁ οὐ ἴδε σσονῃ 
( Κ.1. 9). Εη-τοξεὶ 15 Ργοῦ δ ΪΥ (6 πχοάογῃ 
“ Ἐουηίδίη οὗ [86 Νιγρίη," [Π6 ΟὨΪΥ γτεαὶ 
ΒΌΓΙΠΣ ὩΡᾺΣ οσγυδβαίοπι, ἔσοσὶ ννῃϊο ἢ (ἢς Ῥοοὶ 
οὗ 5110: 8 ϑιιρρ]οἀ (εξ, Βοπαῖ᾿β “1, δηὰ οὗ 
Ῥχοπιῖβο, Αρρ. ν.). ΟΥποῦβ ἰάθη ἶν [ἴ, 1659 
ΡΓΟΌΔΌΙΥ, στ τἴῃ6 “Μὲ οὗ [οὉ,᾽" βἰἰυαϊεά 
ὙΏΕΓΕ [Π6 να ]]6γ8 οὗ Κεάγοῃ δηά Ηϊπηοπὶ 
υηϊῖ6. (Κοδίηβοη “ Β. Κ..,᾽ 1. 311-311.) 

8. Τδὲ τυαἱίεγ οΥ δὲ “ον ὁ, Ἡϊηπονι. ΤῊ]8 
ΨΔ]ΠΠΟΥ, οἰμογυνῖβα οδ]]οὰ “{Π6 νοῦ οὗὨ ἴπε 
80η8 ἢ ΟΥἹὨἩ “ΟὨ]άγοη οὗ Ηϊ ποτ ἢ (2 Κίηρβ 
ΧΧΙΊΙ, το; [6γ. χῖχ. 2, ἄζε., δηά σοιῃρεηάϊοι 5} 7 
“46 γ] 167 οὗ Ηἱηποπι," Νεῆ. χὶ. 10) Ὀερίη8 
οὐ ἴδε ψψεβῖ οἵ εγιιβαίεπιὶ αἵ {πε τοδά ἴο 
Ϊορρα, δηὰ [υὑτγῃηρ δοιυῖ εαδινσαγὰ στουπὰ 
6 ἴοοϊ οὗἩ Μοιμηῖ Ζίοη Ἰοΐϊῃβ ἴπ6 θοροῦ 
γα] ΠοΥ οὗ Κοάύγοῃ οὐ ἴπε βου οὗ ἴῃς οἷν 
(ϑεε Ἀοδίηβοῃ, " Β. Ἀ.,᾽ ἱ. 239, 271). [ἴ νγα8 
ἴῃ [ἢ]18 ΤαΥυΪΠ6, ΤΏΟΤΟ ῬΑΣΓΟυΪΑΥΙΥ Ρετ Δ Ρ5. ἴῃ 
[Π6 τόσο Μὰ δηά ρὑσγεοϊρίίουβ ρατὶ οὗ 1ἴ 
(ονγασὰ8 ἴπ6 οαδϑὶ, πὶ ἴῃς ἰδῖοῦ Κίηρβ οὗ 
ἀπ οδεγεὰ [ΠῸ βδοσίβοοβ οὗ Ἵμάσθ ἴο 

οἷος (οὖ 2 ἢ γ. ΧΧΥΪ. 3; ΧΧΧΙΙ͂; 6, ὅτς.). 
Τορμοῖ, νυν μος ἢ νγᾶ8 ΤΠΟΣΟ Θϑρος 8117 [Π6 βροῖ 
ὙὙὮΟΤΟ {Ππε86 Ποιτὶ ἃ τῖε5 ΕΓ οπῃδοίοα, ννᾶ8 
ἴῃ {Π18 νΔ]]ΕΥ͂ ΠρΑΓ 118 δαϑίεσῃ επὰ (ςξ οἡ 
21 Κίηρβ ΧΧΙ. ἴον “Τῇ ἢ] (δῖ 15 ΤΟ 
οὐ 5416 πὶ" (1 Κίηρβ χὶ. 7) σγσθοτο (ἢ ἤγϑῖ 
ἱσἢ Ρίδοεβ οἵ Μοϊδθος τσοσὸ Ὀ0}1} ΕΥ̓͂ ϑοϊοσῃοῃ, 

ΜᾺ8 ῬΓΟΌΔΟΪ [π6 βίορε οὗ Μουηὶ ΟἸϊνεῖ, 

9 

ροίῃρβϑ οιἍδ τΠεγεοῦ νεῖ δὲ “Εη- εἰ Κίη. τ. 



"6 ΦΟΘΗσΑ. Χν. 

βΆΠ|6 ἐς Τεγυβαίεπι: ἂδπὰ (ἢς Ὀογάεγ 
γε Π ὉΡ ἴο πε ἴορ οὗ ἴῃς πιουηΐξαὶῃ 
ταὶ ἠδι Ὀεΐογα τῆς νδ]εὺ οὗ Ηϊη- 
ποπὶ ὑγαϑῖνναγά, ΠΟ ἐς δὲ ἴῃς επά 
οὔ τῆς νδ]]δὲγ οὗ πε ρἰδηΐβ πογίῃνναγά: 

9 Απά τἢε θογάεγ νν88 ἀγάννῃ ἔτοπὶ 
πε ἴορ οὗ {πε ἢ] υπίο 186 ἐουπίδίη 
οὗ τῆς νναῖεγ οὗ Νερμίοδῇ, δῃά νγεηῖ 
οιἱἍδὶιἴο ἴῃς οἰτίε8 οὗ πιουης Ερδβτγοη; 

ὙΠ ΙΟἢ ἸΙΟΟΚΒ. ὉΡ ἴδε νδ]εν οὗ Ηΐἴπηοπι Δουτῃ 
γγοϑιννδσ 8 (866 οἢ σ Κ. χὶ. Ἰ. 5.) Αδοσ [Π656 
Ρίδςοβ μαὰ Ὀεδεη ἀεδὶοὰ ΟΥ̓ [οβίδῃ, Τορδοεῖ 
δηᾶ [Π6 ψ οἷς τι] οὗ Ἡϊηηοπὶ γεγο Πεὶὰ 
ἴῃ δροιηϊηδίίο ὉΥ̓͂ [6 [οὐν8, δηὰ ἴῃς ΠΔΠῚ6 
Οὗ ἴῃ6 Ἰαϊῖεσ νγὰβ8 υϑδεὰ ἴο ἀδηοίς ἴδε ῥΪδοθ 
οὗ εἴθγηδὶ τοιτηθηΐ (ςξ. οἡ 81. Μαῖϊ. ν. 22). 
ΤῊΣ Οτεεκ ἴετῃ Οεπεηπᾶ (γεέννα) 15 ἴῃ ἕδεΐ 
ἔοττηεὰ ἔτοπὶ {πε Η εὗτενν 54)- δίππορι, “ γ]]ΕΥ 
οὗ Ηἰϊηποηι." ἩΗϊηποπὶ 15 υ.8114}}}7 τεραγάθά 
85 ἴπ6 ὨΔΠ16 οὗ 80Π16 δΔησίεηΐ ΠΕΙῸ, γῆ ΡΟΓΏΔΡ5 
Θησατηροα ἰὴ {Π|5 γ4]}16Υ (566 δίδη]ογΥ “5. δηὰ Ρ.᾽, 
Ῥ. 172); Ὀυῖ Βοϊζίοδος δηὰ ΗἰϊΖιρ γτοραγὰ [Π6 
(ἸῺ 848 8Δὴ δρρεϊδῖνο (-- “' στοδῃιηξ ̓  ΟΣ 
“ἰ γγοδηΐϊηρ ᾽), δεβίονγεὰ οἡ ἴῃς βροῖ δεοδῦϑε 
οὗ ἴῃς οτοβ οὗ ἴῃς νἱςῖ 8 πόσο οἴἰεγεὰ ἴο 
ΜοΪοςἢ, δηά οὗἉ ἴῃς ἀγιιπὶ5 τυ νυ ἢ [Πο56 
οΥ658 οσὸ ἀσγοσσηθά. Οἔ οἡ [18 στ ῃοΐΪο βυὺ- 
)εςῖ Μηΐοη “Ρ.1.,.,᾽ 1. 392 564. 

φὐ εἰν  ΘΙΘΕΙ͂Ν Βοιτι ἃ Κίηρ, Ὀεβιηδαγοὰ σἱ ἢ 
οο 

Οἱ Βυχηδῃ Ξδοῆςα δηᾶ ρδγοηϊβ᾽ (685, 
ὙΠΟΙ1Ε ίος ἴδῃς ποῖβε οὗ ἀσυχὴβ δηὰ ὈπΑΌτοΙὶβ 

ου 
Το ΟΠ] το 5 οὔθ πρμβοασγὰ ἴμδὶ μαϑϑεὰ 

1γουρἢ ἢτγα 
Το δὶ5 ρτίγα 140]... ., 

Νοῦ οοπίεηϊ ἢ σῦς ἢ 
Αὐυάδδοϊους πεὶρ ουτβοοά, ἴμ6 ννἱβεβὲ μβεαχί 
Οἱ ϑοϊοιηοῃ δε Ἰεὰ ΌΥ ἐγαυὰ ἴο Ὀυϊὰ 
Ἡ! (5 ἰϑρὶα τρμΐ ἀραϊπβὶ [ἢ Τειρὶο οἵ σοά, 
Οἱ ἴμαΐϊ ορρτοῦσίουβ Β1]}; δῃὰ στηδας ἢϊ5 στονα 
ἼΠα ρῥ]ςαβδηΐῖ νδ] }εγ οὗ Ηϊπποῦ,, ΓοΟΡΒεῖ [Πθῆοα 
Απά Ρ]δεὶς σε μβδδ)δ ςδ]]οά, ἴδς ἴγρε οὗ Ηε]}." 

ἐο ἐῤέε ἐοΡ ο77 “δὲ »ποωπέαίπ ἐδαΐ [δι δεζογε 
δέ τααἱΐεν 9., Ηἰΐίπποηε «υεσέαυαγά.}] 1... ἴῃ6 
ὈοΓάεΥ ᾿ς τρουηϊορά ἔτοπι [Π6 σοὺ οὗ 
Ηπποπὶ ἴο ἴπε ϑυτχηγηϊξ οὗ ἴῃς 1115 οὐ ἴδ6 
νγεϑὶ οὗ ἴἴ, δὲ {ἴπῸὸ βδροῖ ῃογο “ (6 γδ]]ΕΥ οὗ 
{πὸ γἰδηίβ συπηΐηξς ὉΡ ἥοσι ἴΠ6 βου ἢ γτοδοποὰ 
[ἢ 84Πὶ6 τάχα οἡ [5 Οἵ ΠΟΣ 56. 

δὲ υαἱδεγ 9 δὲ ρίαπί..1 ἘἈίδεσ “ ἴο ἴῃς 
Ρἰδίη οὗ Ἀδρηδίπι." ὍὨ15 ῥ]αἰπ, ἡαπηδὰ δῆἕοῦ 
8ῃ δηςίεηΐ δηὰ κίρδης {τῖθε οὗ ἴπε Ἰαπά (566 
οη Οεη. χῖν. 5), [168 8ϑοι 1 -νεβίνασαά οἱ οσυ- 
88 6, δηὰ 15. ὁ" Τοττηϊηδῖθα ὉῪ ἃ 5 σηϊ τος ΚΥ 
τίἀρε ἰογιιίηρ ἴπ6 ὕγονν οὗ [Π6 σὑδ]εγ οὗ 
ΗἩϊηηοτῃ ̓  (ἈοΡίηβοη, “ Β. Ἀ.,᾽ ᾿. 219). ΤἢΘ 
ΨΔΙΙΟΥ͂ 15 ἕο ΓΓ116 (οἷ, [5. χΥ!!. 5) δηά Ὀγοδά, δηὰ 
ἘΠῚ ἰκεὰ ΟἹ ΙΟ͵Ἷ6 ἴπδῃ οὔθ οσςδβίοη ἴδ 

ἰν. 9---το. 

ἀπά τῆς Ὀογάεγ νγδ8 ἄγαννῃ το Βδδίδῃ, 
ψ ΒΓ ἢ ̓ς Καὶ Ἰγ] 4} -] ΑΓ: 

10 Απά τἢε δογάεγ σοπηραςβθθά ἔγοη 
Βαδίδῃ τνεβϑινναγά ὑπο πιουηΐ δεὶῖγ, 
ἃ ραϑϑθά δἱοηρ ὑπο τἢς 5ἰἀς οὗ 
πιουηξ [ελγίπι, τνῃϊοῦ ἐς ΟΠ οβαίοη, οἡ 
16 ποιῇ 8146, πὰ σψεηΐῖ ἄονῃ ἴο 
ΒΕ -ϑῃεπη θη, δηὰ ρδϑϑε οἡ ἴο 
ΤΙπληΔῃ: 

Οδρί ἢν ετουπὰ οΓ ἃ:τ᾿ 65 ΟΡΟγΔ ἢ 
7εγυβαϊεπὶ (οἴ, 2 ϑ8π. ν. 18, 22; ΧΧἸΪ]. 13). 

9. 72ε )οιυπαὶη 9 ἐδὲ «υαέεν' οὗ Νιεῤῥίιοα.] 
ΤΠ ουηίδίη 15 ποῖ πιοηξοηρὰ ἀγαίη οχος 
ἴῃ [ἢὸ Ῥαγα}]6] βραβϑαζε ΧυἹὶ. 15. [{15 ΡΓΟΌΔΟΪ 
(6 πηιοάογῃ “41:5: 1.33.4, ἴνχο τὴ }168 δπὰ ἃ ἢδὶῖ 
ὨοΣΤἢ-γεσίναγα οὗὨ [Ὀγυβδίοση. 

δε εἰδίες 9,7 »ποιριέ Ἐῤόγοη ἢ ““Μουῃηῖ 
ἘΡὨγοη ἢ 15 ῃοΐ εἰβδενποσε πλοποηθά. Ἐοδίη- 
βοὴ (Β. Ἀ. 1. 447) σοῃ]οοϊ ΓΑΙ ΠΥ σοππηοςῖβ ᾿ξ 
ΜΠ (ἢ6 ΟἿ ΕΡὨγαϊπὶ τηθητοηθα 2 ΟἾγ. 
ΧΙ. 19 45 Ος οὗ {Π6 ρἰδοθβ ἴδίκοῃ ὉΥ ΑὈ Δ ἢ 
ἔτοπι ογοθοαπὶ, νος ἢ 158 ὈγοῦΌΔΟΪΥ ἴδε ἴονα 
ο]1οἀ ΟΡΒιγδὰ ἴῃ χυ!. 26. 

ΚΣ») α!δ-)εαγί»ι.} 8.66 Οἡ ἰχ. 1᾿7. 

10. Μοιπ δεῖν.) Νοῖ ἴο δὲ οοηξουηάοά 
ΜΠ [Π6 νκο}}- Κπούσῃ γάηρε οὗ Βάοπι. ΤῆῸ 
ὨΔΙῺΘ (-Ξ Κ ΒΏΔΡΕΥ τηοιηΐδ!η ᾽) 8. δρρ οδδ]ς 
ἴο ΔΗΥ͂ Τυρρεὰ οΟΥἹὨ ψὰ}]- ππτοοάοα ἢ]. Ηοτο τὶ 
ῬΓΟΌΔΟΪΥ ἀεποίεβ ἴῃε τάηρθ ψΠ]ςἢ τὰ ἢ8 δουτῃ- 
ἐνδευβεύαδο ἔτοτα Καὶ τ] 41} - )δασίσα ἴο ἴῃ6 ΨΥ ΔΑΥ 
ὈΓΑΓ. 

»ιομπί εαγίν.] 1.2. “ἸΤΟΟΟῪ πιουπίδίη.᾽ 
ἼΤΠ15 15 ΤὨγοιυ δῇ [15 ΟἾΠΟΙ Ὡδλπιθ, Οϑβαίοη, 
Πεγε ρίνεη, ἰἀεητβεά ψ ἢ [6 πχοάσγῃ Κις 
(Κορβιηβου, " Β. Ἀ.᾽ 11. 30). 

Βε!δ-:δενιε δ 1... “Ὥουϑδε οὗ ἴΠ6 583ιη,᾿ 
ΔΡΡΑΓΘΏΓΥ ΔΘ ηΠς 41]  [ΠῈ “1Γ- ΠΟ 5} ἢἢ 
ΟΥ “ΟἿ οὗ ἴδε βυη τροηϊὶοηθὰ χΧχ. 4Ἱ 
(οὗ νι δαὶ ραϑβαργε ᾿ Κἰηρβ ἐν. 9). [ἢ οἷ. 
Χίχ, 118 ραςς 15 δϑϑϊρῃθὰ ἴο ἢ δῃ, δηὰ νγὰβ8 
ὯΟ ἀοινδί οηε οὗἉ ἴδε οἰἰ65 ΟΥ̓ ρΊΏ4}}Υ ἱπιοηἀεὰ 
ἴον ]υὐδῃ, θυΐϊ δΔδεγιναγάβ πιδάςε ονοσ ἴο [ δῃ. 
[1 νγὰβ οὔβ οὗ [6 οἰτε58 ψῃϊοἢ [6]] Ὁγ Ἰοῖ ἴο 
ἴῃς 1,οντῖ65 (Χχὶ. 16). ΒοΙ ἢ -5ῃοτηθβὴ νγὰϑ [Π6 
ἢγϑὶ ρἷδοθ δἱ πιο [πὸ ἀτκ σοβίοὰ αδῇοσ 118 
τεϊυσγη ἔγοπὶ ἴῃ6 Πδηάβ οὗ ἴῃς ΡὮ1] 1511 65 
(. ϑδπι. νἱ. το). [ἴ νγᾶ8 ἴῃ6 γεβϑίἀεηςς οὗ οὔθ 
οὗ δοϊοπλοῃβ ῬΌΣΨΕΥΟΣΒ (1 Κ. ἵν. 9), δῃηὰ νγᾶβ 
[Π6 5ροῖ ΠΟΙ δὲ ἃ ἰδῖοσ. ἀδῖς ΑτῃδζΖίδῇῃ νγὰβ 
ἀείεαϊοα δηὰ 5ἰαίῃ ὉΥ [εῃοδϑὴ (2 Κ. χῖν. τσ 
544.). [{ 15 πο ἀουδῖ ἴδδ τηοάσγῃ “4“5 ϑῥονης 
(85εε ΚοΡίηβοη, " Β. Ἀ.,᾽ 11. 223-225). 

{Τι»:πα. ΤὮ18 ΟἸΕΥ̓ οΔ]]οαὰ 4150 Τἰμληδίῃ, 
δηὰ ΤΙπληδί δῆ, θοϊοηρχοα ᾿ἰκοννῖϑο ἴο ΠΏ δῃ. 
(χῖχ. 42). [{ νὰβ8 ποῆςθ [Παΐ ϑαπιβοη ἴοοϊκ ἃ 
νδ (Τυάξ. χὶν. 1). [115 ἴο δ6 ἀϊδεησυϊδῃοὰ 
ὈοΙδ τοπὶ (ἢ Τηδἢ οὗὨ γοῦϑο ς7 ἰῇ (ἢ 6 



7ΟΒΗσΑ. ΧΥ. ᾽7 
εὐεη “ἢ ς οἷν οὗ Ατγϑὰ τῆς ἔδίΠεγ οὗ 7 «Ἀ. 14. 
Αμπᾶκ, Ὡς ἢ εἰν ᾿ς Ἡεδτοη. "Ὅτ, 

14 Απά ΟἈ]εὺῦ ἄγονα ἔβεπος σίῃε γα: 
ἴπγεε 80η8 οὔ Απακ, δϑδ}6βῃδι, δηά ζ7)υάς. -. 
ΑΠιπηδη, δπά Ταϊπιδὶ, τῃ6 σάτα οὗ 

γ. 11---τ7. 

11 Απά τῆς Ὀογάογ σχεπέ οιἱξ υπῖο 
16 5146 οἵ ΕΚτοη πογιῃνναγά : δηά τῆς 
Ὀογάογ νγᾶβ ἀγάγῃ ἴο δῃϊογοη, δηά 
ραβϑεά δίοπρ ἴο τπποιηὲ Βαδδίδῃ, δηά 
νγεηῖ ουξ ππῖο [αὈπεΕ] ; ἀπά τς ροΐϊηρϑ 
οι οὗ (ἣε Ὀογάεγ νγεῖε δῖ [Π6 868. 

12 Απά τῆς νψεβϑῖ θογάοσ τὸς ἴο 
τε ρτεδῖ 868, δῃά τῆς Ἴσολβί ἐλεγφοῦ, 
ΤῊ8 ἐς τῆς σοδϑὲ οὗ τῃ6 ΤσὨΠ] ἄχθη οὗ 
Τυάδῃ τουπά δδροιι δοςογάϊηρ ἴο τῃεὶγ 
ἔλγα 168. 

12 ἢ Απά υπίο (ὑδ]εῦ {πε 8οη οὗ 
]ερδυπηεῃ Πα ρᾶνε ἃ ρᾶγῖ δπιοηρ [ἢ 6 
σὨΠ]άγεη οὗ [υάδῃ., δοσογάϊηρ ἴο {6 
ςοπηπγαπάπγχεηϊ οὗ τῆε ΓᾺΡ ἴο [οβῆμδ, 

τηουηῖδιη8 οὗ ᾿υάΔἢῃ (οἷ, οἡ Οεη. ΧΧΧΥΙΙ. 12), 
δηὰ 4150 ἔγοπη Τἰμπηδίῃ-Β σα ἴῃ τηουηῖ 
ἘΡΗγαδίση, [π6 ᾿ῃδογϊΐδηςθ δηά διυσίδὶ- δος οὗ 
]οβμυδ (ΧΙΧ. 5ο, χχῖν. 3.0). ΤῈ Τηηδῇ οὗ 
Ὶ Μᾶεος. ἰχ. 5ο 8 ὑγοῦδθὶῦ δηοίποσ οἷδοθ 
81:1}. ὙΠῸ πᾶτὴς Τιμπληδῃ (-Ξ “' Ροσί]οῦ ἢ) νγ»ὰ8 
ον ἀθητγ, |κὸ ΟἿ ρα], Ἀδηηδῆ, Κι], δηά 
ΒΟΥΟΤΔΪ ΟἴΒΟΥ τουΤΏ8, οὗ τεαυδηΐξ 0.856 1 ΟΔη82- 
Ὁ 5} ΤΟΡΟΡΥΔΡὮΥ. 

11. Ἑἄνγοπ. 866 ΟἹ ΧΙ]. 3. 

ϑδίεσομ) Ῥοετμαρθ (Κηοθεὶ αὔοόν ΤΟῦΪοτ) 
(ἢε τηοάοτγῃ ϑωρδεῖ, ἀδουΐ ἴὔγχοο π|1}165 βουῖῃ 
οὗ Ϊαθηθεὶ οσ δηλ. 

»ποιπ Βααίαδ.} ὯὨ8. πᾶπῆθ ὙΠ ΙΓὮ τηϊϑὶ 
δανε Ὀεοϊοηρεά ἴο οης οὗἉ [ἢ6 ΣΔΏΡ68 ΠΘᾺΓ [Π6 
ςοδϑῖ ἴῃ ἴῃς ῃεὶρ πῃ ουτποοά οὗ Ὑοῦηδ ἢ45 Ὡοΐ 
Ὀδοη ἰσασρδὰ ἴῃ τηοάσχῃ {{π|68. 

.αόπεε ὌΠ πιοάογῃ γεόρα, ἀρουῦς [ΠΓΘ6 
ΤῊ 168 ἔτοσλ ἴῃς οοδϑί δηά ἔνγεῖνε πλ}}68 βου ἢ 
οὗ Ϊορρα. [{ 18 οδιἱϑά [δ ϑηθῇ ἴῃ 2 (ἢν. Χχυῖϊ. 6, 
ψετε ὈΖΖίδῃ 18 γεοοσαθὰ ἴο ἤᾶνα ἴδβκϑη [ἴ 
ἔσοτῃ ἴδε ΡΒ] 1511π658 δηά ἀεβίτογοά 18 Τοτ 1 - 
οδίίοηβ. ΤὨε ἴονῃ 15 σορεαϊθαϊγ τηοηΠοηδαὰ 
ψ]}} [18 Πάν ἢ {Π6 ὑσὰσβ οὗ ἴη6 Μδοοδῦθθοβ 
(ςἢ 6.4.1 Μάδος. ἵν. 15; 2 Μδος. ΧΙϊ. 8), ἀπά 
ὮὉΥ Ϊοβερῆυ8 υπάοσ ἴῃ παπὴθ οὗἨ άπιηϊαὰ. [{ 
15 ἀεβοσιρεὰ ὉΥ ῬΏΠο (΄ ΟΡ. 1]. 575) 49 8 
ΨΕΙΥ͂ Ρορυ]ου8 ἴονγῃ; δηὰ δῇσ ἴῃς ἀσϑίσιςοη 
οὗ Ϊεγυβαίοτη νγ8 ἔοσ ἃ ἰΙοῆρ {πὸ [πε δθαΐϊ οὗ 
{6 δδημποάσίη, δηὰ ν͵ὰβ8 ἃ ἴδιηοιϑ βοῇῃοοὶ οὗ 
]ενίβῃ Ἰεαγηίηρ. [18 τυ ΐϊηβ5, ΠΟ ἃγὸ 511} 
ςΟΠΒΙ ἀἜΓΔΌ]6, βίδηἀ οἡ ἴπ6 Ὀγίηκ οὗ ἴπ6 "ζαών 
Ἀαδίη, αἰοὴρ ψ Ὡς, πὸ ἀουδί, ἴῃ6 ὈοΤάοΓ 
Ἰπθὸ οὗ ]υάδλῃ δηὰ Βεηϊαπιίϊῃ σὴ ὑπ} [ἢ 
σεδοδοα ἴῃς 86 (ςξ. ἈοΡίηβοη, “ Β. Ἀ.᾽ 11. 227). 

11-20, πβοτίίδηςε οὗ (α]εῦ. ((ξ οἱ χίν. 
6-τς.) 

14, Τ2ε ἐότες :οη2 ὁ “παξ, 8δε: δαὶ, απά 
“δένιαη, απά Ἰαΐνια!. ὙΠόδῈ ἀγὲ πιοδὲ ὑσο- 
ἜΝ ὨΔΠΊ65 ποῖϊ οΥὨἁ ͵Ἱπάϊν! υ2]4 Ὀυξ οὗ [γχοσ 
ἔλτα  ο8 οὗ Απακὶπὶ (5866 οὐ Νυχῃ. ΧΙ], 22). 

Απδϊς. 
15 Απά ἢς ψεπῖ υὕρ ἴδεπος ἴο τῆς 

ἱπῃδθιτδηΐβ οὗ ᾿εδίγ: δὰ τῃ6 πάπα 
οὗ εδὶτ θείογε τυας Καὶ ἰγ] ας: Β-ϑερῃεγ. 

Ι6 4 Απά (ὕὑδἱεῦ 9:14, Ης ταδὶ 
8:61 Κα 1Γ)] [ἢ -ϑε ρθε, δηά τ Καί ἰς, 
ἴο Ὠἰπὶ νν1}} Ϊ δῖνο Αςμβδῇ τὰῪ ἀδυρῃίζεῦ 
ἴο να. 

17 Απά Οἰηϊεϊ τῆς βοὴ οὗ Κ πδζ, 
1[ῃς Ὀτοῖδεγ οὗ (ὐδὶθῦ, τοοῖκ ἴτ : δηά ἢθ 

ΤΠ δοοουηΐ ψὨΙΟὮ Ό]]ονγΒ 18 τερεαϊοά τ ἢ 
δι ἴῃς ναγδιοηβ, [πάζ. ἱ. 10-1ς. 

16. Τε παρ»! οΥ Πεδὲν δεΐογε «υα: Κίγγα 5 
“ερόεγ.] ὙΠὲ παπῖα Πεδὶγ θεϊοηροὰ ἴο ἴνγο 
Οἴπεσ ρίδοθβ; νἱζΖ., ἴπαΐ παιηθά [ἢ σοσϑα 7, 
δεΐνεεῃ Ϊεγυβαίεπι ἀηὰ Ιετίςῆο, δπὰ (με 
Οδάϊίε ἴονγῃ τηθηϊοηθὰ ἴῃ ΧΙ. 26. ΤῊΘ 
ΒΘΌΙΓ ΠΕΙῸ πλοδηΐ Ἀρρϑᾶσβ ἔγοιῃ ἴῃ6 ῥΪδεθ 
πὨσἢ ἴἴ ΟσσΌΡΙΘ 8. ἴῃ ἴπ6 1151 οὗ ἴπ6 ἴον οὗ 
ΤἸυάδῃ ἴῃ γϑῦβε 49, ἴο αν δθθῃ δ[υδϊθά ἴῃ 
ἴῃς τιουηίδίη ἀϊκίσὶςξ βου οὗ Ηδύσγοη ; δυῖϊ 
119 5116 [88 ηοΐ Ὀδεὴ γοεῖ δϑοοσίδιηθα. [{ 
νν48 ΟἿΘ Οὗ [πὸ ἴοννῃβ αϑἴοεσγινασἀβ δϑϑιρηθα 
ἴο ἴδε 1, ονῖε8. [τ ννὰ8 450 Ἷδἱἱοά (ςξ. γεῦβ 
49) Κἰν) αἐδ-σαπηα, ἰ.6. ῬΕΤΉΔΡ5, “ οἰ οὗὨ ρ4]πὶ 
Ὀγδῆς 65," ἰπουρσῇ Βοοσπατγὶ τεηάουβ 1 “ΟΥ̓ 
οΥἁ ἶᾶνν, οσ βδοσϑὰ Ἰϑαγηϊηρ." ΤἬυ5 [ἢ]8 δπλο, 
ὯΟ 658 [ἤδη [86 ἴνο ρίνθη ἴῃ {πε ἰοχί, ψουἹά 
ἰηάϊοαίο {παῖ ὨΘΌΪΓ ν;Ὧὰβ8 δῇ δηῃςίεηΐ βοαῖ οὗ 
(δηδδηϊ 5 ἰοαγηϊηρ, ἴῸΓ ὨΘΌΙΓ ΡΓΟΌΔΟΙΥ 15 
Θαυϊναϊοηΐ ἴο ““ογδο]θ," δηὰ Κι τ] ἢ -ϑορΠοῦ 
ΤΛΘΔΏ8 ““ ΟἿ οὗἩἨἁ ὈοοΚ8" (ΟΧΧ. πόλις γραμμά- 
των). ΤὮΙΒ ΡΙ ΓΑ ΠΥ οὗ Παπι65 τηλγκϑ ἴῃς 1πὶ- 
Ρογίδηςο οἵ ἴδ ἴονῃ, 88 ἴμ6 ᾿Ἰηἀυςοεπηοηΐ με ὰ 
ουἱ-ἰῃ σοσβο τό, ΌΥ Οδίοῦ, ἴο βεουγε [118 
σδρίυγε (οἶ τ 88πι. ΧΥΪΪ. 2ς, ΧΥΣΙ!. 17), Ροϊηΐ8 
ἴο [8 δΒίγθηρίῃ. 

17. Οὐδηπιεί, δὲ :οη Οὗ Κεπαξ, ἐδε ὀγοῖδεγ 
977) Οαἰεδ.}1ὺ Ὑῆθ ψογὰ “Ῥσγοίμογ," ἤδγε, πιὰ 
6 σοπηδοϊοά οἸἴμο τ ΟἸΒηϊΕΙ οὐ τῖῖ 
ΚοηδΖ; δῃὰ ἴπυ5 ἴἴ 85 ποῖ οἶθασ ὙΠοῖΠΟΓ 
ΟἸΒηΪΟΙ ἰβ ἀεβοσιθοὰ 28 ΟἋδ]θῦ 5 ὙΟΌ ΠΟΥ 
ὈγοΐΠΟΥ ΟΥ δἰ5 πορῇον. ΤὮδ 5014] ροιϊητηρ οὗ 
(6 Ηεοῦγον ἰοχὶ ἕγουσβ [Π6 ἔΌΣΤΩΘΙ Υἱονν, 43 
ἀοεβῖμο Νυϊγαῖε. ΤΟΊ ΧΧ., δηὰ [Π6 Ασαδὶς 
δηά δγτγίδας ἴακε (ἢ ἰδίου νἱονν, [που ρ [Π6 
ΧΧ. δάορίβίδοε οἴδποσ ἰη [υὰρ΄. ἷ. 13, δηά 111. 9. 
Οὐ ἴδε ψδοῖο, ἴἴ δθοπ8 οσο Ὀσόῦδῦϊο [ἢδῖ 
ΟἸΒηΐο] ννὰ8 (8160 8 γουηρεσ ὑσοίμοῦ; [Π6 
οχργεβδϑίοῃ "βοὴ οὗ ΚοῃδΖ᾽ ὑδεΐηρ ΟἿΪ δῃ 
οαυϊναϊοηϊ ἔογ ἴς ““ ΚοῃοζΖίῖς οἶχιν. 6. Τὸ 

ἃ Ὠΐθοα ττῶϑβ ποῖ ἔογυίἀάθη ΟΥ̓ ἴπ6 
Μοϑβαὶς ἰανν, -οἰδάδεά, γγὰᾶ8 ΕΥ̓͂ [6 ἈΔΌΡΙ 5 



ΦΌΟΒΘΗΌΔΑ, Χν, 

σάνε πὶ Αςἤβαῃ [8 ἀδιιρῃτογ ἴο 
νυίς. 

18 Απά ἰξ ᾿ᾶπὶιῈ ἴο ρ488. 45 8Π6 
σᾶς ὡπίο έηι, τῆι 8ῆ6 τηονεὰ ἢϊπὶ 
ἴο 48Κ οὔ πεῖ ἔδίμεσ 4 βεϊά : δηά 88}6ε 
ΠΠρλιοά ΟἹ λὲν 488; δηά (ὑδὶεῦ δά 
ππῖο πεῖ, δὶ ννοιϊάεϑε τποι ἡ 

19 ὟΠο δηβννεγεά, Οἷνε πὶιὲ ἃ 
Ὀ]εβϑίηρ; ἔογ του παβῖ ρίνεη πιῈ ἃ 
8ο (ἢ ἰδηά; ρίνα 16 Αἷ8ϑὸ βργίηρβ οὗ 
ναῖε, Απά δε ρᾶνα Ποὺ [Π6 Ὁρρεγ 
ΒΡΙΏρΡΒ, ἀπά [Π6 παῖδ Γ 5ρυΠρ8. 

ΤΑΙΠΟΣ Τοηδιἀεγοὰ τησττοσίουβ (ςΐ. Τ ἰπιυά, 
“ ]οδαπιοῖβ᾽ 62 4, 63 δ)δ.Ἡ. Οη ΟἸΠΏ16}᾿ 8 Ἰαῖογ 
Ἔχρίοἱῖβ, 5866 Τρ. 111. 9 544. 

18. Α “εἰ 4.1 ἴῃ Τυάν. 1. 14, “ες Βεϊά, 
ἐ.ε. ἴ[ὴ6 νε]1-Κπόνσῃ δεϊὰ δϑκοά ὉΥ Αοββδὴ 
αηὰ ρίνθη ΟΥ̓ (δ]οῦ οἡ {118 οςςδβίοη, ΠΟ ἢ 
ὙΏΘΩ ἴῃς Βοοῖκ οὗ [υᾶξε8 νν8 στο πα 
Ὀεσοπῖθ ἢἰϑίοσιοὶ. ὙΠΟ “ Βε6]ἃ " 1ὴ 4ιιεβίοῃ 
νν85 ἀουδ11658 ἱη (ἢ6 ὨεὶΒουτῃοοῦ οὗ ὨΘΌΙΓ, 
ΔηΔ νγᾶβ8 ϑρεοδ!!Υ γί υδθὶε Ὀεζάυβε οὗ [18 
ΠΟΡΙΟΙ 8 ΒΡΓΏρ8. [ἴ νγὰ8 μαγάϊγ, μονγόνοσ, ἰῃς 
Ἰαπὰ Ὀεοϊοηρίης ἴο ἴπ6 ἴονχῃ οὗ ὨΘΌΙΓ, βιῃς 6 
(μα ψου]ά οὗ σουγβο ρὸ ψ ἢ ἴῃς ἴον 156] ἢ 
δηὰ ποῖ ποεά ἴο θὲ δϑκοὰ ἔοσ ΕΥ̓ ΟἸΒηϊεὶ 45 
ἃ βρΡ6οἴδὶ βτδηῖ, 

“δὲ Πσδιοά ΟἹ δὲν «5.71 ἈΔΊΠΟΣ, ῬουΒΆΡ8, 
ὴ ἰδαροά οἔ;» ἤς Ἡεῦτον ποσὰ Ὁ ΤΆΤ 
οὔθ. ὅ66 Νοῖδ δῖ οηά οὗ ςπαρίοσ. ὍΤῇο ἀ15» 
ΤΟΟῸ Πρ γὰ5 ἃ δίῃ οὗ σεύεγεηςα (ςξ. σεη. 
ΧΧΙ͂Υ. 64: 1 ϑάχη., ΧΧΥ. 25). 

19. “4 ὀϊε:εἰπρ. 1... ἃ εἰ 885 ἃ ἴοκεθη οὗ 
ξοοάμ!!} (εξ σεη. χχχιῖ!. 1 1). 

ὦ «οἱ ἰαμά.)] ὍὨΠ5 ἴσῃ (περ) ὑὩϊς ἢ 
15 οἴδῃ δαυϊναίθηϊ ἴο ἃ ΡΥΌΡΟΙ ΠΑΠΘ6, 48 ἴῃ 
ΤΟΙδΟ 21, Ἰηῃροχίηνς [Π6 νν6]}1-ἀοδηεα ἀϊἸϑιτςῖ 
νι ἢ ἔοιτηοά. [86 βουῖϊῃ οὗ ἴῃς Ῥτοτχηϊβοὰ 
Ι,δηὰ (δες οἡ Νιι). ΧΙ, 17), Θο68 ἤογὸ υϑεὰ 
ἴῃ 11 ΠΊΟΣΥΕ ΦιΟΏΘΓΑΙ 86Ώ86, 88 ἰῃ 8. ΟΧΧΥΪ. 4, 
ἴου “ἃ αγΥὺ ΟΥ δϑάττοη ἰδη" (ΠΡ. “ ἴεστγασὶ 
δυδβίγδίοια εἰ διεηΐο ἢ. Ὅῆε στοηάοσγίηρ οὗ 
(18 ραββᾶρο δάορίεὰ ὉΥ͂ Γ,ΧΧ'.,, βΒουεγαὶ γοῦ- 
βίοῃβ, Μ|ς 8611, Ενα], Κηοθεὶ, ὅτς., “του 
Παϑὲ ξίνθη τὴς ἰηΐο ἃ βοι[ἢ) ἰδηὰ,᾽" 2.4. “' Παβὶ 
ἸγΕΏ ΠΊ6 ἰῃ τηλυσγίαρο ἰηῖο ἃ 50. ἢ ἰδηά,᾽ 15 
Ὁτοδά; (86 οοῃδίσυςοη οὗ [6 σγεῦῦ “ἴο 
εἶνε," σι ἴνγο δοουβδῆνοβ, 15 Ὡδίιισαὶ δηὰ 
ςοχησηοῇ ἴο ΤΩΔΩΥ͂ ἰδΔηξιιδρο8. 

ΤΡγίπρ! Γ᾽ «υαἱεγ.)} ὙὍὙῃῈὲ Ἡεῦτγενγ ψογὰ 
ἤογα υδεὰ 18 ἰουηα ΟὨΪ οὔςε πιοῦὲ ἰπ {Π|8 
ἔοττῃ, ΥἱΖ. ἴῃ ἴ6 ραγα! οὶ ραβϑβϑᾶρε, [υἀσ ἷ. 15. 
ΤΠΟ ΓΧΧ. [Ὁ]Ποννεὰ ΌὉγ Εσγβῖ, ἴδ κεβ 1 858 ἃ 
ΒῸ ΓΤ Ὥλπηο, “Οὐ]]οιἢ-τηαῖπι," ὙΠΟ ἰΚὸ 

-Βοόγοῃ (εἶ, χνὶΐ. 3, 5), νγᾶ8 ἀρρ ϊεὰ ἴο ἔνγο 
ἀϊξθηςξ Ὀαΐ δάϊοϊηϊης ρῥΪδςε95---Ἰβ ηρυ ςηοὰ 
85 “1ῃ6 ἸΡΡΕΟΥ͂ " δηὰ “Ἃς ἰοννεσ." ὙὍΠῸ γδςί 
ἴῃ αυεϑίοη νγ7ὲϑ ἢ0 ἀουδῖ 4 πιουηίδίη δ'ορδ 

[ν. 18---24. 

20 ΤἼῊΪ5 ἐς τῆς ἱπῃεγίίδπος οὗ τῇ68 
τπῦε οὗἩἨἉἁ ἀὡτπεὰ ΤΠ] ἄγε οὐ [υάδῃ δο- 
σογάϊηρ᾽ ἴο {πεῖν ἔπ. 1168. 

21 Απά τῇδε υζτεγηχοβὲ οἰτ168 οὗἨ {πε 
τῆδας οὗ τ[ῃ6 σΠ]άγεη οὐ [πάλῃ τονναγὰ 
τπΠε οοαδϑὶ οὗἩἉ Ἑάοπι βουζῆναγά ψγεγα 
Κάρζεεὶ, δπάὰ Ἑάει, δὰ ἴαρυτγ, 

22 Αμπὰά Κίηδῆ, ἀπά 1)ιπλοηδῃ, δηὰ 
Αἀλάλῃ, 

22 Απά Κεάεβῃ, δπὰ Ηδζογ, δπά 
[ἢ ηλη, 

24. ΖΊρἢ, δπά Τεϊεπι, πὰ Βοδίοιῃ, 

ΏΙΟἢ μὰ δργίηρβ Ὀοΐϊῃ οὐ 118 Πίρθοῦ δηά 
Ἰονεσ στουηάᾶ:; ΡῬοββϑι Ὁ [π6 τηοάσσῃ Κωρηε. 
866 Μτ. νΠηΐζοη, “Τῆς Νοροῦ;,᾽ Ρ. τό. 

241-63, 1εἰδῖ οὗἩἉ 1π6 ἴονγῃβ οὗ [πε {τδὸ οὗ 
]υάλῃ. ὝΒεβε ἅγα ἀστδηρϑα ἴῃ ἔουσ ἀν οΏ5, 
Δοςογαάϊηρ ἴο ἴπ6 πδίυγαὶ ἔθαΐυγοβ οὗ ἴῃς ἀ15- 
τῖςὶ ; νἱΖ., ἴοϑαὲ οὔ ἴῃς Νοροῦ οΥΘ Βουτἢ 
ΠΟΙΠΙΓΥ (ΛΟΓ568 21-12); οὗ “ἴε νδ] εν," ΟΣ 
ΤΆΔΟΣΤΕ ΡΓΟΡΟΓΙΥ “ἴῃς ρἰαίη " (δδεῤῥείαῥ, γεῦγϑαβ 
33-47)}} οὗ “ἴδε τηουηίδίηβ ̓ (νεγ8ε5 48-6ο) ; 
δηά οὗ “πὸ ψ]ΘΓΏ659 (ΥΈΣϑῈ8 ότ, 62). 

21-82. ΝΑτη65 οὗ (ἢ6 ἴονγῃβ ἴὴ (ἢ Νοροῦ. 
Οἡ ἴῃς οἤαγαςῖεσ δηὰ οχίεηξ οὗ (ἢ 5 ἀϊβιίσιςξ, 
866 Ὠοῖδ δηά γχοίογθησοβ ἰὴ Νύσῃ. χῆϊ. 17. 1 
Ὁ ἃ8 ΤῸΓ [Π6 πιοϑὲ Ραγί ΤΟΟΚῪ δηὰ ασὶἀ, δηὰ 
οδηηοῖ πᾶν ὕδε δὶ ΔΩΥ [Ππὸ ΨΕΣῪ ὨΙΟΚΙΥ 
Ῥοορὶθά. Μάδηγ οὗ {με ἰονβ βεῖὲ παιηοὰ 
Δ ΠΑαγάϊὶγ μανὸ Ὀδθη οἰΠοΥ ἰᾶσξε ΟΥ̓ΣΠΊΡΟΥ- 
(ληῖ. ὙΠΕΥ͂ τὸ σίνοῃ ἰῇ ἔουγ στοῦρβ, [6 
Ὠδλ68 δα οηρίηρ ἴο δδςΐ στο θείην ςοῦ- 
ποοϊοὰ ΌΥ͂ ἴΠ6 φορυϊᾶ. 

421-48, Εἰγξί ὅτοὺρ οὗ πἰπε ἴοτχῃβ. ζσόξεεῖ 
Ὁἃ8 ἴπΠ6 Ὠδῖϊνε ρίδοο οὗ Βεηδίαῃ (2 88). 
ΧΧΙΠ. 20), ΜΏΟ Μ͵Ο8 ἔΆΠΊΟΙ18 ἃ8 ἃ δίδύοσ οὗ 
ἸΙοῆβι ΤῈ Νοροὺῦ νγὰβ8 ἃ ὑγίπεῖραὶ ἤδιιηῖ οὗ 
1π6586 δοαϑ8 (εξ. ΥΥ Πΐοη, Νοξεῦ,᾿ ΡὈ. 42 5η4.). 
ΤὮο ΟἾΒΟΙ Ὠδπιθ8, ἰπουρῃ Μτ. νν Πΐοη, ὑρ. 
γ1-8ς, ΤΑλκ6 5 ἰηροηϊουβ8 δίζεσηρίβ ἴο 161 
εχ, Τειηδίη 511} Ὁποογίδίῃ ΟΥ̓ ὑηκηοννῃ. 
ΠΤΔΟΠΔἢ ΠΊΑΥ͂ Ὀς ἴπΠ6 Ὠίθοη οὗ Νεῖι. χὶ. Ὡς 
(ἴΠὲ ᾿εϊίοσβ τῷ δηὰ Ὁ Ὀεΐηρ, 45 οἴθῃ, ἰηΐοσ- 
σἰδηροα), δηὰ ἴϊπε }-άῥειδ οὗ Ἀοίπεοη, 
“Β. Ἀ. 11. 1τολ, δηὰ Κοάεδβῃ, 18 πιοϑδῖ [ἰκοῖγ, 
Καάδοβῇ-Ῥάσγηθα, ΟἹ ΜΠΟΝ 566 ποίο δὲ οπὰ οἵ 
Νυχ. χῖ!. [ἴ 18 ργοῦδῦϊς [Παὶ [πε δϑὶ ἴννο, 
Ἡ2οῦ δηὰ [{ππᾶη, οὐρῆϊ ἴο Ὀ6 ψτιοη Η 4Ζοσ - 
ΠΠΏΔη, 45 (Δ ἔοσ βοπης δὐϊίίοηβ οὗ 6 [ΧΧ.}, 
Μτ. ΝΠ ,οΩ βυρροβίβ, δηὰ στοραγάθα 45 οὔθ 
ΠΑΙΉΘ. 

244-08. ϑεςοηά »τοὺρ οὗ ἴουσῃβ. Οὐ ἔΠεβο, 
[πε ἢγϑί, ΖΙΡἢ, 15 οσοα ἴῃ βοπλα θα Π!οὴ5 οὗ 
{6 [ΧΧι-, δῃὰ ΤΑΔΥ͂ δᾶανα Ὀδεη ᾿ηϊοσγροϊδίοα 
ἔτοτὶ ΥΟῚδ6 55, ΏΟΙΟ ἴἴ ἀρδῖη Οσουγβ 85 ἴΠ6 
δῖ οὗ ἃ ὑἷδοθ ἰῃ [π6 τηουηίδίη ἀϊϑισιςξ. 
Τεϊοπλ ΤΔΔΥ Ὀς ἴῃς ΤοΪαϊπὶ ΟΥ̓ 1 ϑάτῃ. χν. 4, 
ὙΏΕΓῈ 8411 πιυπίογοα [18 ΔΙΤΩΥ ἴοσ ἴῃ6 ἐχρε- 



ν. 25- -20.] 

ἃς Απά Ηλδζου, Ηδάδεϊδῃ, δὰ Κε- 
τίου, σπά εζτοη, συ Ὡῖςἢ ἐς ΗλΖοσ, 

26 Απιδληι, πα ϑῃεπηδ, ηά Μοϊδάδῇ, 
27 Αμά Ηλζαι-ρδλάάδῇῃ, ἀπά ἢ 68}- 

τὰοῃ, δηά Βειἢ-Ραϊεῖ, 

ἀπο αγαϊηϑὲ 16 Απλδὶεἰκὶϊεβ, το “ ἀνεὶς 
ἴῃ ἴπο ἰληά οὗ ἴῃς βουῖῃ" (Νυπι. ΧΙ. 29). 
11 18 ῬΡοβϑιΥ ἴο 6 ἰοοκεοά ἔογ δἱ ΒΕ" Κι εῖν, 
ἃ 5ροῖ Ὑβογο ἴπ6 ναγίουϑ τοιυΐοβ ἰονγαγὰ8 
ἀϊδεγεπίὶ ραγί9 οὗ ἴπε Νεζεὺ οοηγνεγξε, δηὰ 
ψ ἢ οἷ 15. οσουρίεἀ ὉΥ 16 Αταῦ ἴσιρε ἴδα 
Ῥδιώϊανε, ἃ νσοτὰ ἰδοητοδὶ ἢ Τοεΐοτα ἴῃ 18 
ςοηϑοηδηῖ8. 866 ΝΠ οη, “ Νοροῦ, ΡΡ. 8-ς- 
89. Βελίοίῃ 15 ὑγοῦδο! Υ ἴῃς “ Βαδίδίῃ- Ὁθον 
--- ΑΚ-ατοδίῃ οὗ [6 βου," τηοηςἰοπεὰ ἰῃ χίῖχ. 8, 
δηὰ νγὯβ οὔϑ οὗ ἴπο ἰονχῃβ δῆογναγβ δε σηεά 
ἴο [86 ϑιπιθοηϊοβ. [ἰ 8 οδι θὰ “Ἅδουῖῃ 
Ἀλπιδῖῃ " ἴῃ 1 ϑδι. χχχ. 27; δηὰ δἰ ΠΊΡΙΥ͂ 
Βδδὶ ἰῇ : Ἃἤγσ. ἱγν. 11. [{ ἰ5 ἰάθη βεὰ ὉΥ͂ 
Κηυοῦεὶ δπὰ Μνυ. νη] οη ἢ [86 τηοάεγῃ 
Κωγπιό. 8εε " Νεξεῦ, ΡΡ. 91, 92.. 

45. Μη Ἡσπον, Ηκσδαΐίαό, ἀπά Κεγίοίδ, 
απδ εςγοη, ευδίεῦ ἐς σπον. Ὁ οπκϊβϑίοη 
οὗ ἴδ σορυ]α θεοέογε πὸ τοσά8 “ Ηδάλδιϊδῃ " 
δηὰ “Ηδζγοη ἢ (ἴοσ ἴΠὸ “ δηά "ἢ 1Ἰηβϑοσίοα ἴῃ 1ῃ6 
Ἰαϊίογ ρίδος ἰὴ ΑΟΝ. 15 τεσ ὶγ δὴ ἰηίογροΐδ- 
ὕοη οὗ οὐῦ Δηβἰδῖοῦβ) ροϊηΐβ ἴο ἴπ6 ἴβεϊ 
τπδλῖ ψὲ δαγὸ ἴπ6 Ὡᾶσηθϑ οὗ ἴνψο (ονγῃβ 
ΟἾΪΥ ἴῃ 1018 σεσβα, ῃοΐ οὗ ἔουγσ. ΤῈ ψοσγά 
“ Ἡδάλδιδῃ," ἰβ τεραγάθα ὑγ Ε σγϑὶ 85 δῇ δάεο- 
Ὦνε. Ψν ε βμουϊὰ ὑγοῦδοὶΥ [ποσεΐοσγε σεηάοσ, 
“ὩΑπὰ ον ΔΣΟΣ δπὰ Κοχίοῖ ἘΓΟΣΣΟΣ, 
ΨΈΪΟΣ ἰ8 δσοσ." ὙὍὙνο ρῥΐδςεβ δεασίηρ ἴπ6 
ςοϊησῆοη [ΟροΟσγΑρ ἶς 8] δρρο δίίοη, ΗᾶΖΟΣ 
(-Ξ ““᾿Ἰποΐοβυγε," οὗ, οἡ Νυτ. χὶ. 35) ἅτε Ποῦ 
τασηςοηρά δηά ἀϊϑεϊησυ δηθὰ 45 ἢ Νον ΗΔΖοσ ἢ 
δῃὰ “ ΚοιοιΠ-ΗοΖγοη," οἰἴδογνίβα τοτηοὰ 
Ηδτον, 5βἰπιρῖγ. 80 Τάγριπὶ [οπδίμδη, Κεὶ!, 
ΡΑΥ, ὙΠ ΐοη, ἄζο., δηὰ ἰῃ ρα ΧΧ. δηά 
νυϊς. ΗδΖογ- βδάδίδι 825 ὕθεη ἰάθη βοὰ 
ΌΥ 5οῦῖς ψῖ ΕΕΗμάδεγα (Ἐοδίηβοη, ’ Β. Κ.᾽ 
ἱ. 191). Καιοῖ-ΗσδΖγοῦ 18 ὈγοῦΔΟΙΥ (δα 
ταούοσι Α,- Κιγγείεῖπ (Ἐοδίηβοη, “Β. ΒΚ. 
ἱ. τοι; ΜΠ οη, “Νοροῦ,, ρΡ. 1:οο- τοῦ). 
Κοποίῃ, ὑγοῖχοά ἴο ἃ πδῖηθ, θΈϑρθδ ΚΒ τ ΑΥῪ 
οοςουραῖΐίοῃ, 48 ΗδΔΖοῦ Ροϊηΐϊβϑ ἴο ραϑίοσγαὶ 
ἡφίδιρας Το ῥἷδος δείοσο υ8 νου] [Πογ6- 
ΟΥΈ 56ε ἴο δ 8ῃ δηςίθηϊ ραβῖοσγαδὶ 53ε{{16- 
τηοηΐ ψΠΟἢ μδὰ Ὀδοη ζοσεβοὰ ὈΥ 1π6 ΑἸδκίπηβ, 
δηὰ οΔ]16ἀ δοςσογαϊηρ}γ Κοτγίοιι (ςξ, 6 ὟΝ εἰ5ἢ 
ὥπεν, δῃὰ δες ὟΝ ἴοη, Ρ. 99, ἀηά Ἡδεηρϑίθη- 

, "Εεγρῖ,, Ρ. 76); ἴο ψ ὮΙ ἢ Ὡᾶπιο ἴῃς 
τῆθη οὗ [υ δῆ, δθοσ {ΠῈῚ μδὰ ςδρίυτοὰ [{, 
δἀάεοὰ [ἢαϊ οὗ ΗφΖγοη; ἰὴ ΠοηοὺΓ οὗ οὔς οὗ 
ΠΕΣ ἰοδάϊηρ δηςοβϑίοσβ (εΐ Οδη. χὶνὶ. 12; 
Κυϊζ ἴτ. 1:8). ῬΕΟΥΔΑΡΘ βοῃθ ὙΓΆΙΤΙΟΥ οὗ 
[Π185 πδπὶς δὰ ἀϊκιϊησυ ϑπδαὰ ὨΙπ.5617 δὲ 16 
ἰακίηρ οὗ Κεοσίοῖῃ. “Ηυξςο τγυΐῃ9 ̓  ΕΓ 566 ἢ 
Ὀγ [6 54}. γ αἱ ΕΒ)» Κιωγγείοὶπ : 566 ὟΝ ττοη, ]. ς. 

ετὶοῖ νγὰ8 ἴπ6 ἤοτης οὗ [υἀδ5 ἴῃς ἴγαιῖοσ, ἰξ 
ἴῃς οταάϊπδιγ ἀεγναιίίοη οὗ [βολγίοὶ (--νῦ 

᾿- 

ΤΟΒΘΗΌΔΑ. Χν.. 

28 Απὰ Ηδζαι-ϑῃιιδὶ, δὰ Βεεῖ- 
δῆιερα, ἀπά Β:2) τ ] ἢ, 

29 Βααϊδῇ, δηά 1ἰπι, ἀπά Αζεηι, 
40 Απά ἘΕἸτοΪδά, δηὰ (Ἰεϑὶ]. δπά 

Ἡοτγηδῇ, 

Κτιοῖδ, 1.6. ταᾶῃ οὗ Κοσίοϊ ἢ) ὈᾺὲ δοςερῖεοά: 
8566 οὐ 51, Μαῖ. χ. 4. 

46-28. Τηϊγὰ στουρ οὗ ἴογγῃβ. ΟΥ̓ ἴΠ68ς, 
Απλᾶσῃ ἰ5 4016 υπζηονῃ. Μτ. ὙΠ]ΠἝἴοη ςοη- 
Ὠεςῖβ [6 ποσὰ στ τς ΗδΖοῦ οὗ ἴπε ὑσε- 
ςοαϊην νοῦβα, δη ἃ σοηϑίογ “ Η ΔΖΟΣ- ΑὙηδιη 
|κὸ “4 Ἡδζοσ- δάδιδη," δϑ ἴ6 ἤδτῆς οὗ οὔθ 
Ρίδοε Τῆυδ ἴπδ βοοοηδ ο»τοὺρ σου] δε 
ςοηππηυοὰ ἴῃ [ἢ]5 γεσβο, δηὰ ἴῃς ἔοι »ΤΟῸΡ5 
θὲ τεάυςοὰ ἴο ἴσο. Βεΐηο δηςίθηΐ δυῖϊῃοσ- 
[165 δυρροτί [Π18. 5} 6π|8 15 ΌΥ͂ Ξβοπὶς ἰἀδηςβοὰ 
σὴ ἴη6 ϑῃοῦα οὗ χῖχ. 2, ψῃ ἢ ϑογυγασάϑ 
Ὀοςᾶσθ ἃ ϑἰπιθοηϊζο ἴονῃ, δηὰ ψῃϊοἢ βίδηδβ 
Ὀεΐοτε Μοϊδάδῃ, ᾽ιιδῖ 25 ἤοσθ [{ 15 βυρροβεὰ 
ὃγ Κηοθεὶ ἴο δὲ πε ὑγοϑεηὶ δάσους ΟΥὉ δσευεό. 
Μυ. νι του δάορίβ ἴδε σεδάϊηρ χίνεη ὉΥ͂ 
ϑόῖλα δα οηβ οὔ ἴπ6 [Χ Χ', “’ 941πη48,᾽ δῃὰ 
ἔγαςοϑ ἴπ6 ἤάτηο ἴῃ ἴπε πιούεγῃ Κι είν δεαγιεό 
(Κοδίπϑβοη, ’ Β. Β.,᾽ 11. το2). Βυϊῖ ἴπε (οχὶ οὗ 
ἴῃς 0ΧΧ. ἰ5 Βογὸ ἴοο υποοτγίδίη ἴο θὲ ἰγυδῖεὰ 
ἴῃ βυςὴ ἃ πηλῖίοσ. Μοϊδάδῃ 15 ὑγοῦδοὶΥ ἴῃς 

. τιοάοσ ἘΜ (ἈΚοδίηβοη, “Β. ΚΕ. 11. 
201, 2ο2 ; ΝΠ ᾺΟΩ, ΡΡ. 1ο9 344.).. Τα ἴονγῃ 
18 ἴῃ ΧΙχ, Δ, ἀηῃὰ τ ΟἾγ. ἱν. 28, Ὠαπιοὰ 88 
Ὀεϊοησίην ἴο ϑιιηῃθοῃ. [{ τγᾶϑ ρεορ εὐ ὉΥ 
]ενν5 αἴϊζεσ ἴῃς σδρΌνΥ (ΝΟ. χὶ. 26), δηὰ ἰ5 
ΒρΡΟΚοη οὗ ΟΥ̓ [οϑερῆι8 85 δη [ἀυπηδδη ἔοτί- 
Τ688 (( Αηϊ.᾽ χυὶ. 6, 2). ΗΔζατ- δα ἀδὴ (-- ""ἴῃ- 
εἰοβυσε οὗἁ ἴδε κι ᾿, Ηεβῆσιοη, δηά Βεῖἢ- 
Ῥαϊεῖ ἂἀγτὸ φυϊξ πηκηόνῃ. ὉΠο δοοοηὰ οὗ 
ἴπεπὶ 8 ΡΟΣ αΡρ8 ἴῃς Ηδϑτηοηδῃ οὗ Νιιπι. 
ΧΧΧΙΝΪ, 29, ὙΠΟΙῈ 866 ποῖθ. (οηϊεοίυγοβ 88 
ἴο ἴῃ ἰἀδηςβορίίοη οὗἩ ἴεβϑε Ῥίδοθδθ ΣΏΔΥ Ὁδ 
ἴουηά ἰη ΝΠ οη ΡΡ' 114-117. ΗΔ2Δ7-5Π 1.8] 
(Ξ “᾿Ἰποϊοβυγε οὗ ἔοχεβ᾿ ὀοουσβ δζαϊῃ χῖχ. 3; 
1 ΟἾγ. ἱν. 28, 85 ἃ ἴονχῃ Ὀοϊοη ρίηρ ἴο 5: πΊθοῃ, 
δηά αραίη, Νϑῖῆ. χὶ. 27, 85 ἃ ρίδοε οἼοουρίοά 
ΌΥ ἐν δἴοσ ἴπε ρον. ΠΟ Πᾶπὶο 15 Ὁ 
Μτυ. νου, ρρ. 137-141, Ἄσοῃηοοῖεα νἱΐ 
τηδῖ οὗ δῆι1) ᾧ 881. ΧΙ. 17) δηὰ δ5}.41πὶ 
(αι 88πι. ἰχ. 4); δηὰ ἴδε ἴονγῃ Ὀεΐοσα 8 
τορατάθα 85 ΠΟῪ σεργεβοηϊοά ὉΥ ἴπὸ υ]]ᾶρο 
οὗ ΔΒεγγίσδαὶδ, ὭρΑΥ ΟᾶΖζᾶ. Οἡ Βθοσ- θα, 
866 Οἡ Οεηῃ. χχὶ. 31. ΒΙΖ) οἱ ἢ] ἢ 18 πῃ Κηοντη : 
1018. πᾶπιὸ 15, Ὁ Μσ. ΝΠ ἴοη, Ρ. 149, σοη- 
ποςοίοά, δραίηϑβὶ 411 δηςϊοηΐ διυϊμοσιῦ, ψ 8 
Βδδί δὴ, νυ οἢ ΦΌ]]ον8 ἴῃ τῆς Ὠσχί σουβο. 

290-82, Εουσίῃ στοὺρ οὗ ἴονγῃβ. Βδδίδῃ 
18 δϑοσ δοὰ ἴο ἴπ6 ϑιτηθοηῖε8 ἰῃ Χίχ. 3, ὙΠ ΠΟΓΟ 
ἴϊ ἰ8 οἱ] Βαϊδῃ, δηὰ ᾿ (ἢγσ. ἵν. 29, ἤοσο 1 
ἰ8 ψτιτῖοη ΒΙΠΑἢ. [{ 5 ΌΥ̓ ΚηοΡεΙ, ΥΝν Ἰοη, 
δηὰ οἴδποσβ, ἔουπὰ ἴῃ ἴδ6 τοοάετῃ δ εἰγ-εἰ- 
Βείαδ, τοᾶτ Οδζᾷᾶ. [ἴϊπ|, ἐς. “τυΐϊπουϑ 
ΠΟΔΡ8 ἢ ΟΥ̓“ ςοηΐοδὶ ἢἱ]1. " (εἶ Νυπι. ΧΧΧΙΝ, 
44, 45) Δηά χχὶ. 1ο, 11, δηά ποῖθ) 18 50γηε- 



8ο ΦΟΘΗΌΑΛ. ΧΝ. 

41 Απά ΖΙΚΙίαρ, δαπάὰ Μαάπηδπηδῇ, 
ΔΠᾺ ϑδηβδηηδῇ, 

ὙΠ ἀΓΌΙΓΑΓΙΥ σοπηεοϊεὰ ΕΥ̓ Μτ. ΝΠ οΩ, 
ῬΡ. 156 544., ἢ ἴΠ6 ΓΟ] νης ΑΖεπὶ ; δηὰ 
ἴηθ ςοῃηρουηά πδηγθ, ἤε “περι, 15 ᾿γδοθά 1ἢ 
1ῃ6 τηοάοφγῃ ΕἸ-Αὐΐεῦ, 82ὴ ᾿ππρογίδηϊξ 5:ἴ6 
ςονοσοὰ ψ στυΐϊη8 ἤρὰγ τ[ἢς νδάγ-ο]-Αἰη, 
ἴῃ ἴῃ6 σΟΙΏΕΥ οὗ ἴΠ6 ΑΖαΖζίηθῃ Αὐδθ5, ἴῃ 
νἤϊοβα πάτο ἴτε δηςίθηϊ ΑΖἝΠ ΠΊΑΥ͂ ΡΕΓΠΔΡ5 
6 οεά. ΕἸτοϊδὰ (ς411εἀ Τοϊδά, : (ἤν. 
ἵν. 29) ἰ8 ςοπηεοϊοα ὃὉγ Μτ. νου τ [86 
ἢ αΔ»-εἰ-Τρομία, νυ Ὠϊο [165 ἴῃ πὸ οχίγοηθ 
βου ἢ οὗ 6 Νοροῦ, ποῖ αν ἔγοσῃ (ἢ 6 ννοδίθσῃ 
ΕΧΙΓΟΠΥ οὗ ἴμε |ε06]-6]- Μυκτοῆ. (]1651] 
ἄΡΡΘδσβ, ΠῚ ἃ σοι ρασΊβοη οὗ [Π18 Ῥᾶ588} 6 
ΜΠ χίχ. 4, ἴο Ὀ6 ἴπδ6 ἴοννῃ ἴδπογο οδ]]οὰ 
Βεῖδ], δηὰ ἴῃ σ᾿ ΟἾγ, ἱν. 30, Βοίδιι6]. [{ 18 
ῬΓΟΌΔΟΪ [Π6 Βεῖθεὶ οὗἹ 84πι. χχχ. 27, νὩ] ἢ 
βῆονθ παῖ ἰ τηυδί ἤανα Ὀθθη διἰυδῖοα ποΐ 
αν ἔγοτῃ Ζι καρ. ΤῊ ἤᾶπθ (ἢ 681] (:-Ξ “ ἴοοὶ ἢ) 
νγὰ5 τηοϑί ᾿ΚΟῚγῪ δεϑίοννεὰ ὈΥ πὲ ον5 45 ὉΥ͂ 
ἍΑΥ οὗ ἘΠ ἘΠΗΠῚ Ὀεσδιι86 {πὸ Οἱ νγὰ8 ἃ 
ϑεδῖ οὗ :ἀοἰδίσγ. ΕΟ ἴπΠε6 σὔδηρε οὔ ἴῃ ἤδτὴς 
οὗ [6 οἴμεσ Βοῖμοὶ ᾿ηῖο Βοίμανθη ὉΥ Η οβϑᾶ 
γι 15; ἐ.4. “ ουδὲ οἱ Οοά᾽" ἱπῖο “πουδβὲ οὗ 
Ὠδυρῃϊ. Α58 ΟΠ 6511 5ἰρῃῖῆοα [6 στοὺρ οὗ 
δῖαϑ Κῆοῃ 45 Ὁτοη (οἶ. [ο0Ὁ ΧΧΧΥΪΙ. 21: 
ΑΠΊΟΒ Υ. 8), ῬΓΟΡΔΟΙΥ ἰἃ ννὰ8 ἴῃ6 ὙΟΣΒΠΙΡ οὗ 
16 ἀδηλθαν Ὀοάϊε5 ἴῃ ραγί οι ϊαγ (παὶ νγᾶ8 
οδιτεὰ οὐ ἴθγαε. Βείπεὶ ΤΏΔΥ ἤδγε Ὀδθῃ, 45 
Μτ. νι ΐοη ςοη͵δοΐαγοβ, ἴδ δποϊθηξζ ὩδηηΘ, 
δηὰ ἴδε βροῖ νγδβ ῬΡεσῇδρβ ἴῃ 6 ὙΕΓῪ ΟἿΘ ΠΕΔΓ 
ΒΘοΓ-ϑῃθῦα ὙὙΠΕΓΘ ΑὈγΑθδπι ρΡ᾽απίθα ἃ ἰδιηδγιϑς 
ἵγεε (εξ οη Οεη. χχὶ. 33, πέσε ἴμ6 Α. . 
[85 “ἸῺ ΒΕΟΥ-5ῃ θα," ἐς. ἴῃ 6 [ΟΓΓΙΓΟΥΥ οὗ 
Βεογ-ϑῃ6 04). ὉὙὴθ παὴθ (ἤ6511 μ1}} [ἤδη 
Ὦανο ΑΥΊσθη [ἢ ἰδίογ Ἐἰπ|68, δηἀ Ῥευθδρ8 νγᾶ8 
ἰηἰτοάδυςεὰ ᾿ηἴο ἴδε ἰοχὶ δῆἔοσ ἴπὸ ἀδίε οὗ {ῃ6 
1ΧΧ.,  ὩΙςοἢ ΠΟΙ ἴῃ βϑοίὴθ Μ558. δηὰ δα] ο 8 
τοδάϑβ Βαιθήλ, 45 ἴῃ χίχ. 4. Ὅὴδ ΡῥΪδοθ 15 ὑσο- 
ὈΔΌΪΥ 1] Κρμίασαρ, ἴμ6 ΕἾιι84 οὗ δος εϑίδϑ- 
{ἰς4] ντῖεῖβ (εἢ. Ἀοδίηβοη, “ Β. Κ.,᾿᾽ 1. 202), 
βιἰυδῖοα δοπο δῆδθοῃ τ1168 βου ϊῃ-ννεδῖ οὗ 
ΒΕοΓ-ϑῆεῦα. [|εγοσγθ ἰθϑίῆε8 ἴο ἴπε αςῖ, 
(παῖ [6 ὙΟΙΒΏΙΡ οὗ Νέεηι5 48 [6 τπηοσηΐϊην 
ΒΑΓ ννὰϑ8 Ὀγδοίίϑεα ποῖὲ (΄ Πα ΗἸ]., χχυ}.); 
ΘΟΖΟΙΏΘΏ ΔΡΡΟΩΓΒ ἴο δὲ ἜΡΕΙΜΙΡΕ οὗ 1118 
Ῥίδςθ, ψῆθῃ (τ. 1:ς, τό; εἰ. τἱ. 32, 5) δ6 
τ ΘηΓΙΟη5 ἃ Βεῖμοὶ (Βηθελία) ἴῃ ἴμε6 ἰεττὶ- 
[ΟΥΥ οὗ ΟΔΖα, ρορυΐουβ δηδ ἕδτμοιϑ ἔοσ δὴ 
δηςίοηΐ δηὰ βρὶεηάϊὰ ἰεπιρὶς, τς Π6 ςοη- 
ἡεσΐυτεβ φάγε ἴο ἴδε ρἷδοαὺ [6 ἤδπο οὗ 
Βεῖπεὶ, ἐς. ἢουδο οὕἩ Οοά. ΕἸ] Καυϊαβδῃ 
Ὀεϊοηρβ ἴο ΟδΖα ἴο 1π 8 ἄδυ. Οἡ Ηοιτηδῇ, 
866 οὐ Νιπι. χὶν. 45. ΖΙΚΙΑΡ νγᾶ8 ουὐθηι 4} 7 
ΔΙοιϊοἀ ἰο ϑιπιθοη (χὶχ. 5). [118 ῥγίῃς!ραὶ 
ἔλτλθ 158 ἀυς ἴο 115 ςοηηροίίοη ψῆ νὰ, ἴο 
ὙὨοτι ἃ ν)718 ργεβεηϊθα 88 ἃ γδ ΌὉΥ ΑςΠ!5ῃ, 
Κιης οὗ Οδίι (1 ὅϑδπ). χχνὶ. 6). [{ ννᾶϑ 
ΔΡΡΑΓΘΏΓΥ τἴθη ἃ ἀεροηάθηοῦ οἡ Οεαΐίῃ, 
Βανίηρ Ὀδθη τοσοηηυογοὰ ΟΥ̓ ἴπε ῬὨ] 511Π 68 
ἔζοπι ἴδε διπιθοηϊζϊεϑΊ [ἴ{ νὰ [δε ποδά- 

[ν. 31--- 32. 

42 Απὰ [,μεϑαοῖῃ, ἀπά ΠΗ ΐπι, 
δηά Αἴπ, δπά Εἰπηπιοη : 411] ἴῃς οἰτε8 

αυλίίοῖβ οὗ ᾿ανίὰ δηὰ ἢἰβ8 Ὀαηὰ ῸΓ ϑόῖὴθ 
σοηϑίἀθγδῦ]α {πιὸ ἀυτίηρ ἴῃς ἰαϊίεσ ρα οὗ 
[ἢς τεῖίζῃ οὗ 8540] (οἶ 1 ϑ8πι. χχχ. 1,14, 26; 
2 ϑδτη. ἷ. 1, 4) 10), δΔηα τετηδίηθα 85 ἃ ροβ- 
6 βϑίοῃ οὗ ἴδε σογαὶ ποις οὗ νὰ (] 5 ΡῈ. 
“Αηἴ., νἱ. 13, 10). [{νγ)85 ᾿ὩμδὈϊεἀ ὉΥ [6νν8 
αἴοσ ἴΠ6 σεΐυγη ἔγοτῃ ἴπ6 Ἔχ!]ὸ (Ν ἢ. χί. 28). 
118 8ἴ6 18 τπηςετίδλίη. Μσγ. ον ϊδηάβ δηὰ 
Μζυ. ννηΐοη, ἱπάεεά, Δεν ἃ ἢ “41 οὐ 
Καείμ), ἀθουξ πἰηδ πλ}}65 οαϑσὶ οἴ δοραῖα. Βυῖ 
{Π|5 56 566 ΠῚ8 ἴοο ὩΣ βουτῃ ἴο δυϊῖ πιῆδὶ 8 
8414 οὗὁἨ ΖΙΚίαρ ἰῇ ἴῃ6 ΒοΟΚΒβ οὗ ϑαιμιεὶ : δηὰ 
[πε τεβϑεδίδηςθ ἰῇ [Π6 Πᾶπι65 15 Δρραγεηϊ 
ΟἿΪΥ (566 85:15 " ὈἱΪςῖ. οὗ Β.,᾽ 5. ν. ΖΙΚΙδρ). 
Μδαάχιδηηδῖῆ δηὰ ϑϑηβδηηδῇἢ Γςοτγγοβροπα ἴο 
ΒεῖΒ-τπδγοδδοῖῃ ( τῷ " ποιιϑὲ οὗ οἽδαγιοῖβ ἢ) 
δηά ΗδΔζαγ-ϑιιβδὴ (- " ἤοσβθ ἱποίοβυσε᾽ ἴῃ 
ΧΙΧ, ς (ςξ τ (ἢγτ. ἵν. 31). ὙΠῸ Ἰαϊῖοῦ Πᾶπι68 
Α16 ΔρΡΡε Ἰαιϊνοβ δηὰ ροϊπὶ ἴο “ἴπνο ϑἰδίίοῃϑ 
οὗ ρῬαϑϑᾶρε |'κὸ ἴῆοϑε Ὑῆῃϊοῇ ἅτ πον ἴο ὃ6 
5660 Οὗ πο »τϑαΐ [1πὸ οὗ [ηάϊδη ἰγδηϑιῖ θοΐνσθθη 
(αῖγο δηὰ 8162 (διδη ον, “8. δηά Ρ.,᾽ 160). 
ὙΠΕΥ͂ ΕΓ Ὧο0 ἄἀοιυδῖ ΟἹ ΟΥ Ὡρᾶγ ἴπε ΠΙρῇ 
τοαὰ Ὀεΐσοοη Εὶ Δηὰ Ῥαϊοβίίηο, δηὰ 
Μτ. ΝΠ οη 15 Ῥγοῦδ Ὁ τρις ἴῃ τοραγάϊηρ 
[Πεπὶ 48 γεργεβεηϊθα ΟΥ̓ [Π6 πιοάεσγῃ “Ἴέπγαῦ 
δΔηά "γ7ιαάν-ε:-ϑέωιν, οὐ ἴδ σαγανδῃ σοῖο βου τῇ 
οὗ σδζᾷ. [1,εθδοῖἢ ἀρΡΡθδτβ ἴῃ χῖχ. 6 88 Βεῖἢ»-» 
Ἰοδδοῖι (- “ ουϑὲ οὗ ᾿Ιοῆ65565}; ἰῇ τ Οἢγ. 
ἵν. 31, ὑηάεγ [Π6 ρεγῇδρ8 ςοιτυρίεα ἔοτπῃ οὗ 
Βεῖδ-Ὀἶγεὶ. ὙΠῸ δῖα 185 υποογίαδίη: ΝΠ] οη 
Ῥίδοθβ ἰξ αἱ ΕἸ Βεγωάρ, ἴᾺΥ ΑΥΥΆΥ ἴο ἴΠ6 δαβῖ, 
ΠΕΡᾺΓ Μαβδάδ οἡ ἴῃ ᾿οδὰ 8564: τυ δῖ οἴου 
Βηά ἴτᾶς65 οὗ ἴῃ6 πᾶ αἱ Ζεόδεη, ἴῃς ἢχϑῖ 
βίδρε, δηά ἴπδὲὶ ἃ βῇογί οὔθ, οὐ ἴδ ἰΟυ ΠΟΥ͂ 
ἴτοπι Οδ7ζᾷ ἴο Εργρί. ϑ81||πὶ 15 τ]ὰ 
ϑΠαγυςἤθη ἴῃ χῖχ. 6, δηὰ ϑηδασγαιπι ἴῃ τ ΟὮγ. 
ἵν. 21. [1119 1τασοα Ὀγ δη ἀθ Νε]άο δηὰ οἴδοσϑβ 
ἴῃ ἴῃς »)αώ»-ε:-ϑδεγίαφ, Ὀεῖνγεθη Οδζᾷ δηὰ 
Βϑογ-ϑθθῦα, Ὀυῖ Ὁ. Μτ. ΝΠ ἴοη ἴῃ Κδίγεί-ι- 
δεγῶι, ὭΘΔΓ ΕἸ Αὐ͵ο. Αἰη δηὰ Εἰπιπηοῇ 
ΔΓῸ ρδῖῃ δηυϊμλεγαϊοα ϑαραγαίοὶυ ἴῃ χὶχ, 7 
δηά 1 ΟἾγ. ἷἱν. 32, δοοοσάϊης ἴυ ἴδε Α. Υ',, 
Ὀυϊ 6Που]ὰ ῬγοῦδῦΥ Ὀ6 σοπηροϊοα δηὰ τὸ- 
βαταἀθαὰ 45 ΟὯδ ΠΔΠΊΘ, ἃ5 ΤΠΕΥ ΟΕΥΙΔΙΠΥ ἀγὸ ἴῃ 
ΝΘἢ. ΧΙ. 29ς. ῬΟΒΒΙΟΙΥ ΠΟΥ Με γα Οὐ ηΑΙῦ 
ἴνο ἴονγηβ, Ὀυϊ ἰῃ ῥσγοοθβδβ οὗ {Πππ|Ὸὸ ὈδοδπιΘ 
80 σοῃῃρδοίοα 45 ἴο δὲ {τολϊθα, 29 18 [6 
᾿Ά86 ΒΟΠΊΘΕΠΊΘΒ ἸΏ ΠΊΟΩΕΙ͂ΤΙ [ΟΡΟΡΤΆΡὮΥ (ἐ.Κ. 
Μεζι ἐγεβ8- Ὁ μαγίθν:]]6), 85 οὔθ Πᾶπὶθ ἴῃ ῥγδο- 
Ἐς, ψ Ὡς ἢ νοι] τηθᾶη “ ἑοιιηϊδίη οὗ ροϊὴδ- 
δταῃδῖθβ." ὉΠ Ρῥἷδος 18 δηθὰ δραΐϊη, Ζεςοῇ. 
Χίν. 1ο, δηὰ 18 Ῥγοῦ Ὁ ἴἢ6 ῥγόβθηΐ ἴὕρη-εγ- 
Ἀμηιγριαρηῖνι, 1.6. “' τλοῖῃοσ οὗ ροϊηδρτδηαδίοθβ,» 
ἃ Ρίδοθ δϑουΐ ἴθη π|}165 οσί οὗ Βθου -3ῆθθα. 

82. .1} εδο εἰδέδι ἀγὸ ἐφυερῖ ἀπά πίνε. ΤῊΘ 
Α. Ν΄., Ποννονοσ, ρῖνοβ ΠΟ 1655 [ἤδη {Ὠσίγ-ΟὉ Υ 
Ὠδῖ68. ῬΓΟΌΔΟΪΥ ἴπετε 18 ΠΟ Δ} ΟἸΤῸΣ ἴῃ 
(ὃς ἰοχί, ατὐβίης οπλ ἴῃς σοηδιδίοη ὈΥ δῇ 



νυ. 33-.8.] 

ἄγε ὈΧΕΏΙ δηά ηΐηθ, } τῆ οὶγ ν]]- 
Ϊαρεϑ8: 

42 “Ἵπ4 ἴῃ τῃ6 ν8]]εγ. Ἐϑῃϊδοϊ, δπά 
Ζοτεδῇ, δπάὰ Αϑβῇηῆπδῇ, 

Αμά Ζαποδῇ, δῃὰ Επ-ραπηίηι, 
Τδρρυδὴ, δὰ Επδπι, 

ς [αταιυτη, ἀπά Αἀυ]]λπι, ϑόςοῖ, 
δηὰ ΑζΖεκδῆ, 

ΦΑΣΙ ςοΡΥἱϑὶ οὗ Ἰεϊίογβ 5 γα Αγ ἰῃ ἔοστῃ ΠΟ ἢ 
ΕΙΘ υδεὰ 25 ΠΙΙΠΊΘΓΑΪΒ; 80 4,241 ἰῃ ΧΙχ, 1 ς 
δηά 238. ὙΤΠ6 οἸ1685, Πού ΟΣ, ΤΟ Ὡοῖ 80 
ΤΩΔΩΥ͂ 45 {ΠΙΓΙΥ- ΟἿ, δίηςα γα Οὐδ Ὦϊ ἰῃ γΟΣΒ6 
25 ἴο ςουπΐ ΟἿΪΥ ἴνο ς[165 (Η 2Ζοσ-δάδιδῃ 
Ἀηὦ Κοηοίῆ-ΠΟΖγΟἢ) ἱἰηδιοδὰ οὗ ἔουγ, δηὰ 
ἴῃ γοῦβ6 32, ΑἸΠ- ΠΏ Οἢ ἀρδίη 8495 οὔθ ῥΐδοδ, 
ἀηὰ ηοἴ ἴχο. ΤΠ5 ψου]ά σεάυςε ἴπε (οΐδ] 
ἴο Εἰ γίγεοηθ. Μσ. Ὑν:οη γμεῖβ στιὰ οὗ ἴνο 
ΤιΟΓΕ ΟΥ̓͂ σους [αρυγ δπὰ Κὶηδῇ 1ἢ γοῦβεβ 
21, 22 ἃ8 ΟἿΘ ὨδΙη6, 8δη [ἰπ| ΑΖΕΠὶ ἴῃ ΨΕΣΒ6 
29 85 ΔῃΟΙΒΟΥ. 

893-47. ΝΑπιε8 οὔ Π6 [οΟνΤΏ8 ἴῃ “" ἴΠ6 νΔ]16γ.᾽ 
ΤἼς ἀϊδίσιςϊ Ποτὲ ἀσβοσί θεὰ ἰ8 θουπάρα οἡ 
[Π6 βδουΐῃ ΕΥ̓͂ [6 Νεχοῦ, οἡ ἴπ6 ψψεβδὲ Ὁγ ἴδ6 
Μεάιϊϊεττδηδδη, οἡ πε ῃουῖῃ ὉΥ ἴδε Ρ]δίη οὗ 
ϑῃΑτοῦ, Οἡ [πε δαϑὶ ΟΥ̓ “ἴπ6 τηουηίδιη8," ΟΥ 
ἀἰκῖσιςς ἀοβογιδοὰ ἴῃ γοῦϑοβ 48-6ο. [ΐ ἰ5 ἃ 
νγ6}1-ἀοδηρά ἀϊπίτιςξ, οὗ ὯΔη υηάυ] λίην βυγίδοα 
αηα ΠΙΣὮΙΥ ἔδγι]ς οπαγαςῖοσ, ΓΠΙΟΚΙΥ ἀοξεά, 
Ἔύθῃ δἱ ἴπ6 ὑγοβεηΐ {Ππ|6, 1} γ1Π]ᾶρ65, ἢ ἢ 
ἅΓῈ ἴοσ ἴῃς τηοϑῖ ραστί διϊυδ᾽ θὰ οἡ ἴῃς ἀἰογεηΐ 
Ὦ1115. Ι͂ὴ σ᾿ Μᾷδος. χὶ!. 28, [Ὡς Ηοῦτγονν ψοτγὰ 
ΜΠΙΓἢ 18. σΟηΒίΔΠὮΥ υϑοὰ ἴο ἀδηοῖς ἰξ (“δέ- 
»εία), 15 ἰτοαϊοα 25 ἃ ΧΟΡΟΥ͂ ὩδΙΏΘ6, 8458 πλὶρἢϊ 
ΠΟΏνΘΏΙΟΠΕΥ δὲ ἀοηθ ἤοσὸ δηά εἰβονῃογα 
4.5. 61. χχχίϊ. 44, χχχη, τ; Οὐδά, 19, ΏΟΓΟ 
Ἡ Ι8 50 δίνθ η ἴπε ΧΧ. ὙΠ ἴον 8 ἴῃ [Πἰ5 
ἀϊδίτςξ, Κὸ ἴἤοβα ἴῃ ἴ86ὸ Νερεῦ, ἀγὸ οἰδεβεὰ 
ἸῺ ἔΟῸΓΣ ῥτουϑ. 

383-86. ΕΠΙΒζῖ »ΤΌΙΡ οὗ ἔουϊΐεεη ἴονῃ8: 
ἴΠε56 δεϊοηρ ἴο ἴπΠ6 που ῃ-Θαϑίοσῃ ρογίίοη οὗ 
πὸ “δερδείαὁῤ. Ἐῃϊδοὶ δῃηὰ Ζογοδῇ (οῦ Ζο- 
ΤΠ) ΨΕΤῈ (ΧΙΧ. 41) δθοσνγασαβ δεϑίρηθα ἴο 
[δε θὲ οὗ Πδη, δηὰ ἱπῃδοιϊοα ὈΥ Πδηϊῖε8 
(ςἔ 7υἀξ. ΧΙ. 2ς, ΧΥΙ. 2, 8, 11). ὙὕΤἼς ᾿ΔΕοΓ 
ἶδλοθ νγὰβ 16 ΠοΙηδ οὗ ϑαιηβοῃ ῳ ας. ΧΙ. 2). 
ἴ νγὰ8 οδ οὗ ἴῃ ςἰ[165 ἑοτΕΠεοὰ Ὁγ ἈΦΒοθοδπὶ 
ᾳ ΟἿ. χὶ. 10), δηὰ ννὰβ σε-οοσυρίεα ὉΥ ἴῃς 
ενγϑ Α’οσ ἴἢ6 σΑΡΌνΠΥ (ΝΕεἢ. χὶ. 29). [{ 15 

ῬΓΟΡΔΟΙΥ ἴῃς πιοάοτῃ ϑωγα (ἘΚοδίηβοῃ, 
Β.Ἑ., 1. 14, 16, 31), ποῖ ἃ ποπὶ ΔΒεϊ- 
ὉΠ Ἐϑῃϊδοὶ [858 ηοῖ γεῖ ὕδθεη ἰἀοπεβεα, 

υἱ ὈοΟΙ᾿ Ρΐδςεβ τεσα (( [ἀξ ΧΙ, 25 ΨΠῈ 
]υάχ. χνυῇ. 12) ““Ὀεπίηα "ἡ Κὶν)ατ-) Αγὶπὶ 
(866 οἡ ἴχ. 17); δηὰ ᾿ηἀεεὰά ἴγοτῃ 1 (Ἦγ. 11. 52, 
ἦν. 2, 1 ψψουϊά δϑότη {πα (ΠΟΥ ΜΟγΟ ἰη Ἰαῖοῦ 
ἔἰπη68 ΡΑΓΕΥ Ρεορίεὰ ὉΥ Ἰυάδῃϊεβ ἔοπὶ 
Κιτ)ατ ἢ -Ἴεάσιπι ; ρετθαρ8 ἀθογ ἴῃς ἀεραγίυγε 
οὗ [πε σΟ]ΟΩΥ οὗ Πδηϊῖ658 ἔογ [ δη- 1,415} (εἶ 
7υάᾷ. χν!.)} Αϑδπδῇ ἰ8 υπκηοννῃ. Ζδῃοδῇ, 
ΤΟ- ΠΠΔυϊοὦ Δ[ογ ἴῃς Ἔχῖο, 15 [6 ῥγεβϑθηῖ 

νοι, 11. 

ΦΟΒΘΗΔ. ΧΥ. 

46 Απὰά διμηαγαίπιθ, ἂδηὰ Αἀϊ- 
τῆδλιπι, δὰ (Οὐεάεγδῃ, 'δλπὰά (Ἃἀςάε-  οτ, ον. 
τοῖδδιι; ἰουγίθεθη οἰτε8 ἢ ΓΠοὶΓ 
γΠΠ]λρα8: 

47 Ζεπδη, ηὰ Ηδάδϑῃδῃ, δηὰ 
Μιράλὶ-ρδά, 

48 Απὰ Π΄ϊεδη, πὰ ΜιΖρεδ, δπά 
]οΚεδεεὶ, 

Ζαππα, ποῖ αν οσῃ ϑυγαῦ (ἈὈίη5οη, "Β. Ε.,; 
ιϊ. 16). Τῇ οἴδοσ Ζαῃοδίι, γεσβα ςό, ἴῃ [86 
τηοιηίαίη ἀϊϑίσιςϊ 8 τη ΤΏ, 88 4. 4150 Εη- 
δαῃηὶπὶ (“ Ἰουηίδίη οὗ ξαγάθης δ κὸν Ταρρυδῇ 
(““ἀρρὶθ," ΟΥ̓ “δρρὶθ τὸ). ἔογ Εηδπηι, 566 
οἢ Οδθη. χχχυπ, 14; ῸΣ [αὐτου ἢ, χ. 3; Αἀυ]- 
Ϊλπι, χὶϊ. 1ς. ϑοςοῦ ἰ8 ψυοη ϑῃοςΠοὶ ἴῃ 
1 ϑδγη. ΧΟ. 1, ὙΠΟΓΟ ἴἴ 18 τηδηςοοα 85 [Π6 
Ρίαοθ ψῆογο ἴῃ6 ΡὨ δεῖ Π68 γοσο σταιϑίεγοὰ 
Ῥτενίουϑῖο [6 σοπιδαί οὗ ̓ ανιὰ ψ πὶ Ο]]141}ῃ. 
τ ννα8 ἔοσιβεὰ Ὀγ ομοῦδοῖπὶ (1 Οἢγ. χὶ. 7), 
Ὀυΐ νν»α8 ἴῃ {π6 σοῖξῃ οὗ Αμδ2 ἴδκθη Ὁγ [ἴῃς 
ῬὨΠΙσηε8 (1 ΟἾγ. χχυ . 18). [ἢ ἰ5 ἴΠ6 
τηούδεσῃ ϑῥωευείζαδ᾽ (Ἀοδίηδοι, ὁ Β. ΚΕ. 1 
20, 21). Οη ΑΖοϊκδῆ, 866 χ. 10. ϑῃδγδίπη 18 
παιηεά δραίη (1 ὅδπι. χυὶὶ. 52) ἴῃ σοπηδοίίοη 
σῖτἢ (6 τουΐ οὗ ἴΠ6 ῬὨ] Ἰ5{1ὴ 65 ἡ ]ςἢ οηβιιοὰ 
οἡ ἴδε ἀφαῖῃ οὗ Οο]αῖῃ. [{ πλυϑὲ πᾶγνὸ ἰδ!Ὼ 
νγεσίννασά οὗ ϑοςσοῦ, δῃηὰ 8 ρεῦβαρβ (ἢ 
Κποῦεὶ δηὰ Κει) ἴο Ὀς δου ρῆξ ἴῃ [Π6 τηοάογῃ 
Ζαξαγίγα (83ε6 ἈὈΙηδοη, “ Β. Ε..᾽ ὄ11. 16 544.). 
ΑἀΠδῖπ 15 πηκπονῃ. Οδάογδῃ, ΓΟ ἢ τηθ 808 
“.ν8}} ΟΥ̓ “ ΤοΥΊΓΕ 55," νγὰϑ8 ἃ πδῖὴδ ὈΟΤΏΘ ἢ 
ΨΑΤΙΟΙΙ8 ΤΟΙ  ΠΔΙΙΟΏ5Β ὈΥ͂ 56 γα] ἢΪΔοε8. Α 
Οεάογ 5 τηεηϊοηδα (ΧΙΪ. 13); ῬΟΒΒΙΌΪ [86 
Ρίδςθ ΒείΌσα 0.8, 35 ΠΊΔΥ͂ 4130 θὲ ἴῃς Οφάογοιῃ 
ἴαλκθη ὉΥ͂ ἴῃ ΡΠ] Ἰ5[ηε5 ἔτοσὶ ΑΠ42 (2 (Ἶγ. 
ΧΧΥΠΙ. 18). [{ 18 Ρογπᾶρα ἴδε Οεάγυβ οὗ 
Τ]εγοπια (’ Οῃοπι.᾽ ἴεη Ἐοχηδῃ τα 1165 βου τἢ 
οὗ ᾿1οβρο 58. Αποῖποσ Οδάδσγοι ἢ 15 ηδτηρά 
(σεῖβε 41), δηὰ ἴθε πᾶπὶε ΟΟΟΌΓΒ 4130 2 ΟἿὮγ, 
ἷϊ. 51, ἃη4 ἵν. 21. 

36. “54 σεάδεγοίδαί»ι. ΤῊΪ5 πάῖηθ, Ὡς ἢ 
18 ῬΓΟΌΔΌΙΥ ΟὨ]Υ ἃ 5ΞΥΠΟΏΥ͂ΠΊ ἴος Οεάεγδῇ, 88 
1ἴ 15 ὀχῃιθιϊοὰ ἰῃ [6 τηᾶγρίῃ, 15 οπλεἀ αἰΐο- 
εεῖδεν ὈΥ 1 ΧΧ., ο]οννεὰ ὉΥ ὙΝΊΠεσ, Κηορβεῖ, 
ζἕε. Τὺ ἴῃ6 ΠυπιδοῚ οὗἉ ο1[165 ν71}} θῈ ἔουτγ- 
ἴδοῃ, 88 ἰ5 βἰαϊδαά ἴῃ {818 γεσβε, ηοΐ βῆεθη 85 
1ξ ἌρΡρθᾶγβ ἴὴ ΑἹ Υ. 

387-41. ϑοοοηά στοὺῦρ οὗ ἴοντῃβ, σοηίδιηϊηνς 
ἴδοϑ6 ἴῃ τῆς πλιά ἀ]6 ροσίίοῃ οὗ {6 διδεῤδείαϑ. 

87. Ζεπαπ] 158 ῬγοῦδὈΥ ἰῃ6 Ζαδηδη οὗ Μ!- 
ἙΟΔἢ ἷ. 11, ἀπά 18 ΟΥ̓ Κπορεῖ ἰἀεηθδεά ἢ 
Κινγδείο.- δοπαὶ, ἃ {16 οἵ οὗ Βεί!-)ἰ δγὶπ. 
ΤΠ6 ἴῆγοθ ποχί ὩΔΙΔΘ5 ΔΓῸ ὈΠΙΚΠΟΊΝΏ, 845 ΔΙῸ 
αἶξο [οκίῃεοεὶ, Βοζκδίῃ, ἴῃ σοσδο 39, ΚΙ Π]Π15}, 
ἴῃ γΟῦβα 40, αηα Νδδιηδῇ [ἢ ὙΘΓΒΟ 41. 

88. Μικροῤ. Οὐ {Π15 σΟΠΊ ΠΟ ὨΔΠΊΘ, 566 
οὔ χὶ. 3. Τα ΜΙΖροθῆ Πόσα ἰὴ 4ιεϑίοη 85 
Βδεη ΕΥ̓͂ Βοπ!6Ὲ ρἰαςεά οἡ ἴμπε 1εἰ-ε:-ϑαδεό, 
ἐ.ς. “ ἴῃς οἶδα 8}}} " (εἴ. Κοδίηβοη, " Β. Β.᾽1.. 

ο 



82 ΦΟΘΗΌΛΔΛ. Χν. 

39 Τ᾿ 8, δηά Βοζίδιῃ, δπά 
Ερείοη, 

40 Απά (ὐαῦροῃ, δηὰά [,δῇῃπηιδηι, 
δηὰ ΚΒ] 15}, 

41 Απὰ Οὐεάειοιῃ, Βειμ-άλροη, 
Δπ4 Νδδπιδῃ, δπὰ Μακκεάδῃ; 53ἰ|χ- 
ἴδθη οἸ[165 νν ἢ τΠοῖγ ν]]ᾶρ68: 

42 ΤΌπδἢ, ἀπά Ετῆοτ, ἀπά Αβἤδη, 
43 Αμὰ [᾿Ἰρῃτᾶ}. πὰ Αϑβϑβπδῇ, δπά 

ΝεζΖιδ, 
44. ΑΠΩΚ εἰδῇ, δὴ Ας ἢ ΖΡ, ἀπά Μδ- 

ΓΕΒΠΔἢ ; πίῃς οἰτ168 τυ {πεῖν ν]]ρ68: 

29 5η4.), 2λὴ φήάπηγαῦϊς δροῖ Ὁ ἃ νναϊςἢ- 
ἴονγοῦ, δηά Ἵσζοιυνῃεὰ ἴῃ δηςσίεηϊ {{π|68 ὉΥ̓͂ ἃ 
Ἐν οὗ ψῇῃϊοῖ τὰς ἐουῃάλι! ἢ ΠΊΔΥ 511}}} Ὀ6 
6 

89, Σαεῤῥεό, Ἐρ]ο5,}ὺ Οη ἴπε86 ρἴδοαβ 86Ὲ 
Χ. 1. 

40. (ὑαδδοπ Ῥουπαρβ Σ᾽ Κωδείδεδ, ποῖ 
ἔχ ἴτοτι Βεὶ!-  ἰὀγίπ (Ἀοδίηδβου, “ Β. Ε.,᾽ 1. 
50 5644.). 
1αδναηι ΤἬ8 Ὠλπιθ 5 τηίεη ἴ,2τη85 

ἀλομάν ὈΥΓΧΧ.; 1μεμεπιδὴ Υ Ν αϊς. ΤΟΌΪΟΣ 
ἱ ἀθὸοε! ἃ ΠΠὀῸ βου οὐ ριξε ὀγὶν, ἃ 

Συϊησά δἷἴε ςΔ]]οα 1 Ζαόενι. 

᾿͵ 41, (εάεγοίδ.] 866 ΟἹ γΟΥ86 15. 

Βεϊδ- αχοα ὍΤῆθ Ὡᾶτῖα [85 ἃ τεσγθηοα 
ἴο ἴπ6 τὸ] Κηοόνχῃ ΡΠ: 5 ηο Ἰάο], δηὰ νγᾶ58 
Εἴνεη 4150 ἴο ἃ οἰγ οὔ ἴπ6 σοῃῆῃοβ οὗ Αβῇοσγ, 
Δηἀ Ῥεσῆδρβ ἴο οἴπεῦ ρ᾽4.θ5 (οἷ. ἈοίΏ8οη, 
“Β. .. 1. 1222 δηά 28ο). Το Βοιἢ-ἄδλροη 
Ὀεΐογα ὺ8 νγ28 βουπδρβ δΒεϑρό- “εά δας, νἱϑιιοὰ 
ΕΥ̓ ΤΟ ῦΪΕΓ ἴῃ ἢἰ5 ἔοι Ἰουγηεγ, Ὀεΐννεεη 
]ορραὰ δηὰ 1,γάάλ. 

ΜΜαῤῥεάα δ.) 8:66 Χ. 10, 

414-44, ΤΗϊτά στουρ; ἴον ἢ [Π6 δοῖἢ 
οὗ ἔπε δδερδείαρ. 

42. Ζ δπηα ὁ. 866 οὔ χ. 29. 

Εἐδὲν απάὰ ““:δα5.ἢ ΤΏΘδο τ σο αδοσγιχαγα 8 
τηδὰθ οὐδσ ἴο {πε ϑ᾽πηθοηϊο8 (χίχ. 7), δηά 
ΔΓῈ η0 ἀουδίὲ {πογοΐοσε οἡ ἴπ6 Ὀοσγάοσ οὗ [86 
Νορεῦ, ἴῃ Ῥγοχί πη ἴο ἴῃς Οἴμοι ϑιτηθοηϊίο 
ἴονβ. ὙΠΟΙ͂Γ 5168 ὅτ υῃςογίδῖηῃ. Αϑἤῆδηῃ 
νγὰ8 ΟὨδ οὗ ἴΠε ςοἰ[ἴ65 οὗ [Π6 ὑσιεδίβ (1 (ἢγ. 
Υἱ. 509); [ἴ ΔΡΡΘαΥ5 ἴο Ὀ6 ἰάδηςοδὶ τ Αἰη 
ἰῃ χχὶ, τό. 

48. Το ἴῆγοο οἱ 65 ὮΟΓΟ Ὡδλιηθά πᾶν ἠοῖ 
γεῖ Ὀδθη ἰγδοςθά, 

44. Κεὶϊα δ. ΤῊ υἷδος νγὰ8 γεβουθὰ ὉΥ͂ 
Πανὶ ἔτοπι ἴδε Ῥ 511 η68 (1 ϑάσα. χχίμ.), 
δῃηρὰ τιυϑὲ τπογοΐοσο ἤανο Ὀθθ Ποᾶσ {δοὶγ 
Ὀογάοτθ. [τ 15 τπποηΠοηραὰ ρα δήέοῦ τπ6 
σΑΡΌΥΠΥ (ΝΕ. 111, 17}, Ὀυϊ 118 5ἰἴ6 18. υἢ- 
Κηονη. 

[ν. 39--(8, 

4ἀς ἘΚτο, τ ΠΕΥ τονγβ δηά ἢογ 
νΠΠ]λρε8: 

46 Ετοπι Εκγοῃ Ἔνεβη υπΐο ἴδε 68, 
411 τῆι ἰαγ ἴπεασ Αϑμάοά, νυ τῇ τἢεὶγ 
γ}ΠΔρε8: 

47 Αβϑῃάοά ψιρ ΠΟΙ ἴονγηβ δηά 
Ποῦ ν ]λρε8, αΖὰ νὴ ἢ ΕΓ τΟΥΤη8 
δηὰ ἢ υἱ]άραβ, πηΐο ἴῃ6 τῖνογ οὗ 
Ἐργρῖ, ἀπά τῆς ργεᾶῖ 86ᾶ, δπά τἢς 
Ὀογάογ ἐδόγεο: 

48  Απά ἴῃ ἴδε πιοιιῃϊδίη8, 8ἢ4- 
τηΐτ, ἀηά [Αττἰγ, ἀπά δοςοὶ, 

Ἔ 
δίκα ψ' 

“εδκὶδὴ) Ῥετδαρθ ἴδε ΟΠἤοζὶρ οὗ (δε ῆ, 
ΧΧΧΥΊΙ. ς, δηά Μ|ΊςΔἷι 1. 14. 

ΜΜαγωδαδ] ΤῊ οἰ ν8 ἔογβεὰ Ὁ 
Ἐπ Ποθοαπὶ (2 ΟἾγ. χὶ. 8), δΔηά νγὰ8 ἴδε ϑοδθῆς 
οὗ ἴπ6 ἀείεαϊ οὗ ἴπΠ6 ΕἸΒΙΟΡΙΔΠ5 
(1 Οἶνγ. χίν. 9 54Ω4.)δ. [ξ 8 πδαπιεᾶ ὈΥ͂ Μιςοδὰ 
1. Ο15, δηὰ ἤρσιυγεβ ἰῇ (ἢεὲ Μαδοοδθσδῃ νγᾶῦ 
( Μᾶδςο.ν. ὅς 544.); δηὰ 8 πηθπ[οηβά 85 δὴ 
ἱπηροτίδηϊ ΟΥ̓ ὉΥ ΙΓ ὰ 8, Ὀυϊ νν85 ἀεϑίγογοὰ 
ὈγΥ ἴῃς Ῥαγπίδηβ ἰῇ ἴμ6 {π|6ὸ οὗ Ηετοά 
(7}οὈϑερῆυβ, “Αὐϊ,  χὶν. ς, 3, χὶν. 13, 9). 
Ἀοδίηβοῃ, “ Β. Ε.,᾽ 11. 67, 68, δεϊϊενοβ Ὠἰπιβοὶξ 
ἴο πανὸ ἀϊϑοονοσγοὰ 118 συ ]Β Πϑᾶσ Μεἰἐ-  ὀγὶπ, 
ΠΟ που]ὰ δοοογὰ ἢ ἴῃ διδιοπηθηῖδ 
Ιλδλὰς 85 ἴο ἴῃ ροβίοη οὗ ἴῃς ἴονγῃ ἰὴ [86 
 Οποπηδϑίϊςοη;,᾽ δ. ν. ἤστεγα, Ῥτονϊἀεὰ νὰ 
δεςορῖ {Π6 νεΣῪ ργοῦδδθὶο ἰἀθηςβορίίοη οὗ δΒεΐ- 
ἡιἰδιίπ ἃ5 ἴπε δηςσίθηὶς Εἰσωδεγοροδς. ΤΟΌΪΕΥ 
δῃηά δη ἀδθ Ν δ] δ 4150 πηθηϊίοη 8 αγω: ὭΡΑΣ 
Βεῖ-ἰἰὀγίπ, δῃὰ τεοραγὰ ἃ 45 ἴῃς δηοσίοηῖ 
Μαδγόβῃδῇ. 

45-47. Βουτίῃ στουρ: ἴπε ἴοντβ οὗ ἴῃς 
ῬὨΣ]ϑεηθ 8θ4-οοδϑ. ΕῸΣ ΒΚτοη, Αϑβϑῃάοά, 
ἃηὰ ΟδζΖᾶ, 8εὲ6 ου χἱϊὶ. 2. Τῆς ἀεβογριοη 
οὔτἢε ἰοννῃβ ἴῃ 118 ἀϊδίσὶςῖ ἀοεβ ποῖ ρὸ ἱηῖο 
ἀεῖδ115, ἢο ἀουδὲ Ὀδσαιδε {ΠεΥ͂ νγεσε ποῖ 
δοῖυ}}} ἴῃ ἴΠ6 ἢαηάβ οὗ [πε τηξῃ οὗ [48 αἵ 
86 Εἶπα ἤθη ἴΠ6 ὈΟΟΚ ννὰ5 στη. Οδῖὰ 
δῃηὰ Αβκοίοῃ ἂζὸ ῃο ἀουδῖ ἱποϊιἀοὰ σὴ 
[Π6 τεΙΤΊ ΟΥΥ 4ϑϑρηεα ἤεγο. 

46. Εξνοη, «υἱἱδ᾽ δὲν Ἰοαυπ: απαᾶ οἱδαρε:. 
ΓἸΛΟγΑΙγ, “ἢ ΠΟΓ ἀδυρδῖοσβ δηα ἰηςϊο- 
8065, 2.4. Ῥαϑίοσδαὶ γ]ὰρ 65. 

47. ἰδ γίένεν ὁ κ»ρ..] 866 οἡ νεῦβε 4. 

48-60. Τῆς ἰοντηβ ἴῃ ἴπο πἰρῃ]δηὰ (Ηοδ., 
“ἴῃ ἴδε τηουηίδιη). Τ 8 αἰδισιςῖ οχίθη 8 
ἤοτα ἴδε Νερεῦ οὐ [6 βου ἴο [εγι 5416 πὶ, 
δῃηὰ 15 Ὀουπάεαά ὈΥ {πὸ δρερῥείαᾳ οὔ ἴδε 
νγεβῖ, δηὰ ἴῃ6 “Ἂν Πἰἀοτη 655" (γεγο 5 61, 62) 
οὔ ἴπε οαδῖ. Τὸ τηοιηίδϊηβ, ϊς ἢ ἀτὸ οὗ 
᾿ἰππιοβίοῃθ, τίϑο ἴο ἃ ποῖ σἢϊ ΟΥὗὨ Πρᾶσ 23οοο ἕρεῖ. 
Αἴ ρῥγοβοηΐ, ἴῃς Πρ ἢ]δηά5 οὗ ᾿ἀ4ἢ Ὀγόϑοηΐ ἃ 
ϑοιησναῖ ΟἀγΟΆΓΥ δηά τηοποΐοπουβ δϑρεςοῖ. 
ΤΟ " Α΄Ὸ ἴοσγ [πὶ πηοϑδὶῖ ρατί Ὀδιτθῇ, 
[πουξὰ οτονπρά δἰπιοϑῖ ἐνεσγνθεσε 1} (δας 



γυ. 49---"6.] 

49 Αμά ἤαππδῖ, δηά Κι τ]αῖῃ- 
ϑαπηδῇ, ΨΏΙΟΝ ἐς 1) ε Ὁ], 

50 Αμπά Απαῦ, ἀπά Εϑῃϊειιοι, δπά 
Απϊη,, 

51 Απά Οοβπεη, δηά ΗἨοΐοῃ, δπά 
Οἰοῆ;; εἴενθη οἰτίε8. νυν τΠεῖγ ν]]- 
Ϊαρεϑ. 

52 Αταῦ, δῃὰ ἢυπιδῆ, δηὰ Ἐ5}- 
ελῃ, 

ΦΟΒΘΗΟΌΑΛ. ΧΝ. 

53 Απὰ ᾿ |4πὰπ|, Δπηὰ Βειμ-ῖαρ- νοτι, 
Ρυδῃ, ἀπά Αρδεκδῇ, 

54 Δηά Ηιυμπδῃ, δηὰ “ Καὶ Π]|41ἢ- “ἐν Ἢ 

αγῦα, ννῃςἢ ς Ηδῦτοη, δηὰ Ζ,ου; 
Ὠἷπα οἰτ68 νυ ἢ {πον ν]]ραβ: 

ςς Μδλοη, (ὑλγπιεῖ, δά Ζίρἢ, δηά 
]υκίλῃ, 

ς6 Απὰά ΤεζΖτγεεὶ, δὰ Τοϊκάεδη, δηά. 
Ζαηοδῇ, 

τυΐϊη5 οὗἨ δηςϊθηϊ ἴονγῃϑ, δηὰ Ὀδασίηρ οἡ {ΠΕΙΓ 
δἰ68 πιλγκβ οὗ ἔόσππηοσ οὐ] ναῖοη. ὙΔΗΥ͂ οὗ 
[Π6 νδ]16γ8, Ἔβρεςί δ! ἰοναγβ [Π6 βϑουϊῇῃ ὅΓῸ, 
Βονονοῦ, 511} νοτῪ φγοάυςῖινε (εἶ. δἴδηϊου, 
“δ. δηά Ρ,,᾽ Ρ. 161 544.; Μσ. αἸασγκ, " Βιδ]6 
ΑἸ25, Ρ. 12). Ὑπὸ ἴον ΒοεΙῈ οηυμιεγδιο 
816 εξίνσθη ἰη ἰχ σΣΤΌυ ἢ. 

48-51. ΕἸγδῖ ».τΌῸΡ : ἴονσῃβ οἡ ἴδε βουϊἢ- 
ψοδῖ. Οὗ τΠ6 ἴοννῃβϑ ἔσθ ἡδπιθά, ϑῃαγηΐγ, 
γΟΙ͂ΒῈ 48, ὈζΔηηδῇ, νΕΓβ86 49, 4.6 πη κηόνῃ, δηά 
Ὡοῖΐ εἰβϑεννῃοτε πιοηϊὶοπθάὰ. Τ[41ΠῚ ννὰ8 ἃ 
ῬΓΟΒΕΥ ΟΥ̓ (χχὶ. 14; 1 Ἃἢγσ, νἱ. ς7), δηά 
γγ338 ΟἿ6 οὗ {Ππ6 ρίδςθβ ἴο σης Ὠανιά, ἔτος 
τουϊηρ ἴῃ6 Απλδ]οἰκε8, βοηΐ Ῥγεβεηΐβ (866 
1 ϑᾶτη. χχχ. 27). [1 18 ῬγΟΌΔΟΪΥ ἴμε ῥγεϑεηΐ 
“μεν, ΜΙ ὨΙοΝ τορεῖδοῦ ἢ δοςοῖὶ δηὰ οἴθοσ 
οὔ [6 ρΡἷδοθβ ἤόσὸ στου τοχεῖδοεσ, νν88 
δοθῇ ὉΥ Ἀοδίηβοη ἴῃ ἴδὸ περ θουτῃοοά οὗ 
Ἡεὕτοη (866 " Β. Ἀ.,᾽ 1. 494, 495). ϑοςοῖ 5 
6 πιοάεγῃ δινευείξεξ. 

49. Κὶν) α:δ-“αππα 2. 866 ΟἿ Χ. 28. 

δΟ. “πω6ὁ.}]Ὶ 866 ΟἿ ΧΙ. 21. 

Ἐ-δίενιοδ) ΟΥὐ Ἐβῃίεπιοη, ἃ ὑγεϑΕ] Υ οἰ Υ 
(χχί. 14; 1 Οἢγ. νἱ. 57), ἴῃς ῥγϑϑθηϊς δερημ 
Ἀοδίηϑοη, “Β. Ἀ.,᾽ 1. 494), νγα8 {πκὸ [ατενγ, 
νουγεά Ὀγ αν ἃ οἡ ἴδ οσςδϑβίοη τρεηςοηρὰ 

ἴῃ 1 841Π|. χχχ. 7. [{18 ἀδβοσί δεὰ Ὁγ Ἀ οδίπβοη 
(Β. Κ.,᾽ ἢ. 2ο4, 205) 43 51}}} ““ ἃ σοηβί οσαῦὶο 
γῇ ρα δἰυδῖϊοὰ Οοἡ ἃ ἴον ἢ1}} ψῖ Ὀγοδά 
ΥΔ]]6γ8 τουηά αδουΐ, ποῖ βυβοορί]ςε οὗἉὨ ταις ἢ 
ἜΠ| ΡΟ, Ὀυΐ Γ}1] οὗ οςκβ δηά πογάβ 411} ἰῇ πὸ 
ογάεγ... ΗΕ ἤουπά ἴῃ 56νογαὶ ρδςθ8 
““ χργηδὶη8 οὗἨ νγ2}}5 Ὀ011} οὗὨ ΥΕΥΥ ἰάγρε βἴοῃθϑβ, 
Ὀενοὶοά, Ὀυϊ ἸεΙ͂ του ἴῃ ἴπ6 τη ]ο.᾽ 
ΘΕΎΈΓΆΪ οὗ ἴπεβϑς βίοῃςβ ΨΕΙῈ ποσὰ [ἤδη ἴδῃ 
ἔεεῖ ἴῃ ἰΙεηρτῃ, 

“πὶ»».}] Νοῖ εἰβοννοσο τηοηξοηοά, Ὀυΐ 
ἀεη πε Ὁγ τ. Ἦν ἰ5οὴ δπὰ Ὦτσ. Κοδίηβοη 
825 16 ρῥγεβεηί ἘμΟδμαευείπ (8ε6 “ Β. ΚΕ. 
1ϊ. 204). 

61. ΤΠ ἴὔγοθ ἴουσῃβ ἡδτηθὰ ἴῃ [ἢ 5 γθῦβα 
Πᾶνα ἠοῖ γεῖ Ὀδεη αἀϊδοονεσοά. Οἡ Οοβἤρῃ 
(εἶ χ. 41). Ηοΐοη, οδἰεὰ ΗπΠ]εη (Σ Οἢγ. 
Υ]. 58), νγγὰ8 ϑϑϊχηῃεὰ ἴο (ἢς ῥγίεβίβ (χχὶ. 1:5). 
ΟἿοΒ 15 ΟἿΪΥ Κηονγῃ 45 ἴδε δἰγ-Ρίδος οὗ 
ΑἸ ΒοΡἢοΪ (2 ϑ4πι. χν. 12). 

δ2-6δ4. ϑεςοηὰ »ΤοΟῸΡ οὗ ηἷπο [ον 8, δἰἴυδ- 
ἴεἀ βδοιμον δῖ ἴο [6 ποσί οὗ [με [αϑὶ 

ταοηςοπθά. ΟὗὨ ἴδμεβε ρίδοθβ, Ασγαδ, [δηυπι, 
Ἡυχηΐδῃ, αηά ΖΙΟΣ τοτηδίῃ ὑηκηόν, δὰ ἃσὸ 
Ὠοῖ εἰϑοννῆογο Ὡδιηδά. 

δῶ. διωυπαὁ.}1] ὙΤῊ]5 5 ρεσθδρβ ἴπ6 συϊηοὰ 
ψΠΠ]αρο Βἀ αιρηπεῦ, ἴῃ τῆς ποὶρῃθουγῃορὰ οἴ 
Ηεὔτοη (Κοδίηϑβοη, " Β. Κ.᾽ 1. 212). 

Ε:δεαη.}] Ἡξετε 5οπιο δ οἢ8 οὔ ΠΟ ΟΥ̓Χ, 
τεδὰ ϑοιηῇβ, δηά (πε ρίδος 18 Ἴοηϊθοζυγα! ῦ 
Ιἀδηπ θεὰ ΌὉΥ Κηορεὶ ψ ἢ ἴπῸ ὅπεια οὗ 
1 ΟἾγ. 11. 43, ἃ ἴονῃ ἀερεηάοηϊ οἡ Ηοῦχσοη. 
ΤΏ 5ἰἴθ 15 υηκηονμῃ. 

68. Βε:6- ἸΤαρῥμαδ.} 1.6. “Ἀου86 οὗ Δρρ]ε68.᾽ 
ΎΤΠε τηοάετῃ Τεμό (Κοῦδίηβοη, ’ Β. Ε.,᾽.1λ.. 71), 
ἃ Ρίαος ΏΙΟἢ Ὧδ8 511} 4 σοοὰ Ὡυθοῦ οὗ 
ἱη ΠΑ Ὀ Δ [5, 15 ΠΟ 5ΡΙ συ ΟΙ15 ῸΣ 115 ΟἸἵνα συοόνθβ 
Δῃηά νἱπεγαγάβ, δηὰ ὅθδσβ ΟἹ ἜΥΟΙῪ διάς ἴΠ6 
ἴΓὯς65 οὗ ἱπά 517 δηὰ (τῆ. 
“ῥεξα δ. 8εε οῃ χὶϊὶ. :8. Το δἷἴε οὗ [815 

Ρἶδος 18 υπκπονῃ. 

δά. Χὶν»)α!δ- γα. 866 ΟἹ Χ. 4. 

556-67. ΤὨϊγά στουρ; γίην οαϑίννατὰ οὗ 
[Π6 τονγῇβ ἡδπηθα ἴῃ [ἢ ἰλϑί ἵνο, δηὰ ηοχί ἴο 
“86 ΜΠ ΘΓΏ655.᾽ 

65. Τα ἔουγ ἴονγῃ8 τηοηςϊἰοηθαὰ ἴἢ {ἢ 15 
γΟΥΒ6 51}}} γεϊδίη {ΠῸΙΓ δηςίθηΐῖ ἤᾶπλθ5 ἢ Ὀυΐϊ 
1π||6 σμδῆρο. ὙΠΕΡ 5116 18 ἀεϑοσ θεά 
Ἀοδίηϑοη. ἐ Β. Κ.,᾽ 11. 493-495. Μδοηῃ, νῆἢϊς 
ξανε 1158 απ ἴο “ἴπ6 ψ] ΘΓ 655 οὗ Μδοη, 
νν5 κηοννῃ ἴῃ [ἢ ΠΒίοΙΥ οὗ 8548} δηὰ αν ά 
(εξ 1: ϑᾶπι. χχὶ. 24, Χχυ. 2), δηά νγὰβ8 ἴῃς 
Ὠοιης οὗ ΝΑ], 18 ἰο θὲ ἰοοκεοὰ ἔογ ἴῃ τπ6 
ΠΟΠΙΟ2] Ὁ], Ταἱηπ, ἴδ ἴον οὗ νυῃ!ς ἢ ἰ8 ςονογεὰ 
ψ ἢ συη5. [1 [168 οἰσἢϊ ΟΥ ΠΙΠ6 Π11}65 5οἢ- 
οαβί οὗ Ηθῦγσοηῃ. Οὐδιτηοὶ, ἴπ6 τηοάδτῃ Κωρ- 
γηεμΐ, ἃ ᾿π|1]6 το [Ὡς ηοσίδ οὗ Μαὶπκ. ὙΠΟ ἤδη 
δεϊοη 5 ἴο ποσὰ ἴΠδη οὔθ ρἷδος (ςξ οὔ ΧΙ!, 22). 
Τῆς Οδιποὶ Ὀεΐογο ι18 18 δζαίη πηθηιοησὰ 
ἴῃ σοηηδοίίοη ψ 8 Νάθαὶ (οἷ, τ ὅ4πι. χχν. 2) 
δῃὰ ΑὈἱψαὶ] (1 88πι. χχυΐ!. 2), δηὰ 48 ἃ ρίδοε 
Ποτα Κιηρ [2 ἰδ Κεορί 8 ἤοςκΚβ δηά πογὰβ8 
(1 αἶγ. χχυΐ. 1ο). ΖΙΡΏ ρψᾶνε 118 δῖα ἴο 
“1ἢ6 τ] ΘΓ 655᾽ ἰηΐο ψηοὮ νι ΗΠοὰ ἔτοσῃ 
881} (1 84π|. χχι!. δηά βηδν 1 ννᾶ8 Του βεὰ 
ΌὈγ Ἀομοδοδηι (2 (ἢν. χί. 8 

66. ὕεκγεε.. ὙΤ8 ρΐδοθ, ἢοΐ ἴο 6 σοῃ- 
ἰουηάορα σψ|} ἴΠῸ τοσεο ἕδπιουβ [6 Ζγεοὶ οὗ 
ΘΑΙΏΔΤΔ, π458 ἢοΐῖ ὕδεοη ἀϊβοονοσγοά [{ ννδ8 
(86 ηδῖϊνε ρῥίδος οὗ Αβίηοδπι, ομε οὗ Πανὶ 5 
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ΦΟΘΗΔΑ. Χν. 

ς7 Οδίη, Οἰδελῆ, δηὰ Τἰπηδα; 
ἴδῃ οἰε8 νυ τοῖν ν]]λρα8: 

ς8 ΗἩδίμυϊ, ΒεῖΠ-Ζυγ, ἀπά (ὐεάογ, 
. 89 Απὰ Μδλγαδϊῇ, δπά Βειῃ-ἀποίῇ, 
Ὧηα ΕἸτοίκοη ; 51]Χ οἰτίε8 τ το ΙΓ 
ΨΙΠ]Αραβ : 

όο Κιτγα ἢ- δὶ. νυν ῖς ἢ ἐς Καὶ ἐγ] ἢ- 

υγὶνοβ (1 ϑἍπ. χχν. 432). [8 51ἴ6, 45 αἷ5ο {παῖ 
οὗ ̓ οκάεαπι δηὰ Ζαηοδῖ, ποτε της οηθὰ ἢ 
ἴἴ, ἀφηά οὗ (δίη (- “ἴτε ᾿ἰδῆςθ," ΟΥ ΡΟΒΘΙΌΙΪΥ, 
“(6 ποδὶ ἢ, τιθητἰοηθά ἴῃ ἴπ6 ποχί γόῦβε, 
τηυδὲ θὲ Ἰοοκεὰ ἔοσ οὐ ἴδμε βου -οδϑὶ οὗ 
Ἡδοὕτοη. 

δ7. Οἰδεαδ. Τἰῖβ 18 ἃ πᾶπιὸ οὔ τεασυεηΐ 
ὈσΟυΤοησΘ ἴῃ ψαγίουβ ἔοιτηβ (οἷ. Οἱ θεδῇ, 
ΧΥΙΠ. 18, χχῖν. 13; Οδδα, χυ!. 24; Οἰδεοη, 
χ. 1; Οδοραΐπα, 8.. [οδη, χῖχ. 13). ὙΠῸ 
τοοῖ πρϑδηϑ8 “ἴο θὲ Ὠἰρἢ " ΟΥ̓́“ ἀγοῃοα, Ἐοῦδ- 
ἰῃϑοὴ :ἀθηςῆεβ [86 υἷδοα 88 ἴπΠῸὸ τηοάδγῃ 
ψεδαό (΄ Β. Ἀ., 11. 6), τῆς ἢ ΠΟΎΨΕΥΕΙ 56 6118 
ουῖζ οὗ 1Π6 ὙΑΥ͂ ἴο {πε πογίμ-τγεϑί. 

᾿ αηριπαδῇ ὕηκπηονη : ἴο δὲ ἀϊδεϊησυϊ πο 
ἥτοτῃ ἴδε Τ Ἰπληδῃ οὗἉ γεῦβε το. 

. δ8, 60. Εουπῖῆ στουρ. Τονῃβ ποῖ οὗ 
πε ἰαϑὲ πλθητοηθά, 

68. Ηαϊ δι] ὌΠ 18 ἀρὰν ἃ ΕΠ Ὸ ἴο {πὸ 
ὩΟΠ οἱ Ηδρφύτγοη, 511} τοΐϊδίηβ 8 ὨΔΠῚΘ 
(εἴ. Κοδίηβοῃ, “ Β. Ἀ.,᾿ ἰ. 216). Βείῖμ-Ζυγ 
15 ἴῃς τιοάσττῃ Βεϊῤ ϑὼγ (ςἔ. Ἀοδίηϑοη, 11}. 
276, 77). ΤΌΘ ἴονγῃ τνᾶ8 ἰοσπεὰ ὉΥ Ἀεδο- 
Ὀοᾶπὶ (2 Ἶγ. χὶ. 7), δηὰ 18 τηδητοηθά Νεῇ. 
"1. 171; δηά δραίῃ σερϑαῖθαϊυ ἴῃ ἴῃ δῃπαὶβ οὗ 
[δε ΜΈΡΗ (οἴ. τ Μᾶδςος. ἵν. 29; 2 Μᾶδςο. 
ΣΙ. 5 9 Η 

Οεάδον.] ἰάεπιβεά 45 υεάμν (ἘοὈίηβοη, 
(Β.Ά. αὶ 13; οἵ τ (ἢγ. χίῖ. 7), οὔ ἴδ ΨΨΑΥ͂ 
ἴτοται [ογυβα]ετὶ ἴο ΟδΖϑ. 

690. ἥααγαιῥ, από Βε!δ-αποΐδ, απά ἘΠελοη. 
ΤΠε ἤτσι δηὰ Ἰαϑὶ οὗ πόϑε ρἷδοθβ ἅγὸ 46 
ἀηκηονη. Βεῖ-δηοῖΐῃ πᾶν δὲ βεῖ2 “4 πισι, 
τηθητὶοηθὰ Ὁ Ἐοδίηβου, ὁ Β. Ἀ.,᾽ 11. 489, 
δοιξ [ἴγδο πλ1165 Ὠοσί-οδϑὶ οὗ ΗἩῦτοῃ. 

ΟΠ Α͂ΟΥ [18 γοῦϑα [Ὁ] ον ἰη ἴΠ6 ΠΕ ΧΧ. ἃ ΗΔ 
ξτοὺρ οἔὗὨ εἰενθη ἴονγῃβ, ϑ ΠΟ ἢ 18 ΔΙ ορ θοῦ 
ΜΆΠΌΩΡ ἴῃ ἴῃς Ηδεῦτον ἰοχί. ὙΠῸ ὨΔΠΊ65 
τυη ἴδυ8: “Τοκοα δηὰ Ἐρῆγσαΐα, τ ΟΝ 15 
ΒΕ] ποσὶ, δηὰ Πάρου, δηὰ Δροίδη, δηά 
Κυϊοη, δηὰ Ταῖυπι, αηὰ ὙΠοῦδ5 (ΟΣ 0165), 
ἀπ Οδγεπὶ, δηὰ Οδίομι, δηὰ ὙΠο ΙΓ (οΓ 
Βεῖποσ), δὰ Μάδῃοςβο : οἴθυθη οἰτ65 ἢ 
τποῖγ σῇ] ρο5. ὙΤῊ8 ᾿ἰσὶ οὗὨἨ ἤδπιθ8 Ἀρρθατβ 
ἴο μαγὸ ἀγορρεὰ ουξ οὗ ἴδε Ηεῦτγεν ἴεοχῖ, 
ῬΓΟΌΔΟΪ δοοαυϑα δοπὴθ ἰγδηβοσθ!Υ μαϑϑοοὰ 
υηδνγᾶγοθ ἔτοπὶ ἴπδ6 ννογὰ “ὙΠ σ 65 δὲ {Π6 
οηὰ οὗ νοῦῖβε ς9, ἴο ἴδ6 βαπιὸ τνυοσχά δ ἴδε δοηὰ 
οὗ [Π6 πη βϑίηρ ραϑϑᾶρε (50 (]ογίςυβ, (δρ6]}} 5, 
ΚΕΙΙ, Αγ, ἄτς.). Οἰδοῖβ πάρε (Βυχίοτί, 
Βοϑεηπι., ΗἨεηρΞίεηῦ., Μδυγος, Βιιηβθη, ὅς.) 

[ν. 5γ-- 62. 

Ἰεατίπι, δηὰ Ἀδοῦδῃ; ἔτγο οἰτῖεβ τῇ 
1Πεῖγ νΠ] ρα: 

ὅτ ἴῃ τῆς νὴ] άεγηςεβ8, Βει ἢ -ἀγδθδῇ, 
Μιάάϊη, ἀπά δεσδοδῇῃ, 

62 Απά ΝιΙ βηδη, ἀπά τῆς ΙΕ οὗ 
5411, απά Ἐπερεάϊ; 5χ οἰτίεβ στὰ 
{μεῖγ νἹ]Π]λρεβ. 

ἅτ οὗ ορίηΐοῃ {παῖ (πε ΧΟ Χ, ἱπιεγροϊδι εὰ 
[118 βοοϊΐοη ἱπίο ἴπε εχ ; ὃθυΐϊ [ΠΟΙ ἀγγυ- 
τρθηΐβ σὰ οὗ 1{{|6 ψεῖϊζῃῖ. [ἰ 8 ῥἱδίη τπδῖ 
106 οχϑϑίοη οὗἁ ἴπθ86 Ὠδῖηλθβ νοι Ἱ]Ἱά ἰθᾶνο ἃ 
ςοηϑρίσιουβ ἱπι ρους ἢ ἴῃ πε οδίδίοζυς, 
ὙΠΟ ἢ 15 Ἔν] ΘΠ Υ ἰηϊοηάἀεα ἴο θ6 ἃ σοπιρίεῖς 
οὐδ; δηὰ ψουϊὰ οὔὈΪχγε ὺ8 ἴο βυρροϑθε ἴμδῖ 
8 ἱπηροχίδηϊ ννο]]- Κη δηὰ ρορυΐουβ ἀϊ5- 
τῖςξ, ἱγίηρ ἱπιπλοα δίοὶγ βουῖ οὗἨ ογυβδίοπι, 
δὰ δῖμποσ ὴὩῸ ἴονγῇβ δἱ 411 ἴῇὴ (ἢς ἀδγ8 οὗ 
]οὌβῆυδ, ΟΣ ἤοῆθ ψόοσῖδ παπιηρν. ὙΠ ΟΠη15» 
βίοῃ, νυ δίονεσ ΣΏΔΥ πᾶνε ὕθε 118 σδιι56, 5 
ΠΟΥΔΙΏΪΥ οὗἁἨ ΤΟΙ δηςίϊοηΐ ἀδίθ. ὙΠῸ οἷον 
ἴονγηβ ἅσε ἠοῖ ἔοιιηὰ ἴῃ Δηγ οὗὨ ἴδε δηςίεηῖ 
γουβϑίοῃβ, ὀχοορί (ἢ ΠΧΧ.; δηά 81. [ετόπις, 
ου Μίοδι ν. 2, ποΐεβ, ἰῃ 18 ἀδύ, {πὲ να Δ] οἢ 
Πογα δεϊνιχὶ ἴἢς Ηοῦτενν δηὰ ἴῃς Οτεεκ 
τοχί ; 5ἰδίίηρ [παῖ ᾿ξ ἰ8 υποοτίδίη ἩνβοῖΠοσ ἴΠ6 
Ρδϑϑᾶρο νγὰ8 δι ρργεβϑβεὰ ὃγ ἴῃς [ενγ8, ἴῃ ογάοῦ 
ἴο χοῖ τά οὗ ἴῃς τηεητίοη οὗ ἴπε ϑδνίουτβ 
ὈΙΓΓΠ-ΟΙάοο, οὐ ἰηϊεγροϊδαίοα ὉΥ τς 1ΧΧ. 

ΟΥ̓́Τ οβο εἰονθὴ ἴονσῃβ, Το κοδῇ 18 γορθδι εϊγ 
τηθης}οηϑα ἰῇ βυθδβθοηιθηῖ οΟΚΒ (ςξ. 2 θα). 
χιν. 2; 2 (ἢγ. χὶ. 6; Νοῆ. 11}. 5, 27 : ΑΠΊΟΒ 1. 1). 
ΒοΙΒΙοῆοτη 15 οἠθ οὗ ἴπ6 τηοϑβί ἔδλπμιουϑ ρίδοθβ 
ἴη Ῥαϊεβίηα 48 ἴΠ6 ἡδῖϊνε ἴονχῃ οὗ αν δηὰ 
οὗ Οἢγιϑβϑ. (δ5ε6ὲ οἡ ὍΟδη. χχχυ. 19.}ὺ Αεῖδῃ 
5. ἃ ξτεςϊϑοά ἔοσπι οὗ Εἴδπὶ (2 Οἴγ. χὶ. 6). 
Μδποςῆδο 18 ὑγοῦδοὶυ [πὸ Μδηδμδίῃ οὗ : Οἢγ. 
Ψ. 6, ῬΠδροσ, Κυΐϊοη, ϑοσεβ, δαῃὰ Κατγεῖῃ, 
πᾶνα 411 Ὀδθεὴ ἰσταοδὰ ἴῃ ἴπε ἀϊδίσιςϊ ἱπηπηθ- 
ἡπαϑοι ΒΟ. ἢ οὗ [εγΓυδαίοτα ὈΥ πλοάσγῃ ἴγαγεὶ- 
63. 
60. Το ἴονῃϑβ ᾿γίηρ οὐ ἴῃς ποτ -νεϑῖ 

δοσγάοσ. οἡ Κιγ)αῖ-ῦαδὶ, 58εὲ6 οἡ ἰχ. 17. 
Ἀδθῦδῇ 5 πη κηονντη. 

ΘΙ, 62. Εουτί δηὰ 1αϑὲ ἀϊνϑίοη (56ε οὐ 
ΨΟΙΒῈ 21) ΟὗὁὨ ἴῃς οἰ168 οὗ [πάδῃ, ᾿πο]υάϊηξ 
ἴΠε ἴονῃ8 ἰῇ ἴθ ν] ἀεῖτιε85 (»ιάδατΓ). 
ὙΠ15 αἰδίσιςϊ, ἴ[Π6 βδοεπὸ οὗ [αν 5 νγᾶῃ- 
ἀετηρ5 (1 88π|. Χχΐ. 24; 8, ᾿Χῖ]]. 1), δηά 
οὗ ἴπῸὶ ῥὑγεδοπίηρ οὗ ἴῆε Βαριϊ5ὲ (581. Μαῖϊ. 
11.. 1), δηά ρεγρᾶρβ οὗ ουὖγ], ογα 5 τεστηρίδτ! οἢ 
(51. Μαζί. ἴν.), ἐχιεηἀεὰ ἔτοτλ ἴῃ πουίμογη 
Ἰιπλῖῖ οὗ [υάἀδῃ δἱοὴρς ἴπε ϑεδὰ 8568 ἴο ἴδε 
Νεξοῦ ; 1 νγὰβ Ὀουηάδεὰ οὨ ἴδε ννοϑδὲ ὃν τῃδῖ 
Ῥατί οὗ “ἴδε πιουηίαίηβ,) οὗ Πὶ Ὠ]δη 5. οὗ 
]υάδῃ, ννῆς ἢ δα]οιηθὰ Βει] ἤει δὰ Μδοη. 
[τ δρουῃάβ ἴῃ 1Ἰπιοϑίοης τΌςΚβ, ροσέογαϊοα ὉΥ͂ 
Ὠυϊηθτου8 σΑνΟΓΏ5, δηά οἴσφηῃ οὗ ἔδηϊδϑειϊις 
ϑῆδρθϑβ. [{ 158 ὉδαΪΥ δι ρρ οἀ ἢ νναῖοτ, δῃά 
ΠΒεῆςθ ἷἰβ ἴοσ ἴπ6 τηοϑί ρατί Ὀθάγγθῃ, τπουσῇ 
αἰοσαϊηρ ἴῃ ΤΩΔΗΥ͂ Ραγῖβ, ΠΟ φυϊξε ἀδϑοϊαΐο, 



Υ. 623---.] 

61 4 Α5 ἰογ {πε ΪΤερυϑῖε58 {πε ἴπ- 
Βαδιτδηῖβ οὗ ΪΤεγυβάϊεπι, τῆς ΤοὨΠ]άγοη 
οὗ [υάλῇῃ ςοι]ά πος ἀγίνε πεῖ οὐ: 

Οἷθαγ ἴοκοηβ οὗ ἔοστηοσ οὐ] ἰναϊοη. ΟἿΪΥ 5|χ 
οἱ[165 ἀγὸ ὁπυπιογαίθα ἴῃ ἰΐ, δηά [ἃ του] 566 πὶ 
ΔΟΓΟΓΣΟΪΏΣΙΥ ἴο ὅανε ςοηΐαϊηεαὰ ΟἿΪΥ͂ ἃ [ἢ ΐη 
ΡῬοΡυϊαδίίοη ἴῃ [πΠ6Ὸ ἀδγ8 οὗ Ϊ|οβῆυα. 866 
Μτυ. ΑἸαγκβ " Βίδίε Αἰ]85,᾽ Ρ. 12; Ἀοδίῃβου, 
“Β. Ἀ.} 1. 499 544.) 11. 103 564. 

61. Βεἐδ-αγαδαῤ. 866 ΟἹ γοῖβε 6. 

Μιδη ἀπά ϑεισεαδ) ὝΠεθα ἴονηβ, 85 
αἶϑο ΝΙθβηδη, ποχῖ ἡδηηθα, ἅγὸ ὉηΚηοννῃ. 

θ2. Τόε εἰν 97 8ϑα},.1 ΤὨ]5 ΟΥ̓ 5 ηοῖ τηδῆ- 
τἰοπθὰ οἰδοννῆοσο, δὲ ννὰ8 ἢο ἀουδί σρη- 
ῃροϊεὰ τ} “ [ἢ νΔ]}16ῈΥ οὗ 8411," ἕδπιοι:8 ἔοσ 

ΦΟΘΗΛΔΑ. Χν. 

δυὲ τῆς 7εδθιυιίξεβ ἄννο! τυ τῆς 
σὨ]άγεη οὐ [υἀδῇ δὲ Τεγυβδίθηι ὑπο 
(18 ἀδγ. 

τορολίοἁ ἀεοξεδῖβ οὗ ἴπε ΕΛΔοπηϊο8 (866. οἡ 
1 84πι. Ψ]]]. 12). ὙΠῸ πιο ἰἴβοὶε δηὰ (δο 
ΤΩ ΘΠΠΟΩ οὗὁἩ Εη-σο αἱ] ποχί, δυχχοβί ἴπδὶ 18 5ἰῖθ 
τηυϑέ δα Ἰοοκοά ἔοσ ἤθὰγ ἴπὸ ᾿οδὰ ϑὅοδ. 
Κορβίηβοῃ, " Β. ΚΑ. 11. τος, ρίδοεβ “τη υδ]]εῦ 
οὗ 8]ῖ " ηεαγ [}5ἀ πὶ. 

Ἐπ- ξεάϊ. Οἴδογννβο οδἰϊοὰ “ΗδΖζΖοζοη- 
ἰλιηδῦ" (εἶ. 2 ΟἾγ. χχ. 2; δῃὰ 866 ηοΐβ οὔ 
Οεη. χίν. 7). Αἢ ἰηϊεγεβίίηρ ἀεβοτρίοη οὗ 
ἴΠ6 ρῥίδοα δηὰ πεϊρῃδουγμοοὰ ἰ8 σιίνθὴ ἴῃ 
τ. ΤηβίγαπΒ " [,δΔηὰ οὗ [5γδε],᾽ ρῃ. 284 544. 

63. Οὗ οη Ϊυάρε8 1. 8. 

ΑΒΘΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤῈ, οὐ νϑῖβα 18. 

ἐ8ῆςε ἸΙρῃϊεὰ ΟΥ̓ ΠΟΥ 255. ὙΠεῈ Ηροῦτεν 
γε Ποῖα υϑοὰ (ΠΥ) 18 ΟἿΪΥ ἔουηά ἴῃ (δα 

ἰεὶ ραββϑᾶρὲ οἵ [υάρ. 1. 14; δηά ἴῃ [υἀρ, 
ἵν. 21. [ἢ {Π6 ἰαἴίεγ ρίας, Α. Κ΄. γηάοβ 1 
“ [λοϊοεηεα ἢ" (“8ῃς,;" 2.6. [Ὧε], "᾿ϑἰεηδα 1 ἰηΐο 
[πὸ στουπὰ 57); Οσϑεθη!5 “ ἀεβοθηάις οεἶδνι8 
ἰὴ ἰοστδῃ." ΤΤῆδ νετῦ 18 ΌὉγῚ Οοβθηΐϊιβ σοη- 
Ὠεοῖϊεά ψῖ Σ “ ἀεβοχι, ἀοργεβδὶ ; ὈΥ̓͂ 

ΟΗΑΡΤῈΚ ΧΥΙ!. 

1 744 ρεργαϊ δογάενς ο7 ἐλέ “90:2 ο7 ϑοεοῤά. 
ς 78: δογάεν οὐ ἐᾷδε ἑπλεγήϊαπες οὐ ἠγαξρε. 
10 7Δ4ε (ακασρέζε; πο ἐομφηε οά. 

ΟΗΑΡ. ΧΥῚ. ὙΈ5 δηά ἴδε ποχί σμπαρῖοτ 
ἅ΄Ὸ ΟἸΟ56 Ὁ ςοῃηεοῖοά, δηά 85ϑσῃ ἴμε θουη- 
ἀλγίο5 οὗἨ “πὲ οἰ] άγθη οὐ [Ὀϑορῆ, ὁ. ε. οὗ 
[ἢ Κἰπάγεά {1065 οὗ Ερἢγαὶπι δηὰ Μδηβϑβθὶ, 
ΤΏοδο ἔνο {τἰδο8, ΟΥ̓ ΤΟΤΕ 5.ΓἸΓΕΥ ϑρεδκίηρ, 
πε {δὲ οὗ Ερηγαῖπι δηὰ {πε δια ισῖθε οὗ 
ἹΜαῃδεϑεῖ αὐ οὔθ ἰοῖ ΟὨΪΥ͂, ἢ0 ἀουβδῖ, 
Ὀδοδιιθ6 ἴἃ νγᾶ8 411 δοηρ ἱπίοηάθά [ῃδὲ ὑπο ὶγ 
1ηΠογδῆςο5 5Βῃου]ὰ ὃς δάϊδοθηῖ. ὙΠ656 σΠᾶρ- 
ἴογβ Δοςογα  ΡἾ ἀοβοσῖῦα (1) {ΠῸ δουΐπογῃ 
Ὀουπάλι οὗ [ῃ6 ψῇοὶς (οΥτΟΥὙ οὗ [δε 
οἰ] άγθη οὗ [οϑερὶ (χνὶ. 1- 4); (2) ἴδε 11π||18 
οὗ ΕΡΡΏγαΙπὶ ἴῃ ραγιϊςυϊαγ (ΧΥΪ. 5-10); (3) ἴδοθ6 
οὗ Μδῃδϑβθῇ (ΧυἹ. 1-13}); δηὰ (4) ἴδε ἀϊβοοη- 
ἴεηΐ οὗ 16 ἀεβοεηάδηΐβ οὗ [οδερὰ ἢ ΠΕΙ͂Γ 
᾿Πεσϊδησο 15 γοοοσάθα, ἰοσεῖμοσ ἢ [οϑμυλ᾽ 8 
ΔΏΞΥΟΥ ἴο {ΠΕΙΓ σοτῃρ δίηῖβ (χυ]. 14-18).. 

ἼΠ6 τοΥΤΊΟΥΥ Δ] οἱϊοὰ ἴο ἴπ6586 ἴνγο Ῥοννοῦ- 
[ὰ} {τ|δὲ8 σοι ρτίβεβ ἴῃς οεηῖγαὶ δη, ἴῃ ἜΥΕΥ 
ΨΑΥ͂, ἴτε «Τδοίοοϑῖ οὗ (δηῆδδη νεϑὶ οὗ 
186 ἰοτάλῃη. Ὑπὸ 8118 οὗ [ἢ]8 ἀϊπίγιςῖϊ, 
τηλκίην ὉΡ ναὶ 15 οδ]εὰ (χχ. 7) “ Μουπί 

Ἐυγϑῖ, ΤΟ 80{40]7 ψ ἹὮ 09) “10 ῬγΕ85 ἔοτ. 
ΑΓ ΟΥ ἰθΔρ ἔογιἢ." [Ι 15 Δρραγεητγ υ5οὰ 
Πογα ἴο τηὰγκ ἴἢ6 ΘΑΡΟΣ ᾿Ρι}156 νυ ἢ δΔ0- 
τυλῖοἀ Αςἰδαῆ, δηὰ 5ῃουϊ]ἃ ρεσῆδρβ δὲ σθη- 
ἀετοά “Ἰοαρεὰ οσ βργδὴν ἀονῃ." ὙΠῸΊΧΧ., 
καὶ ἐβόησεν ἐκ τοῦ ὄνου, δῃηὰ Ναυΐν., “ 515- 
Ρἰγανίίαυς υἱ δεάεδαῖ ἸΏ 45ηο,᾽" ὑῬγοῦδοὶ μδὰ 
δηΟΙΒΕΥ τεδϊηρ (ΡΥ). 

ΝῺ ιἢς ἰοὶ οἵ τῇς οἰ] άγθη οὗ 

:Σ) 

1] βερῃ ἴ6}] ἔἴτοπι ]ογάδη ὃγ " Ἠεῦ. 

]εὔςοδο, υπῖο ἴῆε ννδῖεγ οὗ 76γίοῃο νά. 
Ου ἴῃε εδϑῖ, ἴο ἴῃς νυ] άεγπεβθ τῃδῖ 

ἘΡσαΐπι," ἅγὲ 1685 ΠΙρὮ δηὰ ΦΏΓ 1658 δδυγοη 
(ΠΔη ἴμποβε οὗ Τυάδῃ; [π6 νγαΐεσ ΒΌρΡΡΙΥ 15 
τ υς ἢ ἸΑγροῦ ; δηὰ [πῸ ὙΟΙῪ σι δηὰ ἔθυε] 
18 οὗ ϑιβδοη δηὰ Ἐξάγδοϊοη ἂτὲὸ ἰεδ 

δοὴ {πὲ Σ [λϑῖῃθββϑοϑ οὗ Βεη)ατηΐη οὔ 
[πε βουῖῃ δηὰ [6 Πίρῃ ἰδηὰβ οἵὐ ΟΔ1}|66 
Ὀοϊοηρσίης ἴο 558 Γ οὐ ἴπε ποῦ, Οἡ 
(Π18 αἰδίτςϊ, 8566 δίδῃ!ευ, “5. δηά Ῥ᾿.", ὑρ. 
229 866. 

1-4. Τειτ ΟἿ οὗ ἴπὸ ΟΠ] άσγοη οὗ [οβορἢ, 

1. Ἐεὶ.} 1 ΟΓΑΙΥ “ οἌπιθ ἔσσῃ," 48 (86 
ὍΟΓΑ 85 γοηἀοσοά χῖχὶ σα ; ἡ. ε. ἔτοσὰ ἴῃ6 ὑτῃ. 

ον" “ογάση ὁ “εγίοδο] 1 ΔτεγΑ! “ ἔγοστὴ 
ἴ8ε ἸΙογάδῃ οἵ ]εσίοῃο;" δεὲ οἡ Νυπὶι. 
ΧΧΙΪ. 1. 

ἐδε «υαίέγ ο σεγίοδο!] Νο ἄουδί {δὲ 
Ῥγεβοηὶ “2ὲπ-9- ϑυίίαπ, ἴῃ δοθῆς οὗ Β}15}28 
τηίσγαςϊθ. (σε, Ἀοδίηϑου, “ Β. Ἀ.᾽ 1. ς 54.) 

ἐο 1ῤὲ «υἱΐδεγπε..} δῖ κε οὐ ἴ[πῸ Ρσγεροβὶ- 
ἴοη, δηά τοδὰ “μὸ υἱιάοσμοδα;" ἴοσ [6 



86 

’ 

ΦΟΘΗΙ͂Α. ΧΥ͂Ι. 

δοοῖ ᾧρ ἤοπι επσμο ταγουρδοιυῖ 
τοουηῖ Βειἢ-εὶ, 

2 Απά ροβῖὴ ουκῺ ἔτοπι Βεῖἢ-εἰ ἴο 
. 1,2, ἀπά ρδϑβεῖῃ δίοηρ ὑπο ἴδε 

Ὀοτγάετβ οὗ Αὐοῆὶ ἴο Αἰδγοῃ, 
2 Απά ροεῖῃ ἄοννῃ ννεβανγαγά ἴοὸ 

{πε ςολβϑῖ οὐ [Δρῃϊετὶ, υηῖο τῆς ςοδβῖ 
οἔ Βειθ-ῃογοη τῆς πεῖδεσ, δηά ἴο 
Οεζεγ: δπά ἴπε ροίῃρβ οὐἱ {πεγθοῦ 
ΔΓΕ δῖ πε 868. 

4. ὅὃο τε οδι]άγεη οὗ [οβερῆ, Μδ- 

[ν. 2--.ῥὃἍ 

ὨΔ35 ἢ δηά Ερῆγδίπι, ἰοοῖκ τῃεὶς ἰω- 
Βογιδηςα. 

ς Τ Απά τῆς θογάει υἱ με ΠσὨΠ] ἄγε 
οἵ Ερἢγαίπι δοσογάϊηρ ἴο ἐπεὶγ ἔπι} 1168 
νν»ὰβ ἐδωμε: ἀνθ ἴῃς δογάοσγ οὗ {πο ὶγ 
ἱηποπΐαποαο οὐ ἴθ οδϑδὶ 46 ννᾶβ 
Αἰασοιμ-δά δ, ππῖο Βειἢ -πογοι ἴδε 
ὌΡΡεΓ; 

6 Απά τὸ θοτάεγ ννεηῖ οι τονγαγά 
πε 562 ἴο Μ|ςοΒ δ δῇ οἡ τῆς πογίῇ 
βἰάε; δηά τἢς δογάεσ νψεης δῦουϊ 

ὙΟγὰ ἰ5 ἰ Δρροβιοη ἴο “ Ἰοϊ. ὍὌΠε συ Πάογ- 
5655 [5 ἰηοϊπἀοαὰ ἰῃ Ππ6 [οιτ ΟΥΥ οὗ [οϑερἢ 
15 ἴΠαὶ «41 οἀ (χνυ]ϊ. 12) “ἴ6 πὴ] άογηθβ5 οὗ 
Βεΐμανοη." ((Οξ. οἱ νἱ!. 2.) 

ἐδγοιδομὲ Μοιρ! Βείδε. ] ἘἈδΏΔοΥ “ἴο 
Μουπὶ ΒοΙμο]." ὍῆΠὸ τηϑδηϊηρ 15 [παῖ (ἢ6 
ὙΠ] οΓηο58 ἰὴ αυδϑίίοη οχίεη θὰ ὑρνναγὰβ 
ἔτοτλ εγίς πο ἱπῖο τπὸ ΠΙΠῪ ἀϊδίσιςς τουπά 
Βεῖμεὶ. ΤῊ5 ἀεβδεσὶ ἰ8 ἀδβογι θεά Ὁγ Β οὐϊη- 
8Β0ῃ, “Β. Η.᾽ 1. ς72, 573. 

Βειδεῖ. 866 οἢ τἱ!. 4. 
Ὡ. “πὰ σοείδ᾽ ομΣ. ἘἈδηάεσ “ δηὰ [7 (2.2. 

[ἢ6 Ὀθοτάεγ) “ ξοεῖῃ ουΐ. 

Ζωπ.} 866 οἡ Οδῇ. χχυϊ. 19. 

οΓ «“γεδὶ.) Ἀοδὰ “οὗἨ 180 Ασοβίϊο." Τῆ 
ἴΘΤΤΏ “ ΟΟΟΟΓΒ ἀρδίη 85 ἃ ἀδϑίηδίίοη οὗ Ὠ δυ 5 
ἔπεηὰ Η 5Π2], γνῆο 15 ἔνε {π|68 5 γ]εα “ 1ῃ 6 
Ατσο τς." ((Οἔ 2 ϑδπι. χγ. 32; χυϊ. τό, ἄζς.) 
Το ψοσγὰ 15 ἀογνοὰ ἔγοτῃ Ετσοςῇ, ἴὴ6 Ὡδη6 
οὗ ἃ εἰν ἰη Μεβοροίδιηα, ζθηοΓΆ Ϊγ ἰἀοηοδεά 
Μὰ Εάοβδα. (δεε οὐ Οδη. χ. το) Βαυΐ 
ὙΠΕΙΠΟΙ ἴΠΟΓῈ τν85 ἴῃ {Π6 πο ουτῃοοά οὗ 
ΒεῖΠοὶ ἃ ρἴδος δεασίηρ [19 ΒΑΌΥ]ΟΠΪΔΏ ὩδΙΏΘ, 
ΟΥ ΨΠΟΙΠΟΥ ἃ ΘΟΪΟΩΥ ἔοι (πε Εδϑὶ πὰ 
δε: {ἰδ ἴῃ [Π|8 βροῖ, δἍὦ Ὀσουκῆῖ [ῃ6 Ὠδπια 
τ (ποτὰ, 5 πηκηοόννη. Τῆς ἴοστῃ “ Ατοπο- 
γιίο5 " ἿΪ1ὴ ΕΖΓ. ἱν. ο 8 Ὀυΐϊ Δηοῖδεσ δαυϊναϊεης 
ἔοτιπτηῃ οὗ Ατοδίζα. 

“ανοῖδ.] Οἰ]εὰ (τεῦβοβ ς δηὰ χυϊὶὶ. 11) 
Αἰδγοῖ -δάδγ (ΞΞ “ σζοννῃβ οὗ ἔδηγε οσ στεαῖ- 
Ὧ655᾽) ῬΟΙΠΔΡ5 ἴο ἀἰϑ(!χυ 8} ἰτ ἔγομλ ἵνγο 
ΟἾΠΟΣ οἶδοθβ θεδσιηρ ἴΠ6 βαπηθ πάῖὴθ Ὀυῖ 5ιἴυ- 
αἴεά οὐ ἴπε οἵποσ διάβε οὐὗἁὨ Ϊοσγάδη, ἰὴ (πὸ 
ΚΟΥ ΟΤῪ οὗ Οδά. (δε οὐ Νυπι. χχχίϊ. 14, 
415.) ΤΠ6 ρΐδος ἰ58 Ἰἀδηβοὰ ὉγΥ ἘἈοδίηβοη, 
“Β. Β.᾽ 11. 26ός, ψῖῖὰ τὴ6 τηοάογῃ Υἱ αρο οὗ 
Αἴαγα, ᾿γίῃρ ϑδοπῆς 1π||6 ΑΥ που οὗ [υΐηα 
(οσΣ Οορἤῃδ) ποᾶῦ ἴπε σοδὰ ἔτοπι [οσιιβαίθπὶ 
ἴο Νδῦυ]8. 

8. Οοασὲ οΓ᾽ 7αῥρδίρ! ἢ ἘἈΔΙποΣ “οΥ [89 
δαρ1οιἑτο." Βαυΐ 4]1] ΠΙβίουΥ οὗ ἴῃ Ὡδπιο 18 
Ἰοϑῖ ; ὯΟΣΥ ἤᾶγα ΔΩΥ ἴγᾶσθϑ οὗ 1 θθθὴ γεῖ ἀϊ5- 
ςονγογοά ἰη ἴῆς αἰσίγίςῖ. Α Ϊἀρῃ]οῖ 18 τηθῃ- 
[ἰἸοηεἀ (τ ΟἾγ. νἱῖ. 12, 33) ἴῇὼ ἴδε ΣΕΏΦΔΙΟΡΥ 
οὔ ἴς {δὲ οὗ Α5δοσ. 

Βείδ-δογοη ἐδὸ πείδεγ. ϑ6ε Οἢ Χ. 10. 

Οεχεγ ὅϑεθ οὔ Χ. 33. ᾿ 

5-1ο. [ηποτϊίδηος οὗ Ερῆγαϊπ!. ἘΤρἢγαὶπὶ 
(λκο8 ργοοθάθηςθ οὗ Μδηδββεῖ, δεσοσγάϊηρ ἴο 
ἴδ ῬΓΟρΡΠΘΟΥ οὗ [οϑερῖ, Οεῆ. χιν, 2ο 5464. 

δ. ΤῊΉ!8 νοῦβο βϑίδίθβϑ σοῃς 56} }ὺ [Π6 βου ΠΟΤῚ 
θουπάσγ οὗἁ με {ρὲ νης μα θδθη ποτε 
ΤΩΙ ΌΕΙΥ χίνθη ἰῃ ἴπ6 σογβοβ8 ργεσεαΐηρ. [1 15 
Το] γΚαῦϊς ἴπαὶ ὕρρεσ Βεῖἢ-Πογοη 5. Ποσα 
τηθητοηθα [ἰηϑιοδὰ οὗ “ Βεῖϊ - βοὴ [ΠῸ 
ὨΕΙΠογ," ουηὰ ἴῃ τοῦδ 1; δυΐ ἴδ6 ἴνο 
Ῥίδοοβϑ ὙΕΙΕ ΠΟΑΓ ἴο δδοῦ οἴμεσ. Ῥοσῆδρβ 
ἴ)6 δοραγαῖθο τωθηίίοη οὗ ἴδ {ἶὔἅὈῸ 56 Γγ68 
ἴο τρλῦκ Ὀοΐλ ΟΧΡΓΟΒΒΙΥ͂ 45 δεϊοησίην ἴο 
ἘΡἢγαίπη. 

6-8. ΤἬἼθ96 γοῦβοβ θβοσῖθο ἴδ ΠΟΤ ΠΟΓΏ 
[τοηῖϊεγ οὗ Ερῃγαίπι. Βυῖ ἔτοπι {πε δδγυρί 
ΤΩΔΉΏΘΥ ἴῃ ἩνΠΙΓἢ [Π6 5δἰδίοπηθηΐ 15 ἰηἰτοἀυςεά, 
835 ΜῸΡΘ]] 45 ἔγοπὶ ἴΠ6 ἱτηρετίοςϊ σπαγαςῖεσ οὗ 1, 
ἴΠεγὸ 15 ΡΟ Δ ὈΠ ΠΥ ἴῃ πὸ σοπη)εσΐυτε οὗ Κεὶ!, 
ΕΔΥ͂, δῃὰ οἴποῦβ, ἰμαἱ βοπὶθ νγογάβ ἤδγα, [ἢ 
[Π656 νούβθϑ, 8]1Θὴ ουὖυἱ οὗ ἴπ6 ἴοχί. ΤῊ 8 
ΤΩΔΥ ῬΟΒΒΙΌΙΥ πᾶνε θοῦ ἴπθὸ οᾶ8εὲ 4130 [ἷἢ 
γΕΙΒ6 5. 

6. Α5 [6 τοχί οὗὉἁ [Π18 γοῦϑθ ΠΟῪ δίδηάϑ, 
τὸ τηυϑὲ (ἢ ΚΟΙ] δηὰ Καηοδοὶ) βυρροβο 
(Παΐϊ 4 σεηίγαὶ ροϊηΐ οὗ ἴῃ πογίμογῃ Ὀοσγάοσ 18 
Δ5ϑι πε, 85 ἰὴ ἴῃς 456 οὗ Ζεθυ!αη (ΧΙχ. το, 
12), 547 δῖ ἴπ6 νγαϊθσβῃδα βουοσίηρ ἴΠ6 ννδίοιβ 
[μαἴ ἤονγ ἰηῖο {πὸ Μεάϊϊοσταηθδη ἔσομαι ἴποβα 
(παῖ συ ἰηῖο ἴ!6 [οσγάδη; δηὰ [πὶ ἴτοπι 
ΒΓ ἢ Ῥοϊπΐ ἴΠς ΟΙΠΟΔΓΥ 18 ἰγαοθὰ ἤγβι οαϑί- 
γνγαγὰ (νεσβοβ 6 δηά 7) δηὰ ἴθ νεϑίνψασά 
(γεῦβα 8). 

ἤεπὲὶ οἱ οαυαγα δὲ :“εα.ἢ [. ε. δΔεςοτάϊης 
ἴο ΚΕΙ] “ ννεηΐ οὐ ἤδη τοραγάεα ἕγοπι ἴπ6 
νεϑι." Βιυῖ [πε φγοῦδδῖε ἱπιρετίεοϊ!οη οὗ 
{Π6 ἴοχῖ, δηά ΟἿΪΓ Ἰξῃογαῆςθ 48 ἴο ἴδ 5ἰἴδ 
οΥ̓͂ ἴπ6 Ρἰδοθβ πιθης᾿ομθα ἴῃ [ἢ]18 νογϑθ, πᾶ κο 
[δε 6 56 η56 ΠΟΙ ΘΟΧΊΓΟΤΔΘΙΥ ὑπηοοτίδίη. 

ἐο Μ|Εερνιείδα οπ “δὲ πογὲδ εὐ ον γε - ὁ 
ἐπΟΡΓ τὰ ΟΥὨ ΜΙ ΟΜ ΘΕ Δ ΔΒ." ΓῊΪ5 ρίδοο 
ἰ8 ἀεβοσίρεδ (χυὶϊ. 7) 85 “ἱγὶπρ θεΐοσε 
ϑῃθοΒοπι," δυῖζ 15 Οἴ Πογυγῖβο πη Κηοννῃ. 



ν. ---ἰ. 

βαλϑινγατὰ υὑπίο Τλδηδίἢ- 5] ἢ, Δηά 
Ραϑϑθὰ ὃγ ἴξ οἡ ἴῆε εαϑί ἴο ψ4ῃποῃδῇ ; 

7 Απά ἴτ ψγεηῖ ἀοννὴ ἤἴοπὶ ἤπομδῇ 
ἴο Αἰἴάαγοῖῃ, δηά ἴο Νδαγδαῇ, δπά 
ςᾶπις ἴο εγίομο, δηὰ ψεηῖ οὐζ δἵ 
]ογάδη. 

8 ΤῊε δοτγάεγ ψεηΐ ουἵ ἴοπὶ ΤᾺρ- 
Ῥυδὴ τνεϑοναγά ὑπο τῆς τῖνεγ ΚἌπδῇ; 
ἀηὰ {πὰ ροΐπρβ ουἕῦ τῃεγεοῦ ὑγέγε δ 
(ες 58.684. ὙΤΠ8 ἐς τῆς ἱπμεγίίδηος οὗ 
(ἂς τεῖρε οὗἩ τὰς σμ]άτεη οὐ Ἐρἢτγαίπι 
δΥ τἢεὶγ ἔπι} ε8. 

9 Απά τῆς βεραγαῖς οἰτ|ε8 ἔογ ἴῃς 
ΟΠ] άτεη οἱ Ἐργαίπι τύέγέ ἀταοηρ ἴῃς 
ἱηδεγίζδηςς οὗ τῆς «οἈ] άτεη οἔ Μδ- 
πΔ586 ἢ, 41} τῆς οἰτίε8. ψγῖτἢ τῆς ν]}- 
Ϊαρεβ. 

σ9Ο5}8 0... ΧΥῚΙ. ΧΥΙΙ. 

Ιο Απά {πεὺ ἄτανε ποῖ ουἵ τῃ6 
(ὐληδδηΐζοβ τμαῖ ἄνγεϊς ἰὴ σεζογ: ὃυξ 
τ(ἢε (ὐδηδδηϊῖοα ἄνγοὶ διιοηρ ἴῃς 
Ἐρμγδιπιῖῖεβ υπῖο [ἢ 8 ἀδγ, δῃά ϑεγνς 
πηάογ τὐδυῖα. 

ΓΗΑΡΤῈΚ ΧΥΠ. 
: 71ε ζέ 7 Μαπαστελ. Ἴ ΜΗ ερασί, 12 716 

ζαπααρκέΐες κοΐ ἀγίνεμ οί, 14 742 εὐέλάγεν 
ο7 )ρεεῤὰ οὐϊαὲκ αποίλέν ἰοΐ. 

ΗΕΒΕ ννγαβ αἷβϑο ἃ ἰοῖ ἔογ ἴΠ6 
τδε οὗ Μδηδβϑεῇ ; ἔογ ἢς τὐα: 

τῆς “βτβίθογη οὐ Τοβερὰ ; 0 τυ1ξ, ἔογ “ ὕει. κε 
Μδομὶγ τῆς ἤτθιθοτπ οὐ Μαπβββεὶ, ἢ κμ. .ο. 
τῆς ἔβῖδεγ οὐ Οἰελά : δεοδυβα ἢς νγαβ Ν 
ἃ ἴδῃ οὗ νναῖ, τποιείοσε ἢ μιδά 39 
ΟἸολά δπὰ Βαδβῆδη. 

Τασηαιϊ - δἰ]. ΤῊΪ8 ῥίδοας πὰ8 Ὀεεη 
Ἐτδοοά ΒΥ βουηδ ἰῃ “115 Ταπα, Βοῖὴβ ὨΪΠ6 τη 1168 
οδϑὶ οὗ Νεαρο β, οὐ ἴμε νγὰὺ ἴο πε Ϊογάδῃ. 
Ἀοδίηβοη, πούψενεσ, ἀοθϑ οοῖ σοηςυγ, που ἢ 
μα αϑϑίρῃ8 ὯῸ0 σεᾶϑοῃβ. (8εε “ΒΒ. Ἀ., 111. 

295.) 
αποδαδ. Ῥοδδρα (πε ῥγεϑεηΐ 7αμισ, 

[ῆγοα ΟΣ ἔουγ τη 168 λυ ΠΟΥ ἀνναῦ ἴο πε εδϑί- 
νατὰ. ((αῇ Ἀοβίηβου, “ΒΒ. Κ.᾿Ἁ, 11, 197.) 
Ηετο δη ἀθ νεϊάθ ποῖεβ Ἵχίθηβινε σι 5 οὗ 
ετεαῖ δηταυϊίγ. 

ἡ. Πεφυεηὶ ἀοαυη ον» ϑαποδαό ἐο “Ἰαγοῖό.] 
ὙΠῸ ἐχργεβϑίοη “ ψοηΐ ἄόνγῃ " 18 ἀπε ἴο ἴδε 
ἀεβοθηΐ οὗ ἴῃς ᾿ἴπε δἱοηρ ἴδε 5βίορεβ ἰοναγάϑ 
186 [ογάδη νδιευ; δηὰ ἴῃ [18 νδ]]Ὲῦ, ὑγο- 
ὉΔΟΥ͂ δἱ {πε ροϊπὶ γβεσα ἴμ6 Ὀογάεσ πλϑκα8 
80: δηφὶς ἴῃ τυγηΐηρ βουϊτῃννατάβ, ἴπς Αἰδγοίῃ 
δοῖο τηορηϊϊοποά 5 ἴο δῈ βουρῃί. [ἰ ψ|}}, 
φΟΠΘΟαΙΘΠΏΥ, 6 ἃ ἀϊβετεηΐ ρίδος ἔγοπι ἴῃε 
Αἰλσγοῖὶ οὗ γοῦβοβ 2 δῃηά ς, νυν ῃιοἢ νγᾶ8 ἴῃ [ἢ6 
βουΐδεγῃ ἔγοηίίεσ οὗ Ερῃγαῖπι. Αἰδγοῖῃ ννᾶ8 
εὐ ἘΠΕ 4 τοροςγαρῃιοδὶ ἴετη οὗ ἔτεαυεηΐ 
ι.56. 
Νααναΐ δ. ῬτοῦδΟΪΥ ἴπς Νδλγδη οὗ τ ΟἿ γ 

γἱ!. 2β, ἀεβοσίδεά ἴῃ ἴῃς “ Οποπιδϑίσοη ̓  88 
ἔνθ πτιΐο8 ἀϊδίδηξς ἔἥἄοτῃ [ετίςπο ; δπάὰ πὸ 
ἀουδὶ ποτῖμ οὗ ἴἴ. ὙΠῸ ρμΐίδος 15 ποῖ γεῖ 
ἰἀεηςδοά, 

εαρθ ἐο “εγίοδο 1.4. ἴο [Π6 τεττηογ οὗ 
]ετίοδο, ψῆεγε ἔπε εαϑίεγῃ δογάεν ἴοστιεά 
80 δηφὶς νυ {πε βουΐπεση. [εγίςμο δηά [ἴ5 
(εστι ΟἿ Ὀοϊοηρεὰ ἴο Βεη)απιίη. 

8. Μνοβίογῃ 84] οὗ [6 πογίποσῃ ἔγοητοσ, 

Ταρριαδ.] ϑ8εὲὲ οὐ χίὶὶ. 17. Ὑῆε 51ε οὗ 
ἔδο ἴοννῃ ἤογὸ τηοητοηρὰ 15, Πού σοῦ, ὑῃσογ- 
(δίῃ. [15 [6 Επ-δρρυδῇ οὗ Χυ]]. 7. 

γί Καηαδὺὴ ἘἈΔΊμογ “ἴῃ Ὀγοοὸκ οὗ 
τοοάβ8." Ρτοῦδοὶυ ἴμδ6 τιοάεγῃ Νιαόν εἰ Κα:- 

“αὐ ἰ8 ταρδηῖ, νης 8 οΔ]16 ἰη Κίερον 5 
τὴὰΡ ἴδε Νίαδν εἰ Ἑαϊᾷ. Ιἴ τϑδςῆεβ ἴπε 868 
δθουζ πιϊνναγ δεΐνγθεη [ορρᾷ δηὰ σζϑβασγοᾶ. 

9. Το νοσὺ “ψέγε, ἱπισοάυοοά ὉΥ͂ ΑΟΥ͂. 
ἴῃ 1ῃ 18 γοσβο, βῃου! ἃ δ6 οπυτοὰ ; δηὰ ἴδε ἢ}}} 
βῖορ αὔοσ γεσβε 8 στερίδοεὰ Ὁγ ἃ οοίοθ. Τμὲ 
υτροτί οὗ γψεῖϑθ 9 18 5 ΠΊΡῚΥ ἴο δάἀ ἴο 1ἢ 9 

Ἰηπογϊϊδηος οὐ ΕΡἢγαὶπιὶ 485 ἀδβηθὰ ΟΥ̓ [Π6 
Ργεσθάϊης οοηίεχί, “ [πε βεραγαῖς οἰ 68, Οὗ 
ΤΏΟΣΟ ΡῬΓΟΡΕΥΥ͂ “ δίηρίε οἰ[165 ψγῃϊο ἢ ψΕΓΕ 
Δ]οιοα ἴο ποτὶ ἴῃ δα ἀϊτίοη νυ [6 οΥ-ς 
ἄοτβ οὗ Μαῃδβϑϑοῆ. ὙΠ6 ΓεΕΆ50}8 ἴῸΓ »ΤΔΠΙ Ων 
{π686 δά ἀϊοηΔ4] οἰτ168 ἴο [6 ΕΡῃγχαϊ 65 οδη 
ΟὨΪΥ δ6 Ἄσοπ͵οοϊυγεά. Ῥεγθαρβ [᾿ς ΟΙΤΙΓΟΣΥ͂ 
ἀϑϑιρῃθα ἴο [818 Ὠυμηογουβ ὑγΓῖρε ρῥγονθὰ οὔ 
ἐχροηθηΐ ἴο δὲ ἴοο 51η2]} ; ἀπά {πεγεῖοσα 
8οῖο ἴονῃβ, ῬνὨοἢ ἅἀγὸ πδηλεὰ ἰῃ τ ΟὮγ. νἱἹ]. 
29, ὝΟΥΟ είνεη ἴο ἴπεῖὰ ἤτοπὶ ἴΠ6 Κιπάτγεά 
Μδῃδϑϑὶῖοβ, ἴῃ ἰαϊῖοσ δοίης γτεςοπιροηϑοά (οἷ 
χυϊ. 11 δηά ποῖ) δ ἴῃς Ἔχρϑῆβε οὗ 55δο παν 
δηδ Αβῇοσ. 

10. αἢ χν. 62. 

ΠΗαρ. ΧΡΝΙΙ. 1- 2. Τοτο οὗ Μδ- 
ὨΔ556}}--- [ἢ Δ] οὗὨ προ {τε νγ88 ρἰδοθά 
δα]οϊπίης ΕΡῃγαὶπὶ οὐ ἴπε ἠοῖ. Βὸσ ἴδε 
δακθ οὗ ςομῃρίεἴθηοββ, δίδίεμηθηῖβ ἅτὸ ἰῃ- 
ττοάἀυςοα τεβρεςοίηρ ἴπ6 ΟἾΒΕΓ ΠΑ] οὗ [Π6 
τἰδα νυϑϊο ἢ δὰ Ὀθοη φγονιἀθὰ ἴοσ οἡ ἴδπο 
οαϑί οὗ [ογάδη, δηὰ τεϑρεςοίίης ἴμε ἔλπλ}1165 οὗ 
[δες Μαῃδϑϑιῖεβ. 

1. Ηε «υα΄ ἐδὲ ἥγείδογη ὁ ὕοσερὁ ἢ Απηά 
(πογεΐοσο ν͵ὰ8 ἴο τϑοεῖνγα ἢοΐ ΟἿ [86 
(ΟΥΤΙΟΥΥ οὐ ἴδε οδϑὶ οἵ Ϊογάδῃ σοῦ, ἃ8 
[6 ξο]οννηρ οἴδυϑ6 Ροϊηΐβ ουΐ, Ὁ [6 ναϊοιῦ 
οὗ 16 Μεδοιγῖοβ, Ὀυϊ 4150 4 ρογίΐοη ψΠἢ 
(6 οἴμοσ {τἰδο8 οὐ ἴη6 ψοϑὶ οἵ [ογάδῃ, ἴῃ 6 
ΠΟΙΥῪ Ιαηὰ οὗἉὨ ρΓοχηῖϑε 5: ΓΙ ΓΕΥ 80 οδ] θά (ςΐ. οη 
Νυπι. χχχῖν. 1ο 544.). Τυ8, [ποι ἢ ΕΡγαιτα 
ἴοοὶκς ργεοβάθρηςς οὗ Μδῃδβϑεῆ, δοςοσάϊηρς ἴο 
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4 ΝΣ. 26. 
20. 

4 Νυπι. 26. 
δ ἃ 27. 1. 

16. Δ. 

ΦΌΟΒΘΗΟΔΑ. ΧΥῚΙ. 

2 ἼΠετα νγᾶ8 δἷβο 4 ἰοέ ίογ ἦτῆε 
τεϑὲ οὗ τε Τἢ]άγεη οὗ Μάδηδββεῃ ὉΥῪ 
Ποῖ ἐδπ}} 168; ἔογ τῆς ςὨ]άγεη οὗ 
Αδιεζεσ, δπὰ ἔογ τες ομι]άγεη οὗ 
Ηεϊεκ, ἀπά ἕογ {πὰ ςμ!] γε οὐ Αϑβγίεὶ, 
δηᾷ ἔογ ἴῃς Ἑο]άγεη οὐ δμθσβεη,, δηά 
ἴογ ἴῃε ςομιάγεη οὗ Ηερπμεγ, ἀπά ἔογ 
(ες Τμι]άγθη οὗ δῃβηνάα: τἢε86 τὐέγέ 
τῆς πηαὶς ςὨΠ]άγεη οὐ Μδπδοβεῆ τπὲ 
80η οὗ Ϊοβερῖι ΟΥ̓ τΠ6ῖγ Δ Π}}168. 

4 ἥ Βυχ “ Ζεϊορμεοηδά, τς βοὴ οὗ 
Ηερδεγ, τῆ6 βοὴ οὗ ΟἸϊεδά, τῆς 8οη 
οὗ Μδςῆϊγ, τῆς. βοη οὗ Μδπδββεὴ, μδά 
ΠΟ 80Π8, διιῖ ἀδυρῇῆτϊεῖβ: δηά ἴΠ686 ὧγέ 
ἴδε πᾶπιθ8 οὗ [μἰ8 ἀδιιρῆζεγβ, ΜΔ] δῃ, 
δὰ Νοδῆ, Ηορίαῃ, Μι]ςδη, δηά 
Τιγζαῆ. 

4 Απὰ τπεὲὺ οᾶπθ ὩΘΔΓ δαίογε 
ΕἸ αΖαγ τῆς ργιεϑῖ, ἀπά δείογε Τοβῆυδ 
τῆς 8ὁο0η οὗ Νυῃ, «πὰ δείογε τῆς 
ΡΓηςα5, βδαγίηπρ, Τὴ ΓΟᾺΡ Γςοπ- 
πιλπάεά ΜΜοβεβ ἴο ρίνε ι.5 Δη ἱπῃδητ- 

᾿Δης6 δηοηρ οὐγ Ὀτεΐῆγεη. ὍΠετγε- 
᾿ἔογε δοοοζάϊηρ ἴο ἴῃς Τσοτηπιαπατηδηΐϊ 

ἰν. 2-. 

οὗ τῆς ΓΟᾺΡ Πα ρᾶνε ἴδηι ΔΠ ἴη- 
δεπίδληςς δπιοηρ τῆς Ὀγεΐῆγοη οὗ {πεῖτ, 
ἔλι μου. 

ς Απά τδεγὲ [6]] τεπ ρογίϊοῃβς ἴο 
ΜΜδηδββεῆ, δεϑιάς τῆς ἰαπά οὗ ΟἸἰεδά 
δΔηὰ Βαβϑῆδη, μος ἢ τὐέγέ οἡ τῆς οΟἴΠΕΓ 
βἰάς Ϊοτγάδη; 

6 Βεοδιιβε τῆς ἀδιιρῃζεῖβ οὗ Μίδηδϑε- 
86} Πδά δὴ ἱππεγίδηςε δμοηρ ἢ 8 
8008: Δηἀά (ἢς τγεβὶ οὗ Μδῃδββεῇ 8 5008 
μιὰ τε ἰΔηά οὗ (Ἰ]ελά. 

4 Απά τε οςολϑὶ οὗ Μδπδιβεῆ 
ννᾶ5 τοῦ Αβ8ῆεῦ ἴο Μιςβηιείῆδῃ, τῆδῖ 
ἐοἢ Ὀείοτε δηῃβδομοηι; δηά τῆς δογάογ 
ψγεπὶ δίοηρ οὐ τὰς πρῃϊ παηά ὑπο 
16 ἱπῃπδθιδηῖβ οὗ Εἰπ-τλρρυδῃ. 

8 δίοτυ Μδηδββεὴ ἢδὰ τῆς ἰδηά οὗ 
Ἴδρρυδῃ: διυῖ ΤΑρρυδὴ οἡ ἴτε θογάευ 
οὗ Μδμῃαδββεὴ ὀείοηισεά το τῆς ο] άγθη 
οἔ Ερηγαίπι; 

9 Απά τ:ἢς ςολβὲ ἀεβοοπάεα υηῖο 
τς 'πνεγ Καπδῆ, βοιυτζῃνναγά οὐ τῆς 1 Οτσ, » 
Γίνεγ: [ἢ686 οἰτἰε8 οὔ Ερῃγαϊπη {γε γεράε. 
διλοηρ ἴῃς οἰτΙ68 οὐ Μδῃδββεῇ: ἴΠ6᾿ 

(ἢ ὑγοάϊςξοη οὗὨ [οϑὸρῇ (Ο θη. ΧΙ. 20 544.) 
γεῖ Μαηδεβθθῦ τεοεῖνοα πε ἀουθ]ε ροσίοῃ 
ὙΠ ἢ τνᾶ5 ἴῃ ῬΘΟΌ ΑΓ ρυν!]ορο οὗ ἴΠ6 ἢγϑί- 
Ὀογῃ. (ἔξ, ουϊ. χχὶ. 1ς 9η4.) 

δεοσισε δὲ «υα: ἃ »αη 07 «υαγ.} (ΟΕ οὐ 
Νυπι. ΧΧΧΙΙ, 33. 

Ὡ, ον ἐδεὲ γε: ο δὲ εδίάγεη 9. απα“:ε.} 
1. ε. ἴον ἴβοβε ψγῇο ψεσὰ ηοΐ βεῖ[ἰοὰ οὐ ἴδ 
εαδί οὗ [ογάδῃ. 

᾿ς Αίραενγ. Οα]]οὰ Ἵεκεν, Νυπι. χχνὶ. 209, 
θογο ἴΠ6 Μδηδϑϑῖῖο ἔλπ}}}165 ἀγὸ οδηυπιογαϊοα 
88 Ποῖα, Ἄχοορῖ [Πδὲ ϑῃηοπιϊάα βίδη 8 δεΐοσε 
Ηφρδογ, δηὰ ποῖ υΐες νεγ“ά. 

8. Ζείορδεδαά.} Οὗ, Νυπι. χχυΐ. 11 δηὰ 
τοί. 

δ. Τεη βογίἑο 1.6. ἢνε ἔογ [πε ἔνε 
ἔλτα 68 ἀοβοοηδθά Πτοσὰ ἴΠ6 τηδ]Ὲ ΤΠ] ἄγθη 
οὗ Οἰϊολά, δηὰ ἔνε οἴπεῖβ ἴοσ [ἴἢ6 ἔνθ 
ἀδυρπίοτβ οὗ Ζοορμεπδά, ΨὯο τοργοβοηϊοα 
[Π6 5ἰχίῃ ἔδυηῖγ, 6 Ἡρῃοσιῖοβ. Νὸ ἀουδί 
[6 ἄνα ρουίίοηβ οὗ [πὸ ἀδυρῃΐοεῦβ οὗ Ζεῖο- 
Ρμεβδά ἸΟΙΠΕΥ ΠΡΈΞΕΗΙΕ ΟὨΪΥ {πὸ τεπηδη- 
1ης5 οηϑ-βἰχί οὔ ἴῃς νος ἱηπογιδησθ τ ὨΟ ἢ 
δεϊοηφοά ἴο {πὸ ΏΤΔΠΪΥ οὗ [6 Η ρμοσιῖο8. 

ἡτ-το. ϑουῖποῦη θουηάδτγ οὔ Μαῃδββοῆ. 
ΤΗΐβ 1ἴπα ἰ5, οὗ σουγϑε, ἰάθη ς8] ἱῃγουρδουϊ 
ἢ [Π6 ποσίμογῃ Ὀουηάδιυ οὗ ΕΡΏγδιπι, 45 
δἰαιϊοὰ (χνὶ. 6-8}), Ὀυΐ 18 βοτηεννηδί ΠΔΟΓΟ Ρᾶγ- 
Εἰς] τ] ἀδδοεσι θεά. 

7. 4:δεγ.] Νοι(δε ΠΡ 680 οδ]]εὰ, δῖ ἃ ρίδοα 

ΒΟΙΏΘΌΠΟΙΟ ἰονγασ 8 [Π6 Θαϑίοσγῃ οηᾶ οὗ ἴδ6 
Ὀουη Ἰῖης Ποῖὲ ἄγαννῃ. [ἰ 15 ΟΥ̓ ϑοῦ!6 
ΙΔεηαδοα σὰ {πῸ τ ]αρο οδ]]οὰ Τεγασν ὉΥ͂ 
Κοδίηϑοη, “ Β. Ἀ..,᾽ 1. 3ο6, 2307, οὐ ἴμε τοδά 
ἔτοτα δίσποῃ ἴο Βείῃ-3ῆθδηω. 

Μιοῤνιείδα δ. 866 οῃ χυτΐϊ. 6. 

Ἐπ-ίαρρμαδ.ὴ 886 ΧΥ͂Ι. 8. 

8. Μαπας“:εὁ δαά ἐδε ἰαπά ὁ Ἰαῤῥιαδ, δμ 
Ἰαῤῥμαό οκ ἐδε δογάεγ 9 Μαπας εὖ δεϊοηεά 
ἐο ἐδε εδῥϊγεπ 9.7 Ερόναῖ»ι.} [τ οΟἴΠΟΥ νψογάϑ, 
ἴῃ6 ΟἿ οὗ Ταρρυαῖὶ τγἂῶᾶβ οὔς οὗ ἴδποβε 
“ β'ηφ]ο οἱ ἰ65 " τηοηποηδὰ χνΐ. 9, νυ Πις ἢ τ γα 
δϑϑίηθά ἴο Ερῃγαίτη, που ἰοΥτΊ ΤΟΥ} 
ψ η ἴΠ6 Ὀογάοτϑβ οὗ Μδηδββεῇ. 

9. Ἀυεν Καπαῤ, τομἐδαυαγά 9 ἐδὲ γένεγ.ἢ 
1.4. ἴὦ6 θουπάδτγ ᾿ἴηθ σὴ δἱοηρ ἴῃ6 βου 
ὈΔηκ οὗ τπ6 στῖνοσ Καηαθβ. οὐ {18 ΣΊΡΕΤ, 
866 Οἢ ΧΥ͂Ι. 8. 

ἐῤειε εἶδε: οΥΓἹ Ερβῥγαὶηι αγὸ νιοηρ ἐδό εἰ: 
9.7 Μαπαν“εὐ, 5 ..)]ὺ ὙῃῈ δθῆϑε 18 ὈΥ̓͂ 0 
ΤΏΘΔΠ5 οἷἶεδσ. Ὁνμδὶ οἱτε58 ἂσὸ στηθδηΐ ὈΥ͂ 
“ὁ 6586 οἷ[165"} ΟΒΒΙΌΪΥ ἴῃς ἰοχῖ 15 σογστυρῖ 
ΟΥ̓ ἱπιρογίδοῖ. ΤῸ ᾿ηϊοητοη βθθι8 ἴο δε ἴο 
δίδῖς [μδὶ (Π6 οἰ 165 [γον βου οὗ ἴΠ6 σίνοσ, 
τπουρὰ τ η τῆς 11π||15 οὗ Μδηδβϑοῇ, "γε σα 
ἴηὴ ἔαςϊ τηδάθ οὐδὸσ ἴο Ἐρῆἢγαϊπι, δηὰ ψΈΓ 
διλοηρϑὶ 1Π6 ““51:η516 [168 ἠδιηδα χνὶ. 8. 
Οη ἴδε Ἵοοῃ , ἴδε πο ὈΔηΚ οὗ ἴδε 
τίν ῦ, Ὀοΐίῃ ἰδηὰ δηὰ ἴοννῃβ, δεϊοηροά ἴο 
ΜδΏΔΒϑΟ ἢ ἜΧΟΙ ΒΙνΕΪῪ ; 85 18 ἰηϊοηἀοα Δρρᾶ- 



ν. 10--ὦ 4. 

οολϑξ οὗ Μάδῃδββεῆ αἷϑο τὐας οἡ ἴδε 
Βοιτὴ 8146 οὗ τῆς τίνει, δπά τῆς ουϊ- 
δοίηρϑ οὗ ἴξ σνεγὲ δῖ ἴῃς 868: 

10 δουϊῃνναγά ἐξ τοας ἘΡΉγΑΙηλ᾽ 8. 
δηά πογιηνναγὰ 1: τυας ΜΆΠ)Δ455: 8, δπά 
(6 868 ἰ8 ἢϊ]8 Ῥοζάογ; δηά τΠ6Υ πιεῖ 
τορεῖποῦ ἰῇ Αβῇεγ οἡ τῆς πογῖῃ, δηά 
πῃ 55δο δ οπ [πε εδϑῖ. 

11 Απά Μαπηδβθεὴ δά ἰπ 5ϑϑδοθαγ 
δῃά ἰπῃ Αβῆεγ Βειῃ-ϑῆθδη δηά ἢεγ 
ἴοννη8, ἀπά [0Ϊ]θδπι δηά ἢεσ ἴοννηϑ8, 
δηά τῆς ἱῃμδδιδηῖβ οὗ ἢδογ δηὰ ἢεὺ 
ἴονγηβ8, δηά τῆς ἱπμαδίτδηῖβ οὐ Εη-ογ 
Δηά Πεῦ ἴοννῃβ, ἀπὰ τῆς ᾿πῃδυιτδηῖβ οὗ 
ἼΔΑμδΟς δηά ἢ ἴονγῃβ, δηά ἴῃς ἰη- 

ΦΟΒΘΗΌΔ. ΧΥΙῚΙ. 

Παδιτδηῖβ οὗ Μερίἀάο δηά Ποῖ ἴοννῃϑ8, 
εὐέη γος σοι ΠΕΓ68. 

12 ει τῆς ΤὨ]άτεη οὗ Μδηδββεῖὶ 
ςουὰ πος ἀγίνα οὐὖξιᾳ ἐΐε ἑπλαῤίίαμίς 
Ο7 τῇοβε οἰτίεβ ; δυῖ ἴῆε (ὑδηδδηϊῖεβ 
γνου ]ἀ ἀννε]] ἱπ τπδὶ ἰλπά. 

12 Ὑεῖ Ιἴ σᾶπΊ6 ἴο ρ488, ννἤεῃ τῆς 
σΒΠ]άγεη οὗ ἰβγδεὶ ννεῖα ννάχεῃ βίγοηρ, 
τπᾶῖ τΠῈῪ ρυῖ τε (ὑδπδδηϊεβ ἴο τπ- 
δυῖε; δυῖ ἀϊά ποῖ υἱζεῦγ ἀτῖνε τΠδηὶ 
οιυῖ. 

14 Απὰ τς ςδ] ἄγεθ οὐ Ϊ βρῇ 
βρᾶκε υπῖο [οβῆι, βαγίηρ, ΝΥ Παϑῖ 
ἴπου ρίνεῃ πὶ ὀκὲ οπε ἶοῖ δηά οῃς 
Ρογτίοη ἴο ἱπῃεγῖ, βεείηρ 1 ἀηι ἃ ρτεδῖ 

ΤΕΠΕΥ ἴο 6 ἱπεἰπιαϊοα ὉΥ ἴῃς εἴδυϑε ποχὶ 
ΓΟ] οννίην : “ ἴδ ςοαϑὲ οὗ Μδῃδβθθῇ 4150 νγαβ 
ου ἴδε ῃοσίἢ 546 οὗ [ῃ6 τίνοσ. 

10. ϑοωῤδαυαγά.} 1. ε. οὗ ἴ8ι6 τῖνεν Κδηδῇ. 

ἐδεν »πεὶ Ζοσείδεν ἰπ “452εγ.1 ἘΘηΔΟΥ σαῖποῦ 
“ΒΥ (ἰ.ε. [ἢ6 ἔτχο Κιηάγοά {γ|δ68 οὗ ΕΡΗταΙπι 
δηδ Μαδηδββοῆ, (6 πουζπογῃ Ὀογάοσ δοίην 
{τεαλϊεὰ Πεσο 45 σοπηπιοη ἴο ἴπὸ νο) σοδομβϑὰ 
πρῖο ΑδΒοσ." Π6 ΠΟΙΓΠΟΓΏ ὈΟΓΣΩΘΓ 15 ΟὨΪΥ͂ 
ἰἸηἀ!οεῖεαά ἴῃ σΘΏΘΓΑΙ ἴΈΠΏ8, ΡΟΥΠΔΡ58 Ὀδοδυ56 
[6 5γδ6 1165 ὑγεσε ἠοῖ γεῖ σοτῃρ εῖοὶν πηδϑῖοῦβ 
οὗ {Π15 ρατί οὗὨ ἴπεῸ σουπίγγ, δηά 80 βαά ἠοῖ 
ὈΓΘΟΙΒΟΙΥ ἀείεττηϊπεὰ ἰἴ. Α ρίδηςε αἱ ἴῃ6 
ΤῊΔΡ ΥὙ01}} βίον ἴδδῖ ἴΠ6 [οστι οΥγ οὗ Μδηδεβθοῖῇ 
Ττυῦβ8 ὕρ δεΐγγεεη ἴπαΐ οὗ ΑΠοῦ ψΏΙΟΝ οὐοῦ- 
Ϊδρ8 1 οη ἴπε ἠοσγίἢ-γοϑὲ δηὰ {Ππᾶϊ οὗἉ [552 μῦ 
ὙΠΙΟΝ ἀο65 80 οὐ ἴδε ποσί ι-οδϑῖ, 

11. Μαπα:“ε6 δαά ἱπ ἴπαςδαγ πᾶ ἐπ Α.δὲγ 
Βειδ-:ῥέεαπ.)Ὶ Ῥετῆδρα Βεῖῃ-ϑῆοδη δηὰ ἴΠε 
ΟἾΠΕΥ ἔνε ἴον ΟΓὰ σίνοη ἴο ἴῃς Μαῃδϑβϑιῖθβ 
ἸῺ σοΙῃροηϑδίίοη ἕο ἴον ἴῃ ἴπ6 Μδηδϑβιῖο 
[(εἸΤΙΟΥῪ δἱοιεὰ ἴο ἴδε ΕΡὨγαϊπλο8. (866 
ΟἹ γεῦβ6 9 δη οἡ ΧΥ͂ϊ. 9.) 

Βειδ-“ῥεαη. Τὸ ἴδδ νν2]}} οὗ Βεῖἢ- βῆδδῃ, οσ 
ΒεΙΠ5ἤδη, [Π6 Ὀοά 165 οὗ ϑ4υ] ἀπά ἢΠὶ8 8005 νγόῦῈ 
ξιϑϊεηεά δγ ἴπε ΡὨΠ5ἐἴπε5 δεν {πε Ὀα[Ε]6 οἡη 
Μουηῖ ΟἸδολᾶ (1 ϑ8πι. χχχὶ. 8 5644. ; 2 581). 
χχὶ. 12). Τῆς ἴονσῃ ψΠ 115 αἰδισιςῖ, 15 
ἀζαΐη τπιοηϊ᾿οηδά (1 Κιηρβ ἷν. 12) 45 δ οιἱεὰ 
ἴο οἣς οὗ ϑοϊοτμοηβ ρυσνογοῦβ. Αἢοσ [ἢ6 
6ΧΠ]ο 1" τοοεϊνοὰ ἴπ6 Ουὐοοκ ἤᾶπὶα οὗὨ δογίδο- 

115 ([υἀϊτἢ, 11}. το; 2 Μᾶδος. χὶϊ. 29), ρεσ- 
Ρ5 θεσδιιδε ἰζξ νγᾶ8 ὈγΙῃΟΙΡΑΠῪ τεπδηϊεα ὈΥ͂ 

ἃ Τυάδ δηά ποαίμβοη ροριιϊαδίίοη, βἰγεὰ ἴῃ 
ςοηῖοιηρί δογιῃίδηβ. (Οὗ. Ϊοϑθρῆ. " να, νυ]. 
Ι1 νᾶ8 ἃ Ὀοσγάδσ οἱ Ὁ οὗ Οδ.|1|θο, δηὰ [ΠῸ 
οὗ ἴον οὗ ἔπε 1) 6ς8Ρο}15. ((ἔ,. [οϑερῆ. 
“Β6]]. 1υἀ.᾽ ἰ..3,1 δηά 9, 7.) [ἰἴ ἤξυγεβ ἴῃ 

. 0 “Οποχηδϑίςοη᾽ 45 “υγὸϑ Ὡ00)]}15: δηάᾶ 
ψ258 ἴῃ ΟἸ γι διίδη {{π|68 [9 866 οὗ ἃ δίβῇορ, 
ὙΠῸ 5 δηιπηογαϊθα 85 πί δ Νῖοο δηά 
οἵδε σουης]}8 οὗ ἴμς μυχοῦ. Ὅς 5ϊ:ἴ6 δηὰ 

ἴπε πιαββϑῖνε συΐῃβ8 οὐὗἨἁ ὠβευεσγαὶ ἴειηρῖεθ, δὴ 
ΔΉ ΡΠ Ποδΐσο, ὅζς., γί δϑουϊΐ ς 111168 ννοϑί 
οὗ ἴῃς Ιογάδη, γε ἀθϑοσί θεὰ Ὁγ ΚΟ ηβοη 
.Β. Κ.᾽ 1]... 326-332). ΒεΕΙἢ-5ῃδδῃ νγᾶ8 ἴῃ 16 
ἰϑίσιςϊ οὗἨ [ββδοῦαγ: [ῃ6 οἵδε ἔγο ἴοννῃϑ ἴῃ 

(αἱ οὗ Αδῇοσ. 

1δίεανι.] Οἰϊεὰ ΒΙ]εαπὶ (1 (ἢν. νἱ. 70). 
[τ ννᾶ8 4 ,ονῖςαὶ ἴονγῃ, Χχὶ. 25. ΝΣ ἴἢ18 
Ῥίαος Απαζιδ νγὰ9 ΙΟΥΔΑ πουηάεά ὉΥ 
Τεῆυ (2 Κίηρβ, ἰχ. 27), δηά βεὰ ἴο Μερίάάο, 
ἩΠΙΓἢ γὰ5 η0 ἀουδί ποΐ ξΓ ἀϊδίδπί. [ὑ]64πὶ 
ΣΝ ΤῊΝ θὲ {6 “εία»οῦρ οὗ Ἀοδίηϑοῃ 
((Β. ΚΑ. 1... 319). 

ον... .. Ἐπμ-άον.] 866 οἢ Χί. Δ. 

Ἰχαπαο.. . . Μορίἀ4ο.] 8ε6 οὐ χίΐϊ. 21. 

ευεπ ἐὄγες εοιπίγίο..}] ἘΘηάοΥ, γαῖθοσ κῃ 6 
[γος ἢ1}15. Ὅς αἀἰϊϑίτίςξ Ὀοϊοηρίηρν ἴο [δα 
1.λϑ-τποηΠοηθὰ ἴῆγοο ἴοννῃ8 δά ἃ σοϊησηοη 
ΠὨδηθ, ἀογίνοὰ πἢὸ ἀουδὶ ἔτοσῃ 115 παῖυγαὶ 
[οαΐυγοβ, δηὰ νγᾶβϑ ἊἿδιοὰ “τὴς ἴπγθθ ἢ1115.} 
οὗ, εςδρο 8, ΤΥΙΡοΪ 8, ἄς. Ῥεσπδρ8 ἴΠ6 
ὨΔΙὴ6 δοσνβὰ ἴο οοῃίγαδὶ ἴποϑε γε στῇ 
[ἢ οἴδον ἴῆγοο Μαηδϑϑιῖς ἴονγῃ5 τῃηρηοηοὰ 
ἰὴ [018 σοσβο, νηὶ ἢ σα βἰτιδῖϊθὰ οὐ Ἰονοῦ 
δτουηά. 

12, 18. (ἢ χν. 63, χνὶΐ.  Ὰ Ιὴ 86 Ραγαὶ]οὶ 
Ρᾶββαρα οὗ [υὰρ. ἱ. 27, ΕΠΔΟΥ ἰ5 οἴ εά, 
ῬΟΓΒΔΡΒ 15 ςοηδί ἀογεά 85 Ἰοϊυάοά ὑπάοτ Ποτ. 

14-18. (οτηρίαϊηΐ οὗ ἴῃς ἙὨΠ] άτθη οὐὗἁ οβορἢ 
Γεβρεςίης ἴῃς ροσγίίοη δοιὰ ἴο {πεπὶ. 

14. Τόὲ εδίϊάγεη ἘΠ: 1.6. ἴῃς Ἐρἢ- 
ΤΑΪΓΑΪ 658 δηὰ ἴδ6 {δε οὗἨ Μαῃαβϑθῆ. 
ΤὨς ἵνψο {068 Δ΄ 48 ἴῃ χυὶΐ, 1ἱ (εξ, 8. ἰχχυΐϊ. 
15, ΙΧΧΥΙΪ. 67 ; ΑΠἸΊΟ8 γἱ. 6), ἴαἴκοῃ τοχεϊδοσ. 

“ἐεἰπρ 1 νι α φτεαὶ βεορίς.} ὙΠῈ6 Δ 5ϑευτοη 
σ8ῃ ΠΑΓΑΪΥ ἤᾶνα θη νγιτδηϊοα ὉΥ ἕδοῖβ, ἔοῦ' 
αἱ [86 οδῆβιι8 τεοοσγάθα ἴῃ Νυπὶ. χχυὶ. 16 
ἴνο {1865 οὗ Μδηδϑβεῇ δηά Ερηγαὶπι ἰο οί Ποῦ 
ΕΓΕ Ποΐ Κ,ΘΔΙΪΥ ΤΟΤΕ ΠΟΠΊΕΤΟΙΙ5 [ΠΔη ἴΠ6 
δίηρίς {πῦ6 οὗ ]υάδι; δηὰ ἢονν ἰδδὶ Βιδι 



00 

Εν, 
Κῳλαύνε. 

σΟϑῆθᾳ. ΧΥΙΙ. 

ΡέορΙς, ἔογδϑδηλυς ἢ 48 ἴΠ6 ΓΚ Βαῖἢ 
Ὀ]εββθεά πὰς μι πεττοὺ 

Ις Απά Τοβῆιιδ δηβνεγεά τπεπὶ, ΠῚ 
(που εξ ἃ στγεαῖ ρεορΐς, ἐδλεη ρεῖ ἴῆεε 
ὉΡ ἴο ἴΠε νγοοά εοωπέγγ, ἀπά οἰ ἀονσῃ 
ἔογ τῆ γβ8ε] τῃετς ἴῃ τῆς ἰαπὰ οὗ τῆς 
ῬεγΖζΖίῖεβ δηὰ οἵ τῆς 'ρΙΔηζ8, ᾿ξ πιουηΐ 
ἘΡἨγαίπι θ6 ἴοο ΠδγγοΟΥ ἴοσ ἴἢεα. 

[6 Μαηδϑϑιίεβ ψεσε ῥγου θὰ ἰοῦ οὐ [δε 
ΘΑϑἴοΓ 5ἰάς οὗ ̓  μύοῦι [6 τοπηδιηΐηρ ΟΠ] άγθ 
οὗ [οϑερὶ σου]ὰ Παγάϊγ θὲ δίγσοηρεσ ἴπδη {πὸ 
Πϑδηϊῖϊοβ οΥὁ {πὸ [55Δοῃαγιίθβ (ςΐ. οὐ Νιιπ). 
ΧΧΥ͂Ι. 5). ΤῊ ΤΠ] άγοη οὗ [οδορὶ ϑθεῖλ ἴπ6ΓῸ- 
ἔοτε ἴο ἐχῃιθῖῖ μεσγὲ (Παὶ ἀιτοζδηΐ δηὰ ͵6εα]οιβ 
δρίὶ ὙΠ ἢ εἰβεννθογο οὐῖβε8 {ΠῈΣ 
ςοηάιιςῖ; 566 ῸΓ ἰηδίδῃοςς [υἀκ. Υἱῖϊ. 1, χίϊ. 
1; 2 ϑ8π). ΧΙχ. 41 544.; 2 ΟἿ Γ. ΧΧΡΙ. 9 544. 
Α είδηςε δ ἴῃ πὶᾶρ 5πον [παῖ ἱπεὶγ οοτὰ- 
Ρἰδιηΐ νγᾶβ ἴῃ 1156} υηγεδλϑοηδῦϊθο. ὙΠοΙ͂Ρ ἴογ- 
ΤΊΊΟΣΥ, ν Πςἢ τηεαϑυγεὰ δδουΐ ς ς πη1165 ὈΥ͂ 70, 
νγ8 δἱ ἰοαϑὶ ἃ8 ἰδσῦρε ἴῃ Ῥγοροσίίοῃ ἴο {πε} 
ὨυθΕΓΒ 88 ἴπαϊ ΟὗὨ ΔηΥ οἵδε ἴσιο, δηἃ τόσα - 
ΟΥΕΣ σοιῃργ οηἀδα βοηηθ οὗ ἴΠ6 πιοδβί ξθσι! 6 
οὗ ἴῃ6 ννῇοϊε Ῥγοπιϊϑεὰ ἰδηά. 

16. ΤΏ δῆϑννοῦ οὗ Ϊοβῆυδ 8 ηοϊε ΤΟΥ. 
ΗξεΣ νχγα8 Ὠἰπιϑεὶῦ οὗὨ τῃς ἰσῖδα οὗ Ερἢγαίπι, δυΐ 
ἴατ ἴτοπὶ βιιρρογίίηρ {Πς6 ἀετηδηάϑβ οὗ ἢΪ5 Κἰη5- 
ΤΟ Π6 Τέργονοβ ἴποπι, δηἃ ς4}}5 ὑροη {ποτὶ 
ἴο τπρδῖα χοοά {πεὶγ στεαῖ ψνοσάβ ΟΟΙΤΕ- 
Βροπάϊην ἀδοάβ οἵ νδίουσ, δηάὰ ἴο δηϊαῦγε 
{πεῖν ἱῃπεογίϊδηοθ οσ {πμετηβεῖνος ΟΥ̓ ἀγνίηρ 
ουἱΐ {πῸ (ὐδηδδηϊῖοβ ννῆο 51}}} γοπγδ θα 
1. ὙἼΠ6 Τπιάγθη οὗ [ βρῇ [118 ἀρρθαγ ἴο 
Ὀ6 ποῖ ΟὨΪΥ δοαϑίξι! δηὰ οχδοϊίηρ, Ὀυὶ 5]οῖἢ- 
ἔω} δηὰ ρβεγῆδρβϑ ὄουδὴ σονγασαὶΐγ ἴοο: ςξ. ΡΒ. 
Ιχχυὶ!. 9, 1ο, Δηά ποῖο58. Ν Πι:1σὲ ἀοτηδηάίϊησ 
ΤΏΟΓΕ [ΕΙΤΙΟΥΥ ἴτοπὶ [οϑῆυα ποῪ Πα ηοΐ 
εχρε εὰ ἴπῸ Ὠδίϊνα ᾿ὩῃδὈϊ δηῖβ ἔἴγομι ἴἢε ροΥ- 
ὕοη ὙΠΙοἢ τγᾶβ8 δγεδαῦν {πεὶγ οὐ, δηὰ 85 
ΔΡΡΕΔΓΒβ ἔγζοτῃ ὑϑῖβὸ τό ψοὸ δγαϊά ἴο ἴδκο 
1118 ἀν ἰῃ μαηά. 

Οεὲ ἐδέε ωῷ ἱπίο ἐδὲ «υοοὔ εοωρπῆν ἀπά απ 
ἄοαυπ ῶὼγ 16 γε ἐδέγε} 1},ω4. ““οἸοᾶγ τῆς 
ΠσΟΥΠΈΥ οὗ 5 ννοοῦ δηὰ {Π}18 πᾶ κα ΣΟΟΠῚ ῸΓ 
861 {Πρ ΤΥ Ῥεορὶε." Τῆς “ ψοοά σου ἢ 
ἴο νης ἢ ἴῃ6 οὨ] ἄγοη οὗ [οβερὴ ἀγὲ δἰάάεη 
ἴο “ κεῖ υρ," δηὰ νῃϊοἢ 15 ἤεσε ἀϊβεϊηρ δηθὰ 
ἔτοσῃ “ τηουηΐ ΕΡἤἢγαδιπι," πηθΔ5 ὑγο Δ ὈΪΥ ἴΠῸ 
ΤΑΏσΟ ΜΠΙΟΝ ΤΌ δίοηρ ἴδ Ὡοσγίθογῃ Ὀογάεγ 
οὗ Μδηδϑβϑοῆ, δηά ψῇηϊοῆ σοππεςίβ [Π6 τηου- 
ἰαΐῃ5 οὗ ΟἸδοα ἢ Οαγηοὶ. ὙΒοὸ ἀϊκιγιοϊ 
5 αὐδῇ γεῖ ννε]}- τυοοάοά ἴη (εἴ Κορλίη- 
δοη," Β. Κ.,᾽ 11.4.5 ς 5464. ; 1 τἱϑίσαπι, " 1,δηά οὗ 
ῖ5γ.,ὄ 4212), δῃὰ ἴῃ δηςϊθηΐ {π|68 νγὰβ8 τω οἢ 
ΤΊΟΓΕ 80. 

Ῥεγίπεδε. 866 οἡ Οδῇ. ΧΙ. 7. 
07 δε σίαπῖν.)} ἘΔΙΠΟΓ, 88 τλΑΓΡ. “οΟΥἨὨ [89 

ΒΟΡΒδΙπι δ." δ66 οἡ Οϑεη. χίν. ς. 

"πομπέ Ἐρόναὶρι. ὙΠὲ Ὡᾶπια 18 ΡΟΓΒΔΡΒ 

ἰν. 15---τ6. 

1Ι6 Απά τῆς ΤΠ άγεη οὐ [᾿βερὴ 
διά, ΤΠ ἈΠ} ἰδ ποῖ Ἂποιρῇ [ῸΓ 
53: δηὰ 4]1] τῆς (ὑλπδδηϊῖεβ τἢδῖ 
ἄντε]! ἴῃ τἢς ἰαπά οὗἁ τῇς ν᾽] ἢᾶνε 
Ἑδαποῖβ οὗ ἴγοῃ, δοί ἐδδγ ψο ἄγε 
οἔὗ Βειβ-ϑῆδδηῃ δηά πεῦ ἴονγηβ, δηὰ 
λέγ ΜΠῸ ἀγέ οὗ ἴῃς νᾶ] οὗ |ε2- 
Γεεὶ. 

υϑοά ὉΥ δηςἰςϊραϊίοη, [που [ἢ ἀϊϑίσιςϊ δά 
ΔΙγεδαυ θθθ δϑϑίγψηθα ἴο ἴῃς ἀεβοεηάληϊβ οὗ 
]οβϑερῇῆ. [ἰ [5 ςδιοὰ “ἴΠ6 ἈΠ], 25 ἴῃ (16 
Ὠοχῖ γογ86, δηά ἰῃ χὶ. 16, “ἴθ τηουηΐαϊη οὗ 
15.460]. [115 ἴΠ6 δαβίοσῃ ροσγίίοη οὗ ἴῃς ἴοσ- 
ΤΙΟΙΥ οὗ Ερἤγαιπι δηὰ Μδηδββοῃ οχιθηάϊην 
ἰονγαγάβ {πε [ογάδῃ. ΤῊ 5 νγδ8 ἃ 8}, (μου ἢ 
ὈΥ̓͂ ὨΟ τηεδῃ5 Ὀάττθη ἀϊϑισὶςῖ. 

16. Οδανίοι: 9 ἱγοη]ῇ Τδ ροβϑεβϑίοῃ οὗ 
ἴπε86 οβγοῖβ ΟΥ̓ ἴπΠ6ὸ (δηδδηϊῖοβ 15 πατηθὰ 
μεσε ὈΥ 186 οἰ] άγοῃ οὗ [Ὀϑερῇ 88 ἃ τϑάϑοῃ 
ὙὮΥ [ΠΕ οοὐἱά ηοΐ ροβϑεβ85 {ῃεσήϑεϊνεβ οὗ 
πε ρῥἰδίηβ. ὙΠΟΥ Πδὰ εϑἰ Ὁ} 156 {Πποσήϑεὶνο8 
ἴῃ “τηουηΐῖ Ερῃγαίπι," Ὀυϊ ψεγὰ ἀεϊεττεά ὈΥ̓͂ 
16 ἔογτηϊδῦϊο σπαγίοῖβ ἔγοι σϑρϊυσιηρς πο 
ἴῃς ἰοννεῦ δῃὰ ἰονεὶ σγουηὰ. ΒΥ οδαγίοῖβ οὗ 
ἴγσοη (ςξ. χὶ. 4) 15 ἴο δὲ υηδογεϊοοά ἙΠαγοῖβ 
διγοησίποηοαὰ δηὰ Πρρεὰ ψ ἰγοη, ϑ0ς ἢ 48 
ΕΓ υδοὰ ΟΥ̓ ἴδε Βεγρίίδηβ (58εῈὲ οὐ ἔχ, 
χίῖν. 7). 

ὔεκγεε!.} ὙὍΠῸ τηοάεγῃ Ζεγίη, “4 Ἰουοῖγ 
Ῥοβι[οη ἴῸΣ ἃ σδρ [8] οἱγ " (1 τἰβίγαπι, "1 υδηὰ 
οὗἨ 5τ.,᾿ Ρ. 131), Ὀυΐ πονν αἰπιοδῖ ἀεβοϊαδῖθ, 
του ὈγΟκεὴ ἔγαρτηεηῖβ, ἱπο  υἀϊηρ ΣΛΔΗΥ 
ΞΡ ΟΡΉΞΕΙ οὗ πηδγῦϊο, ἰηα!ςαΐε 5111} [18 δΔηςϊεηῖ 
ειδληάουσ. Ὑῆς 5ἰἴε ἰ8 πιζῇ, δηὰ (Πθ ἙΟΥ͂ 
τηυδῖὶ ἢδνα δοθῇ ΠΟηΒρίςιΟΙ18 ἔΓΟΤῚ ΘΥΟΓΥ 5:46. 
Ηρῆσε [ἃ παῖυγα! Υ σχῖνεβ 115 πᾶς ἴο ἴπ6 
ὙΠΟ]. ἀϊδιςξ τουηά. “Τῆς νοῦ οἵ 
62Γ6 61 15 ἴπ6 Ὀγοδά ἰονν γδ]]6 7 ννὶοἢ συνθορβ 

τὴ Ζεγίπ Ὀοΐνγθοη ἴῃς τηουπηίδίηβ οὗ ΟἿ δος 
δηά [6 τδῆρε οὗ {|| Ἡ ογπηοη ἀοννῃ οαϑῖ- 
νατὰ ἴο ἴπε Ϊογάδῃ. [{ νγὰ8 τηοϑβὶ ᾿ἰκοὶγ ἴῃ 
118 ν] Ποῦ τπδῖ [Π6 ποσὶ οἱ τῇς Μ|άϊδηϊο5 
νγ48 εῃζατηρο, ἤδη ἴ νγὰ5 αἰϊδοκθὰ ἴῃ [ἢ 6 
Ὡϊξ ἢ ΌΥ ΟἸάδοη (ἀν. Υἱ}. τ, 8). ἼΠ6 »τραῖ 
Ρἰδίη οἵ [6Ζγεεὶ, ςδ] θὰ [ἢ ρῥἰδίη οὗ Εϑάσδοοῃ 
(]υἀππ, 1. 8), ἐχῖθπάβ ἔσο ὐαστηοὶ οἡ ἴῃ6 
γγεϑί ἴο ἴῆς ἢ1115 οὗἩ ΟἸἰθοα, π|{|ὰ Ἡθπηοη, 
αηὰ ΤΑῦοΟΣ Οὐ ἴπο δαϑὶ, ἃ ἀϊδίδηςς οὗ Ὧ8}}} 
δἰχίθθῃ σῇ} 168: δηά 15 Ὀγοδά τ δοΐννοοη [Π6 
ΤΟΓΚΥ͂ π258 οὗ βουΐπεγη Ῥαϊεϑίίης δηά {π6 
Βο]άοΓ πιουηΐδῖη8 οὗ Ο411|66 οἡ ἴῃ ουτἢ, ἰ59 
δδουϊ ἵνγεῖνο σ᾿ 68. [18 ροβι ]ο 45 νγὲ}} 48 
118 ΟΡΘἢ ἀγδθᾶ τῦδκε ἴἃ [6 ἡδίισαὶ ὑδεῖ]6-Βοϊὰ 
οὗ Ῥαϊεϑίϊηο (οἴ. δίδη)ευ, “5. δηὰ Ῥ., 137 
544... πος [ἴδε Ὀοϊοηρεὰ ἴο 558. ΠΓ 
(χίχ. 18), ἃπὰ 15 ποϊεά 85 ξογπηίηρ ρασὶ οὗ [ῃ6 
κἰηράοχῃ οὗ [5 οσπ οὶ (2 ϑ84πι. 1]. 8, 9). [{5. 
ὩΔΊ ἰ8 ΚΆΓΑ ΑΓ ἴῃ ἴῃς ΠΙδίοιυ οὗ ΑΠπδῦ (1 
Κίηρβ, ΧΥΡΙ. ; 2 Κίηρχϑβ, ἰχ. δηὰ χ.". 



Υ. 1η---2. 

17 Απά Τ7οβῆυδ βραΐζε υἱἴο τῆς 
Βουβε οὗ Ϊοβερῇ, εὐεπ ἴο Ἐρἢγαίπι 
ἀπά ἴο Μαηδλβϑβεῆ, ϑαγίηρ, ΤΒου 
αγί ἃ φίελῖ ρεορΐίε, ἀπά ἢδϑῖ ργεδῖ 
Ῥονγοῦγ: ἴδοι 5Πδὶς ποῖ ἤᾶνε οης ἰοΐ 

18 Βυϊ τὰἫε πηοιηϊδίη 5141} ὃὈς 
της; ἕο ἰτ ἰς ἃ νγοοά, δὴά :δοιι 
8ῆλϊς σαΐ ᾿ς ἀονγῃ: δηά (ἢς ουϊροὶη 
οὗ ἴ 8141} θὲ τῇϊηθ: ἴογ ἴπου 5Παὶς 
ἀτίνε οὐ τῆς (ὑἀπδδηϊϊεβ, [που ρ ΓΠΕΥ 
δᾶνθ ἴγοῃ Τῃδγίοῖβ, σπά τῇουρῆ {ΠῈῪ 
δε ϑῖτοηρ. 

ΦΟΘΗΑ. ΧΥΙΠΙ. ΧΥΠΠΠ. 

ΓΟΗΑΡΤΈΕΚΝ ΧΝΠΠ]. 
1 71ε αδεγηαοίς ἐξ “εἰ “ἴ αἱ δλίῥοά. 2 716 
γεριαίραεν οὗ ἐἀε ἰαμα ἐξ ἀεεεγιδεά, αν» α αέσίαάκα 
ἥμ9 σέευέρ ῥαγίσ. τὸ )οεήμα οαἐνέάείά ἐξ ὃν 
ἐσ. τι 7464 οέ αμαά ὀογάεγ ο7 Δερ)αρεέρ. 
21 7Δε» εὐ 6:. 

ὰ 1) τῆς ννῃοὶς ςοπρτερδίίοη οὗ 
πε σὨ] άγεη οὐ [βϑγδθὶ 2386:- 

Ὀ]εά τορεῖμεῦ δὲ ϑἈΠ]Οἢ, ἀπά εεῖ αρ 
τς ἐλρεγηδοὶς οὐ ἐπε σοπρτερδιίοη 
Ποῖα. Απάὰ τε ἰδλπά νγῶβ ποὰ 
Ὀείογε τμεηλ. 

2 Απά τἢεγα γεπιδίπθά δπιοηρ: (Π 6 
σΠ]άγεη οὗ ᾿βγδαὶ βενεη {δ 68, νυνὶ ἢ 

17, 18. Ϊαδῆυδα, ἴῃ βρίϊε οὐ {ποῖγ οὔ͵θο- 
ἘΙοΏ 58, ΟὨἹῪ τεϊϊογαῖθβϑ ἢ8 ἢγϑι ΔΏΒΟΓ ἴο (ἢ 6 
σμ!άγοη οὗἩἨ [οβερῆ, ᾿πουρῇ βοπιοννῃαΐ τθοσο 
δῖ ἰεηνίῃ, δηαὰ ψνΠ γοάϑοηβ τοηἀογεά. 

17. Τδοι “δαὶ ποὲ δαυε οπὲ ἰοὶ οπἶνἿ 1.2. 
ΕΥ̓ ἀϊβροβδεβδίην ἴπ6 (δηδδηϊοβ, ποι 584} 
ἄουδίε ὑπῸ Ῥοσγζίοῃ οὔ ἰαπὰ δἱ [ὨΥ ἀβροβϑὶ. 
ΤΠῈ θυ" νὰ ψ Ὡς ΑΟΥ. Βερίηβ ἴδ6 ποχὶ 
γΈΓΒῈ δῃουϊά θῈ οπδηροά ἱπίο “201. 

18. Ἐχρ δίηβ πονγ με σπΠάγεη οὗἨ Ϊοβερὴ 
ἍΈΓΕ ἈΓΔΟΙΟΔΙΥ ἴο ἀοαυίγα Δῃοῖθου ροσίίοῃ. 

. ΟΗΑΡ, ΧΥΠΠῚ. ὙΠ[8 δηὰ τῃ6 ξο]]οννης 
ςδαρίεσ, {πὸ ἴῃ ἔντο ἰδϑῖ, δίδῃἀ ἰῃ οἴοβε σοῃ- 
Ὠόχίοῃ, δηὰ ἀσβοσῖθο ἴπ6 [οιτοσὶοβ δ] οιοὰ 
ἴο ἴδε τοπηδίηίηρ βεύθη {τῖρεβ. ὙΤΏδ ΠοΪ6 
δοοουηΐ οὗ ἴπε δοιπηθηΐ οὔ [6 ἰδληὰ 8 
ψουηὰ ὕὉΡ (ΧΙχΧ. 49, 50), ὉΥ ἃ τεοίδσθηςθ 
ἴο ἴπε ᾿Ἰῃμογϊϊδηςε βρϑοῖδ! γ Ὀεβίονγεὰ οἡ 
7]οβῆυδ. 

ΤῊς οδαρίοῦ δοῖοσε 18 Ὠδιταῖθβ (1) ἴδῸ 
δεϊηρ ἃρ οὗ {πε ἰλθεγηδοῖε δὲ ΘΏΠΟἢ (σοῦβα 
1); (1) ἴδε βυγνεῦ οὗ ἔπ ἰδληὰ 51:1}}} ἀπαρρτο- 

ἰαϊε (νΈγβεβ 2-10); (3) ἴῃ6 ἱπμογίίδῃοο οἔ 
ὨἰΔΠΔ]ἢ (ΥΕΓΒΕΒ 11-28). 

1, δ2ι:]ο6.} ΑΒῈΣ 411} ονοτί σοϑϑίδησο νγῶϑ 
Οὐεγοοπιθ, ἴθθ ἰΔθογηδοῖϊς τ 115 5δοσοά 
ςοπίοηϊβ νγὰ8 σειπονοὰ ἔσοπὶ 15 ρίδςς οὗ 
Βαίεῖυ δἱ ΟἿΪχαὶ, ἰῃ ἃ σοσΠΟΣ οὗἩὨ ἴπ6 Ἰδηὰ ΠΟΑΓ 
[ῃς ἐβεηνή ἴο ἃ φςεῃίγδὶ ρἷδοθ νβοσο ἴ που]ὰ 
δ ΠΊΟΓΟ ΕΔ51]Υ Δοοαββι]6 ἴο 411 [π6 ἐγίδεϑ ον 
δεῖ δα, ΟΥ Βῃογ!γ ἴο δὲ βεξιθὰ ἴῃ τῆοὶσ 
ποπιεβ. Γἢα 5ἰζυδίίοη οὗ 5ῃ]Οὴ ἰβ βοτηονμαῖ 
ταϊηυ(ο}γ ἱπάϊςαϊεά ἴῃ [υὰρ. χχὶ. το, δηὰ ἱξ ἰ5 
πηἀουδίεα!Υ ἴπε πιοάεγῖ δείδμη ( Ὀΐπβοη, 
11. λόρ  84.}, ἵνο οὐ ἴπγοα τη 68 θασὶ οὗ 16 
τηδλίῃ ν δΔηὰ ΤΑΙΠΕΓ τλογα ἴΠΔΠ ΔΙ ἸνΑΥ͂ 
δεΐνεεῃ [εγυδαίοπὶ δηὰ ΝΑΌ]οι8. 
( Απίὖτνο 1, 19) 5 οὗ ϑΗΠῸἢ 845 σἤοβθη 
ὈΥ͂ ]οβῆυδ ἔοσ ἴπῸ δθδυῖγ οὗ [18 ἴθ. Μοάρθσγηῃ 
ἴγάνε !εσβ, βονγενεσ, ἀο οΐ ποῖα ΔΠΥ͂ βρθοίδ!!ν 
αἴϊταςῖϊνε ἔδαϊυγεβ ἰὴ 1158 ΒΟΘΏΘΙΥ δἵ ργεβοηΐ. 
11 185 ἱπάθεά 1 ρίδοα ψἱϊμουῖΐ ἰηΐογοθζ οσ 
᾿δίοσγ, ὄἽχοθρῖ ἰῷ σοῃηθοϊίοη ἢ τῃ6 τὶς 

7 Ὀβορῆυ8 

δηὰ [ἢ ἰΔθογηδοῖθ. [18 ποῖος 849 1ῃ6 ἡσίΙοὨδὶ 
ΒΑΠΟΙΌΔΙΥ ΠΊΑΥ ἰηάδεεὰ πᾶνε θάέθη ἀεϊοττηϊηοά 
ὉΥ [οϑῆυα, ἢο ἀουδὲ πάθον Ὠἰνίης ἀἶγοο- 
(ἰοη (οὖ ουῖ. χὶϊ. 11), Ὀδοδυθθ οὗ {8 
Ἰηβιρηϊἤοδηςς, ἰἢ ΟΥάΕΓ ἴο ἁνοίά ἰοςδὶ Ἶ64- 
Ἰουδίε8, 88 νγῈ}} 48 θεοδυβα οἵ [18 ροβίτίοῃ ἴῃ 
{Πε νΕΙΥ͂ Ἑςοηῖγε οὗ ἴα ψνῃο]ς Ἰδηά, δηά ρεῖ- 
ΠΑΡΒ 4ἰ8ὸ Ὀδοδυϑε οὗἉ [8 βεο υδίοῃ. [18 ὙΘΙΥ͂ 
ΠΆΙΩΘ (ΞΞ “ γοϑί," 8εὲ6. οἡ Οϑδῆ. χὶΐχ., ποῖς δἱ 
εηὰ οὗἁὨ ομαρῖθγ) ννδβ ΤΠΡΕῊΣ Ὀεδίοννοά 
αἱ {18 Ἰυποΐυτε ποθὴ Οοα μαὰ ρίνοη τὴ6 
Ῥεορΐς σεϑῖ ἔτοπὶ {εἰν ἐπεηΐϊθϑ. ὍΤὴδ ἰδθοτ- 
ὯΔ0]6 ΨΥ] ἢ 118 σοηΐεηῖ5 σοπιϊηοα δἱ ΘΠ] οἢ 
ἀυτίης ἴἢ6 ψιμοἱς ρεγοά οὗ [6 [υάγχο8, αη{}] 
ἴῃ ἴδε ἰδζίεγ ἀδγ58 οὗ Ε]1 [Π6 αὐῖκ νναϑ ἴδίϑη ἴο 
1Π6 ΔΙΤΩΥ ἴο τουδ6 ἴδε βιηκίηρ βρίγι 5. οὗ [ῃ6 
Ῥοορὶα δῇἔον ἴποὶγ ἀεῖθαϊ ὉΥ τπῃ6 ΡΠ: 5τη68 
(1: ϑ84πι. 'γ. 3, 4), δῃά ννὰ8 Ἴοἀρίυγοὰ δῇοσ 
{ΠΕ γ βεοοηάὰ δηά (οἵδὶ ἀεΐδαϊ. [ἴ ψου]Ἱά Ἀρρθαγ 
ἔτοται ἴπ6 ὨοΙΪ 68 οὐὗὨἨὁ δ} 0 ἢ ἴῃ [ἢ ΘΑΥΙῪ οὔδρ- 
ἴεγβ οὗ σ ϑαγγμεὶ, (πὶ ἃ οἰ Ὑ μδά στονγῃ ὑΡ 
τουηὰ ἴδε δαποίυδτγ. ὍΤΠ18 νγὰ8 ὈΓΟΌΔΟΙΥ 
αἴῖοῦ [πε Ὀ4[|6 οὗ ΕθθησΖοσ, ἴάκθη δηά βαςϊκοά 
ὉΥ {πε ΡὨΠβιηε8 (εξ. Ῥ5. ᾿Ιχχυ]!. 6ο-64). 
ἼΠ6 ἀθογηδοῖὶα ἢ 1Π6 τοϑὲ οὗ τὸ βδοσοὰ 
ζυτηἰΐαγο, ἐχοορί ἴΠ6 ἀκ, ἰ5 ποχὶ ποατά οὗ αἱ 
Νοῦ (τ 84πι. Χχὶ. 1 844.). ϑΠΠΟῊ ͵58. δραΐῃ 
τη οηθαὰ ἃ8 ἴΠῸ Ποπηα οὗ ΑἸ ἴπ6 ῥσο- 
ἀρῶ Δη 48 ἃ Οἱ Ὁ ἰη [πε Κίηράοπι οὗ [ετὸ- 
ἅτ ; δαῖΐ τεὐεςϊεα ὃγ Οοὰ ἱξ δεϑιϑ8 ἴο ἢδνδ 

[Δ]]εη ἱπῖο ἀεδβοϊδιίοη δ δῃ δῦ ἀδίς (ςξ 
1ετ. νἱῖ. 12, ΧΧΥΪ. 6). [εγοότὴθ βρθᾶῖκϑβ οὗ ΟὨΪΥ͂ 
ἃ δεν στυΐϊηβ 45 ἰεῖ ἴπογο (“ υἱχ Γυϊπαγυχῃ 
Ρᾶγνα γεβί ρα," Οοπιηι. ἰῇ Ζερῆ. ἱ. 14); 
δηὰ ἴπῸ δοσοιηῖβ οὗ τηοάδγῃ ἴγᾶνθ! !ογβ 21Ὸ 

2-10. ΘΌΓΨΕΥ οὗ ἴπε ἰδηά. 

Ὡ. δευεη ἐγὶδου ] ὙΠὲ ὕνο {865 δηὰ ἃ 
μα], [ἃ Ψ1}1 θὲ τεπιεπιδεγεά, μαὰ διγεδαγ 
τεςεἰνεὰ {ΠΕΣ ρογίοηβ οἡ ἴδε ϑδβὶ οὗ ]οσάδῃ: 
ἰ πόμα ἘΡΗγαίῃη, δηὰ ἴδε σοπιαϊηίηρ ἢ] οὗ 

ΔΏΔΒΒΘἢ ἢδά 4150 θδθη ῥγονϊ ἀθὰ ἔοσ, 25 [85 
θα ἀοβογ θεὰ ἰῃ Τπαρίογβ χυ.-χυ. ΤἬυβ 
ἴδογο τοιηδίηθα 5{}}} βονθὴ τῖδοβ ουϊ οὗ ἴδε 
ἔνεϊνα ἴο δὲ βεϊἰϑὰ ἴῃ {μεῖσγ Ποπηγθ8. 

οι 



ΦΟΘΗΌ. ΧΥΠΙῚ. 

Πλὰ ποῖ γεῖ τεςεῖνεά {πεῖγ ἱπῃοτῖ- 
ΔηςΕ. 

4 Απά Ϊοβῆυδ 8414 υηΐο τς ςἢ}}- 
ἄγδθη οἵ ἰβγδεὶ, ον ἰοηρ σγέ γε ἰδεῖς 
ἴο ρῸ ἴο Ροββ688 ἴῃε ἰδπά, νος ἢ τῃς 
ΤῸΚΡ Οσά οἴ γοιτ ἔλιΠδῖβ πδῖῃ ρίνεη 
ουὴ 

͵ 4 Οἴνε ουὖὲ ἔϊοηι διοηρ γοιι τῆτες 
ΙΏΘη ἴογ “σε τπῦ6: δηὰ 1 ψ}}] βεπά 
16), ἀπά {ΠΟΥ 5}|4}1] τίβε, δηά ρῸ 
ΚΠγουρ ἢ ἴῃς ἰαηά, ἀπά ἀεβοῦδε ἰτ δο- 
οογάϊηρ, ἴο τῆς ἱπμεγίίδηςς οὗἉ ἴμεπὶ; 
Δηἀ ΠΟῪ 512}} σοτηθ ἀραίη ἴο π1ε. 

ς Απά {ΠῈγ 514]}] ἀϊνίἀθς. ἴξ ἰηῖο 
βϑανεὴ ρᾶγῖβ: [υάλῃ 51|4}} ἃθάε ἱπ 
ΤΠΕΙ͂Γ σολϑὲ οα {πε ϑβοιυῖῃ, δηὰ τῆς 
ἽΒουβε οὗἩἨΎ [οβερὴ 31141}1 αϑίάε ἴπ Ἐπ εὶγ 
ςοδϑῖβ οὔ ἴῃ6 ποῖἢ. 

6 Ὑςε 8}|4}1} τῃεγείοτε ἀδβογίθς τῃ6 
Ἰληά ἱπίο βενθῇ ραγῖβ, ἀπά ὃγίηρ {ἠέ 
ἄἰεεογιβέίοα ἈΠΉΘΓ τὸ πια, τῇδ᾽ 1 ΠΊΔΥ 
οδϑῖ ἰοῖβ ἔοσ γοιι δεῦτε δείογε τῆς ΚῸΟΚῸ 
ουγ (οα. 
 Βυῖ τῆς 1, ενϊτεβ8 ᾶνε πὸ ρᾶτί 

᾿Δπιοηρ γοῖ ; ἔογ ἴῃς ργεβιμοοά οἔ {πε 
ΓῸΚΡ ἐς τπεῖὶγ ἱπμβεπίδηςε: δπά (δά, 
αῃὰ Εδυρεπ, δηὰ ἢδὶῇ τῆς τῆρε οὗ 
Μδῃδϑβϑεῆ, πᾶνα γεςοϊνεά τῃεὶγσ ἰῃ- 
Βεπίδηςς Ῥεγοῃά Ϊογάδῃ οὐ τῇε εδϑῖ, 
ννὨ ἢ Μόοβαβ τῆς βεγνδηῖ οἵ ἴῃε ΓΟΚΡ 
θάνε ἴῇεπι. 

8 4 Απά τῆς πιεη ἅγοϑα, δπά νγεηΐϊ 
ΑΥΤΑΥ : Ἀπ Ϊοβῆυλδ σπαγρεὰ τπεηπὶ τῆ δὲ 
ψεηΐ ἴο ἀεβοῦῖρε τῆς ἰλπά, βαγίπρ, 
Οὐ δηά ννδἱκ τῆγουρῇ τὰς ἰαπά, δηὰ 

στιν 

8. ραν ἴοηφ ἀγὲ γε «ἰαελ.} ΤῊ 5 Ὀδςῖ- 
ὙΓΑΓΠ655 ΡΓΟΌΔΟΪ ὅ.Ό 86 ἔγοτῃ ἴδῃς ἰηἀ]ϑροβὶ- 
ἴοη οὗ [6 ρεορὶες ἴο δραηάοη ἴδε ῃοπιδὰ 
118 ἵπ Ὡς ΠΟΥ δὰ θδθη Ὀόοσῃ δηὰ Ὀσεὰ, 
δΔῃηἀἋ ἴο 5εί{ἴο ἴῃ δϑοάο5, δηὰ ΡΕΓΏΔΡ8 4130 
ἔτοτῃ ἃ ἀἴβιῖκο οὗ ἴῃ 6 οχιθι τη δὴν ννατίατο 
Ἰηοϊάοηί] ἴο ἃ σοτηρϊεῖς ἀἰβροβϑοβϑίης οὗ (δἋ 
(ὐδῃδδηϊίαβ. 

4. Τότες »"εη 707 ἐαεῤ ἐγ ἰδε.}] 1.6. Ὀπϑηῖγ- 
οὔθ ἴῃ 411. Τ ες αὐ σψου]ά 6 ηοΐ 50 
ΤΌ ἢ ἴο τηθάβυσο [ἢ6 ἰδηά 45 ἴο ἀθϑοσίδο 11, 

141 ὙΠ τείδγεηςς ἴο [ἢ οἰτ165 ἰξ σοη- 
ἰδιηρά (ςξ, νεγβα 9), [δὲ [οδῆυδ τιὶσῃς Πᾶνα 
[Π6 πηθ8η8 οὗ πηρκίηρ ἃ ΔρΡροσγιοητηθηῖ 
διηοηρϑὶ ἴῃς {τδ65 δοσογάϊηρ ἴο [Πεὶγ νδιγίῃς 
ὨΠΠῚ 

10. ὥ“: ἰοἰ".} 
[8158 νγᾶϑ Ῥτοδαδὶ 

Ου [δ ΖΏΔΠΠΟΥ ἴῃ νἢϊοΣ 
Υ ἄοῃο, 866 ΟὨ ΧΙ͂Υ. 2. 

[ν. 3---1.4. 

ἀεβοῦῦε τ, ἀηἀ σοπμθ ἀραΐῃ ἴο πε, 
ἴδ 1 τηᾶῪ ἤεῖε οαϑὲ ἰοΐβ (0 γου 
δείοτε ἴῃς ΠΟΚῸ ἴῃ ΘΏΠ]ΟΝ. 

9 Απά τς πῆθη ψεηῖ δηά ρδϑβεά 
(Ὠτουρἢ ἴῃς Ἰληά, ἀπά ἀεβογ θὰ [τ ὉΥ͂ 
οἰτίε5 ἱπῖο ϑβενθῆ ραγίβ ἴῃ ἃ ὕδοοζ, δηά 
ςδπια ἀραΐπ ἴο [οβϑῆυδ ἴο ἴῃς Ποϑῖ δἵ 
ΘΏΠ]ΟΝ. 

10 ΄ Απά 7]1οϑῆυδ οδϑὲ ἰοΐβ ἔογ 
(δηλ ἰῃ δ8Π| 0 Ὀεΐίοτε τῆς [ΧΟΚῸ: 
Δῃὰ {πεῖ Ϊοβῆυδ αἀϊνἀεἀ τῆς ἰΔπὰ 
ππἴο ἴῃς ΤΠ] άγεη οὐὨἨ 1βγδεὶ δοςογάϊηρ 
ἴο {μεὶγ ἀϊν͵ 5] οη8. 

11 ΄, Απά τε ἰΙοῖ οὗ τῆς πΠδε οὗ 
τῆς σμ]άγεη οἵ Βεη δηλ σᾶπηθ ὑρ 
Δοςοζάϊηρ ἴο {πεῖ ἔπ} 1168: δπά πε 
ςοδϑῖ οὗ {πεῖν ἰοῖ σδπια ἔοστῃ Ὀεῦνεεη 
ἴῃς ΤὨΙ]άγεη οὗ [πάλῃ δηά τῆς ςἢ]]- 
ἄάγεη οἵ [οβερῇ. 

12 Απά τΠεὶγ Ὀογάεγ οα ἴῃς ποιίῃ 
846 νγδβ8 ἔτοπι [ογάδη; δπὰ ἴῃς Ῥογάεγ 
ΕΠ πρ ἴο ἴτε 5146 οὗ [απο μο οἡ τῆς 
ΠΟΙ 5146, ἀπά νγϑηῖζ Ὁρ Τῆγουρῇ [ῃ6 
τοι ΠῖΔ!]η8 ννεβίνγαγά ; δηά [ἢδ ροΐηρβ 
ουξ 1δπεγεοῦ νγεῖε δῖ ἴπ6 τ] ἀε πο 88 οὗ 
Βειῃ-ἄνεη. 

11 Απά τες δοάεσγ ψεηΐ ονοῦ 
ἔγτοῃῃ ἴμεηςς τονναγά 1,12, ἴο {πε 5146 
οἔ 1,2, ψὨϊςἢ 2. Βεῖἢ-εἰ, ϑουτῃνναγά; 
Δηά τῆς Ὀογάογ ἀεβοεπάεά ἴο Αἴδγοιῃ- 
Δάλι, πεᾶγ τῆς ἢ}}} τῆαι ἐδ ου τῆς 
βοιἢ 814ε οὗ τῇς πεῖμεῦ Βειἢ-Πογοῃ. 

14 Απμά τῆς Ὀογάεσ ννᾶ8 ἀγανγῃ 
ἐδέπεσ, ἀπὰ ςοπιραββεὰ {Π6 σοΥΠεΓ οὗ 
τῆε 8ε8 βοιυτηννατά, ἤοπὶ τῆς ἢ1}] τῃαῖ 

11-28, [ῃΠογϊΐδηοε οὗ Βεηϊαπιη. [ἢ 1015 
ἀεβοσίριίοη {δὲ Ὀουηάδτίε5 οὗ ἴῃς ἰσῖρε ἃζὲ 
ἢγϑί ρίνεη (σεγθεβ 111-20); ἴδεη ἴῃ6 Οἴ168 
416 δηυχλογαϊο (ΥΟΓϑ68 21-28). 

12, 18. Τε πογίδοσγηῃ Ὀουηάδλιγ οὗ Βεῆ- 
διϊη οὗ σουγϑα οοἰποϊάἀοά, 50 ἔδΥ 45 ἰΐ ὃχ- 
ἰεπάεά, ἢ (ἢε ϑδουΐποση Ὀουπάδυ οὗ 
ἘΡὨγαίπι δεῖ ουἱ ἴῃ χυὶ. : 5844Π. ΤῊς ροϊηΐβ 
Πεγε παηεὰ ἤανε Ὀεεῃ Αἰγεδα  πιεηϊοπθᾶ 
ποτα, Ἔοχοορί Βοίδδνθη, νυν Ὡς ἢ 15 τὰ ἴῃς πεὶρἢ- 
Ὀουτῃοοά οὗ Βείδεϊ. (δες οἡ Υἱ. 2.) 

14. απᾶ εο»ηρα“σεαἦ ἐδὲ ξΟγΠΦΡ ΟΓ᾽ ἐδὲ :εὰ 
σομέδαυαγά.}ὺ ἈοηάοΣ “διῃὰ ὰπγπϑὰ οἱ τ89 
τοδί εἰδο δου υᾶτὰ." ὙΠ Τηεδηϊηρ 15, 
(παῖ δ 1νονγοῦ Βοῖἢ-οσοὴ {Π6 ποσγίδοσγῃ θουη- 
ἀλτγ- ἴηθ οὗἨ Βεηϊαπηη εὐτνεὰ τουηὰ δηὰ σδΏ 
δου ϊπυναγά,--- ΒΕ -ἤοσοῦ δείηρς 118 ΘΧΙΓΕΠΊΘ 
Μ ΒΙΘΓΙΥ Ροϊοΐ, ὑπ 



ν. 15--24.] 

ἰοίᾷ Ὀείοτες Βεῖἢ-ἤογοη βουτῃνναγά ; 
.«ἃπἀ τῆ6 ροΐπρβ οἷἱἭιτΠεγεοῦ νγεῦε δὲ 
Κι τ] - δὶ, νας ἢ ἐς Καὶ Π)]41}-Ἴ εαγίηι, 
ἃ ΟΕ οὗἩἉ τῆς ἙσΠΠάγεη οὐ Γυάδἢ : 1818 
τυας τῇς νγεϑῖ αιιλγίεγ. 

Ις Απά τῆς βου} ΔΌΔΓΙΟΓ τῦσς 
ἥτοτῃ ἴῃς δπὰ οἵ Καὶ [γ]|41}}-͵δδγίηι, δπὰ 
ἴῃς θογάεγ νγεπξ ουἕξ οπ ἔπε νγεϑῖ, δηά 
ννεηῖ οὐξ ἴο τῆς νγ86}] οὗ νγαῖθιβ οὗ 
Νερβίοδῃ: 

Ι6 Απὰ τῆς δογάεγ σᾶπὶιὲ ἀἄονγῃ 
ἴο ἴῃς εηά οὗὨ ἴδε πηοιιηίδίη παι ἠέ 
δείοτε {πῸ νυ] εν οὐἩ ἴῃς 5οη οὗ Ηϊη- 
ποπὶ, απά ΜΏΪΓἢ ἐς ἰῃ τῆς νδι]εὺ οὗ 
(Π6 ρσἰαπῖβ οἡ ἴθ ποιίῃ, ἀπά ἀε- 
ΠῚ ἴο ἴδε νδ]]εγ οἵ Ηϊπποπι, ἴο 
ἴδε 5,46 οὗ Τεθυϑὶ οἢ ἴῃς βου, δηά 
. ἀεβοοπάεά το Επ-τορεϊ, 

17 Απὰά νγ8 ἄγαννῃ ἔγοπι ἴῃς πογίῇ, 
,᾿ Ἀπ ννεηῖ ἔοσ ἴο Επ-5}επγεβῆ. δηά 
ὑψεηΐ τῇ τονγαγά (ὐε! ]οτἢ, νυ Ις ἢ ἡ: 
ΟΥΟΓ ἃρδίηβι τῆς ροίηρ 'ρ οὗ Αἀυπ)- 

“ «". 15. 6. ΤΊ Πι, ἀπά ἀεϑοοπάεά το “ἴε βἴοῃε οὗ 
Βαδδη τῆε βοὴ οὗ ειυδεπ, 

ΦΌΘΗΌΔΛ. ΧΥΠΠΠ. 

18 Απά ρδβϑεὰ δοηρ ἰονγαγά τῆς 
8146 ονεσ 
δηὰ ψψεηΐ ἀοννη ππίο Ατγαρδῇ: 

19 Απά τῆς θογάεγ ραβϑεὰ δοηρ ἴο 
της 8,46 οὗ Βειἢ-Πορλἢ ποιιπνναγά: 
δηά τῆς οιροίηρβ οὗ ἴῃε θογάεσ νγοῦα 
Αἴ ἴῃς ποιτῇ ΌΔΥ οὗἉ πε 821: 8ε8 δἵ ἴ Ηεδ. 
τῆς βοιιι ἢ οἐπά οὗ Τογάδη: τηϊ8. εὐαε ἡ 
[δε βοιἢ ςοδβῖ. 

20 Απά Ϊογάδη νγᾶβ8 {π6 θογάογ οἵ 
ἴξ οἡ τῆς οαβί 8:16. ὍῊΪ8 τῦσς τῆς ἰπ- 
Πετγίϊδηςε οὗ [ῃ6 σὨΠ]άτγεη οὗ Βεπ͵]δηλίπ, 
ΌΥ τῆς οολϑῖ8 {Ππογεοῦ σουπάὰ δδουῖ, 
Δοςογάϊηρ; ἴο {ΠεὶΓ ἔπ. 1168. 

21 Νον ἴδε ςοἰκίε8 οὗ τῆε {τΠη}6 οὗ 
τῆς ΤΒ]άγεη οὗ Βεπ)]απιη δοςογά- 
ἴηρ ἴο {ΠεὶΓ [ΔΠ}}}168 νγεῦε [επῖςθο,. 
Δη4 Βειἢ-ΠΒορίδῃ, ἀπά τῃῈ νᾷ]}εῪ οὗ 
ΚεζίΖ. 

22 Απά Βει-ἀγαρθδῆ, δηά Ζεηιδ- 
ταῖτι, ἀπά Βειἢ-εὶ, 

22 Απὰ Ανίπι, δαηά Ῥαγδῃ, δηά 
Ορῆγδῇῃ, β 

24. Απά ΟΠερμδι- δατηπιοπδὶ, δη 

ἐδεὲ φοίπφιε ομῇ ἐδέγεοῦ «ὐεγε αἱ Κὶγγα:δ-δααὶ, 
«υδίεῦ ἐς ιν αἹδιϊεαγένι.} 1. ε. Κι αιῃ- 48], 
ἃ (ΟἿ οὗ [υάἀλῃ (566 ΟἹ ἰἴχ. 17), γ)λὰ8 ἴῆ6 

ἴηϊ -δ ὑνῃο ἢ (Π6 ννεδίοσῃ δογάεγ οὗ Βεη- 
ἡλτλΐη ἴοστηϊηδϊο. Ηδγο πάθεα ἰξ ἐογπηθά δλῃ 
δηξὶς, δηά ἴπῸ 1ἴπη6 ἰυγηρα Θαϑιννασά ἀραὶη ἴο 
ἔοστη ἴθ βδουΐῆογῃ δου ΔΤ οὗ [6 {Πῦ6 
δεΐψεεοη “ δηὰ [πά δῇ. 

16-10. ϑουῖῃ δογάου οὐ Βεοηϊαπγίη, Ἵοΐη- 
αἀϊηρ ἔοπὶ ἴδεῈ δηρὶε ἤθὰσ Καὶ γ]αῖἢ-Ἴ ασίτη 
ψτἢ ἴἢ6 πογίδογῃ Ὀουπάδλιγ οὗ [υάδὲ, ἀ6- 
Βοσδεά χυ. ς-9, ὀχοορί [παϊ {86 ]ἰη6 15 ἰγαορὰ 
Βοσο ἔἴγοσῃ νγϑϑί ἴο δαϑῖ. 

41-928. Οἰξίεβ οὗ Βοηϊαπιίη, ἴΏ πυτηδεῦ 
ἔποηῖγ-8|χΧ. ὙΠεβθ6 ἅγὸ αἰνἀδα ἱπίο ἵνο 
ΕτοιΡ5,---[ἢ6 ἢγϑὲ (γογβο8 21-24)} σοηϊδιηϊησ 
ἵποῖνε ἴονγῃβ ἴῃ ἴῃ6 δαϑίοσῃ αἀἰδίπςὶς οὗἉ [Π6 
{πε ; [πε οἴδοτ, ἔουτίοοη ἴονγῃβ ἴῃ ἴπ6 νγοϑῖ- 
ΘΓ Ρογίοη (τ Γ565 2ς5ς-28). [{ 15 γε) κϑῦϊο 
(μδῖ (πὸ ἴνγο ῥγΙ ΘΕ οἰἘ165 οὗ Αηδίμοῖ δπὰ 
ΑἸτθοη (εἶ. οἡ χχὶ. 18) ἂγὸ οπητῖθα ΠΟΓΘ. 
ΤΠ5 σδὴ ΟἿΪΥ Ὅ6 τοραγάθα 45 οπὸ διποηρϑῖ 
ΤΉΔΩΥ ἰπα δι] οη5 ἔουηά ἴῃ [5 ἀπὰ {πε ποχὶ 
οδδρῖοσ [μὲ [86 ἰοχὶ 15 ἰὴ στοαῖ ἀϊδογάθσ. 

241-214. Ἐλβῖοσῃ ἴονγῃβ οὗ Βεῃ)απλη. 

41. Οὐ [εσίοδο, 566 οἱ ἱϊ. 1; Βοῖῃ-Πορ δῇ, 
Οὔ χνύ. ό. 

Καί 9.) Κεςι:".}] Νν τις Ε»ιοῖ- Κεχίς, 458 
ΧΧ., Τυϊπεν, ἄς. Α γα εἰ Κακπὶς 15 
τηλυκοα Ὁ  δη ἀς ψεϊὰε ἢ ρτοδῖ ἀϊβίδηςε 
θαϑῖ οὗ ̓ ογυ δ} οτα. 

22. Βείδεαγαδα.] ὅ6ε ΟἿ ΧΥτ. 6. 

Ζεριαγαἶ»..}] 1... “Ὑἴἷἵζσοὺ ψοοάρὰ ἢ1115.; 
ΤΠΘ ὨΔπὶθ ΟσουΓΒ οἰβονθοσο [που ρἢ ἠοῖ ἴῃ 
[δε βδᾶτῖθ πο ῃθουτγῃποοά. (αἔ, 2 (ἤν. χιϊ. 4; 
«ἢ σεη. χ. 18.) ὙΠΟ ῥΐδοθ όσα πιοηϊοηρά 
15 ϑιιρροϑβοᾷ ἴο δὲ ἴδε συ ϊῃ8 ςδ]]εὰ Ευ-δώνιγαῦ 
ἴῃ δὴ ἀς Ν᾽ ε]ἀε᾽ἶ8 πιᾶρ, οὐ ἴδε τοδὰ ἴτοτι 
]εγυϑβαίετῃ ἴο [ετςδο. 

Βειδε. 8εε οἡ ΥἱἹ,. 2. 

28. “υἱ»ι.} 1.6. ταῖῃ8. ὙΤῆ6 ῥἷδοα 15 υῃ- 
Κηοννγῃ. 

Ῥαγα δ. Ῥογῆδρβ [6 ἔαγα τηλυκοὰ ἴῃ ἡ δη 
ἄς Μεϊοβ πὰρ, δῦουϊ δα Ὀοϊνγέθῃ 
7]ογυβαίοπι δηά [οτςδο. 

Ορῥναδ)] ΑΡρδαγθηῦ ἰδ Ορῆγαῖ οὗ ἱ 
54π|. ΧΙ. 17, Ὀυϊ ἴο 6 ἀϊδιίησυ ηοα ἔγοτα 
ἴῃ6 Ορῆγδῃ οὗ Ϊυξ. Υἱ. 11, ψΠςἢ, 48 Ῥεῦ- 
ἰαϊηΐηρ ἴο ἴπ6 ἔν οὗ ΟἹ άδοη, δεϊοηροά ἴο 
ἴη6 {πδὲ οὗ Μαπδϑβοῆ. [{ 18 Ῥγοῦδου [ἢ 6 
Ἐρδγαίῃ οὗ 2 (ἢγ. χῆ!. 19, δηὰ ἴπε ΕΡἢγαὶπι 
οἔὗ 8[. ]οῇη χὶ. ς4ᾳ. Ἀοδίηβοῃ (" Β. Κ.᾽1. 447) 
ΠΟΠ᾽ οἴ ΌΣΑΙΙΥ ἰάἀθηςβεβ ἰἃ στ Ἐν-Ταῤριδεδ, 
ου ἴδε τοδὰ ἔγοτῃ [6γιιβαίθπι ἴο Βεῖδεὶ. 

24. Οῤεῤῥαν-δασηινιοπαὶ απὦ Οβδῥηΐϊ. 
ἼΠο656 ΡΪδοθβ ἅτὸ δηθὰ ἤογὸ ΟὨΪΥ, δηδ ἅγὰ 
ἘΠ ΚηΟΤΏ. 

Οαδα.}] ΤΠ 5 πᾶτηθ, κὸ ΟἸδοας, Οἰδθοη, 
ἄχε. («ἢ οἡ ἴχ. 3), ἰηἀϊςδἴ65 ἃ ἴονγῃ ρἰδοθά οἡ 
4 ὮΣ], δηὰ οσουΓ5 γεροδῖθα!υ 1ἢ νάσίουβ ἔΌΥΤΩ5 
ἴῃ ἴδε ΤΟΡΟΡΤΔΡΩΥ οὗ Ῥαϊοϑποθ. Τῆς ἴον 

'π8: ᾿Αταῦδἢ ποτγιμιγαγά, ὑπ 



94 ΦΟΘΗΤΙ͂Α. ΧΥΝΠΠ1 ΧΙΧ. 

Ορμδηὶ, αηὰ (σαδθα; τνεῖνε οἰτἰε8 ἢ 
{μεὶγ ν]]λρα8: 

2ς Οίδεοη, δηὰ βδιιδῃ, δηά Βεε- 
ΤΟΙΣ, 

26 Απά ΜιίΖρεῖ, δηά (Περῃίγδῃ, 
δηὰ Μοζδϑῇ, 

27 Απὰ Κεζοηι, δπὰ ἴτρεεὶ, δηά 
᾿ΓΑγαίδῃ, 

28 Απά Ζεϊδῇ, ΕἸερῆ, δηά Ϊεδιυιὶ, 
ψῃὶο ἢ ἐς 7εγυβαίεαι, (Οἰδελίῃ, σηπά 
Κι; ἰουγίδθη οἰτίε8 ἢ ἘΠΕΙΓ 
ὙΠ ]Άρε8. ὙΠ18 ᾿ς τῆς ἱπῃογίίδηος οὗ 
τῆς ΤΠ] άγεη οὐ Βεηϊαπιίη δοςογάϊηρ 
ἴο τΠεὶγ Δ Π}}1168. 

ν. 25--Δ. 

ΟΗΑΡΤῈΚΒΚ ΧΙΧ. 
1 7Ὰε [οὶ 977 δένιδονε, 1ὸ 9. Ζεύμίμη, 17 67 
ἡπαεαγ, 24 οΥΓὙ “1: ἦθγρ. 32 οὗ Λαῤλίαξ, 
40 ογ ϑαμ. 49 781: εὐὲϊάγεμ ὁ 7εγαεί ρθε 
» ἑμλεγήαρος ἰο οελμα. 

ΝῺ {δ 8δοοηά ἰοῦ σδπὶς ἔοσιῃ 
ἴο δίπηεοῃ, εδη ἴοσ τῆς τς 

οἔ τε ΤΠ] άγεη οὗἨ διπιθοη δοοογάϊηρ 
ἴο 1πΠεὶγ ἔδ}}}168: δά τῆ 6ῖγ ἱπῃογίῖ- 
Δης6 ννὰ8 ψ ὮΠΠ τῆς ᾿ΠΠοΠ ἴδηος οὗ 
τῆς σὨΠ]άτγεη οὗ Γάλῇ, 

2 Αμά τῆογ Παά ἴῃ {πεῖγ ἱπεγίτ- 
δῃςς Βεεγσβϑῆεθδα, αηά δῆενα, δηά Μο- 
Ἰλάδῃ, 

Ὀεΐοτε υ8 8 ποῖ ἴο δ6 οσοπίουπάοα πιτἢ τΠ6 
“ ΟἸδεδῇ οὗ 8411] " (1 ϑδιη. χ. 26; χὶ. 4, ὅζο.), 
[(Πς ἴνγο ῥίδοεβϑ Ὀείηρ ἀἰβιϊησιυ 5ηθα ἴῃ [5. χ. 
29, Ὀυϊ ἰ5 ἴῃς Οἱ οΔἢ οὗ τ ϑᾶπι. χίϊὶ. 1ς, 1ό ; 
χίν. 5, τό, ψῆεγε, Ὄχοθρῖ ἴῃ ἴῃς ἰδὲ ρῖδοθ, 
[ῃς Η ῦγεν ἢ48 Οὐθα, νοἢ 15 ππάουδιθαϊγ 
[Π6 οοττοςοῖ τοδαάϊηρς τπγουρῆουῖϊ. ΤῊ ΟἿΥ 
45 ΟἿΘ οὗ ἴποβϑε δϑϑιρῃθδα ἴο ἴπ6 [1,ον 8 
χχὶ. 17), δηὰ ΑΥ̓͂ οὐ {Π6 πογΐποττι Ὀογάοσ οὗ 
υάλῃ. ((Οξ 2 Κ. χχί. 8 ; Ζεςῖ. χίν. 10.) 

[1 ννὰβ ἰὈτῆοὰ ὉγΥ Κίηρ 484 (1: Κ. χυ. 22; 
2 ΟἾνγ. χυΐϊ. 6), δῃηά 58 πιθῃη[᾿οηϑά 85 ἱπῃδθιοὰ 
δῆτε [Π6 σλρΌνΥ (Νεῖ.. νἱ]. 30). [{ 5 ἰάθη- 
ΌΠδεά Ὀγ Ἀοδίηβοη (' Β. Κ.᾽ ἱ. 440) ψ ἢ τς 
τποάθγῃ υεόα, Ἰγίηρ, οἡ ἴδε 5:46 οὗ ἃ ἀδὲρ 
ΤαΑυΪη6 ΟΡροβίίε ἴο Μ|ςππιαβῆ, ἴπ6 τπηοάογῃ 
Μωδριας. (ΟΕ 1ἵ ϑαπὶ. χίὶ!. 1 ἢ Ὑοῦθο 23 
οὗ [6 βατδ σμδρίθσ) ὙὍΠδ ἕπου β “ ΟἹ Ῥθδῇ 
οὗ 841}, οὗ “" ΟἹθεδῃ οὗ Βεηϊαγηῃ, 15 τηθῆ- 
Ἐοηοα βϑοραγδίο!Υ ἴῃ σϑῦβα 28. [{ ἸΔΥ δ πὸ 
δτεοαὶ αἰϊδίδηοςς βουῖἢ-γεϑῖ οὗ σοῦ, οὐ ἴδὸ 
ἢ τοδᾶ ἔτοπὶ [ογυβαίοτη ἴο Βεῖπεὶ, ἀπά 18 
ΡΓΟΌΔΟΙΥ ἴο ὕὃε Ἰοοκεά ἔογ ἰῃ πε ἸΟΑῪ δηὰ 
ἸΙϑοϊαιεὰ Τρωίεϊ-εἰ- Εὼώ, ((Ε, Ἀοδίηβοη, " Β. Κ.᾽ 
1, 577-579.) 

25-18. ὟΝ ἐβίεσγῃ βῥτοὺρ οὔ Βεηϊδηγα ο1[168. 

28. Οἰδεο". 866 ΟἹ ἰχ. 3. 

Ἀαρνιαδ.) 1. 5. “ἸΟΩ͂Υ ; ρῥγοῦδγ [Π6 
Ὡδῖνο ἴον δηὰ δροάς οὐ δα 6] (1 54π|. ἱ. 
19; ΧΧΥ, 1). [τ 18 οοηποςῖοα ἢ ΟἹθοΔἢ 
δηά Οεῦδα, 8. χ. 29 (ςἔ [υάξ. χῖχ. 11; τ Κ. 
Χν. 17 δηᾶ 22; ΕΖ. ἰϊ. 26). ΤΠ οχαςΐ 5ἰἴ6 
οὗ Ἀδπιδῆ 18 υποοτγίδιη (5εε Ἀοδίηϑοη, "Β.Κ.᾽ 
ἷ. 459; 1ϊ. 8-10). 

Βεεγοὶ δ.) ἘΡΟΥΤΆΟΥΥ οης οὗ {πε ἀεροθη- 
ἄδης!ε8 οὗ Οἴδθοη. (δεὲ οὔ ἰχ. 17.) 

26. Μίκρεφ ὙΠ 5 ποὶ ἴο δ6 οοη- 
ἔουπάοα ψῖῖρ τῆς ΜιΖροῇ οὗ χνυ. 18, νης 
ὑγὰ8 ἴῃ (Π6 Ἰονδηᾶ οὗ [πἀλῃ. ὙΠ6 Ὠδπιο ἰ8 
ΟΟΙΏΓΏΟΏ (866 ΟἹ χὶ. 3). ἼΠὸ ΜιΖρεῆ ἤεγα 
Ὠαιοαὰ 15 [πὶ ψΠογο ϑαπιυοὶ Ἰυάχεοά 16 
ῬΕΟΡΙε δηά οδ θά ἴβοῖὶ το ΘΠ Γ ἔογ (ἢ εἰθο- 

ἄοηῃ οὗ κῆρ (εἶ 1 ϑδηι. νἱῖ. 5-16: χ, 17 
544.), δηὰ ἰη ἴπε ΟΠπα] δ {{π|65 νγὰβ ἴῃ γοϑὶ- 
ἄδηςο οὗ Οεάδιδῃ, [πὰ σοόνόσθοῦ (1: Κ. χχν. 
22 οΣ [6Γ. ΧΙ]. 41). [Ὁ 185 [16 Μαβρῖιᾶ 
οὔτ Μδος. 11. 46, “ονεῦ δρδίηϑί [Θγιιβ4]6πὶ," 
ΦΤΏΡΘΓΟ [ΠΟΥ ῥγαγοᾶ δἰοσεϊ πα ἴῃ [5γδ0].ἢ 
Ἀοδίηϑοη (" Β. Ἀ.᾽ 1. 460) ἰάἀδηςῆε8 ἃ στῇ 
Νεὸν ϑα»"αυἱ!, ἀουῖ ἔνθ πλ1}165 που ἢ-νεϑὲ οὔ 
[ΘΓ βΆ] 6 πὶ. 

Μοχαρ.] ῬΤΠ18 ὑἷδοθ 185. ὩΠΚΠο, 48 ΓΘ 
4150 ἴπὸ [ΣΟ Ο ἡδλπηρά ἰὴ ἴπῸ ποχί γοσϑο. 

28. Ζεϊαὁ. Τὸ Ὀυσία]-ραος οὗ 5411 δηὰ 
ἢϊ9 ΚῬΙΏΠΥ (2 88π|ι. χχὶ. 14), Ὀυϊ οἴπογινῖβο 
ὈΠΚΠονΏ. 

Ἐκρδ ΤΙ ρῥἴδοθ 18 4150 Ὡηκηοννῃ. 

«εῤιαὶ, «υδίωδ ἐς ψεγιαίοι.} ΟΕ, χν. 8, 
δῃά 566 ΟὨ Χ. 1. 

Οἰδεα! δ. Ολἰ]εά αἷδο ΟἹδεδῖ δηά Οἰθθδῃ 
οὗ Βεηΐαιιη, [υἀξ. χῖχ. 14, δηὰ Οἰδοδὴ οὗ 
541}, 1 ὅδ. Χ. 26, ἄζς. 866 οἡ νογϑὸ 13. 

Κιν γα! δ Νοῖ ἴο θὲ οοπίουπάοα ΜᾺ 
Κιτ)ῖἢ-  ατῖπι, Ὡς ἢ ννὰ58 ἃ [πάλης ἴοννῃ 
(χν. 60), δΔηὰ [5 511} υηάϊ!δοονεγεά. 

ΟΗΑΡ. ΧΙΧ. 1-9. [ππογϊδπος οὗ δἰ πηθοῃ. 
ΤὮ15 ννὰ5 [Κεθη (νεσβε 9) οι οὗ ἴδε ρογίίοῃ 
οὗ [υάδῇ, ννῃϊοἢ Ῥγονθὰ οἢ Ὄχροσίεηςε ἴο ὃ6 
ἸΑΥΡΟΥ 1Δὴ ἴπ6 πυροῖγβ οὗ ἴπαὶ {Πῦὃ6 Γὸ- 
αυϊτεά. ΤΠο διπηθοηϊΐε (ΟἸΤΊΟΥΥ 185 ἐ6- 
βου θεά ὈΥ 18 ἴον, οὗ Ὡς ἢ ἐουγίοοη (ΟΥ 
858 ΜΟΙΒ6 6 τοοκοῇβ [ποθ πὶ, τὨϊγῖθθ ἢ) ΜΟΓΟ ἴῃ 
1ὴε Νεροῦ, ἀπά ἔουγ οἴδπογβ, παπγθα 1Π γΈΓβα 7, 
ΡΑΙΕΥ ἰη ἴῃς ΝΈροῦ, δηά ΡΑΓΕΥ ἴῃ “ἢ νά ]]ογ "ἢ 
(εξ, χν. 32 ἀπά 42). Τῆς οἰἴ68 ἅτε δραίῃ 
βεῖ οττἢ ἴῃ 1 ΟἾΓ. ἵν. 28.332, ΜῈ ΘΟ ΠΊ6 ὨΠ τ - 
Ροτίδηϊ αἰ βθγθηςθβ ἰῃ βρε ας, ν ἢ ἴῃς δα ]- 
Ὀοη οὗ οπα παπιὸ (ἸΟσἤθη, τ ΟἾγ. ἵν. 32) 
ἴο ἴδ δβοοοηὰ ρτοὺρ, πιδκίηρ ἰἃ ἔνε ἴοννῃβ 
ἰηϑῖο!4 οὗ ἔουγ; δηά ἴδ οπχὶϑϑίοη οὗ δηθθα, 
ψΠΙοἢ 18 πηοπίϊοηθαὰ ἤεῖα ἰῇ νεῦβο 2 ποχῖ ἴο 
Βοογϑμῃοῦα. ΤΠ οπιἰϑϑίοη, Ποινουοσ, 18 ρΓῸ"- 
ὈΔΌΪΥ δἼοςϊάφηϊα!, 5οπηθ ΘΑΥΓΪΥ σΟργὶσὶ Βανίην 
ογογϊοοκοὰ ἴδ ψόογὰ 586, τνῃϊομ ΟΟΥΓΟ- 



γ. 4--112.} 

Απά Ηδζαι-βϑῃυαὶ, δπά Βαίδῃ, 
δηὰ ΑζΖεπι, 

4 Απά ΕἸιτοϊδά, δηὰ Βείμυϊ, δηά 
Ηογηιδῇ, 

ς Απά ΖΚ, αρ, ἀπά Βειἢ-τλγολ- 
Ὀοῖῃ, ἀπά ΗλζΖδι-ϑιυιϑβδῇ, 

6 Απά Βει-Ἰεθδοῖῃ, δηά δὅδαπι- 
Πα; τὨϊγίθθη οἱτίοβ δηά τῆς νἹ]- 

65: 
7 Αἴη, Κεπιπιοη, ἀπά ΕἸΒογ, δηά 

Αϑβῆδη; ἔοι οἰτίοβυ δηά τποὶσγ νἹ]- 
Ϊλρεϑ: 

8 Απά 81] {π6 νἱ]αρεβ τ[Πλὲ τυόγε 
τοιυπά δϑοιξ τἢε86 οἰτ6ε8 ἴο Βδδίδι"- 
Ὀεεῖ, Κδπιδῖῃ οὗ [πε βδουῖ!. ὉΠΪ8 ἐς 
[ἢε ἱπμεγίῖδαπος οὗ τῆς τε οὗ τῆς 
σὨΠ]άτεη οὗ δίπιεοη δοοογάϊηρ ἴο τῆς! γ 
[Ἀγ 1]1ς8. 

ΦΟΒΗΤΙΙΑ. ΧΙΧ. 

9 Ουτοῖ δε ρογίΐοη οὔ δε οὨΠ]Πάγεῃ 
οὗ Τυάλῃ τυα: τῆς ἱπμεγίίδηςε οὗ ἴΠ6 
σὨΠ]άγεη οὗἩ δίπιεοη: ἔογ τῆς ρατὶ οὗ 
τῃε ΤσΒη]άγεη οὗ [υδδῃ νγᾶβ ἴοο πλιςῇ 
ἔογ τῃεηὶ: τπεγείοσε τῆς ΤοὨ]άγεη οὗ 
δἰηχεοη ἢδά τῃεὶγ ἱπμεγίίδησς ψ ἢ 
τῆς ἱπῃεπίδησε οὗ τδεηι. 

Ιο ἢ Αμά τε τπἰγά ἰοῖ σλπια ὉΡ 
ἴογ τῆς σμ]άγεη οὗ Ζεδυΐαη δοςογάϊηρ 
ἴο {πεῖν ἔπι] 1685: δά τῆς δογάογ οὗ 
«πεῖν ἱπβείδηςος ννᾶ8 υπῖο δαγιά: 

11: Απὰ {πεῖὶγ Ὀοιάεγ ψεηῖ ὺρ 
τονναγά τῆς 864, δηά Μαγαίδῃ, δπά 
τελοῆεά το ᾿λαδθδβῃςιἢ, δηὰ γελοῃοά 
ἴο τς γίνεγ τῃδῖ ἐς θείοτε [οκπεᾶπι ; 

12 Απά τυτηεὰ ἤοπι ϑαγιὰ δδϑβῖ- 
νγατὰ τονναγά τῆς ϑ8ιηγϑηρ υὑπῖο τῆς 
Ὀογάεγ οὗ ΟἸβου ἢ -ταῦοτ, ἀπά ἤδη 

δροηὐβ ἢ (ἢ6 ἰοττηϊηδίίοη οὗ [26 πδπιὸ 
Ῥγεςσθάϊηρ, ΟΥὉὈ ΡΕΓΠΔρ5 τεραγάθα [ἃ 848 ἀποῖπογ 
δΙΟΓΟΓ πᾶπλς οὗ ἴῃ6 βδπὶῈὸ ρίἷδοο. ὅϑ6θᾶ 
ΔΡῬΘΑΓΒ ἴο Ὀ6 τοργοβοηϊοα ἴῃ χυ. λό ΟΥ̓ ΘΠ πΊΔ, 
τοὶ " Ὧ0 ἀουδὶ ἃ ἀϊδεγεηξς ἴονχῃ ἔσοπι Βεοῦ- 

- 

2-7. ΤΟ ἴονγῃβ ἤόῖὸ ρηυπιογαῖοα ἤᾶνὸ 
Ὀδεοη βροόκθϑη οὗ ἴῃ χυ. 26-32, δῃηὰ 42. 

Θ. Τδίνγίεε εἰ..1] Ἑσουγΐδεη πδΠΊ65 ἢανς 
Ὀδδὴ γίνθη. Τῆο ΕΥἾΤῸΓ 18 ὈΓΟΌΔΟΙΥ ἀυδ ἴο 
[Π6 υϑὲ οἵ ἰεἰῖογβ ἔογ Ὠυπθ6γ8 Ἡνἰ ἢ [Π85 ἰεὰ 
ἴο ΠΊΔΠΥ δἰ ΠΊ1 ΔΓ Πηϑία Κο8 ἴῃ ΟΠΟΓ οἶδοαβ; 
[δε Ἰεϊῖοιβ γεργεβεητηρ 13 ἀἰβογίηρ θυ ὉΥ ἃ 
δίγοκο ἔσοιπι ἴποϑα ῬΊΟΝ δίδπα ἔῸΓ 14 (866 
Οὐ χυ. 12). 

7. Οὗ [δο ἔουγ ἴονγῃβ ΠΟΙ τηθητοηρα, ἴΠ6 
ἢχϑὶ ἴνο ψνεσα, ἱκὸ ἴποϑα δηυτησγαῖοα ἀῦονο, 
ἴπ (Ὡς Νερεῦ, ἴῃ6 ἴννο ἰαϑὲ ἰῇ ““(Π6 νδι]ον " 
(ϑ8ε6ε οὔ χῦ. 32 δῃά 42). Αἰη δηά Εἰπιπιοη 
ἅτε ΟΥ͂ 50π16 τεραγάθα 45 ἸΟΙΠΕΥ ἔοττηίης [ἢ 6 
ὩΔΙῺΘ Οὗ ΟἿ6 (ΟΠΥ͂, ἃ ΒΡΡοβ Ιου δῖ νασίδῃοθ 
ψ [Π6 Θηυπηογδίίοη μετα ρίνθη (866 Οἢ ΧΥ. 
32); θυῖ [(Π6 ΠυπΊογα]8 σδηποῖ ὃ6 τοραγάεὰ 
85 οὗ ἀδοεϊδίνε δυϊβογγ. 

8. “54 αἱ ἰδὲ ουἱαχες ἐδαὶ «ὐεγε γοισιαῖ 
αδομξ ἐδειε εἰδῖε:.} 1.ε. ἴῃε δι πηδοηϊῖο5 γοοοϊνοα 
Ὡοῖ ΟἾΪΥ ἴῃ ἴοννῃβ [πευηβοῖνοβ, δι 411 {ΠΕῚΓ 
ἀεροπάθηςοβ 4150 485 2 48 Βαδλίδί ἢ - Ῥθου. 
ΤῊ15 ἰλϑῖ ρὶδοθ 5 ἴπ6 Βεοδὶοίΐῃ οἵ χνυ. 24, γῆοσο 
866 ποῖθ.0 Τῇθ ““ὙἹ]]|ρ 68 δηὰ βυδιυτγῦδη 
ἴεγτοτΥ νγουϊὰ ποῖ ΠΕΟΟββΑ ΓΙ 5Ὸ ὙΠ [ἢ ς 
4“. (165 (ςξ χνὶ. 8). 
ἐδ ἐς ἐδε ἱπδεγίδαπεξ, οὐΓ;. ἐδὲ ἐγὶδε ὁ ἐδε 

εδίἰάγεη 9 δίνιεοη.  Οἡ 1ῆ6 πᾶττονν σοῃῆποβ 
ΠοΓΘ δϑϑρηθὰ ἴο δ᾽πίθοῃ, δηὰ 118 ἱπϑὶρηϊβοδηΐῖ 
Ῥο ΔοσεῖοΓ δπιοηρβὶ ἴἢς Ὑνοῖνο 

τῖθε8, 866 οἡ ἢ οι, χχχῆ!. 6. 

10«.16. [πῃογιίδηςο οὗ Ζοθυλιιη, 

10. δ.»,4.1 ΤῊΏΪ5 ρῥίδοθ 48 υπέοσζηδῖοὶῦ 
ποῖ Ὀεεη :Δἀοηεἰβεά, [{ νγα8 Ἔν 00 4 Ἰεδαϊης 
᾿ορορτδρῃῖςαὶ ροϊπῖ οὐ ἴπε βδουῖἢ ἔτοπίοῦ οὗἁ 
Ζεῦυϊιη, ἔογ ἴῃς Ὀουηῃάδγγ 15 ἰγδσεὰ ννοϑῖ- 
νναγὰ ἔτοπὶ ἃ 848 ἃ σεηζγαὶ ροϊηΐ ἴῃ ΨΟΓΒΘ ΙἹ, 
ἃηὰ οαδινγαγά ἰῃ ὑεῦϑεβ 12, 12... Κιοροεὶ 
Τεῖοιβ [86 πδὴθ (- “ἴδε βοεραγαϊοα ̓Ἶ ἴο ἴῃ 6 
τηοι ἢ οὗ 4 ἄδερ σγανπα δθουΐ 1 τ1165 50 1}- 
οαϑὲ οὗ Ναζαγείῃ. ΤῊ]5 15 ΠΟΙ οοη)οςίζυγαὶ, 
δηά [Π6 ΟἾΒΟΙ Ὡδπλ68 ΠΟΓΟ φίνθη ἀγὲ ἴμοβε οὗ 
ἴον 8. 

11. Μαγαϊ αϑ. Νο ἴτγδςοθϑ οἵ [18 πδπιθ, οὕ 
ῬΑ Αβμθῖῃ, νυ λὶςἢ ἔο! ον, μᾶνθ γεῖ Ὀεθη 
ἴουπά. [ [οκποᾶπὶ Ὀ6 ΤΡΌΠΟΥ οοηποςιεά 
νι [ἢ 6 τηοάσεττι 712} Καΐνποη (566 Οἡ Χὶϊ, 22), 
“6 τῖνοῦ ἴπδΐ 15 Ὀεΐοσε [οκηθαπι᾽ ΤΔΥ δὲ 
[ΠῸ ΚΊδποη, 485 ΚΟδίηβοη σςοη]θοΐυγο8, "Β. ΚΕ.ἢ 
111. 114, 115. [ἴ νουϊὰ 4ἢι:.5 8εεπὶ [δῖ [Π6 
ὈουπάδιΥ νγεβινναγαὰ ὑπ]  τουσο πο [ἢ 6 
Κίβῃοη, ποὰσ 71ε}} Καίριοη, απὰ τδησο τυγηεά 
ποτηνναγὰ, Ἰοανίης Οδγηλεὶ, νυ ϊοἢ Ὀεϊοηροά 
ἴο Α5ΠΕΓ, οἡ 118 νεβῖ. ὍὙὴὲ τεσ ΟΥὙ οὗἁ 
Ζοθυϊαη δοσογάϊηρ!γ νουϊὰ ποῖ ΔΗ ΠΟΤΕ 
Τολοἢ ἴο ἴ)6 Μοάιϊῖογγδηθδη, ἴδοι ρὴὶ [15 
δαβίθσῃ 5ἰάθ δϑυϊΐοα οἡ ἴῃς 562 οἵ ΟἿδὶϊοο, 
πὰ ραν ἴδε τἰῦς ἴποϑο “ουϊροίηρβ᾽ δἷϊτ)- 
Ὀιυϊοα ἴο 1 ἴῃ (ἢς Β]οββίηρ οὗ Μοβεβ (ςἔ ει. 
ΧΧΧΙΪ. 18). ΤΠο ρἰδίη οὗ 5) Βωήαω, βροίδη 
οὗ ΟΥ̓ Ἀοδίηϑοη 825 “Ὡοῦὶς δηὰ οχίθηϑινο "ἢ 
(.Β.Ά.᾽ π΄. ττο), δηὰ 6408] ἴο [ῃαΐ οὗ [εΖτεοὶ 
ἴῃ ΤΈγΈΠΠΥ, νυ ἢ 1191 1658 οχροβεά ἴο ἢοϑίίο ἰη- 
ΘΟ ΓΒΙΟΏ8, ΔῪ ψ Πΐη ἴΠ6 σοηῇπαϑ8 οὗ Ζεδυϊυη. 

15. Οῤῥηοἐδεαδογ. 1.6. “ θδηκΕ οὗ Το ἢ 
---Ρρογῆδρ8 ἴῃ6 84πὶ6 ρίδοα 2485 ΟΠ οβιοίῃ, 
ΜΟΙ 18. ΤῊ β8ροῖ οδηηοῖ ὃ6 ΘοΥ ΔΙ ΠΥ 
Ἰἀεηεβοά, Ὀυϊ ννὰ8 εὐ θηΥ οα (Πς 5:46 οὗ 
τηοιπὶ ΤἌΌΟΓΣ, 85 νν 838 4530 ᾿θογαίῃ, [ἢ 6 ποχῖ 
Ῥοϊηΐ ἴῃ ἴπδ πὸ 85 ἰἴἴ τνοηΐ οαϑίνναγα ἔγοπλ 
ϑαγά, δηὰ ργοῦδο)γ ἴο θε ἔουπά ἴῃ (Π6 πιοάδγῃ 
εῤωγίοῤ.--- Βοδιηϑοη, “ Β. Κ.᾽ 11. 150, 351. 



1 Οσ, 
ετυλίελ ἐξ 
ἄνωτυν. 

ΨΟΒΗΌΑ. ΧΙΧΣ. 

δοεῖι οὐ το ᾿λάδεγδίῃ, δπά ροεῖῃ ὰρ 
ἴο [Δρἢϊᾶ, 

12 Απά ἔἤοηι ἴδεποα ρϑββεῖῃ οἡ 
δίοηρ οἡ τῆς εαϑὲ ἴο (Οὐ πλῃ-ερῆετ, 
ἴο [τἰΔῃ-Καζίη, δηὰ ροδϑῖῃ ουἱξδ᾽ ἴο 
Ἐαπιπιοη- πιεῖῃοαγ το Νοδῆ; 

14 Απὰά τΠ6 Ὀογάεσγ ςοπιραββεῖῃ ἴξ 
οὐ ἴΠ6 ποιῇ 546 ἴο Ηδηπδίποη : δηά 
ἴδε ουϊροίηρβ τῃεγεοῦ γα ἴῃ τ} 6 νΔ]]ΕῪ 
οὗ ΠΙΡΒΕΠΔἢ-εἰ: 

ῖς Απὰ Καδιίδίῃ, δηὰ Νδῃδὶ]αὶ, 
δηά διῃίπιγοη, δηά [1ἀλίδῃ, δά Βεῖἢ- 

[ν. 13-- 18, 

ἰεμεπι: Ὀνεῖνε οἰκία τῇ {πεῖν νἹ}- 
Ϊαρεϑ. 

16 ΤΠ 8 ἐς τῆς ᾿πημεγίδηςς οὗ τῆς 
σμ]άγεη οὐ Ζεδυΐθη δοςογάϊηρ ἴὸ 
ἘΠ ΕΙΓ Δ Π111168, {Ππε86 οἰ 68 νυ τἢ {πεῖς 
ὙΠ] Αρ 68. 

17 ἢ “πώ τῆε ἔουγ ἰοὲ σδπὶς οὐ 
ἴο 584 δ, ἔοσ τς οἰ] άγεη οὗ [584- 
ομδγ δοοογάϊηρ ἴο τΠ6ἱγ ἔΔπ1}}168. 

18 Απά τῃεῖγ θογάεσγ νγαβ τονγαγὰ 
7εζτγεεὶ, δά ΟΠ βυ]]οῖῃ, δηὰ ὅ8υ- 
ΠΕΠῚ, 

]αρδία. ΤΪ5 ῥΐδος 18 υπκποννη. [ἰ ταυϑί 
6 ἰοοκοά ἔογ ολϑινναγὰά οὗ δεδωγέεό, δηὰ 
[δεχοίοσε ποῖ (45 Ἀοδίπϑρη, "Β. Ἀ.᾽ 11. 343, 
344. ΞΌΡΡΟΒ68) δ 7,2, ΜΏΙΟΝ 18 ἴο [6 "ψνεϑὲ 
οὗ (δῇ ρἷδοθ. 

18. Οἰπαϑοδοῤῥεν. Οὐ ογυχίβο οδ δὰ Ο 4 ἢ- 
Βορδογ, [π6 δἰγίῃρίδος οὗ ἴῃς ῥσγορῇῆεῖ [οπδῇ 
(1 Κ. χιν. 25). [18 5ι[υδίίοη 18 ἀ6βοσὶ 
Ὁγ [εἐγοσὴς (΄ Ρτοϊθροπιθπα ἰῃ [οπδπὶ᾽} υηοΓ 
[πε πδηὶῈ οὗ Οεῖῃ, δηά ἴἴ 15 Ῥγοῦδο ἴδ 6 
τηοάεσῃ ΥὙΠΠ|ᾶρὲ οὗ ΒΕ Μωδῥαάδ (Ἀοδίηβοη, 
4Β. Ἀ.᾽ 11. 250),  οσ τς τοπιῦ οὗ [6 
Ῥγορῃδῖζ 18 51}}} βδῆονῃη, ἃ δῃοτί ΨΥ ΠῸΠῚ 
Ναζαγείῃ, ου {πε σοδὰ ἴο Τιθοσίδ8. 

1ηα- Καπκὶπ.1] ΤὨ8. ρῥίδος 15 φιυϊα υπ- 
Κηονγῃ. 

αηπά κοεῖῤ οἱ ἰο Κρριηριοσι-ποέδοαγ ἰο Νέα. 
Ἐοδά ““δηὰ χοροί οὐ ἴο ΒοΙο, Τ ΕΪΟᾺ 
ΤΘΒΟΒΟΙᾺ [0 ΝΟ ΔῈ." 80 ἴῃ οἤδοΐ Τηδγρη. 
ΤΠ6 ψοσγὰ τοργοβεηζεδ ΟΥ̓ ““τλοῖθοδσ" τῇ 
Α. Ν. 15 οἰΑΥΥ ἃ Ῥαγιοῖρ!α, ἢ [Π6 ἀυίςὶς 
Ῥιεῆχοά, Εἰπιθίοη, ἃ 1 ον τς] ΟἿ (Χχί. 
5:1 ΟἾὮγ. νἱ. 77) 8 ὑοῦ ἴῃς τηοάσγῃ 
Κιρηνπαηποό, ἴῃ ἴῃε ρῥ]δίη οὗ 8] Βιδίαις, ἀρουΐ 
Βῖχ τῇ 165 ροστῖ οὗ Ναζαγεῖι. ΕἋε Ἀοδίηβοῃ, 
“Β. Ἀ.᾽ 11.140: 1. ττο. Νοδῆ 18 υῃκηονγῃ. 
Αἱ (Π158 ρΡοϊπὶ [ἃ νου]ά 5δοπὶ [δ ἴῃ 6 ὈοτάοΓ 
τοδοῃϑα 118 οδϑίοστι (οστη ὩΔΊ Οῃ. 

14. Τόε δογάεν' εογηρασοῖδ 1 ΟἹ ἐδεὲ πογί 
σε. 1.6. ἴῆο ὈοΓΣάδσ τᾶ κο8 ἃ ἔσσῃ σουπά 
Νοδὴ ἰονγαγάϑς ἴη6 πού. 

Ἡαηπαῖδοη Μῶόοτστε Ῥσοροῦῖὶγ Οδαημπαίδοη, 
δὺρ ΌΥ Κηοῦοὶ, Κοὶ, ζἄο., ἴο 6 τῃ6 
(δπὰ οὗ Οδ}1|66 οὗ (ἢ. Νον Τοϑιίδπιθηΐ. 

ἐδε υαἰον 9 σἹ]ρῥειδαῤ-εἰ. ἴᾺ (ἢ 18 νδ]]ογ ([ἢ6 
᾿ο ΤΙ ΟΥῪ οὗ Ζεοδυΐυη ἰουςῃοά {πΠᾶΐ οὗ Α5ΠΕΓ, 
ΥΕΙΒ6 17. ΠΡΟ ΠΆΝΈΕΙ 18 ῬΓΟΌΔΟΪΥ ἴῃ 6 ργεβοηΐ 
.εζαὶ (Κοδίηδοη, “Β. ΚΒ. 11. τος 844.), (Π6 
.οίαραία οἵ Ἀοπιδη {{π|68, ψν ΠΙοἢ νγᾶβ8 80 ἰοην 
δηά ν᾽ ΠΕ ἀείεηάἀοα ΟΥ̓ [Ὀϑερῆι5 ἀραϊηϑὶ 
[ἢ Ἰερίοηβ οὗ Νεβραϑίδπ ( [οβερῆ., "Β. |.᾿ 11}. 
7, 7). [Ε τ|ῖ8 νἱενν Ὀ6 οοττοςῖ, τῆς ρῥἷδοθ 
δΡΟΚΘη οὗἁὨ ἴῃ [ἢ]8 ψεῦβα νν1}} Ὀ6 (πὸ πιοάθσῃ 
Ἡαάν “δὲ ίη, ἃ ἰατρεὲ δῃὰ ἱπηρογίδηϊ υδ] εῦ 
ὮΙ ΟΟΣΙΩΘ6Β ἴο ἃ μοδὰ Ὡθαγ ὦ ε7:. 

15. “454 Καϊίαίδ απά Ναδαϊα! ΑΡρᾶ- 
ΤΟΏΓΥ [Π6 ῥΪδοθβ βροκεη οὗ [υἀρ. 1. 30, 88 
Κῆγοη δηὰ Νδ}δ]ο]. Νδ}4114] ννᾶ8 ἃ [,ου ες 8] 
ἴοψῃ (Χχὶ. 35), δυΐ Ὀοῖη ἀγα οἴδογν5ε χυϊς 
υπκηοννῃ. δδίμησοη δηά [δῖ ἤᾶνα ῃοῖ γεῖ 
Ὀδοη αἰϊβοονοσγοά. Βοιἢ-Ἰθθοπι, ἴΠ6 ἰΔϑὶ οὗ 
(6 οἰτἰε8 οὗ Ζεδυϊυη ἤογὸ πιοπηοηρα, 18 
[Π6 ῥγεϑθηΐ σῇ ϑΈγ Ὁ Ϊ6 ὙΠ]ᾶσὸ οὐ Βεὶ!- 1, αδὲη 
(Κονίηβου, “Β. Ἀ.᾽ 1}, 1.1.3). 

ἐᾳυείυε εἶδε. Βυῖΐ ΟἾΪ ἔνε οἰτῖεβ μαᾶνθ 
Ὀδοη τηθηποποά, δηὰ [6 πδηλ65 ἰπ [6 γοῦβο8 
ῬΓδοθάϊπρ' ἃΓΘ ΔΡΡΑΓΘΠΕΥ ποῖ πᾶπι65 οὗ Ζεοῦυ» 
ἰοηϊΐε οἰτἶθ5, Ὀυϊ τλθγεὶγ οὗ ροϊηϊβ ἴῃ ΟΥ̓ ΠΘΔΓ 
ἴμ6 Ὀουπάδγγ 1ἴπ6. ὙΠΕΓΘ 18 ΡΓΟΌΔΟΙΥ 8 
ἀείδοϊ ἴῃ (ἢς ἰοχὶ Πόσα, δοπὶὸ ννογ8. πδυηρ 
4116 ουἕξ Ὀείογε [ἢ 15 νοῦβο. ὙΠῸ γοῦβο Ὁ6 15 
ἢ “δηὰ," ἃ πουρῃ [ἢ6 παᾶπλθ8 οὗ Το 65 
ὙΠ ς ἢ ἔο]Π]ον σᾶπποῖ ῬΧΟΡΟΥΙΥ Ὀ6 σοπηροϊοά 
108 τ της ἀοβογίρτίίοη οὗ ἴΠ6 θοΟυΠΟΔΣΥ͂ 
.ὴ6 ἰῃ ΨΟΙΒΘ 14. Καγίαῦ δῃὰ δίριπα ταθῦ- 
Εοηεὰ (Χχὶ. 34) 45 οἰεἶ68 φίνθῃ ἢρ ΟΥ̓ Ζεδυϊυη 
ἴο ἴπ6 1,ενῖ68 ΔΓ 4150 ψυδηϊτηρ ΠΟΓΟ, 85 15 
4150 Νδζαγείῃ, ἢ ς ἢ ὑπάου θίοαΙ]γΥ νγᾶ58 ἢ 
(πε ἰογτ! ΟἿὙ οὗ ἴῃς {Π06. [{ ἀρρεᾶγβ, ἴπθη, 
(Πδ βούθῆ Πδπιθ5 ἤᾶνε αἰβαρροαγοα ἔτοτῃ [Π6 
ἰοχῖ, δΔηα ρογῇᾶρβ 450 ἴπε ἀδβηϊίοη οὗ ἴῃς 
γεϑίογῃ ἔγοηοῦ. 

17-21. [ππουϊδηςο οὗ ἰϑϑλοδαγ. Τἢο Ὀομη-» 
Ἰὴς οὗ {5 γίδες 18 ἀείεττηϊποαὰ οἡ 

411 5ἰ468 ΟΥ̓ {π6 (ΕΙΤΙΓΟΥΎῪ δἰγεδαγ δ] οι ἴο 
Μαμδββοῦ δηά Ζεδιυΐιπη, Ἔχοορῖ οὐ ἴπε δαϑῖ 
δἰάς, ψπετε Τάδοῦ δηά 186 ἰογάδη ἔοσγπι ἵἴ, 
85 8 δίἰδίθ ἃ ἴῃ Ὑεῦβθ 22. ἐμονος δηά [[5 
ἕατηοιυιβ δηὰ ἴθγ]6 ῥἰδίη ἀσγὰ ἴῆε Ἄσποϊςεβὶ ρασὶ 
οὗ {Π15 ΤοΎ ΤΙ ΟΥΥ. 

18. Τδεῖγ δογάεγ «αυὐαᾶς ἱοαυαγά εκγεοί. 1.2. 
1 τεδοῃϑοά θεγοπὰ δηά ἱποϊυάδα [6Ζγεεὶ. Οα 
[818 ρίδοθ, 566 οἡ Χυύϊϊ!. τό. 

Οδεσμ οι. ῬτΟΌΔΟΪ ἴῃς (ἢ 5] οἵ -ἰἌ οΣ 
οὗ νεῦβα 12. 

δδμῃερι. Ηρστε ἴδε ΠΣ 565 ρῥἱτοποὰ 
Ὀεΐοσγο τῆς Ὀ4Π]6 οὗ Οτδοα (1 ϑ8πὶ. χχυὶὶ. 4). 
ΤὨο ρῥἷδοθ 15 4150 Κηοῦνῃ 45 [ἢ 6 πόσης οὗ Αδίβμαν 
(ι Κ. 1. 3), δῃηὰ ἱπ οοπηδοίϊίΐοη ψ ἢ ΕἸ15ὴ8 
(2 Κ. ἵν. 8 544. ΥἹ1}. 1 544ᾳ.). ““ϑῃυϊαπιιίε" ἴῃ 



γ. 19---26.] 

Ι9 Απὰ Ηδρῆγαδιπη, δηὰ δϑμίμοη, 
δηά Απδῆδγαδαῃ, 

20 Απὰ ΒλϑὈ ἢ, δπά Καὶ Ἰβ8ἢίοη, δηά 
ΑΒΡεΖ, 

21 Απά Κεπιεῖῃ, ἀπά Ἐπ-ραπηίπι, 
δῃὰά Ἐπ-ῃδαάδλῃ, δπά Βεῖἢ-ΡαΖΖεΖ ; 

22 Απά {δε Τοδϑῖ γεδοῃεῖῃ το Τ- 
θοῖ, Αηά δῃδμαζΖίῃιδῃ, δηά Βεῖἢ-8ἢ6- 
Ποβἢ; ἂἀηά τῆς ουϊροίηρβ οὐἨ ἁ ὲ{ΠΕοΙγ 
Ὀογάογ ψψεῖε δὲ Ϊογάδῃ: ϑβιχίθβεη οἰτ|ε8 
ΜΠ ἢ τῆ οἷν ν 1] λρ68. 

22 ΤῊ ἐς ἴῆ6 ἱῃπογίδηςο οὗ (ἢ6 

ϑοηξ οἵ ϑο]οπίοη Υἱ. 12, ΠΙΔΥῪ ὃὉε Θαυϊναϊοηΐ ἴο 
Θῃποτηῖο. [{ 18 ἰἀοηποα Ὁγ Ἀοδίηδοῃ, 
“Β. Κ.᾽ 11.324 94η4., ἢ ϑοίαρι, ἃ 5108}} δηὰ 
ΡΟΟΣ νἹ σα οἡ {ἰπ  βίορε οὗ 1,1{π|6 Ησττηοῃ. 

19. ΤΊ ἴθγος ἴονγβ παπηθὰ ἴῃ (ἢΠ]5 σϑῦβα 
ἤανε ποῖ θθθη ἰἀθηβοά, ὌΠ α ἰλϑὶ ΤΏΔΥ Ῥεσ- 
Ὦδρ8 ὃς ἰτδοθά ἴῃ Νίσωγα, ταλγκοά ἴῃ Ὦγ. 
δι ὁ Αηςϊοηΐ Αἴ145,᾽ εἶοβε ἴο ἴπ6 εδϑὶ 8ἀ6 
οἵ [δὲ 116 δου. Τὰς Μϑ85. οὗ {πε 
1ΧΧ. δηὰ {86 Ν γβίοβ ὙΔΥῪ ΣΤΕΔΌΥ πη {πε ὶΓγ 
δρε ἰὴ ρ οὗἉ [15 πδηηθ. 

20. Κρ δίομ] ΑἸ, ον ΟΔ] ἴον (χχὶ. 28), 
δι οἰεγυνῖδβε υηκηον, 845 ἄγὸ 4]30 ἘΔΟΌΪΠΗ 
δηὰ ΑδεΖ. 

41. ΔΕΤΗΘῚ ὕμπκηονι, θαΐ οΔ]]1οἀ (1 Οἢτ. 
Υἱ. 73) Ἀαπιοίῃ, ἀπά ἴῃ οἷ. χχὶ. 29, [ττηυτῃ, 
ψ οτος ἴἴ 15 παιηθα 85 ἃ 13,6} 1ς8] ΓΟ. 

Ἐπ-χαηπίι.} 1.6. “ ἔουῃίδίη οὗ ραγάθῃβ ; 
4150 ἃ ἱ ον! Ἰοδὶ ΟΥ̓ (ΧΧΙ. 29), ἀπά οΔ]]οὰ Αποτὰ 
(ι ΘΟ ν. νἱ. 73). [Ὁ 185 πὸ ἀουδί [6 Οἰπαα 
οὗ [ἌὈϑορῆμυ8, "Β. [|.᾽ 1. 3,4, 106 τῃηοάδγη 
«επίηπ, ἃ Ῥίδοθ οὐ ἴῃς πιδίῃ σοδά ἔστοπι [6 γι154- 
ἰθπὰὶ ἴο Ναζαγοῖῃ, Ἰυϑσὲ ψθογο ἰ δηξεσβ [6 
Ρἰδίῃ οὗ [εζγεεὶ. Οἱ, Ἀοδίηβοῃ, “Β. Κ᾿. 1. 
115. ἼΤὨδ οἴποΥ ἔνο ῥἷδοθβ εηυπηογαῖθα ἰῃ 
[815 νεῦβε δ’6 ἢοϊ Κηονῃ. 

22. Ἰαόογ. ῬετὮδρϑ ηοΐ ἴῃς ἕδπιουβ πηοιη- 
ἰδίῃ, θυϊ ἴπη6 ἴον οἡ ἱξ οὗ (Π6 54π|6 ὨΔΠῚΘ 
ὙΥΠ] ἢ 15 τηεης[οποὰ, τ ΟἿ ΓΤ, Υἱ. 77, 85 ξίνθη ὕρ 
ἴο ἴΠ6 1, ενἴ65. [{ 5 ἴπογο, μοννευεσ, βροκθη 
οὗ 45 Ὀεϊοηρίηρ ἴο ἴπ6 τεττοΥΎ οὗ Ζοδυϊιη. 
ὝΤΑῦοῦ 18 ποῖ οπυϊηογαϊοα διηοηρϑδὶ ἴῃ [,6- 
ΥἹΈ] ἴοννηβ ἴῃ οἢ. χχὶ. (οηβι ἀθγαῦ]ο συ ἢ 5 
ὙΕγΟ ἰουπὰ οἡ τηουηΐ Ταῦογ Ὁ Ἀοδίπβοη, 
4Β. Κ. 11. 352 844. 

δῤαῤδακίν»ια δ.) ὙοΓα 18 ΘΟΠΊ6 ὈΠΟΟΓΙΔΙΠΙΥ 
δδουΐ [ΠῸ οὐ ΠΟΤΑΡΗΥ οὗ [Π]8 ἤδτιθ, δηὰ 186 
Ῥίδος [258 ποῖ θη :ἀθηςβοά. 

Βεΐδι“ δεν: δ. Νοῖ ἴο ὃὈε ςοηΐουπάεά ψ ἢ 
ἴῃς θεοῦ Κηοννη ΒοΙ ἢ -5Ποπλοϑἢ οὗ [υὐἀδῃ 
(χν. 10), Ὡογ ἢ ἴῃς ΒΕ -5Ποπηοβῇ οὗ ΝΑρἢ- 
181} (εἶ, νεσϑὲ 38). [{ 158 ρουθαρβ ἴθ Βεισι 
οὗ Κοδίηϑοῃ, "Β. Ἀ.᾽ ἢ. 169. 

245-31. [ΠΠοτιίδηςο οὗ Αβϑῆοσ. ΤῊ ἀ6βοΓρ- 
[ἴοη 8 ξίνεη Ὀυϊῃης ρα νυ ὈΥ δηυπιογαίίηρς ἴδε 

γο!, 11. 

ΦΟΒΘΗΙΔΑ. ΧΙΧ. 

{ΠΡε οὗ τῆς ΓΙ] άγεη οὐ ββδοθαγ δο- 
ςογάϊηρ το τῆεῖσς (ΔΠ}}}168, τῆς οἰεἴε8 
δηά τηεῖγ ν]]λρεβ. 

24. ἢ Απά τῆς ΜΗ ἰοῖ σλπια ουξ 
ἔογ ἴδε {γῖδε οὗ τε σμη]άγεη οὗ Αβῆεγ 
δοςογάϊηρ ἴο {ΠΕ ῚΓ ἔΔΠ1}}168. 

2ς Απά {πεὶγ Ὀογάεσ ννγὰβ Ηε]- 
Κδίῃ, δπά Ηδ)]1, δαηά Βείΐεη, δῃὰ Αςἢ- 
βῃαρῇ, 

26 Απά ΑἸΪαδπιπιείεςἢ, απά Απιλδά, 
δηά Μι|βμοΑὶ; δηά γοδοῃοῖὴ το (ὐδγηχοὶ 
νγνεβίννατα, δηά ἴο δ: Ποῦ -ΠἸδηδιὴ ; 

ἴον οὗ [ῃς {τἰρε, δηὰ Ὀορίηϑ ἰπ [ΠῸ ποϊρἢ- 
Ὀουσποοά οὗ Αςοδο, ψηϊοῖ, ποννονοσ, ἀοθϑ ποῖ 
ἌΡΡΘΑΓ ἀιηοηρϑῖ ἴΠ6 ΠΔΠ168 σίνθη ἤοσο, [πουρῇ 
πιεπίοπηδα 45 δεϊοηφίηρ ἴο ΑϑΠὸῦ ἰῃ [πὰρ΄ . 
141. Βτοτὰ [15 σεπίσδὶ ροϊηξ [6 ΠΔΠΊ65 ἔο]ϊονν 
ἴῃ γ γβ65 26, 27, ἰῇ οΥοσ ποιζῃνναγά, δηὰ 
Πεπ, γεῖβοβ 228-10, ἴῃ ᾿ἰκὸ ογάθσ 58ου1}- 
νναγὰ. 

45. Ἡεϊξδαι δ. Α 1, ονιςαὶ ἴονη (χχὶ. 11) 
οδ]]οἀ Ηδίοκ (1 Οἢγ. νἱ. 75). [{18 ΡγοΌΔΌΪΥ 
[6 τπιοάσργῃ 7εγζα, ἃ ΥἹ]αρὸ δδοιΐ δϑύθῇ ΟΥὉ 
εἰσαῖ π1}165 βου ἢ- νοϑί οὗ Αςτγε, ἴῃ ἃ νδὰγ οὔ 
1ῃ)6 84π|6 πᾶπιθ.0 Τῇ ΟΙΠΟΓ τῆγοα ἴον 8 
Ὠδιηδα ἰη [ἢ}15 νεσῦϑθ ἅσε ποῖ Κπονγῃ. 

426. “]α»ι»εἰφοδ. ΤὨῊΪ8. Ὡλῖης ἰ5 5111} ὕσὸ-: 
βεσνοά ἰὴ {π6ὸ " ,᾽αὐγ7 Μοείξ, νυ ςἢ 101Π5 {Π6 
Κίβμοη ἔγοτῃ ἴπὸ ποσίἢ-οδϑῖ, ποῖ ἔδγ τοσῃ [Π6 
8.ιΔ. σε Ἐορβιίπϑοη, "Β. ΚΕ. ϑψ11.. 112. 

“»:.4.}1 Τηκπονη. 
Μμδεα]. Α 1,ον τς] ἴοννῃ (χχὶ. 20; τ Οἢγ. 

νἱ. 74). Ασοοτγάϊηρ ἴο ἴπΠ6 " Οποχηδϑίσοη, 1 
νγὰβ Οὐ [Π6 (ςοδβϑῖ, οἷοϑοὸ ἴο Οδστηοὶ, νυ ῆηϊοὴ 
ἅρτεεβ ψ Π ἴῃς Πιγ ΠΟΥ σουγβε οὗ {Πε ὈΟΙΏΔΔΓΣΥ͂ 
45 ἀδβογι θεά ἰη {Π6 ῃθχῖ οἰδιιδ6. 

Οαγηιοί. 866 οῃ Χίΐ. 22. 
δ διδογοδῥηα! δ. 1.6. ““ ὉὈΪΔΟΚ- ΤΠ. Οηἡ 

[Π6 ἴοστῃ ϑῃϊπου 866 οἡ χὶϊὶ. 2. Το ἴνο 
ννοταϑ Πόσα Ὀεΐογα 8, ἘΒουρῇ ἌΚοη Ὁ ΕΧΧ., 
ψυϊς., ὅγγ., ἄζς., 85 ΓΕΡγεβο Πρ ἴννο ἀἰϊδίϊηςξ 
ΡΙΔοε5, ἃγῈ ΠΟῪ ἜΠΟΓΑΙΥ δάμη τοὰ το δε [ἢ 6 
ΠΑΠπῚΟ οὗ ἃ Γίνοσ, νι ἢ ἰοττηθα [Π6 ὌΧ ΓΟ ΠΊΘ 
Ροϊπί οὗ ἴη6 ΠΌΠΕΘΙ τονναγὰ [πε ϑουῖι, δπὰ 
ὙΠ ἢ πιιδὲ πάνθ ἱποϊυάοὰ Τοῦ; ἔογ Ῥοσ, 
(Πουρὴ αϑϑίρποὰ ἴο Μδῃδϑβϑθῖ, ννα8 νυ Πίη (ἢ 6 
᾿π||ῖ8 οὗ Α5Πδγ (χνὶϊ. το). [ἴ 18 Τπογείογο 
ῬΓΟΌΔΟΙΥ (6 τπιοάοτῃ Νίαῤν Ζεγζα, οὐ Βίιια 
ἈΓνοσ, ΒΊΟΝ τοᾶοῆθ8 [Π6 56 δδουΐ 8 τ11168 
βοιτῃ οὗ οσ, δηὰ ννῇοβθ Πδπη6 ἢ45 ἃ (οΥΓο- 
βροηάθηςε δοῖῃ ἴο ὈΪδοκ δηὰ ψῆο. [ἴ σδη 
Βαγάϊγ δὲ (ῃ6Ὲ Βε6]ι5 (ἴδε πιοάεσι Ναδν 
Ναριαη)ὺ) 45 Μαβίυβ, Μιςομδ6}15, ἀπὰ οἵδογβ 
ΒΌΡΡΟΒΕ; ἔογ ἴμαΐ τῖνεγ ἤονν5 [πγοι ρα [Π 6 ΨΕΥῪ 
πϊάσι οὗ [ἢ6 ἰοΥΓΙΟΥΥ οὗ Αϑῇοσ, ποῖ θᾶ [15 
Βου ΤΠ ΓΤ ὈοΟιπάδσγ. ῬοβϑιΥ νὰ πᾶνε ἰῃ (Π 6 
οσσυγγοηςς οὗ {πΠ6 ἴεστῃ δ. ΠΟΥ ἤεῖὸ ἃ σα 
οὗ 186 ἰηϊεγοουγχος, 1 ἢ ννα5 οἷοδε δπηα ςοῦ- 

Η 



ΦΟΒΗΌΟΑΛ. ΧΙΧ. 

27 Απὰ τυὐγπεῖῃ τονγαγὰ τῆς 53ιη- 
γί ϑίπρ ἴο Βειῃτ-ἀδροη, Δπ4 γεᾶςοῃαῖῃ ἴο 
Ζεδυΐϊυη, ἀπά το ([Πε6 νδὶ]εὺ οὗ ΠΠρῃ- 
{Π8-ἰ τονγατά [ῃεὲ πουῖβ 5:46 οὗ 
Βειἢ -επηεῖίκς, δηά Νείεϊ, δηὰ ροεῖ ουῖ 
το ὥδϑυ] οη τῆς ἰε μαπά, 

.λϑ Απά Ηδεδτοη, δπὰ Εεποῦ, δηά 
Ηδηιπιοῃ, δά Κι ληδὴ, ευδη απο ρτοδῖ 
Ζιάοη; 

29 Απά ἐδεπ ἴῃς σοαϑὲ τυγηεῖῇῃ ἴο 
Κληιδῆ, ἀπά ἴο {πῈ βίτοηρ οἵγ ΓΤΓγτα; 
ἀπά τὴ6 ςοαϑῖ τυὐγηοῖῃ ἰο Ηοβδῆ; δηά 
τε ουϊροίῃρβ τῃεγοοῦ ἃγὰ δὲ ἴῃς 868 
ἔτοπι τῆς σοᾶϑὲ το ΑςἢΖίδ: 

40 ὕπηπιδῃ ἀϊϑο, δηὰ Αρβεϊς, δηά 
Ἀεδοδ: τυνεητγ δηὰ ἴνο οἰτἴ68. ἢ 
{πεῖς ν]]Π]λρ68. 

Ὀπυοὺβ ἴῃ δποοπίὶ πιθ8, Ὀεΐννθθη Βα ηϊςὶα 
δηά Εργρῖ: ςξ. οὐ χἱϊ!, 1. 

47. ΤῊ8 νοῦβὸ ἴγαοθα (6 βουΐμογη Ὀουηά- 
ΔΙῪ οὗἩ Αβῇεσ ποτὶ ἴῃ Ζεγκὰ οαϑίνγαγά8. Βειἢ- 
ἄδροη δηὰ Βεῖ- οι ἃγὸ 45 γεῖ υπάϊβοονεγοά. 
ΠΠΡΒΊΒαΒ-εἰ ἴῃ νυ ἢ ἴῃς πε ἸΤουσπεὰ Ζεδυϊυη 
15 τηθπιοηθα ἀθουθ ἡμβδε 14). ΝΕ ΙΕ] ἰ5 ὑσο- 
ΒΑΌΪΥ (6 Νεδὰβ οἵ νεῦβὲ 132. Οδθυ! (8εε 
Κοδιηβοη, “ Β. Β.᾽ 11. 88) 511} γτεϊδίῃβ [8 
Δῃποϊθηΐ ὩΔΠῚ6 :---ἰΐς 1165 Ὀοΐννοθη ἔουγ δηὰ ἤνο 
Τα 68 νεϑῖ οἵ [οἱδραΐα δηὰ δϑοι ἴθῃ π|}165 
8οι Π -ολϑὲ οὗ ΑςἼσθ. [ἴ 15 ἴ86 Οδμδθοΐο οὗ 
]Ὀβερῆυβ (ἡ νΠδ,᾽ χἹ !.). 

λδ-1ο. ΤΏ686 γΟΓΒ65 ΤΟΙΣ ἴο [86 ΠΟΙΓΒΟΓΗ 
Ῥογϊίίοη οὔ ἴῃς (εχ ΙΟΥΥ οὗ Αϑῆοσ, οὔ (δδ 
Ῥματηϊςοίΐδη γοηπζιοσ. Ηδδσοη ἤόγὸ πηοπιϊοηρα 
ΤΩΔΥ͂ Ρεγδδρ5 Ὀς ἴῃ6 ΑΒάοη οὗ χχί. 3ο (1 (ἢτ. 
νἱ. 74); δυϊ 5βῖπος Αςςδο, Αἢ]δΌ, δηὰ ΗοἸ δῇ, 
δἰϊυἀοὰ ἴο 85 Αϑῃουῖῖο ἴονντβ ἴῃ [υάξ. 1. 31, ΔΓ 
ποῖ οδηιπιογαῖθα ΠοΓο, 1 15 ροβϑιῦϊε [πὲ Αθάοηῃ 
ΜῈ ΟἿΠΟΙ ΠΑΠΊΘΒ ΤΔΥ ἤᾶνα ἀγορροά ουΐ οὗ 
{π6 ἴοχῖ, ΤὮθ 5ϊἴ6 οἵ Ηρθῦύτσγοῃ, δηὰ οἵ ἴῃς ἴἄσοο 
Οἴδοῦ οἰ[65 [ῃαϊ ἔΟ]ονν 15 ποῖ Κηοννῃ. 

49. “44 ἐδεη ἐδε εοατὶ ἐμγηπεὶὁ 'ο Καριαϑ.] 
1.4. ἴτοτα ἴῃς Πποπίεσ οὗ Τγγα ἴῃ Ὀογάεγ- 
᾿ἴιπὸ ἰυὐτηορὰ ἰονγαγά8 Ἀαπιαῆ. Τῆ18 ρΐδςθ, 
ὙΠ ἢ 5111} τοϊδιης [18 δησίθηΐ ΠδπΊΘ, [165 ἀρουΐ 
ἔννεϊνε τ1}165 δου ῖἢ-οαϑὶ οὗ Τγτο. 

Ἡο“αΡ.1 (γυϊῖα ἀπκποννῃ. 
7 ονι δὲ εοασ! ἰο “εῤεὶϊδῆ ὙΠὸ ΑΟΥ. ἰ8 

ἸΠΟΓΑ] ἤοτο, θαξ ἢοΐ νΕΥῪ οἶεαγ. ΤῊ ς τηοαπίης 
ἰ8 ἴ1ῃαἴ [η6 Ὀουπάδτγγ-] πὸ τοδοπθα [6 Μεαϊ- 
ΚΟΥΓΑΠΘΔῺ 864 ἰῇ ἴπΠ6 ποϊξῃδοιτγῃοοὰ οὗ 
ΑςἢζΖὶθ. ΔΑΟἢΖΙΌ ἰ8 ἴπΠ6 τηοάογῃ Ζιίό, οη [ῃς 
σοαϑῖ, οἰχζῆϊξ ΟΥ ΠΙΠ6 [1165 ποῖ οἵ Αςτζε, 
τηοητοηθα 45 ξεάῥῥα ( [Ὀ5ερἢ. “Β. [.᾿1.. 12, 
4: ΡΙίη. “Ν, Η.ἢ ν. 17). 

30. “ῥὲὲέξ. ϑ8εθ οἡ χὶϊ. 4. Τἢε οἴποῦ 
ἴννο ρίαςθϑ παηθὰ ἴῃ τ}}8 νεσῦϑα σδῆποῖ ὃς 
ΡΓΟΌΔΟΙΥ ἰάοηπβεά, Ὀυΐ δεεπὶ ἴο αν θδθη 

ἵν. 27---34. 

11 ΤῊ ἐς τῆς ἱπβεγίίδης οὗ {πε 
ττῖδε οὗ τῆς σπ]άγεπ οὐ Αβῆεγ δε- 
ςογάϊηρ, ἴο τπεῖγ ἔΔῃ}1}168.0 τ[ἢ68ς8 οἰτ1ε8 
ννἢ τΠ6ῖγ ν!]ρε8. 

24 ΤΠε 5ιχῖῃ ἰοῖ ᾿ςδηὶς ουΐ ἴο 
τε σὨ]άτγεη οὗ Νρῃιδὶιὶ, σύρη ἔοσ τε 
 ΒΠ]άγεη οὗ ΝΑρΡΠ(Δ]: δοσογάϊηρ το {Πεὶγ 
 λπλ1] 168. 

Αμπά «πεῖν σολϑὲ ννδ8 ἔγοῃῃ Ηε- 
Ιερῆ, ἔγοαι ΑἸ]οη ἴο Ζδδηδηηίῃι, δηΐ 
Αἄδην, Νεκεῦ, δηά |αῦπεεὶ, υπῖο 
Ιἀκυπι; δηά ἐπα ουϊροίῃρβ τβεγεοῦ 
ψγεΓ δὲ ἰογάδη: 

14 Απά ἐἦεμ τῇς οοᾶβὲ τυγηεῖὴ 
ννεβοναγά τὸ ΑΖποιἢ-ἴλθογ, ἀπά ροεῖὴ 
ουξ ἔἴοτπι ἴπεπος ἴο Ηυκκοῖ, ἀπά. 
τοδοῆεῖῃ ἴο Ζενυΐυπ οὐ [πε βουτῃ 

ππλῖξα ἴῃ [86 που -ολϑΐοσῃ σοηῆηοβ οὗ ἴδ 6 
ΌΌ6. 

ἑᾳυενῖγ απαὶ ἑαυο εἰ. ΤὨ]5 πυτήθοῦ ἀοε5 
ποῖ (Δ}}Ὑ τυ {Π6 σδίαϊορσιιθ. Βιῖ ἴΠε (εχὶ 18 
τοοδῖ ΚΕΙ͂ ἱπιρογέοςῖ. ὅ66 οὔ ὑεῦβα 28. 

125-390. [πμογϊαηοθ οὐ Ναδρῃϊζα!ι, Τῆς 
δουπάδιγοϊηθ 15 ἰγασοὰ οὐ 1ῃ6 νγοϑί, ποιίῃ, 
δηὰ οαβί ἰῇ νϑῦβο 31, οἡ πε ϑοιτἢ ᾿π νΕῦβ6 34; 
Ὀυΐ ΤΏΔΩΥ οὗ ἴῃς ἀϊδιϊ ποῦνε ροϊηϊβ8 ἡαληθὰ ἴῃ 
ἴξ ἅγὸ ὑποοσίδίῃ ΟΣ πκπονῃ. 

338. Ηεΐερὁ.1 Αοπη]εοσΐυγαι! νυ ἰἀδητβοά ὈΥῪ 
Μτ. ΟἸαγκ ('" Βιῦϊς Α1|45᾽} νὰ Βε, εαϑῖ 
οὗ Κα: “δαά, “Ἰῇε νης Ργοπιοηΐουγ, 
ου ἴπε οοαϑῖ, ἃ 1||Ὲ γᾶν βου οὗ ΤΥτο. 

“Ποη ἰο Ζααπαηηὶ»ι. ἘδΏΘοΓ “ ὕσοτα 
[86 οδἷκ Τοτϑεδῖ δἱ Ζαδυδηηΐ." Οη (δε 
νογὰ (εἰρη) ἤόγε ἰγεαϊθα ἃ5 ἃ ῬγΟΡεσ πᾶπηθ ἴῃ 
Α.Ρ., 566 οὔ Οδηῃ. χὶϊ!Ἱ. 6; Τυάξ. ἵν. 11. Ε͵ΟΙΏ 
[86 Ρίδςθ ἰαϑι-πιοητοηθα 1 ἈΡρθασβ [ῃαΐ [} 18 
ΟδΚ οὐ οἀκ-ἔογοϑβί νγὰ8 πᾶσ Κοάδϑῃ. Ἀοδηϑοη 
ἔουηὰ {19 ἀϊδίγιςξ 5.}}} ννοοάοὰ νὰ οδῖ- 
[τε685 (εἶ “Β. Κ.ἢ1Ὲ..447). 

“ἀα»ι, Νεξεό.)Ὼ ἘἈκηάοῦ “Αἀδιιΐ οὗ [Ἀ9 
Ῥαβε." Ῥοβϑθ!υ (Κύοῦθε!) ἴπς δποϊοηΐ δεῖν 
εἰ Αδηιαν (“" τεὰ οἰοϊδῖεγ ἢ, ν Ὠςοἢ ἀογῖνεβ 118 
ὨΔΙῚΘ ἔγομῃ ἴΠ6 οοΐουγ οὗ ἴῃ: 501] ἰη ἴῃς πεὶξῃ- 
Ὀουγμοοά, 45 ρεύῆαρβ Αάδιηὶ ἀΪά. Τῆς 5ροῖ 
1168 δρουξ οἰσῃξ πλ1]68 ποσί -νεϑῖ οὗ Βδδ]θοκΚ. 

ῳαῤπεεὶ ὠπῖο Σαξι»ι.ἢ Νο [ΓΔς68 οὗ ἴΠε56 
ῬίδςἊβϑ μδανε γεῖ Ὀδθη ξουπά, 

δὲ ομίφοίμφ, ἐδέγεοῦ «ὑεγε αὐ «ογάαπ. 
ΤΠΘ ὅδιη φαιαὶ ἐπρκω ψοηϊ που -οαβίννασα, 
τυ} ᾿τεπαϊηρ, ΑΥΤΑΥ͂ ἔγοπι ἴμε 568, ὑπ], 
1ῃ 18 Ποσί ογησηοβῖ ροἰπί, 1 γοδοῃθα ἴῃς βϑουγος 
οὗ ἴδε ]ογάδῃ. Τδῖ σῖνεσ ἑοστηθὰ ἴῃ 6 ἔΓΟΏΓΙΟΓ 
11} δοης ἴῃ οαβίθσῃ βἰάθ οὗ ἴῃς {{|06. 

84, Τωγπεὶδ «υεσαυαγά.} 1.4. οσι ἴΠε 
Τ]ογάδη. 

“πποϊδ-ίαὐογ] ΤὨΪ8 Ρίδοθ, ἃ5 ἰΐϊ58 πᾶπὶθ 



σ. 35-40.]} 

βἰάε, δηὰ γεδοῆεῖῃ τό Αβδεῦ ου {πε 
τγεϑὶ 5ἰ4ε, δἀηά ἴο Τυἀδῇ ὑροη [ογάδη 
τονγαγά [Π6 βιιηγβίηρ. 

ἧς Απά τε ἐεηςεά οε68 σγ Ζ14- 
ἀΐπα, Ζετ, δπὰ Ηδηνπδίι, Κλκκδιῃ, 
δηά ΟΠ ππογεῖῃ, 

26 Απὰ Αἀλιηδι, δπά Κδιιδῆ, δπά 
Ηδτου, 

27 Απά Κεάεβῃ, ἀπά Ἑάτγεὶ, δά 
Επ.-ἢλΖοσ, 

48 Απά ἴτοη, δπὰ Μ|ράαδὶ -εἰ, Ηο- 

(ΞΞ " δἂσβ οὗ Τδοσ ἢ ἱπηροσίβ, ννὰ8 ηο ἀοιιδί ἴῃ 
με πεϊξμῃθουγμοοά οὗ Μουηὶ Τάδοσ ; δυῖ 
115 5ἴε 15 ὑπκηονσῃ. Αϑ ἰΐ 18 ἴῃς Βγβῖ ροϊηΐ 
πλτηθὰ ἴῃ ἴπῸ βου ποτ Ὀοιηάδγγυ, ἰἴξ 18. πὸ 
ἀουδὲ ἴο Ὀε Ἰοοκοά [ὉΣ ποῖ ὥστ ἔγοπι 1ῃ6 
ἐἰνάαρο, ῬΓΟΌΔΟΙΥ οὐ ἴδ6 δαϑίογῃ ΟΕ οὗ 

ἃῦοσ. Τῇ “ Οηοχηδϑίσοη ᾿ ΒρθᾶκΚβ οἵ ἴΐ 85 
“λὰ τερίοπο ἢιοσζβασγοα ῬΡΟΓΓΠΘΗ8 ";--- 
δΔηὰ Ὠ]οοϑαγοα 18 ὈΓΟΌΔΟΙΥ ἴμ6 τηοάεγῃ δ. 
͵ἡασίερ (οβθίηβοη, “ Β. Β.᾽ 11.317). ξ 

ἩἨμωξξολ.} ΤὨΪ58 ρΙδοο 15 δἰδο ὑπκηοόυση. [(8 
δῖα, Βονγουοσ, οδηηοῖ Ὀ6 ὅσ τοπὶ ΤάΟΥ ; ἴογ 
(Π6 ποχί ροϊπῖ νυν ηϊοὶ 18. ἰδίκοη ἰη [ἢ6 ὈοΓάογ- 
"πὸ Ὀείοσε ὃ 15 (Πδὶ ἤογε ἴἴ τοδοδ θα τηδὶ οὗ 
Ζεῦδυϊυη ; δηὰ Ζεδιυ]ιη᾿5 ουτ ΠΟΥ εχίεπάοά 
ἴο ἴῃς “Βδηκ5 οἵ ΤΆΡΟΣ ἢ (866 Οἡ ΨΈγϑα 12). 
Ηυκκοῖκ, τβογεΐοσε, σταυδὲ ἀΡΡΑΓΟΠΕΥ πάγος 
Ὀεεῶ οὐ ἴπ6 νγεβίοσγῃ 5ΐορο οὗ [δῖ τπουπηίδίῃ. 
ο ᾿ωδπὸ μροη )ογάαπ.) 1.6. ἴο ἴπε “ Ηδνοίῃ- 

μιγ᾽ (5εὲ οἢ Νιυπι. χχχιὶ. 41), ΒΟ ἡ γα οὐ 
ἴ8ε ορροϑῖῖε 5ἰάς οὗ Ϊ]ογάδῃ. 74]σ, ἴτοπὶ 
Βοτ ἴποβ6 ἴον 8 ΟΥ̓ ΥἹἹ]αρο 8 γεγο παηγεά, 
ἴῃ ἴπδ6 τσδῖὶθ ᾿ἰπθὸ ἴγδοοά ὕρ δὶ8 ΔηςοβΥ 
ΚὨγουρῇ ἩδΖγοὴ ἴο [πάλ (5.66. οὐ Νυπι. 
ΧΧΥΙΙ. 1); δηά ἴΐ 15 11 Κο ]γ τὲ ἢδ ννα5 δϑϑϊϑίοα 
ὈΥῪ ἸᾶΑγρε Ὡυσηθοῖβ οὗἨὨἁ ἢὶ8 Κιπδιηθη οὗ [δὶ 
π|ῦε ἴὴ Πὶ5 γαρί ἃ οοῃᾳιιοϑὲ οὗ Βαδβῆδη (5366 οἡ 
Νιυχῆ. χχχῖ. 41, 42). Ἦεπος (6 Ηδνοῖἢ- 
ἐκοὶ ει ἴῃ 41] ἀπο τὐλορ ΠΕΕ το ιοηες 

υὐδη68, ΟΞΡρεςὶ ἃ τ ροχίίοη 
οἵ τἰρβο Ὠολγοϑῖ υἰεἢ οὐδ α ΣΤ ταί 
ραγτί οὗ 186 γῖνοσ δηά 118 υδ]οὺ δάϊαοθηΐ ἴο 
1με56 βεϊ {το ννὰ8 βροκθῇ οὗ 45 “ ᾿υάδῃ 
υροὴ |ογάλδη, ΟΥ̓ πόσο ΠΟΓΆΠΥ “ [υἀδὴ οὗ 
ἴῃς ᾿ογάδῃ ;ἢ 1υ5ὶ 45 ψὸ γεδά οὗ "ἴῃς [ἐσῖςἢο 
|ο ᾿(Νυμπι. χχὶι. 1). ΜδηΥ σοπηπιοηϊδίογο, 
Ρεγρίεχοὰ ὉΥ βηάϊηρ ἴμ6 πάπῖε οὗ [δῇ ἴῃ 
115 ρατί οὗ [πὸ ΗΟΪΥ [,δηά, Βανο τοραγάθὰ 
[Πεἰεχἕϑ ςοττυρῖ, Δηὰ ρχοροϑεά νασίοι 8 πηθ- 
ἀλοηθ. ΤΠαδθο ἃτὸ υπηθοΟοββατΥ, δηα ᾶνα 
ΠΟ ϑυρροχγί τυβδίουον ἔγοπι Μ598. οὔ Ν Εγβίοῃβ : 
Ὁη|655 χὰ δοςορῖ ἴπε τεδάϊηρ οὗ 1 ΧΧ., 
ὙΠΟ ἢ οὔθ [πὰ δ}} ἔγοπι [18 νὑοῦβο δὶῖο- 
βεῖπογ. Το υἹ]ἶδρὸ ὕεια εὐ, ἃ ϑιοτί ἀϊβίδηςς 
ὨΟΙῚ ἤγοηι Τρόπίη, υἱδίιοἃ ΌΥῪ ΕἼΣΤΕΣ δηά 
πιλκοὰ οὐ δη ἐθ Νυϊάοἶβ δηὰά οἡ Ὦζ. 
ϑε 5 τᾶ ρ5, [165 ἴοο ὅσ ποτῃ ἴῃς ἰογάδη ἴο 
θὲ ςοπηδοῖϊεά ψ] ἢ οὐσ τοχῖ, ὙΠῸ οσσυσγεηςα 
οὗ ὑεδιώ ἴῃ νεῖβὲ 45, 88 γ6}} 45 ("δῖ οὗ ὕεῤω- 

 ΦΟΒΘΗΌΛΑ. ΧΙΧΣ. 

Τα, ἀπά Βεῖἢ-Δηδίῃ, απὰ Βειἢ-5ῃε- 
ΠΊΕΒἢ ; πἰπεΐθεῃ οἰτί65 ἢ (Ποῖγ ν!]- 

68. ' 
49 ΤῊϊ5 1: ἴῃς ἱπμεγίίδηςε οὗ τῃε 

ΠῸς οὗ τῆς ΤΠ] άγεη οὐ Νδρῃίδὶ! 
᾿δοσογαάϊηρ ἴο {πεῖν ἔΑπλ 168) ἢ οἰ Ἐ|ε8 
δηά {Πεῖγ νἹ]λρε8. 

40 ἢ “π4 τῆε βενεηῖῃ ἰοῦ σδπης 
ουἱ ίογυ τῆς {ἰδὲ οὗ τῆε ςἢ] άγεη 
οὔ ἴδῃ δοςοζάϊηρ ἴο {ῃεὶς ἔδηι- 
165. 

αἰ εὖθ ΤΑΥ͂, ἈούγΟΥΟσ, βεῦνα ἴο Πίηΐ ἴο ι.8 [παῖ 
ἴῃς τοοῖ ἔτοπι ψῃϊςἢ (656 ΠΑΙΏ68 ἀγὸ ἀογινοά, 
ΤΆΔΥ ῬΟΥΠΔΡ5 πᾶνε θδθη γοροδίθαϊη οηρὶ ογοά 
ἷπ δποίβηϊ ἱοροχγδρῆν. 

35-38. Βοτεβεά ο168 οὗ Ναρῃῖδὶ. Τῆς 
ὨυΣΊΌΟΣ οὗἩ ἴΠ686 15 σεπηδσ καῦϊθο, [1 νγᾶ8 ΠΟ 
ἀουδὶ κοοὰ ῥοΙοῦ ἴο Ῥγοίΐεοϊ ἴπ6 πογίπεγῃ 
[ΤΟΏΠΘΓ ὉΥ ἃ δοὶῖ οὗἩἉ ογίγεβϑθβ, 45 ἴπε βουῖῃ 
νν45 Ὀχγοϊοοϊοά ΟΥ̓ ἴδε ἐεηςοά ςἰ165 οὗ [πἀ δῇ. 

86. Ζίάάιν, Ζεγ.1] Ἰθηκηοόνη. 

Ἡα»η»αἱ δ. Α 1,μον τς] οἰ, “4116 4150 
Ἡδιμπιοί ἢ -ἀογ, (χΧχ. 32), ἀπά Ηπιπιοη 
(1 (ἢν νὶ, 76): ποῖ ἴο Ὀ6 οοηξουηάοὰ νἱἢ 
(Π6 Ηδηηδίῃ οὐ ἴπε Ὡου ἢ -οαϑίεγῃ ἔγοητίοσ οὗ 
[ἢε ἰδηὰ (εξ. οη Ναπι. ΧΙ. 21). ὙΠα Ὠδπὶα 
(ἔτοπι ἃ σοοῖ 5 ψηϊίηρ “ἴο 6 νάπη ἦ Ρῥτο- 
ὈΔΌΪΥ ἱπάϊ!ςαῖε5 [μαὶ ἢοΐ ϑργίηρβ Ἔχίϑίθα πογε 
Δηὰ ἰ8 Ῥεγθαρβ στ ΠΥ ἰγαοθά τη ἴΠ6 ΑἸλπΊδι}5 
οὗ ΪὈβερμ5 (΄ Β. [. ἴν. 1, 3), ἤθᾶσγ ΤΊθΟΓΙΔ5. 

Ἀαξλα!ῥ.] ΤῊ Ϊ5 ρίαςε νν88, δεοογάϊηρ ἴο ἴῃ 
ἈΔΌΡΙ 5, [αἴ ψνῃϊοἢ Ηογοά σοῦ] δηά οδ θὰ 
Τιθεσίαϑ. ΤἼε πᾶπὶὸ (ΞΞ “ ὈΔΏΚ, βῆογα ἢ 3115 
[ἢ 8ἰἴο οὗ ΤΊ θεσα5 ὑοῦ ψ ]]. 

Οῤϊηπεγρι.} 866 οἢ χί. 2; Νυπι. Χχχὶν. 11. 

36. “44α»ηιαῤ, απά Ἀα»ιαϑ.} ὌΠεδα ΔΓῸ 
ποῖ Κηοῃ. Ὑπὸ ἰδζῖοῦ τηυϑὲ ποῖ Ὀ6 ςοη- 
ἰουηάδοά Ἡ1 [ὴ6 διηδῃ οὗ γοσβὸ 29. 

Ἡακον. ὅ8εε οἱ ΧΙ. 1. 

87. Κεάε: 6.1 8ε6 οἢ χίϊ. 22. 

Ἑδγεὶ, απ Ἐπ-δακογ. ὙΠόθα τὸ ποῖ 
Κηονῃ. Τηιδβ Εάγοὶ 185 ἀἰβογοης τ Ὸπὶ [Π6 
ἕαταοιυβ Εάγσοὶ ἰὴ Βαςϑῆδηῃ. 

98. Μιὶράαἰ-ε Ῥεγῆαρθ [6 Μαχάαϊδ οὗ 
85. Μαεαῖϊ. χνν 10, πονν {Πε6 τη β γα] νὴ] ρα 
οὗ ΕἸ] Μεϊδεῖ (ἈοὈίηβου, “ Β. Ε.᾽ 11... 396, 397). 
ΤΠΟ ΟἾδΟΥ ρΐδοθβ τηθηϊοπθαὰ ἴῃ [Π]18 γεῦβα 
δαγα ποῖ Ὀθθη Ἰάθημῆοά, [Ὠουρῇ ΒΟ ΠΟ 5 ἢ 
18 ῬογΠΑΡ5 ἴῃ 6 ρἷδοθ οὗ ἴῃς βδᾶπὶθ πᾶπὶῈ ὑυ ἢ] ἢ 
Β6σνθϑ, ἰῃ υοῦϑα 22, ἴο ἱηάϊοδῖθ οὔδ ροίηϊ ἴἢ 
τῆς Ὀογάεσ οὗὨ [582 Γ. 

πίπείεεη εἰ. Ἡδτε δραῖῃ ἴΠ6 ὨΛΠΊΘΕΥ 
εἴνεῃ ἀοεβ ποῖ 1} ἢ ἴμ6 οαίαδϊορυς (ςΐ. 
ΟὨὮ ΥοΓ568 7 δηὰ 15). 

,, 40-48. [ηπογΐδηοο οὗ δη. Τἢ5 {Πῦε 
νγνᾺ38 Ὀίδοεὰ Ὀεϊνγεε ἴῃς [ΕΓΤΙΟΙΥ οὗ Βεη- 

Η 2 



Ιοο ΦΟΘΗΟΠΔΑ. ΧΙΣΧΣ. [ν. 41--.47. 

45 Απὰ Τεμυά, ἀπά Βεπε-θεγακ, 
δλῃὰά (ὐδιἢ-γιπιηιοη, 

41 Απά τε οοδϑὲ οὗ {πεῖν ᾿ηΠοτῖῖ- 
Ἅπος νγᾶβ Ζογδι, δπά Εβῃϊδοὶ, δηά 
[γ-ϑῃεπηεϑβἢ, 46 Απά Με-͵αγκοη, δπά Βίζίκοῃ, 

42 Αμπά δμηδαλίδθδιη, δηά Α͵αίοῃη, νυ της Ὀογάοτ ' είογε ' [άρῆο. ι Οσ, 
δηά ες] δῇ, { Απά τῆε ςοαϑὲ οὗ ἴῃς ἢ] γα ακεῤτε. 

42 Απὰ ΕἸοη, πὰ ΤὨϊπιηδίμδῆ, οὐὨἨ [)ὰπ σγεπῖ οὐκ ἐοο ἐεεἰδ ἴον ἴθι : ἰγόταν, 
δηά ΕΚτοη, τὨεγοίογα τῆς Το] άγεη οὐ ᾿δη νψψεπῖ Δεῖ" ο. 38 

44 Απά ΕἸ εκεὴ, δηά Οὶδθείδοη, 
δηὰ Βδδίδιῃ, 

ὉΡ ἴο ἤρῃτϊ δρδίηϑδὲ [,εβῆδπι, δηά ἴοοῖ 
ἰἴ, ἀπά βποῖε 1 ἢ τῆς αάρε οὐ τῆς 

͵Ἶαπύπ δηὰ (6 Μοάϊεγταποδη 862,--- βλνυΐηρ 
ἘΡΒγαῖμὰ οὐ ἴπ6 που δηὰ [πῶ οὐ [86 
δου. ὙΤς Ὀοιιηάδτιε8 οὗἩἉ [Π6 {{|0 6 ἀγὲ ἴιι8 
ἀοίογτηϊηοὰ Ὁγ ἴῃο56 οὗἉ 118 πεῖ ῃδουΓβ Δ ΤΕΡΟ 
ἀεβοτί θεά, δηα ἴῃ 6 ο[{165 ΟἿΪΥ ἂγὸ δηυτηογαῖθά. 
ΟΥ̓ {μ656, 1 ψ1}} 6 οὐδογνρά, τπαΐῖ δενεγδὶ 
ΨΟΓΟ ΟΥΡΊΏΔΙΪΥ ϑϑρηθὰ ἴο ᾿υἀΔῃ. [ἴ ἀρρεᾶγβ 
ἋΠ6η ἴῃαΐ [6 ᾿Π50 ἘΠ ςΙΘΠΟΥ οὗ ἴΠε ρογΐίοη οὗ 
ἴῃς Τδηϊΐοβ (ςξ. τεγβε 47) ννὰ8 ςοπηρεηδβαϊοα 

ἸΡ ὉΥ φεϑββϑίοη οὗἁ [ευτΟΥυ τρδάς ΟΥ̓ [6 
{δὲ οὗ [υὐδῃ ἴο δη 45 νγὲ}] 45 ἴο δίπιθοῃ 
(εἶ νεγϑὸβ 1 δῃηὰ 9), δά Ιγ ΌὉγ ἴδε οοῃ- 
αιεϑῖ πλδάδ ὈΥ {πεπηβεῖνοβ ῃ ἴπῸ ποσί (νοῦϑῈ 
47). Ῥοιδαρβ [86 ἡυσῖῦοῦ οὗ [86 [υ ἀλη 68 
ΟΥ̓ ΡΊΠΔΙΙΥ ἴο δ6 ρῥσγονϊἀθδὰ ἴοσ ἴῃ ἴπε βοι τῇ 
οὗ ἴδε Ργοπιίβεά 1,δηὰ νγδβ ἰδγρεὶγ ἀπ ηἸϑμοά 
᾿ 16 δε: Ἰογηθπὶ οὗ τ Υ οὗ ἴπθπ ἴῃ ἴΠ6 

τοί -Ἴγ; [6 ““Τπἀλῇ ὕὑροη [οσγάδηῃ ἢ 
οὗ νεῦβα 34. Τπουσῇ 18 οἰΣουβογι 6 α, (ἢ 6 
ΚΕΥΓΙΟΙΥ οὗ Τδη Ἱποϊυάοαὰ ἃ ἰαγζε ροιίίοῃ 
οὗ ἴῃς νεσῪ ἘτΈΪο ρ]δίη οὗ δ5ῃδτγοῃ. 

41. Ζογαῤ από Ἐεῥίαο,] 866 Οὐ χΥ. 31. 

Ἰγ-ϑδοριο δ Ἐφαυϊναϊοηξ ἴο ΒεΙἢ- 5 Ἔπηοϑἢ. 
(ϑεε οἡ χν. 1ο.) 

42. ϑῤααίαδῥϊπ.) (4]1.ἀ 5η4λ) ίπι, τ Κὶ. 
ἵν. ο; ἴΠ6 ποπῆς οἵ οπε οὗ Πανὶ δβ ταὶ ΠΥ 
θη. Ετοπὶ [υἀξ. 1. 35, Ὁ ἀρρϑᾶγβ (παῖ πε 
Απλοσιίθ5 νεσὸ ποῖ αἰβροβϑοβϑοα οὗ [Π1|5 ἴοννῃ 
ΟΥ οὗ ΑἸαϊοπ ΕΥ̓͂ ἴπ6 [δηιῖθβ: ὃὑυΐ νΈΓΟ 
ΟἿΪΥ ρνυΐ ἴο ᾿πὈυΐς, δηά τπαΐ ὈΥ ἴδε Βεῖρ οὗ 
ἴῃς ΕΡὨγαϊπηῖοβ. ὙΠῸ ἤδπὶὸ ϑΠ ΑΔ ΔὈὈΪη 
ΤΑΘΔΏ8 ““ Ρἷδος οὗ ἔοχοβ " (ςξ, ΗδζΖογ-ϑῃια), χν. 
248). ὙΤε δουηάδηςε οὗ ἔοχοβ ἰη (Π6 ἀϊδίγιςῖ 
οὗ Πδῃ 15 βῆονγῃ ἱποιἀθηῖα!! ἴῃ [ἢ6 ὨΙ5[ΟΥΥ 
οὗτδο στεδῖ ἤθσγο οὗ ἰῆς {πῦὲ (ςξ, [υἀρ. χν. 4). 

“4)αἰοη. 866 ΟΠ Χ. 12. 
.᾽ε!δίαὁ.1] Ἰἴθηκηον. 

48. Εἰομ)] Οα)δάὰ τ Κα. ἵν. 9 ΕἸοη- 
ὈεΙμ-ἤδηδη, [18 5ιῖ6 15 51}}} υπάϊβοονογοά, 

Τρὶριπα!δα δ. 866 Οἵ χΥ. 10. 

Ἑῤνομ.)Ἱ 866 οἱ χἱ!. 3. 

44. ἘΠεξεῤ, απδ Οἱδῥεοίδομἢ Νατηδὰ 848 
Τ᾿ ονἰοαὶ οἱκ68 χχὶ. 21. ὙΤὮς 51165 δὸ ποῖ 
ἰἀεμεδεά. [ἴ 15 πιεπιἰοπεὰ (1 Κ. χνυ. 27; 
ΧΥΪ. 15) 88 δοϊοπρίηρ ἴο ἴῃ ΡΠ 5ΕΠ65 ἴῃ 
[πὸ ἀδγ8 οὗ ἴῃς ΕΑ.Ὺ Κιηρβ οὗἉ [βγδεϊ. 

Βααία!δ. ῬΟΒΒΙΌΙΥ ἴπ6 Βαδϊδίἢ οὗ χυ. 1ἱΐ, 
δυῖ υηκπονγῃ. 

45. εῤδι Ῥετθαρθ ἴδε πηοάογη ΕἸ 
γεῤμάϊγεθ ἴῃ ἴῃς ἀϊδιγίςϊ οἵ 1,υγάἀὰ (Κοδίηϑοη, 
“Β. Κ.᾽1. 2142). 

Βεμεςδεγαλ.} Ἰθηκπον. 

Οαιδοτίνιπιοη.} ΑΒεγιναγάβ τεϊ!ηαυϊϑπεὰ ἴο 
{Πς 1, ον!685 ἐμὰ 24); Ὀυῖ ηοΐ γεῖ ἀιδεονογοά. 
1 15 ρἰδοεά ΌΥ ἴδε “ Οποπιδϑίίοοη᾽᾿ δδουϊ 
ἔνεἶνε τὰ ἶε5. οἡ ἴῃς τοδὰ ἔγοπι Ὠ 105Ρ0}15 ἰο 
ΕἸΘΟΠΘτορ οΙΙ5, ἀπά ἰ5 {Πεγείοσο ἴο δὲ Ἰοοκοὰ 
ἔογ τ Βεὶν εῤῥαη (Ἀοδίηβοῃ, “" Β. Ἀ.᾽ 
ι:. 67). 

46. Με-Ἴαγξοη, απ αλλοη. ἴὐηκηοντη. 

«υἱἱό ἐδὲ δογάεν δεΐογε “αῤδο. 1... ἢ 
τῆς ννΠοΪο ἀϊδιγιςϊ ὀχιοπάϊηρ ἴο ἴΠ6 βυθυγὺβ οὗ 
Ϊαρβο. αρῃ!ο 15 ἴῆ6ς ἰοννῇ εἰβϑεοσβοσε ἴῃ 
ΑΝ. ολἰοὰ αὔγ (Π6ὲῈ Οτεοκ ἔοστῃ οὗ (δες 
Πδῖὴηθ ἰορρᾷ, δοῖῃ ἴῃ ἴδ Ο.Τ. Ὧπὰ Ν.Τ. 
(ςξ, 4.5..2 Οδτ, ἰἰ, τό; ΕΖγ. [1.. 7; [οπδὰ 1. 
4: Αοςἴβ ἰχ. 16, ζο.). [Ὁ 5 οἴη πηοπιοηθά ἴῃ 
(Π6 Ὠιδίοσυ οὗ ἴπ6ὸ ΜδἼοσδῦθεβ δηά ννᾶ8, δ ἴξ 
8111} 18, (ῃς ἰοδάϊηρ ροτί οὗ ἀοδββ ἴο [ειβδί θη 
ὈοΙῈ ἔογ ριϊστίπιβ ἀπά ἴὉΓ τογο δι 86 (ςξ. 
ι Μᾶςος. χ. 774-76; Χὶϊ, 14; 2 Μᾷδος. χιϊ!. 3, 
Εν ὅἄχο.). [{|5 ἃ ΥΟΓΥ δηςίοεπί ἴοννη, βαϊά, ἴῃ 
οἷά {ἰπ|ε5, ἴο Ὀ6 οἷάετ [ἢ4η ἴῃς ἀοίυρε. (ΟΣ 
ΡΙΥ, Η. Ν.ὗ᾽ νυ. 13, “ Ιορρὰ Ῥῃαηίςιμπι, ἀπε1- 
4υἴον ἴοσσάσυστα ἱηπηάδιίοπο υἱ ἔεγυπι.᾽) [{ 
ἰ5 ἴῃς πιοάεγῃ [488, οὐ Ὑδίβ, δηὰ [85 θθεη 
τορεδίθαϊγ ἀεβογι θὰ ὉΥ τιοάσγῃ γᾶν] οτβ 
(ε,5. Ὁ τ. Τποιηβοη, “Τε [πὰ δπὰ ἴμ6 
Βοοκ,᾽ ΡΡ. 511 544., δηὰ ὈΥ ΟΠδθδ5, " ΚΟΥΣ. 
ἀπ Εργρί.᾽ Ρ. 250 544.).. Τἢε οχίθηϑινα δηά 
Ἰυχυτίδηΐ στοόνοβ ἴπ ἴπ6 πεϊρῃθουγῃοοά 581} 
εἶνα ἴξ ἃ οἰδίπη ἴο 15 πδὴθ (Ξ “ἴθ Ὀεδυ- 
ΌΩ]," ςἔ δίδηϊου, "8. δηά Ρ., Ρ. 243, ποῖϑ). 

47. ΤὋὲ εοαεὶ 9 1δὲ εὐ ἄγει ὁ απ «ὐεηπὶ 
ομὶ 1οο ἐπ γον δον.) Τῆδ ννογά5 "ἴοο {Ππ{Π|6 
ΒΕΙΓΕ ἅτε δὴ ἰῃϑδοίίοη οὗ ΑἹ. Ν'., βυφροβίθά, 
ἰπηάδοά, ΕΥ̓ ]ἀγοῖ!, νδίδΌ]υΒβ, ς. ΤΏ 5θῆ86 
[88 κίνθη σδηποῖ βίδηἀ 45 ἃ ἰγδηϑίδίίοη, [μου ἢ 
1 δἰδίεβ ννυβδῖ ΠΊΔῪ ΡΧΟΌΔΟΙΥ Ὀς ἱπίογτοα ἔγοτῃ 
[6 ἴοχί. ἈοηάοΥ σγαΐμοσ, κἈ6 Ῥοχὰθσ οὗ 
[80 ΟὨΙΙάγοΣ οὗἁὨ δὴ ψ886 οχίοπ δὰ.» 
Τῆς Ηεῦτον ᾿τΟγα ν 15, “ἢ δογάογ οὗ ἴῃς 
σμΠ]άγεη οὗ Πδη νγεηΐ ουΐ ἔτοσῃ ἴΠεπὶ," ν Ὡς ἢ, 
του ἢ ἴῃ6 ΘΧΡΓΟΒΒΙΟἢ 18 δἰ ΠΡΌΪΑΓ, ἈΡΡΘᾶσβ ἴο 
τθδη “(ῆς οπιϊάτοη οὗ ὕδη εηϊλγροὰ {δοὶγ 
Ὀογάοσ εσδιδε {ΠΟΥ Πδὰ ποῖ τοοπὶ σπου ἢ." 
80 ες ΝΥ εἴϊε, Κει!, Βυπδεη, ΕΔΥ, ἄς, 



ΦΟΒΗΤΙ͂ΙΑ. 

ϑυνογά, δηά ροββεβϑβεὰ ἰἴ, δηά ἀννγεὶς 
“Ἰυὰς 18. τῃΠετείη, δηά οδ]εά [1,εβῆδηι, “ ὕλη, 
εἷὰ αἴοῦ τπε πδπια οὗ λδῃ τπεὶγ ἔλίμεσ. 

48 ΤῊ 5 ἐς τῆς ἱπῃεγιίδηςε οὗὁἩ [6 
τῆδε οὗ τε οὨ]άγεη οὗ ἴδῃ δο- 
ςογάϊηρ ἴο {Ππεῖγ Δ Π}11165, τῃε86 οἷ 68 
ἢ τἢεΙΓ ν]] ρα. 

49 4 νΠεη ἴπεγ Παά πιδάς δὴ εηά 
οὔ ἀϊν!ἀϊπρ τῆς ἰληά ἔογ ᾿Ἰπδεπίδησε 
ὃν τπεῖγ ςοδϑῖβ, (π6 σὨΠ]άγεη οὐ [βγαεὶ 
σᾶνε ΔΠ ἱπῃεπίδηςε ἴο [οβῆυδ [ἢ ϑοῃ 
οἔ Νυῃ δπιοηρ τῃδη1: 

50 Ασςοοτάϊηρ ἴο τε τγογά οὗ ἴδε 
ΤῸΚΡ ἴδεγ ρᾶνε ἢϊπὶ (Π6 οἰ ὙΠΙο ἢ 
ἢς δϑκεά, ουεῆ' ὁ ΤΊπληδῖἢ -ϑεγδῇ ἴῃ 
τουηῖ Ερἢγαίπη: δηά ἢ δι] τῆς 
οἴ, δηά ἄνγεῖς τῃδγαίη, 

51 “ἼΠεβὲ σγό ἴΠπ6 ἱπῃοΠ ΓΔΠΟ68, 

ΧΙΧ. ΧΧ, 

[Δι εγ8 οὗ τε ττδεβ8 οὗ τῆς ΤΠ] άγεη 
οὗ ἴϑγδεὶ, ἀϊνιάεά οσ δὴ ἱπῃεγίϊδηπος 
δγ ἰοὲ ἱπ δῃ:η οἢ θεΐίοτε τῆς ἴω, δἵ 
1Π6 ἀοοτ οὗἉ τῆς τἀθεγηδο]ε οὗ τῆς ςὐπ- 
δτεραῖίοη. ὅ0 {ΠΥ πιδάς Δη εηά οὗ 
αἀϊν!άϊηρ; [Π6 σου. 

ΟΗΑΡΤῈΝΚΝ ΧΧ. 
1 Οοά εον»»ιαμαάείλ,  αμά 1Δε εἐἀίἑάγεη οἵ 

7 γαεί αῤῥοΐ»έ 446 τὲχ οὐδε; οὕ γέρε. 

ἐς ΓᾺΡ Αἶβο βρᾶκε υπῖο Τοβῆυδ, 
88 

ν. 48---.. ΙΟΙ 

γπῈ, 
2 ϑρεαῖκ το τῃ6 Τμη!άτγεη οὗ [ϑβγδεὶ, 

βαγίηρ, “ Αρροῖπε ουξ ἔογ γουι οἰτ[ε8 οὗ 4 Ἐκ. ον. 
τείιρε, ψπογεοῦ 1 δράκα υηΐο γοι ΟΥ̓ Νίπι. 35. 
τῆς Παπά οἔ Μοβαϑβ: ΑὐΣΘΝ 

4 Τῆδῖ [Π6 βἰαγεγ τῆλε Κι]6ὰ ἢ} σην 1955. 19. 
ΡΕΓΒΟΠ ὈΠΑνγΑΓΕ5 σπα ἀΠνν ἘΠ ΠΡῚΥ ΠΊΔΥ 

ὁ οἢ. 24. 
30. 

“ ΝυὩ. 34. 
17. 

το ἢ ΕἸελΖασ τῆς ρῥγιεϑῖ, ἀπά ]οβῇἢιιδ 
τς 8οη οὗ Νυῃη, 4πηἀ τῃ6 Π6λά8 οὗ [ῃ6 

ΤῊΣ γοᾶϑοη ΨὮΥ ἴῃς Ὠδηϊΐοβ, ἃ ΠυΠΊ ΤΟΙ 
{ἰδὲ (566 οἡ Νυπι. χχν!. 5), ἐουπὰ {ΠοΊβ ον 8 
1η50ΠῸΪΕΠΕΥ ρτουϊ θα ΤῸ 18 ποῖ τηεπηοηθά 
Βογο, Ὀυϊ ἀρρθᾶγβ ἔγοτῃ [υἀ δ. ἱ. 34,15. ΤΟΥ͂ 
ΨΟΓΟ ὕπᾶ0]6 ἴο ΘΧροὶ ἴμ6 Απηοσιῖθ5 ἔσοπι ἴῃ 6 
Ῥἰαίη, ἢ ῖο ἢ ννὰ5 ἴῃς Ὀεδί ρατί οὗ {πεὶσγ ἰῃ- 
δογϊίδηςο, δηὰ ογο, οἡ [Π6 σΟΠΙΓΑΓΤΥ, σοοροὰ 
ὋΡ ἀποηρβὶ ἴῃς 1115 ὈῪ [8158 ρον γ} δηὰ 
ὙΨΑΥΙΚΟ ΡϑορΙ6. Ηρηςς ἴδε ΤΠ δηϊθδθ οχροά!- 
ὕοπ πιοσὰ ΕΠῪ παγταϊθὰ ἱπ Πὰς. ΧΥΙΣ,, ν ΒΙ Οἢ 
δι γργιβοὰ ἴῃς διάἀοπίδη ἐπηδὈϊ δηΐβ οὗ 1,6 5ἤθη, 
Δ ὈπνΑΤΙΚο δηὰ ροᾶσθδῦ]ο σάσθ, δχίοση- 
πδῖοὰ ἴμεπὶ, δηᾷ ἀπηεχεὰ τπεὶγ ΟὟ δπά ἴεστ- 
[ΟΥΣΥ ἴο ἴδ Ροσπίίοη οὗ ἤδη. 

Σιεσδερ.] ΟἸδογν δα ἰοστηοὰ 1,413}. Οἵ οἡ 
]υάς. χνὶϊ!. 7. 

49-50. [πδοτϊδηςε οὗ [οϑβῇυδ. 

50. ““εεογ δῷ ο ἐδὲ «υογα οΥ᾽ 1δὲε Ζογά. 
Νοιίδίης [5 αἰ οὗἉ ΔΗΥ͂ ΕΧρτΕ858 ζοπιπιλπά οὗ 
Οοά τεϑροοίίηρ ἴῃ6 ᾿ηποίλποθ οὗ οβῆιδ. 
Βυϊ 845 διιοὴ βρϑοΐδὶ ροσΐϊίοῃ Ἄρρθᾶσβ ἴο ἔδυνε 
Ὀδοη ρῥγοπιϊδοά ἴο (δὶθὺ δἱ ἴπε {ἰπὶῈὰ ἤθη ἢθ 
δηὰ |[οϑῆυδ δίοπθ ουὖἕἱ οὗ [6 {νεῖν 5Ρ165 
τοηηδλιηοὰ 3] (οἷ, οὐ χίν. 6, 9), ἴἴ 15 ργο- 
ὈΔὉ]6 [μδῖ ἃ {6 Ῥγογ δε ννὰ8 πιδάς ἴο [οβϑιδ, 
85 ᾿ἰπάδοὰ ἰ5 βιιρρεβδίεά ΌΥ (δ]οθ᾽Β πηδπέοη οὗ 
]οβῦυδ ἢ ὨΙΠΊΒΟΙ ἢ ἴῃ χίν. 6ὅ. ΤῊ τηθηζίοη 
οὗ {Π|58 ἀϊδιϊποϊίίοη ΤΊΔΥ ῬΕΓΔΡ85 να θθθη 
ῬυΟυΓΡΟΒΟΙΥ οπιτεὰ ὈΥ [|οϑῆυα ἔτοπιὶ [ἢ 686 
ΔΏΠΔΪ5 οι οὗ ᾿πηοα 6517, ἴο νυν Ὠϊςἢ, 4150, βεσμᾶρβ 
ΤΊΔΥ ὃὈκ αἰγὶ δυϊοά ἴῃς 5ε]εςίοη οὗ Π15 ρΡογοη 
ἰπ ἴῃ6 τυρροά ἀϊδίτὶςξ ἴῃ νοὶ 1 165. Ῥδυ]δ 
'ἴα ἀοβοῦδεά ΟΥ̓ 51. [ἐγσγοῦς (ΕΡρὶϑί. οὐ]. 
Εριζρῆ. Ῥδυ].:) 858 “"βδί[5 πηγαῖα χιοὰ ἀϊ5- 
αὐδϑυῖον ἱοπ πὶ 5 ϊ Ἀ5ΡΕΓΔ οἴ πῃηοηΐδη 
ἀεϊεςί5ϑεϊ." ΤΏδ ᾶπιθ οὗ ἴππ6 ῥἷδοδ ἰ5 νυσθη 

ἤες {1 Πογ: δηά τῆΕΥ 51.811] Ὅδδ γουγ 
τεΐιρε ἔτοπι πε ἀνεηρεγ οἵ δ]οοά. 

Τιπιηδίἢ -ἤογ68 πη [υἀρ. 11, 9, ΠΙΟΒ ΡΟΒΒΙΌΪΥ, 
ΠΟΥΘΥΘΙ, 18 ΤΊΘΓΕΙΥ Δἢ ΟΙΤῸΓ οὗ στη γι βίης 
ἔτοπι ἃ ᾿αηβροβι[οη οὗ ἴῃς Ἰεϊίεγβ (866 ποῖδ 
16γ6). Τε ΒΑὈΙΠΙοΔ] ἐχρίδηδίίοη ἴπδὲ {Π 6 
ΠΑ ΤΙΠΊηΔΙ Β-ἤο ΓΕΒ (}.ς. “Ροχίίοη οὗ ἴῃς 511 
νγ85 γίνη Ὀδοδι56 ἃ γοργοβεπίδιοη οὗ ἴῃ6 βιὴ 
νν858 δΙχοα ἴο ἴδ6 ἰοτ] Ὁ ἰῃ ΤΩ ΟΠΛΟΤΥ οὗ [οβυΔ᾽8 
σοπιηδηά ἴο ἴδ6 βυῃ ἴο 5ἰδηά “ΕΝ, ἈΡΡΘΔΓΒ ἴο 
6 δὴ δἤογπουρηί, ἀπά οὗὨ ἰδίο ἀδῖθ.0 ΤῊ 
πᾶ Τἰηπαῖἢ -ϑογαὴ (-  “ ρογίίοη (δὶ τὸ- 
ΤΏΔΙἢ5 ἢ νγὰ58 βεῦβδρβ Ἴοηξεστοὰ οἡ ἴῃς βροῖ 
πη σοηβοαυρηςε οὗ 118 θείης δ] οἱϑὰ ἴο [οϑῆιᾶ, 
ἴἢε ᾿αδὶ δ᾽οἰπιθηξ τλδάς ἰῃ [6 ψῇοῖς ἀ15- 
ιτϊδυκίοη οὗ δὶ8 οοῃηυεϑδίβι. ΤΠ 5116 85 ποῖ 
Ὀόοη γεῖ Ἰἀοπιῆθά. [1 18 ἀδβογοά (υἀς. 1. 
9) ἃ5 “ἰπ 186 πιοιηΐ οὗ ΕΡρἢγαίπι, οὐ 186 
πΠοσίῃ 58:46 οὗ [6 81} Οδδ8}." Τῆὸ “ Οῃο- 
τηδϑιοοπ᾽ (5. ν. Τδαγνιπαίδεαγα) 5ρ6Ά Κ5 οὗἉ 
{π6 τοτιῦ οὗ [οβϑϑυδ 45 51}}} βἤονντι ἴμεσγε (οἕ 
Χχῖν. 10), δηὰά οὗ {δε ρίδος ἰἴβεὶξ 25 ἴῃ [6 
{πε οὗ Ὠδη, οοπέοιιηάϊηρ ἴἴ, ἀρΡΡαγθηίῖν, ἢ 
[η6 ΤῊ ΙΠΙΔΙ δὴ οὗὨ νϑῦβὸ 423. ὙΠῸ 8ἰῖ6 ἢδ45 ποῖ 
γεῖ Ὀδδθὴ ςοΓΔΙΗΪΥ Ἰἀοηβεά, ὨὮγ. ΕἸῚ 5} 18 
ςοπ͵οοζυτοβτηδι ΤΊ πδῖἢ 15 ἰπ6 τηοάοτῃ Πῤηεῦ, 
ἃ ΥΠ]ΠΑσο ἀδουΐζ ἔνο πη1}65 Ὠοσί ῃ-υνεβί οὗ 1,γαάλ. 
ἢ Ἀοδίπϑοῃ, " Β. Κ.᾽ 111. 141. 

ΠΗΑΡ. ΧΧ, Αρροϊπίιηοπὶ οἵ ἴδιο 5ἷἰχ 1168 
οὗ τοῖα. 

Ὡ. ἤῥεγεο 1 “ρῥαζε 1ο γου.] ΟΕ Νυπι. χχχν. 
9 344. ὕΒετε [ἢ σοτηπιδη 8 Πεγε βυπιπηεὰ ὑΡ 
ἅΤ6 χίνθη ἢ ἴΠπῸ ΠΟΟΟΒΒΑΤῪ ἀε(2118. 

3. Κρ οδ αηῦ βεγιοη ὠπααυαγε:.}1 ὙΠΟ ἀϊ5- 
τἰηστίοη θοΐννθθη δοοίἀθηίδὶ δηὰ νυ] }] Ποτ!- 
εἰάθ 18 συγ ἀγάννῃ ἴῃ Νυπὶ. ΧΧΧΥ. 155-24; 
ουῖ, χιχ. 4-13. 



ΦΟΘΗΟΘΑ. 

4 Αμά ψῆεη πες τὶ ἀοίῃ ἔεε 
ἀΠῖο οΠ6 οὗὁὨ ἴΠοϑβε οἰτε8 85}4]] ξἴδηά δὲ 
της δπίεγπρ οὗ τῆς ρδίς οὗ τῆς οἰἴγ, 
Δηὰ 5411] ἀδοίΐαγε ἢ185 Ἴσδιιϑεὲ ἰηῃ τῆς 
εδγ8 οὗ τῆς οἰάοτβ οὗ τῆδὲ ςἰγ, {ΠΟῪ 

ΧΧ, ΧΧΙ. ἵν. 4---τ.; 

8 Απὰ οἡ τὰς οἵδεῦ 8[ἀες Τογάδῃ. 
Ἵ ]ετίομο εαβενναγά, τῆ εγ δϑϑίρπθα 
ΑΒοΖεῦ ἴῃ ἴῇς ψ]άσγηθθα ὕροη τῆς “ Ῥειε. 4. 
ρἰδίῃ ουἕ οὗ τῃε ετῖρε οὗ Βδυδεη, δπά ᾿ζην. 6. 
Βλπιοῖ ἴῃ ΟἸ]εΔά οὐ οἔὨ τῆς εἶδε οἵ 75: 

102 

4 Νυπ. 35. 
ἃς. 

ΤῊ. 
ἐαπεῖ 71 σ. 

5Π.4}1 τκ6 ἢϊπὶ ἱηῖο τῆ6 ΟἿ υπῖο 
τἢεπι, ἀπά ρῖνε Πἰπιὶ 4 ρίδςα, τῃδι ἢς 
ΤΊΔΥ ἄννε}} δπιοηρ; {ΠΕ πη. 

᾿΄Π Απά Ιἔ τῆ6 ἀνεηροσ οὐ δοοά 
Ρυΐδια ἀἴογ ἢΐπι, τἤδη ΠΟΥ 5841] ποῖ 
ἀεἰνεγ της 5]γθῦ ὉρΡ ἱπίο ἢ18 ἢδηά; 
δεσδιβε ἢς 5πιοῖς ἢϊβ πεῖρῇθουγ υη- 
νν ΕἸ ΠΡΊγ, δηά παῖοά ἢϊπὶ ποῖ δείογα- 
{π|6. 

6 Απά Πα 5}4]] ἄνγε!] ἴῃ τῃδὲ οἰτγ, 
πῈ}} Πα βιδπά δείογε τῇς σοηρτερᾶ- 
τίοη ἔοσ ᾿πάρτηθης, σπά “ὑπ τῆς 
ἀεδίῃ οὗ τῆς ΒΙρἢ ργίεβε τῃδῖ 8141} ὃς 
ἴῃ ἴῃοβ6 ἀδγβ: τΠ6ῃ 521} [ἢ6 5 δυεγ 
γθίυγῃ, ἀηὰ σοπ]α ηῖο ἢ18 Οὐ ΟΙ. 
ἃπά υηΐο ἢϊ8 οὐ Πουβε, υπίο δα 
ΟΥ̓ ἔτοσι ἤεηςα ἢς ἢεά. 

η “ Απά τΠεγ ἱδρροϊηϊτεὰ Καὶ εἀ65ῃ 
ἰη (341|Π|ὲὸ ἰπ ππουης ΝΑρδῖδὶ!, δηά 
δηΘοΠαπὶ ἴῃ τπουης Ἐρηγαίπι, δηά 
Κι τ) 41} -αὐὔϑδ, πο ἢ ἐς Ηερτοη, ἴῃ τῆς 
τιουηῖδίη οὗ [μά δῃ. 

4, δῥαϊ ἀεοίατε δὲ: ἐαιο πὶ ἐδε φαγ: 9 ἐδε 
εἰάεγ..}Ὶ 1... ἃ5 ΒΟΟῚ 848 ἴῃ6 ΤηδηΒΙΔΥΟΣ ὉΓΘ- 
ϑεηϊθαά διτηϑοὶῖ δὲ ἴἢ6 οΠὉ οὗ τεΐιρο, [6 
ἐ]ἀογ5 οὗ [6 οἷ γεγε ἴο δοϊά δὴ ᾿πα4ΈΥ, 
δηά σϑοεῖνε ὨΙΠῚ ὈΓΟΥΒΙΟΏΔΙΥ ἱπῖο ἴῃ6 ΤΥ, 
1 ποτ δῃοιϊὰ ἄρρεᾶγ βροοὰ ον,» ὕαεῖς 
Οδιι86 ἴὺσ 80 ἀοίηρ. Αἰἴεγναγάβ, ἤθη [Π6 
ἈΥΘΏΡΟΣΙ οὗ ὑἱοοά 5ῃουϊὰ παν ἰσγασοκοὰ ἢ 8 
υἱοὶ ἴο 16 ΟΥ̓, δηδ ἄρρεᾶσγ ἴο οἶδ πὶ ἢϊ πὶ, 
ἃ τοῦς ἴὈγπηδὶ δηὰ τποσουρὰ ἱηνοσε αξοη, 
ἍΜ ΏΙΟἢ 15 ϑροκθη οὗ 25 “ δίδπάϊης δείογο [ἢ6 
ΠΟΏΡΤΟρΡ Δ ΙΟη ἴοὺΓ Ἰυάρτηοηῖ, νϑῦϑο 6, ννᾶβ ἴο 
6 τπιδάθ: δηὰᾶ 1Ε 1ἴ βῃου! ἃ [ἤθη δὲ ἀεοϊάοά 
παῖ 186 Ποπγοῖάθ νγ88 ΟΠ]Υ ΟΥ̓ πηϊϑδἀνεπίυγε, 
[Π6 πΊΔηΒΙΔΥΟΥ ννὰ8 ἴο ΓοπΊδίη 1η ἴπ6 οἰ υπῈ}] 
ἴδε ἀεδῖῃ οὗ τς Βίσἢ ῥγίεϑί. 

6.᾿ Βεζογε ἐδε ροητεα!ίοη.} 1.6. Ὀεΐογε 1ῃς 
ἰοοδὶ οουγὶ (Νυπι. χχχυ. 12). 

δε ἀεαϊῤ 97 δε δὶρὁ ργίε.7] 866 οῇ Νυμπι. 
ΧΧΧΥ͂, 25. 

7. Κεάει ὁ. 866 οῃ χὶϊ, 22. 

δῤεεόονι.} ΟἸΒοσγννῖϑα τ θη δ᾽ πεθπλ (566 
οη Οθη. ΧΙ". 6). 

Κιργγα!ῥεαγδα, «υδιοῦ ἐς Ηεόγοη.] 8εε οἡ 
ΧΙΥ. 15. Οεῃ, ΧΧΊΙ. 2, ποῖδ. 

8. Οπ ἐῤὲ οἱδεγ σἱάφ ϑογάαπ. .. ἐδὲῦ α“- 
σἰσηεά.1 ὌΠ εθε ἴἤχες ο[165 εγα “ βενεγοά ἢ 

. οὗ δ]οοά, πὲ] ἢς βιοοά δεΐοτγε 

(ὐδλά, «πὰ (σοΐδῃ ἴῃ Βδβῆδη ουὖὲ οἵ 
τῆς δε οὗ Μδηδββεῇ. 

9 ΤΏ αβ6 ψγεγα ἴῃς οἰτε8 δρροϊηϊεά 
ἴον 411 τῆε ςμ!] ἄγη οὐ 1βγδοὶ, δῃά ἔογ 
της ϑἴγδηρεγ τῇδε βο]ουγπειῃ ἃπιοηρ 
ἴπεπι, τῃλὲ ννῃοβοανεγ Κεῖ ὅσην 
ῬΕΙΒΟΠ δῖ ὑπᾶνγαγαβ τηὶρῃς ες ἘΠ οΓ, 
δηὰ ποῖ ἀϊε Ὀγ τῆ6 Πδηά οὗ {ῃε ἀνεῆρεγ 

τῃ6 
ςοηρταοραίίοῃ. 

ΓΗΑΡΤῈΚΝΚ ΧΧΙ. 

ι Ξἰρλὲ απᾶ γογέν εὐΐέες ρέσενε ὅγ οί, ομἕ ΟΥ̓ “δέ 
οἱλεν ἐγίδεν, τρΐο ἰδέ δένίίές. 43 Οοά ραυέ 

.ἐ}ὲ ἐαμά, απ γερί μρέρ ἐδε 7Ζεγαείέεε, ἀεοογα- 
ἑηρ 19 λὲς 2γορεῖξέ, 

ΗΕΝ ολπις πδᾶγ τῆς Πελάβς οὔ 
(ἢς ἐλῖῃοτς οὗ τῆς [,ονιῖος απο 

ΕἸεαΖαγ τῆς ῥγίεβϑῖ, δῃά υηΐο οβῆιδ 
τῆὴ6 ϑοη οὗ Νυῃη, δπά υὑπίο ἴῃς Πεδάβ 
οὔ τῆς ἐλίπειβ οὗ τῆς {ἰδο58 οὗ τῇς 
δ] άγεη οἵ [5γδεὶ : | 

ΌΥ Μοβδ68 ἴοσγ {Π]8 ρυγροϑὸ δ (ἢ ἔπιο οὗ (πὸ 
ςοπαιαβῖ οὗ ΟἹ οδὰ δηὰ Βαβῆδη (Π δυῖ. ἰν. 43). 
ΤΠα 5βἰαϊεπηθηξΐ 18 γερεαῖϊοα Βογα ἸΏΘΓΕΙΥ ἴον 
ἴΠε 58κε οὗ σοτηρἰβἴθηθβ8. 

ΟΗΑΡ. ΧΧῚ. Δρροϊηίπιοηξς οὗ οἴ658 ἔογ 
ἴῃς Ῥγίεϑίβ δηὰ 1, ονο5. ΤῊ ννὰβ ἀοτσ δ 
(Ὠς. δο]οιϊδιίοπ οὗ ἴῃς 1,ον65 {Πποπίϑοϊνεβ 
(νεῖβα 2), αἴζεγ {Π6 ναγίοιιβ {τἰδὸ5 δὰ ὕθθη 
Ῥτονϊ ἀθά ἔογ, δηὰ ἰῇ ρυγβιδηςς ΟΥ̓ σοϊησηδη 5 
οὗ Οοά οΥἹΡΊΏΔΙΥ είνεη ἴο Μοβοβ (Νυπι. χχχν. 
1.8). [Ιἴ νουϊὰ 5θοὸπὶ (δῖ [ἴῃς 5ὶχ οτος οὗ 
τεῆῖιρε ννεσὸ αἱἱοϊίϊβ ἃ ἴο Ὀερίη ν ἢ 85 1,6- 
ὙἹΈΟΔ] οἸἘ165, ἀπά ἔοτίγεϊννο οἴπεσ οἰτἰ65 θη 
παηγθά ἴῃ σοηνοηϊθηΐ βἰ[υδίίοηθ. Αδογνναγάϑ, 
[6 νν ποὶς ψεσο ἀϊδιγυϊοά δπιοηροὶ ἴδ 6 
ῬΓΙοϑίβ δηὰ 1 ,ουϊοβ, [6 ἰοῖ θείης υϑοὰ ἴο 
ἀοίεγπηηα [6 ῥαγιουϊαγ οἰτίο5 ἴο θ6 τηδάθ 
ΟΥ̓ΘΣΓ ἴο Ἔδοἢ ἔΆΠΉΪΥ. 
ΤΕ σδαρίογ δίδίθβ ἴῃς το] ἢυπηθοσ οἵ τπ6 

οἰἴ1658 δϑϑιρῃθαὰ ἴο βδδςῇ Ὀσγδηςὶ οὗ [6 1, ον]ῖοβ, 
ἴῃς ῥγεϑίβ θείης ἢγϑῖ Ἔβρϑοῖδ!υ γον ἀθὰ ον 
(γοΓβο8 4-3): [ἤθη εῖνοβ [6 πᾶπιο8 οὗ 4}} (ἢ Ὁ 
1,ευϊῖς Δ] οἸ {165 (ν 568 9-42) ; ἃπὰ [ἴ σοποϊυάο5 
(το βο8 41-.4.5} νΙ ἃ βοϊοιηη ἀδοϊλγαϊίοη παῖ 
4}} Οοὐβ ργοπιῖϑεβ ἴο [8γ86] σγεγε ἢονν ΚΠ} 
ΔΟςΟΙΊρ] 15η6 4, Α ἰιδῖ οὗ ἴπ6 1,ονϊτῖςδὶ οἰ 165, 
ΥΔΓΥΏΡ ἴῃ ΒΟΠῚ6 ῬΑΓΓ οι] γ5 ἔγομη [π6 οπα ἴῃ 
(818 σμδρίεσ, ἰ8 8150 ρίνεη ἰὴ σ (Ἷσ, νἱ. ς54-81. 



δΊΝυτΣη. ,ς. 
1. 

ν. 2-. 

2 Απὰ {πεὲὺ βὃρακε υπίο ἴδοηὶ αἵ 
ΘΗΠΟἢ ἴῃ τπε μιὰ οὗ (ὐφπδδη, βϑαγίηρ, 
ὅΓΗς ΠΟΚΡ σοπιηαπάεά ὃγ τῆς ἢαπά 
οὗ Μοβεβ ἴο ρίνε υβ οἰτἰ68 ἴο ἀννεὶ] 
ἴῃ. ἢ τὴς δυδυγῦ8 τπεγεοῦ [ῸΓ οὐ γ 
ολῖ]ε. 

4 Απά τῆς ολ]άγθη οὗ βγδθὶ ρᾶνε 
υηῖο τὰς 1 εν!ῖε8 οὐἕ οὗἩ {πεῖγ ᾿Ἰπῃογτ- 
λῆςα, δὲ ἴῃς Τοομηπιαπάπιεης οὗ τῃε 
ΓΆΡ, ἴῃ 686 οἰε8 Δηἀ {πεῖν βυδυγῦ8. 

4 Απά τῆς ἰοῖ σᾶπῆς ουξ ίογ (ἢς 
Ἀν ἢ] 165 οὗ {πε Κομδῖδιῖεβ: δηὰ τῆς 
οἰ] άγεη οὗ Αάγοη τὰς ρηεβῖ, τυλίελ 
τυεγε οἵ τῆς 1, ενῖε8, πΠαά ὃγΥ ἰοὶ ουῖ 
οὗ τῆς τῆδε οὗ [υάδῃ, ἀπά ουὲ οὗἁ [δε 
1Π}0 6 οὗ δίπιεοη, δπά ουξ οὗ ἴδε {Πῦς 
οὗ Βεη͵δπκίη, τίγρη οἰτ68. 

ς Απά τἢς τεβὲ οὗ ἴῃς Ἄσμ]άγεη οἵ 
Κομδῖι ᾿σά Ὁγ ἰΙοῖ ουἮ οὗ [Π6 ἔ2π}}}168 
οὗ τῆς τῆδε οὗ Ερἢῃγαῖπι, δῃά ουἍἱ οὗ 
τῆς τδε οὗ Ώλδη, δπά ουῖ οὗ τς Πα] ἢ 
ετῖρο σῇ Μδηδϑβϑεῆ, ἴδῃ οἰ Εἴ68. 

6 Απὰ τῆς οι] άτεη οὐ Οὐειββοη 
λαά ὉΥ ἰοῖ ουΐ οὗ τἢδ [Δπ}:}|65 οὗἩἨἁ ͵τΠς 
θα οὗ |β55δοδαγ, δπά οιἽδ οὐ ἴδε 

4. Τρίγίεεη ε..1 ὙῊΪΒ ΠΌΡΟΣ [5 βαιά 
ἴο δὲ ἴοο στεδῖ ἔογ ἴμ6 βπρὶο ἔ}Υ οἵ Αδτοη. 
Βυΐ ἴἴ ἀρρϑᾶσβ (1 Οἶγ, χχὶν.) ἴῃδλὶ 16 ἵτο 
ΒΌΓΥΙΝΙΏς 50η8 οὗ Αδγοῃ, Ε]θαΖασ δηὰ [{Πλπλᾶσ, 
δὰ τορεῖβοσ 24 50η8, ἴῃ 6 Βοδάϑ οὗ 186 ὑγθϑ!ν 
ἔΔτ 165. δίηςσθ ΑΔΙῸΠ νν88 1231 γεαῦβ οἷά ννῇθῃ 
ἢς ἀϊεά (Νυπι. χχχίδ. 39), ἢ18 805 δτδηδ- 
οἰ] άγθη δηά γτθαῖ- της γοη τοσα πὸ 
ἀουδι Ἰἰνίηρ ἴπ ἴμ6 οἰοβίηρ γϑδσβ οὗ [᾿βϑῃι8᾽ 5 
σου Γϑ6, δηὰ μδὰ ἴο Ὀςὲ ρῥγονιἀδά ψ ἢ ἀννε! !η5. 
ΠΟΥ τορἢϊ Δ ορεῖθοῦ πυθῈΓ 56 υο γα] {Ποὺ- 
58δηά8. Τῆς “ ο[1658 οὗ Οδηδδὴ ΜΈΓ, ἴοο, 
ἴον ἴῃ πιοϑδὲ ρασί 5Π|8]} : 45, ἰπάδεά, 15 τηδηϊ- 
εϑῖ ἴτοπὶ [με δϑιοη ϑῃϊηρ ὨυτηθεΓ οὗ ἴποπὶ ἴῃ 
Ρτοροιίίοῃ ἴο ἴῃς θᾶ οὗ ἴῃς ἰδηά, πιοσὰ 
ῬΑΓΠΙΟΌΪΑΥΪΥ ἱπ τ βουῖῃ, νι ἤοσγα ἴῃς ρογζίοη 
οὗ τὰς ῥηοϑίβ νγᾶβ δἰυλίοα, Νοσῦ που]ὰ 
ΕἸΕΠΟΙ ῥγιθϑίβ Οὐ 1 ,ουἱε5 ΘΟ ΌΡΥ ἴῃς οἷς οὗ 
[86 ἀνθ! πη 8 ἴῃ ΔΠῪ ΟΥ̓, ΠΟΥ 4}} [5 “ βε] 5," 
ΟΣ ΠΟΟΟΘΒΑΙΙΥ δη αἰνγαγϑ 4}1 118 “Ὑ]}]2ρ 65." 
ΤΒυ5 ἴἴ 15 ποϊδα [ἢ γοῦϑα 12 γοβρεοίίηρ (Π6 
πηροτγίδηϊξ Ῥγίεϑι Υ ΟἿ οὗ Ἡεῦτγοι, ἴμδὲ 118 
“Ἀ6145 δηὰ ν᾽} }]2ρ.65᾽ ὈεΪοηρεοά ἴο (δἰοῦ. ΤῊΣ 
1, ενϊῖε8 δηὰ [Π6 ὑτθϑῖβ ΠΊΟσῈ ἘΞΡΘΟΙΔ}} 7 νου ]ά 
6 τις ἢ οσουρίοά, ἀηὰ οἴη 5ιπιπλοποα ἄὐναΥ 
ἤτοτλ 1Πεῖγ Βοιη68 ΟΥ̓ {ΠΕ 53δογοά ἀμ |ε8, δηὰ 
τηυδῖ ηο ἀουδὲ πᾶν δά οἴδοῦβ, ποη-Ἱ, ον 68, 
ἴο ψῃοπὶ [π6 ουιϊναϊίοη οὗ πεὶγ ἰδηὰ, δηὰ 
Οἴδογ 8δοι δῦ σοηςοΓη8, νόγο οητυβίο, Αηὰ 
{Π686 ΡΕΓΘΌΏΒ πὸ ἀουδὶ τεσ ἀθδὰ ἴπ (δες 1,6ὲ- 
υἱτίοδὶ οθ8 οὐ ἰδεὶγ ργθοϊηςοῖθ, [ἴ Ἀρρθᾶσβ, 

ΦΟΘΗΠΑΛ. ΧΧΙ. 

ἐπθε οὗ Αϑ8Πεγ, δπά οιἋῈ οὗ τῆς τΠ0ὲ 
οὔ Νρβίδιὶ, δπὰ ουὖἍκ οὐ τῆε Βαϊ 
ἐπΠΡε οὗ Μδῃδβϑεῇ ἰπ Βδβθδη, τλἰγίεεῃ 
οἰεἰς8. 

)η Τῆς ἙομΠάξεη οὗ Μεγαδλγί ὃν τπεὶσ 
ἔδυ ]1ε8 σά ουἱ οὗ τε τπδε οἵ Κδυ- 
Ὀεη, δηά ουἱ οὗ τῆε τηδς οὗ (ὐδά, δηά 
ου[κ οὗ τῆς ἐγίδε οὗ Ζεδυίμη, ὕνγεῖνα 
ΟἰΕἰ68. 

8 Απά {πε “ἢ Π]άτγεη οὐὨ Ιβγδοὶ ρᾶνε 
ὉΥ ἰοῖ υπῖο τπ6 [μενῖτε8 τ 686 οἸ168 
ννίἢ τη αῖγ ϑι θυ γΌ8, 485 τῆς ΓΚ οοηλ- 
τηδηάεά ὃγ τῆς Παηὰ οὗ Μοβε8. 

9 Ἶ Απὰά {πε ρᾶνε ουἨ[ξ οὗ τῃς 
δε οὗ (ἢ6 ΤΠ] άγεη οὐἩ Τυάδῃ, δηὰ 
ουῖ οὗ ἴῃς {πὲ οὗ τῆς ςΤδι]άγεη οὗ 
διηίδοη, ἴπε86 οἰτ68 τῆς ἢ τα ἦέγέ 
Τγδητοηθά ὈΥ͂ ὨδπΊΕ, 

1ο ΜΒ Ιοἢ τς ΤΠ] άγεη οὗ Αδζοη, 
δείηρ οὗ τῆε Δ π}}168 οὗ τῆς Καὶ οΠδί 68, 
τυδο τυεγε οὔ ἴῃς οὨ]άγεη οὗ [μενὶ, 
Πδά: ἴογ {πεῖ τ᾿8 νγδϑ τῃε ἢτϑῖ Ἰοῖ. 

11 Απὰ {ΠῈΥ ρᾶνε τῆδπὶ ᾿τἢ6 οἷϊ 
οὗ Ατϑὰᾶ τῆς ἔδεμεσ οὔ Απαῖ, ψεϊοὶ 
εἰἷγ ἐς Ἡεὕτοη, ἰπ τῆς 111] εσμπγγ οὗ 

βαδον, (παΐῖ δονοσγαὰὶ οὗ ἴῃ 6 οἰ[[65 μεσ θη" 
τηογαῖοα ψψεγε ΟἿΪΥ νυγεϑῖθ ΠῸπὶ ἴΠ6 (δηδδη- 
[168 δἴ ἃ ἰδῖεσγ ἀδῖδ. 

δ. Τὸε γε Οὗ ἐδὲ ἐδ άγεπ ἡ Κοραΐδ ῥαά 
«ον. ζεη οατο.1] ΤῊδ ΠΟ ΡΤ ΘΒΕΥ Κ Ομ 65 
Βδά Ὀεδθη αἰϊπιιηἰϑῃθαά ΌὈΥ ἴῃς ἀδεϊγυςϊίοη οὗ 
Κογδῆ δηά ἢΐ5 σΟΙΡΔΩΥ͂ (566 οἡ Νυχ,. χν].). 
Ννὲ ἅζὸ ποῖ ἰοϊὰ βονν πιδῦ ροσγίβῃεᾷ οἡ {παῖ 
οςοδβίοη : δυῖ 45 ἴῃς τεδε!]οη νν88 5ρθο Δ] ]γΥ͂ 
Δ ὑρτγίβιης οὗ ἴἢ6 ποπῃεργ ϑ]γ Κομδίῃιῖ68 
ακζΑϊηϑὲ [ἢ6 Αδγοῃ οβ, [ἃ 15 Ῥγοῦδοϊς [δὶ ἴπς 
δυὶκ οὗ ἴΠππῸ ἔοσσηθσ νγοσὸ σοησοσγηδὰ ἴῃ ᾿ἴ, δηά 
[παῖ γσγοαῖ βαᾶνος νγὰ8 πιδάθ ἰῃ {πεῖν ζϑ 1165 
ΌΥ 118 τεϑβιϊϊ. [{ 15 γοιδυκδῦ]ο δέ, Οἡ σοπι- 
Ῥασίηρ Νυπι. χχνΐ. 57 544., ΨὙἢ ΝΌΠΙ, 11]. 27 (5εε 
Ὠοί65), ἴννο οὔ ἴῃς Γ2Π1}}168 οὗ ἴῃς Κοβδίῃιῖοϑ8 
86 ἴο ἢᾶνο ἀϊδαρροαγοά δϊορεῖμοσ. Ηδηςς 
ἴξ 8 ποῖ βιγργιβίης παῖ ἴπε Αδγοηϊς [Δ π1}}168 
βῃουϊὰ πονν γϑαυΐγο ἰπἰγίθεη οἰ68, Ψἢ1δὲ 4]} 
[Π6 τεϑὶ οὗ 16 Κομαίηι 65 ἡ στ 5081 ΘΠ ΠῪ 
δοσοιμτηοάδίοα ἴῃ ἴδῃ οἰ 68. 

9-19. 1,151 οὗ [6 {πϊτῖδοη ῥγίεϑε Υ οἰ1168. 
ΎΠο686 ἃγὸ 411} ἰὴ ἴῃς {|ῦ65 οὗ [πιάδῃ, δίπιθοη, 
δηὰ Βεοηϊαιιίη. Τῆι, 45 (αἰνίη σοπλδγκϑ, 
Οοὰ 50 ονεστιϊοὰ ἴἃ ἔπαΐ (Π6 ῥυίεϑο]Υ ἔπι!" 
[165 γε ρἰδοοά τουηὰ [πῃ δροῖ ψνθιοῃ Ηδ 
δά ἀειοττηϊπηοα δείογεδβαπά ἴο οἤοοβο 48 [ἢ ς 
56 οὗ Η!5 τοταρῖο. 

11. 2δε εἰδγ 97) “γδα.} Οἵ. οἡ Οεη. χχῖϊ!. 2. 
18. ιόνπαθ.}1 Οἱ. χ' 29. 

103 

ΤΉ δ. 
εαἰιρά. 

Ι ον, 
Α΄ σ᾽α.λ» 
αγόα. 



104 ΦΟΘΗΌΑ. ΧΧΙ. 

Τυάλῃ, νυ ἢ τῆς βυδυγθβ τπετεοῦ τουπά 
δὐοιξ [{, 

12 Βυϊ τε δε48 οὗ (πε ςοἰ{γ, δηά 
(ἢ6 νἹ]ρε8 τπογοοῖ, ραν [ΠΟΥ͂ ἴο 
“Οὐαὶεδ τῆς δϑοὴ οὗ Ϊερῃυηπεθὴ ἴοσ ἢ 18 
Ροβϑβ6βϑίοῃ. 

11 ἢ ἼΠυβ {ΠΕ ρᾶνε ἴο ἴῃς ςἢ}}- 
ἄγθεη οὗ Αδοη ἴδε ρηεβὶ Ηδεῦγοη 
ἢ ΠΕ βδυῦδυγῦβ, 295 δὲ ἃ οἰ οὗ 
τεῖιρε ἴογ τῆς 8ἰγεγ; δηά 1 ἰδηδῇ 
ἢ ἢοΥ βυδυγῦβ, 

14 Απά ]|4τ|γ ἢ ΒαΓ βυθυτγῦβ, 
δηὰ Εϑῃϊεπηοα ἢ πεῖ βυδυτγῦβ. 

Ις Απά Ηοΐου στ Ποῖ βυδυτγῦϑ, 
δηά [εδῖγ ἢ Ποῦ βυθυτΓΌ8, 

16 Απά Αἰη στ ΠοῚ ϑυδυτγῦβ, δηά 
Τυϊτδὴ ψη Πεῖ βδυδυτγῦβ, σπά Βειἢ- 
Βἢ δ) 65ἢ ἢ ΠῚ δι θυγὺβ; ΠἰπΕ οΙ 168 
ουζ οὗ ἴΠοβε ἴννο {0 68. 

17 Απά ουὲ οὗ ἴδε {δε οὗ Βεη]Α- 
τίη, (ίδεοη ννἢ Ποῖ βυθυτῦ5, εδᾶ 
ὙΠ ΠΥ βυθυγῦβ, 

18 Απδίμῃοῖδ σι ΠΕ βυθυγῦ8. 
δηδ ΑἸἰπιοη νυ ΠΟΙ δυθυγῦβ; ἔουγ 
οἰεἰ68. 

19 ΑἹ] τῆς ςοἰ[168 οὗἨ τλε ΤὨΠ]άτγεη οὗ 
Αδζοη, ἴῃς ρῥγιθβίβ, τυδγό τ ὨΙγίεεη οἰ16 5 
γν ἢ τοῖς ϑυδυγθβ. 

14, 16. ΤΏ ἴουγσ οἰζἴ65 ἤοσο παιηοὰ ὑΟΓῸ 
ἴη [86 πιουπίδίη ἀϊδίτιςι οὗ [υἀλᾳ. (8δεῈ οἡ 
ΧΥ. 48-.51.) 

16. “415.}] Α ϑιτηθοπῖῖο ΟΥ̓ (εἶ. χίχ. 7) 

ϑυπαδ ΟἿ χν. ςξς. 

Βείξει δεν.) ΑΕ. χν. το. 

17, 18. ΟΣ Ἀγ ΘΕ οἰ 65 ἰη τῆς ἰτῖρε οὗ 
Βεπ͵απιη. ΟὗὨ ἴῃε6586 Οἱ [48 θδδη ΔΙγοδα ῦ 
ἔγεαυθη τησπίἰοποαὰ (866 οὐ ἶχ. 3). Οἡ 
Οὔοδα, 566 ΧΥΙ. 24, ΏοΓα [6 ἴονγῃ 15 οδ  οὰ 
Οαδα. ὙΤμὲ ἵνο οἴδοιβ, Απαίποϊῃ δπηάᾶ 
ΑἸοῦ, ἂτὸ ποῖ ἑοιιηᾷ ἰη {Π6 15 οἵ Βεηϊαδπιῖο 
οἰεβ ξίνθη ἴῇ ΧυἹὶ. 1-28 (ΠοΓῈ 866 ποῖίο). 
ΑΙοη 18 αι υπκηονῃ. Απαίδοιῃ, [ἢς 
ὈΙΠΠοΡίαοε οὗὐὠἨἠ ἁ [ἐγεπιδῃ, 18 ἰάἀοπιβεὰ ὉΥ 
ἘἈοδίηϑοη, “ Β. .᾽ 1. 417, ψ  ἴἢ6 τηοάσγῃ 
Ἵπηκι, δῦουϊ 3 τη ϊθ5 Ὠουμ-εαϑὲ οὗ εγυ- 
846}. 

λο-26. ΟΙΠε5 οὗ ἴῃς ὨοΠ-ῬΓ ΒΕ) Κο- 
δαί μι68. 

1. δῤεεδε»ι.) Οΐ. χχ. 7. 

Οεκεγ.] σξχ. 11. 

22. Αϊόχαὶ»".1 Ιπδϊοδά οὗἉἨ [18 πᾶπιθ, νγὰ 
βηά Ϊοκηδᾶπι ἰῇ 1 ΟἾγ. νἱ. 68. ὍΤὨΪ5 18 ρεῦ- 
ΒΔΡ5 ΔῃΟΙΠΟΥ ὩδΙῺΘ οσ ἴῃ 6 54Ππ|6 ΡὈΪδος, δίης δ 

[ν. 12-- 27 

20 ἢ Αμπά {πε ἔβη 165 οὗ τ᾿ θ΄’ ςἢ}]- 
ἄγεη οὗ Κοδδῖ, τῆς 1 ,ον 68 Ὡς ἢ 
τεπιδιηεὰ οὗ τὴς οὨ]άγεη οὗ Κοδδιῃ, 
ὄνεῃ {ΠῈΥ Πδά τῆς οἰτίεβ. οὗἩ {μεῖς ἰοῖ 
ους οὗ τῆς τπῦε οὗ ΕΡὮγδίπι. 

21 Εογ {ΠεῈγ ρᾶνε ἴδεπὶ ϑῃεοῃοηὶ 
ἢ Ποῦ βυθδυγθβ ἰῃ τοιπηξ ΕΡΗΓαδί πη, 
9 δὲ ἃ Οἵ οὗ τείιρε ἔογ τῆς 5|αγετ; 
ἀπά (ὐεζεγ ἢ ΒΕΓ βυδυγθ8. 

22 Απά ΚιρΖαίπι νυ ἢ Ποῦ βυθυγθα, 
δηά Βειῃ-ἤοζοη ἢ Ποὺ βυδυτγὸβ; 
ἴουΓ οἰτἰα68. 

23 Απὰ οιι οὗ {πε {πδε οὗ ἤδη, 
ΕἸΈΕΚΕΒ ἢ Ποῦ ϑυδυτθ5, (θεῖ ποη 
νυ Ποῖ ϑυδυτγῦβ, 

24. ΑἸἰ͵αίοη στῇ Πογ βυδυτγθ8, (σαι }- 
Γἰππιοη νυ ἢ ΠΟΙ βυιδγ8 ; ἔοι ςΙ[168. 

ὡς Απὰά ουὲ οὗ δε δΑ]Γ ἐγίδε οὗ 
Μδηδββεῖ, ΤΓἌμδοῖ ἢ Πα ϑυθυγ8, 
δῃά (δι ῃ- το ἢ ΠΕΣ βυδυγὸβ; 
νο ς|68. 

26 ΑΙ] εἐδε οἰτίεβ τοόγό ἴθ τῇ 
τΠεῖγ βυδυγθβ ἔογ τῆε ἔπ} 165 οὗ τὰς 
οὨ] ἄγεῃ οὗ Κ ομδίῃ παῖ γεπηδίπεά, 

27  Απά υῃηῖο τς ΤΠ] άγεη οὗ 
Οεύβῃοη, οὗ ἴδε ἔλπλ}}168 οἵ τῆς 1,6- 
ν ῖε8, οὐἱ οῦ τπε οὐλέγ Παὶ ἢ ετῖρε οὗ 
Μδῃδϑβεὴ 2}ὲγ σαυε (σοΐδη ἴῃ Βαβϑῆδη 

ΒοΙδ ΠΑΠΊ65 ΠΊΔΥ Ὀς ἀογνοα ἵτοτη σοοΐβ Βδυηρ, 
ἃ ϑ5:11|2Υ πιοαηϊηρ (ΚΙΌΖαιϊπὶ ἴτοπὶ δυσί», 
“ἐο ΒοΪ]ά ." [οκηδᾶπι ἔσγοπιὶ Χαπαῤ, “ἴο ἃς- 
αυΐγε," ΟΥ̓ “' Ροβ9ε88 "). Ὁβε 5ἰΐε οἵ Κ᾽ θΖαιπη 
ΟΥ [οκηθαπὶ 15 ὑυηκηονῃ. [Ιἴ πηυϑὲ ποῖ ὃς 
ςοηίουπάεα π|1}} ἴῃς ρίδος οδ θά [οἰκθαπὶ ἴῃ 
γΕΙ͂ΒῈ 34. 

Βεῖδ-δογοη. Ὅθογα ἅγὸ νοὸ ῥἷδοθϑ οὗ [ἢ 5 
Ὡδῆλθ, [6 ὈΡΡΟΙ δηά (ἢ ἰοννοσ (ςξ, οἢ Χ. 1ο). 
Ῥεγπδρα ὈΟΐΪ᾽ ἅγὰ ἱποϊυάεά, 45 ΠΟΥ τπτογὰ ἰπ 
[6 βαπη6 πεὶρῃουτῃοοά, 

48, 24. Οὗ ἴῃς ἴουγσ Κοδδίδιία οἰτἶο5 ἰῃ 
(δε ῖσδε οὗ δη ἔνο, ΕἸ ΚΟ δπὰ ΟἹ θοίδοη, 
Α͵Γ6 οπκῖοαὰ ἴῃ τ (ΠΣ. υἱ. ὅ6φ. Οἡ ἴδε 5ϊἴι8-» 
τίοη οὗ {86 ἔουΓ, 866 οἢ χίχ, 42-45. 

28. 14ηπαεὉ.}] ΟΔ] 1. Ὑδδηδοῖ, χὶϊ. 21: 
ΠΟΘ 86ὲ6 ποῖθ.Ό ἴῃ ᾧ ΟἾἶτγ. υἱ. 70, ΑΠΟΓ 
ἈΡΡΘΑΓΒ ἱπείοδὰ οὗ Ταδηδοῇ ; πο ἀοιι!δί ΌΥ 4ῃ 
ΕΥΤΟΓ. 

Οσαϊδ-νηνηοη. ἢ ἴπτ Οἢγ, νἱ, γο, ΒΙΙΘαπῚ 18 
ξίνθη, δπὰ ῬΧΟΌΔΟΪΥ σΟΥΤ  Υ; Οαἢ-τἰπιπιοη 
ΒΑΡ ΔΡΡΑΓΟΠΙΪΥ Ὀδο τερεαϊοα ᾿μδά νου ΠΕ 
ἔτοι ἴδ ἢ ἵπρ σεσβθ. ΒιΪεδπὶ 15 δυΐ 
Δηοῖ οΓ ἔοστη οὗ [0] θάση, ου νυν Ὡς ἢ 566 ΧΥΠΪ. 11. 

27-11. (ΙΕ658 οἵ ἴῃς ΟοΥβμοηϊίο8. 

7. Οοἷα".) 8εὲε οἡ Ὠδαυΐ, ἷν. 43. 



ν. 28--42.] 

ἢ ΠΕ Β0Ρυγῦ8, 20 δὲ ἃ οἰ οὗ 
τεΐαρε ἔοσ τῃ6 βίγεγσ; δηά Βεεβῆ- 
τεγδὴ νν ἢ Ποῖ δυδιυγῦβ; Ὁνο ςἸ168. 

28 Απά ουξ οὗ {δε {πδε οὗ [584- 
οδαγ, Κιθῆοη στ ΒΕΓ βδυδυτγῦβ, [)4- 
θάγεἢ υυτἢ ΠΟΥ δα θιγθ 8. 

29 Ϊαγηλυτῃ ἢ ΠοΓ δυδυτῦβ, Επ- 
ραπηΐπὶ νυ ἱἢ ΠῈΓ Βα θυ ΓΌΒ ; ἔοι οἰ τἴ68. 

20 Απά ουἱϊ οὗ ἴδε τηδε οὗἩ Αϑῇοτ, 
ἱΜι5η4] νι Ποῖ βυδυτῦ8, Αθάοη στῇ 
ἢογ βιιδυγῦ8, 

41 Ηεἰκαῖὴ ἢ ΠοῚ βυθυτγθβ, ἀπά 
Εοδοῦ ἢ Ποῖ συ διγθ8; ἔουγ ςο1 168. 

22 Απά ουῖ οὗ τῆ ττῖδε οὗ Ναρῆ- 
11}, Κεάδθῃ ἴῃ (σλ]|1|εεὸ στ ποτ 
βιδυγθ8, 19 δέ ἃ οἰ οὗ τεῆιρε ἔογ τῆς 
βίαγεγ; δηά Ηδηιπιοῖῃ-ἀογ γἢ ἢδΓ 
8 δυγ05. Δηὰ Κ ἀγίδη ἢ Πεγ βυδυΓΌ8 ; 
(ἢγες οἰε68. 

23. ΑἹ] τὰς οἰε8. οὗ τῆς (ὐσειϑβοη- 
ἰ[ε8 Δοςογάϊηρ ἴο {ΠεῖΓ ἐλπλ}} 68. τυεγέ 
τηϊγίδεη οἰτε8 1} τῆ εἰγ βυθυγθϑ. 

24 ἥ Απὰά υπίο τῆς ἔπι} 1ε8 οὗ τῃ6 
σομ]άγεη οὗ Μεχγαγὶ, τῇς γεβῖ οὐ τῇς 
Ι εν ῖε8, ουἵ οὗ τῆς της οὗ Ζεδυΐυη, 
]οκπεᾶπι νι Πογ δυθυγθ8, δηὰ Καγ- 
18} νἢ Ποῖ δ δα ΓΌ5, 

Βεειδ-ίεγα δ. Ὑῆθ 501140].8 δῃουϊἁ δὲ 
πυτιτοη ΠΟΠΕΠΙΙΟΙΒΙΥ (ΒΘΘΒΒ ΟΣ 88), δηά 
τοί ἀϊν ἀφ 45 ἴῃ ΑΟΥ. ὙὍδὲο πδπὶὸ 18 ἃ ζοῃ- 
τιλοϊϊοη οὗ Βει ῃ Αϑδίοσαῃ (-Ξτ " βουϑὲ οὗ 
Αϑϑιοσδαὴ ἢ δηὰ ἴ)ς οἱ ἰ5 υπάἀουδίθα γ (Π6 
Αϑῃίοσγοϊῃ. οὐ Αϑίοσοι οὗ Ος (ςΐ. χίῖὶ. 4, δῃὰ 
ποΐδ οὐ Ὠουῖ, 1. 4), 45, ἰπάδεά, [ἃ 15 οδιοὰ 
1 Οἢνγ. νἱ. 71. 

48,29. Οὔ 6 Οογββοηΐϊίε οἸ[165 ἴῃ [ἢὲ 
(αδὸ οὗ 58λοῆασ, Κἰβϑῆοη ἰ8 ἴΠ6 Κιἰβῃίοη οὗ 
Χίχ, 2ο: Κοάδβῃ ἰπ τ ΟἾγσ. νἱ. 72 Ὀείῃρς ὑγο- 
ὈΔΟΪΥ ΤΟΙ Δ ΟἸΤΟΣ ἴῃ τς [6 ὩΔΠΊΕ. 
ΤΑ ΔτΘ ἢ 15 ποῖ παπηϑὰ ἰη ἴδε |1σῖ οὗ ἴῃς [168 
οὗ 558 ὔαγ ἱπ ΧΙχ, 18 544., δυΐ 18 ῬΓΟΌΔΟΙΥ 
[Πς Πδῦθογαῖὰ οὗ χῖχ. 12. [αττηυ τ ἀΡΡΘΑΓΒ 
ἴο 6 ἴἢς Ἀοπιείῃ οὗ χῖχ. 21; [ἢ Ψ ΒΙΟΒ γογθς 
4150 Επ- Σ8ηππὶ 15 τηεητοησά. 

80, 31. Το ἔουῦ Οουβῃοηΐϊ οἱἴ68. ἴῃ 
ΘΓ 86 τπῃηιοποηρα 4130 ἀπηοηρβὶ ἴῃς οἸ165 

οὗ (μαἱ {π|ὃε ἰῃ χῖχ. 25 834η4., Ἔοχοορῖ (Παΐ [ἢ 6 
ΔΑδάοη δεζὰ παπιρὰ 18 ἴβοσγε οδοὰ ΗἩδῦγου ἴῃ 
ὙΕΙ͂Β6Ὲ 28. 

82. Χοίάε: δ. 866 οἡ χἱϊ. 22. 

Ηαν»ε»ιοῖδ- ον. ΟΕ. χῖχ. 15. 

Καγιαπ Νοῖ παπηθὰ ἴῃ (ἢς 1151 οὗ Νδρἢ- 
141||6 οἰ[6 5. ἴῃ χῖχ 2ς 844., 1:ὴ}685, 48 50ΠΊ6 
δυρροδε ἰἀδθηϊίς8] ψ τ ἴῃς ΚΑκκαῖ οὗ χίχ, 

ΦΟΘΗΌΛ.ΟΧΧΙ. 

ης Πιπιηδῇ ἢ ΒΕΓ βιιδυτγθς, Ν4- 
Πα]δὶ νυ ἤδτ βυδυγθθ; ἰουγ οἱ 68. 

46 Απά ουῖ οὗ ἴδε {τδε οὗ Κδυδθεη, 
ΒεζΖεγ ἢ με βυθυγθβ, ἀπά [Δῃ42ΖΔἢ 
ἢ ΛΘ 50 θυ γὈ8, 
᾿ Κεάεπιοῖἢ ψ ἢ ΠΕΡ βυδυγθ8, 

δηὰ Μερδδδῖὴ ψ ἢ Πεγ βυδυγθϑ; ἔουΓ 
οἰτ168. 

48 Απά ουἭ οὗ τῆς εἶδε οὗ (ὐαά, 
Βλιηοῖῃ ἴῃ (Ἰεδα τι Πεγ ϑυδυγθ8, 
19 ἐξ ἃ οἰἴγ οὗ τεβιρα ἔογ τῆς 5] γοῦ ; 
δηά Μαδμαηδίπι νἢ Ποῦ βυδαγῦ8, 

49 Ηεβῆῦοη νὰ ΠΟΓ ϑιθυτγ8, 
7Α:εν ΒΕΓ β8υδυγῦ8; ἔουγ οἰ[168 
ἴῃ 8]]. 

40 80 81] {πε οἰτῖε8 ἔου της σμΠ] άγεη 
οὗ Μεχγαῦὶ ὈΥ τπεῖγ ἔπι} 168, τυ δς ἢ 
γνεγα ταπηγδϊπίηρ οὗἉ τῆς ἔΔπ1}}168 οὗἩ τῆ 6 
1, εν τεϑ8, ψνεγε ὁγ τοὶ ἰοὲ ὕννεῖνθ 
οἸἘ168. 

41 ΑΙ! τῆς οἰτἰεβ οὐ τῆς [μεν τα5 
νη τῆς ροβϑεϑϑίοη οὗ τῆς σμ] άγεη 
οὗ Ιβγδεὶ τυέγε ἴοΓΥ δηά εἰρῃς οἱτ168 
ἢ τῆ ΕΓ δυθυγθ5. 

42 ἼΠεβε οἰτία8 ὙΕΙ͂ ΘΥΕΙΥ͂ ΟΠδ 
ἢ ἘΠ εῖγ βυθυγθβ τουηά ἀρουϊ ΓΠΘηῚ: 
τῆι τυεγό 411 {Ππε86 ς[τ|68. 

415. Ὑηδ πᾶπὶὸ 8 το Καὶ τ]  παῖπι, ἴῃ ἃ 
ἀυδὶ ἔΌγη, ἴῺ 1 ΟἾτ. νἱ. 76. 

414-40. Μογαγίῖο οἸ168. 

84. «7]οξπεα»ι. Νο ἀουδί ἴῃς Ιοκποᾶπὶ οὗ 
Οὐδστηεὶ οὗ χὶϊ. 22. 

Καγία. ΤὨϊ8 ῥίδοθ, 48 αἷϑο Ὠϊπγηδῇ, 1π 
16 ποχὶ ὑυϑῦβο, ὅσο ποῖ ἔουηὰ ἴῃ ἴδε 1151 οὗ 
Ζοθυϊοηΐϊΐο οἰ1165 ἰῃ ΧΙΧχ. 1ο0-1ό. Ῥοσῆδρ8 ἴῃ 6 
ἔογυτηου 5 ἴῃ. Και οὗ χῖχ. 15. Βιιΐ (6 
ΡΑΓγΑ 116] ραββαρὸ οὗ τ Οἢγ. νυἱ. 77 ξῖνεϑ ΟἿ]Υ͂ 
ἔνο [[,ου σα] οἰτο5 ἴῃ Ζεῦδυΐυη, δηὰ οΔ1}8 
δεῖ Εἰμαοη δπὰ Τάροσ. ὍΤὨδ τεδάϊηρβ ἴῃ 
τὴς ἀϊβεγοηῖ Μ55. δηὰ εαϊπί. οὗ ἴπε ΧΧ, 
ὙΔΙῪ τος ΟῚ 48 ἴο [6 πδηι68 δηὰ ἴῃ6 
ὨΠΠΏΒΟΙ Οὗ παῆθϑ. ΤῈ ἰεχίὶ 15 ἀουθ1655 
ςοττυρί. 

86. Βεχεν ἢ Οἔ Ὁευΐ. ἵν. 421. ΤΏ οΟἴΠΟΓ 
(ἧγοο 1, ονϊεῖςδ] ἴοννβ5 ἴῃ ἴδ6 Οἷδο οὗ Ἀδυθθη 
416 τηθηςοηρά, ΧΙ, 18. 

88, 3θ0θ. Τῃε Οδάϊϊε οἰ[65 ἤογὸ παπιοὰ 
ΔΡΡΘΑΓ 4150 ἴῃ Χἱ, 2ς, 26. 

44. Αἴον [Π]158 νοῦβο, ἔθ 1Χ Χ. ἱηϊγοάπςθ8 
ἃ Ῥᾶ55δρὲ ψΒΙΟἢ ἰ5 ἴῃ ρασῖ ἃ γερειτοη ΠΟΤῚ χῖχ. 
49, 50, τοοογάϊης ἴῃ στδηΐ οὗ ἃ βρεςῖδὶ 'πῆς- 
τἰϊδηςε ἴο [οβίυδ, ἀπά 4150 ἴμδῖ μὲ δυγοα δ 
Τιπιηδίἢ-ϑογαὴ ὑπὸ ἢϊηϊ- Κηΐϊνο5 1 νν δἰ οἢ ἢς 



σΟ5}8  Α. ΧΧΙ. ΧΧΙΙ. 

41  Απά τῆς [ΚΡ ρᾶνε υπίο 
ἴϑγδεὶ 411 τῆς ἰαπὰ νυ ῇῆϊοῃ ἢς ϑννᾶγε ἴο 
δῖνα υπῖο {Πεῖγ ἔτ ῃοῖβ ; δηά ἘΠΕῪ ροϑ8- 
868864 [ἴ, ἀηα ἀννεῖς {Ποτείη, 

44. Δῃά τς ΙοΚ Ὁ ρᾶνα ἴΠοπη γεβῖ 
τουηά δροιζ, δοσογάϊηρ ἴο 411] τας πε 
ΒΥγΑΓῈ ππῖο τΠεὶγ ΔΊ Πογθς δηά τῃετε 
δῖοοά ποῖ ἃ πηᾶῃ οὗ 8]1 δεῖ γΓ ἘΠ Π.168 
δείογα τποπὶ; ἴΠ6 ΓῸΚῸ ἀεϊϊνετεά 4]] 
ΓΠΕΙΓ Ἔπεπιῖ68 ἰπῖο {πεῖς Παπά. 

4ς5 “Ἴ Ποῖα [864 ποῖ οὐρῇ οὗ ΔΠΥ 
δοοά τπίηρ ΨΏΙΟΒ τῇς ΠΟΚᾺΡ δά 
ΒΡοΚεη υπΐο ἴτε πουβα οὗ [53γ8ε]; 41] 
ΟΔΠ16 ἴο ρ488. 

ΟΗΑΡΤΈῈΚ ΧΧΙ. 
1 772: μοο ἐγίδες απα ἀαζ τοὴὰ α ὀδέξετίμερ α᾽7ὲ 
,. φομέ ἀσρες, τὸ 7εν ὀμεά ἐδ αἰίαν ο77 ἐεείἐ- 
᾿ς ΟῊ ἐπ ἐδεῖν ον. τι 7.6 7ργαφίες αγό 

οὔεραεξα ἐλεγεαί. 21 7ΤΑξφγ σίσε ἑλῶη φοσαῖ 
σαίλ ας 1022. 

ΗΕΝ 7088 ς4|εἀ τς Κευδεη- 
1168, Δηά τῆς (ὐδάϊτεβ, ἀπά τῃς 

ΠΑ] τΠρε οὗ Μδμῃδββεῃ, 
2 Απά 5414 υπίο τἢεπὶ, Ὗε ἢδνε 

Κερὲ 411 της Μῶόοβεβ {πε βεγνδηῖΐ οὗ 
τς ΠΟΒᾺΡ σοπηπιαπάςά γοιι, Δηά ἢᾶνε 

δὰ εἰγουπιοϊδεά [ἢ6 ΡῬοορὶς αὔἔογ [6 ραβϑαρθ 
οὗ Ϊ]ογάδῃ. Ὅὕὲε ᾿δίζογ βἰδίθπηθῃΐ, νυ οἢ ἢ 45 
[86 δι ΠΟΥ Υ οὗ 186 1,ΧΧ. ΟὨΪγ, 15 ἃ [ον 88 
ἰεζοηά, ᾿βουρῇ ἀουθῖ]658, βίπος 41} Μ55. οὗ 
[Π6 1ΧΧ. Βαᾶνὸ 1ἴ, οὗ δ ἀδίθ. ((Οἢ νυ. 2 
δηὰ ῃοΐθ6.) 

438-456. Ετηρμδῖῖς γοοογὰ οὗ ἴῃς Τοπηρὶοῖα 
ΔΟΟΟΙΠΊΡ] Ι5ηπηθηῖ οὗ 41} Οοὐδβ ῥγοπιῖὶβοϑ ἴο 
[βγδοὶ. 

ΤΒΟΓΕ 8 0 Γοδὶ ἱποοηϑβίϑίθηςν δεΐνγεοη [86 
ἀδοϊαγαι!οηβ οὗ [Π686 νοῦβεβ, Οὐ ἴπΠ6 οὔθ ῃδηά, 
δηά [π6 ἔδλοϊ {παῖ, οὐ ἴῃ6 οἴδον μαηά, (ἢ 6 
[ϑγδοὶ ἴο8 δά ποῖ 85 γεῖ [Πο- 
βεῖνὸβ οὗ 41}1 ἴῃ ςἰ[168 δἰ οϊο ἴο 16 νάγίοιιβ 
1πῦ065 (ςἕ, [υάξρ. 1. 2:, 26),---ποσ ἰηάοοά, ἀϊὰ 
δ ΔΩΥ πιο, βυθάυε τἢ6 ψῇο]ς οχίθηξ οὗ 
ΠΟΙΠΙΓΥ ΡΓοπ)δοά ἴο ἴποαι, 45 ἀσβογίθοὰ ἴῃ 
Νυχλ. χχχῖν. 1-1Δ. ΕῸγ Οοὰ δά δἰ Β]]οἀ 41] 
Η!5 ρατὶ οὗ ἴπε σουθῃδηῖΐ. [11 ννᾶ8 ἢο ρατΐ οὗ 
Η!8 ρυγροβε [δῖ ἴῃς παῖῖνε ρορυϊδίίοη βῃουϊά 
Ὀε δηπιη ἰδία βυάάσηϊγ (ςξ. Πευΐ. νἱῖ. 2 ἀπά 
τεῦ); Ὀυΐϊ [ΠΟΥ ψ γὸ ἀο]νογοά ἱπίο ἴπ6 μδηά 
οὗ [βγδεὶ, πὰ {πεοὶγς Ἴοιηρὶεῖς ἀϊἰϑροβϑεβϑϑίοη 
οουϊά πᾶνε θδθη εἰεςϊεά δὲ ΔηΥ {ἰπια ὈΥ͂ (Πα 
Ὠἰνίπο αἱά ννῃϊοβ νγᾺ8 ΠΘΥΘΥ νης ἤθη 
δου ρῆῖ. Αἱ ἴΠ6. {πιὸ τοξοσγεά ἴο ἰῃ ἴῃ τοχῖ, 
τῆ6 Οδηδδηϊῖϊθϑ ψεγα ἀἰδοουγαροά, Ὀγοκεὴ ἰπ 
διΓοηρίι, Βοϊάϊηρ αϑξ ΟἿΪΥ ἴῃ ἰϑοίαϊθα 8ροῖβ 
ὮΡ δηὰ ἄἀοννῃ ἴπ6 ἰαπὰ ἰῃ {86 ΥΕΙῪ τ άϑὶ οὗ 
[86 {ῦε8 οἵ Οοὐδβ ρεορίθβ. Τμὸ Ἴ᾿οηφμεοἧῖ 

Πν. 43---: 

οδαγεά ΠΥ νοῖςε ἰῃ 11} τῆι 1 ςοπι- 
πιληαςά γοιι: 

2 Ὗε ἢᾶνα ποῖ ἰεΐῖς γουγ Ὀγεϊῆγεη 
τΠ686 ΠΙΔΩΥ͂ ἀδλγβ ὑπίο τἢ}8 ἄδγ, δυῖ 
ᾶνα Κερί τῆς σἤαῖρε οὗ τῆθ ςοπι- 
τηλπάπηεηϊ οὗ πε ΚΟΚΡ γουγ Οοά. 

4 Απά πον τε [ΚΡ γουγ (σά 
ΠΑ ρίνεη γαϑὲ τπίο γοὺγ Ὀγοίἤγεη, 
88 ἢ6 ρῥγοπιῖϑεἀ {παῖ : τΠεγείογες πον 
Γεΐαγη γε, ἀπά ρεῖ γοι ὑπο γοῸΓ 
τοηΐβ, σπά υηἴο τῆς ἰδηά οὗ γοὺγ ροβ8- 
βοϑϑίοη, ὄψῃ ϊς ἢ Μοβαβ της βογνδηΐῖ οὗ Ἰτα; 33. 
τῆς ΠᾺΡ ρᾶνε γου οἡ ἴδε οἵδθεῖ 5ἰάς εἶ: 13. 8. 
]ογάδη. 

ς Βυῖ ἴλϊκα ἀΠΠρεηὶ Πςεά το ἀο (ἢς 
ςοπηπηδηάπηεηξζ δηὰ [ἢς ἶανν, τυ] ἢ 
Μῶοβεβ τῆε βεγνδηῖ οὔ τῆς ΙῸᾺΡ 
σδαγρεά γου, “ἴο ἰονε ἴῃς ΟΚΡῸ γουτγ “ Ῥεα. τὰ 

Σᾶ. 

Οοά, «πά το νναὶκΚ ἴῃ 411} ἢ18 νγᾶγϑ, 
Δηά ἴο Κεερ ἢ18 σοπηηδηάπηεηϊβ, δηά 
ἴο οἶεανε υπΐο ἢϊηι, ἀπά ἴο βεγνε ἢϊηὶ 
νν ἢ 411 γουγ ἤθαγὲ δηά νι 411] γουΓ 
80}. 

6 δο Ϊοβῆυα δ]εβ56ε4 τἤδπὶ, δηά 
δ6ηΐ ΤΠ 6 Πὶ ΑΥΑΥ : δηὰ ΠΥ ψψεπὶ υῃΐο 
τῆς τοηἴ8, 

οὗ (δηδδῃ νν8 δἰγοδυ ἐν ῥαγίς Πεὶ ἃ ροτίεςξ 
ὍΟΓΚ; ᾿υσὶ 45 ἰπ ἴ(ἢ6 Νεὲν Τοβίδιηθηϊ ἴδ 6 
Πρ ἢ οὗ [πο ἱπαϊνίάι4] ΟΝ γί βίδη δηὰ οὗ τὴ 6 
ΟΠγβίίδη Ομυγοῖ ἴπ {ΠΕΣ νασγῶσε 15 οἥδθη 
ΒΡΟΚοη οὗὨ 848 δοοοιῃρ) !5ῃθα ἴῃ νἱοὸν οὗ (Π6 
Ὀινῖπα 1} τπδΐ ἐξ βδουϊὰ ὃ6 50, δῃηὰ οὗ Ὠϊνίηο 
ξήδος ἴπδῖ 1 ΤΥ θὲ δο. [ξ ννὰβ ἴπδη ΟἹ 
(Πε ἱπευίηθ58 δηά ρυ.512ηἰ πλ1γ οὗ [ἢ 6 [στο 6 5 
ὙΠΟ Ν ργονθηϊοα {86 Τοτηροζίοη οὗ ἴδε οοπ- 
4ιεβὲ ψθθη {πΠῸ δοσηθηῖ οὗ Οδπδᾶπ ννὰ3 
τηδάθ ὈΥ [οβῆυδ: 88 ἴἴ νγᾶ8 {Πεῖγ βυσβεαυθπὶ 
ὈΔΟ ΚΒ ἀρ νυ] οἢ οδιιβοὰ Οοά ἴο ἰυγῃ ἴδ 6 
[ΔΘ οὗἉ νἱοΐουγυ δραίηβε ἴβοπὶ δηὰ ὄνθὴ ἴο οδϑξ 
Ποῖ οὐ οὗ ἴδ!ς ἰαηά Ρῥτγοπιϊβοὰ ἴο {πεὶγ ἔοτο- 
ἔλῖμεῦβ δῃὰ δοϊυ δ! ῦ ὑνοὴ ἴῃ ἴῃ 6 σαιηραῖρπβ οὗ 
]Ϊοβῆυδ. Τῆς δυσί Ποῦ σουη5εὶς οὗ Οοα [πγουξῇ 
ὙΠΟ ΗἸ5 ἀπ ρῃϑ νν1}}, ἴῃ 5ριῖς οὗ 186 Ροσ- 
ὙΟΓΒΕΏ658 οὗ [πΠ6 [ἐὐν8, Ὀς Π]Π]]οὰ, 1ἰἸε θεγοηά 
[Π6 βοορε οὗ ἴῃς ρῥγεϑεηῖΐ θοοκ, ὅδ6ὲ ΓΙ ΠΟΥ 
Ιηἰγοά., ὃ 6. 

ΟΗΑΡ. ΧΧΙ. Ὁ 15π||552] οὔ ἴη6 ἴνο {1068 
δηὰ ἃ [δ]ὲ ἴο {ποὶγ Βοτηθβ Ὀεγοηά [|οσγάδη. 
ΤΒοῖς ὀγεσοη οὗ ἃ σοτησηθπιογαῖίγε δἰδγ. 

ΤὮθθ6 ἀδοιεὶ ἃΓΟ ἰν ἐξρναῦ τεςογάθα ἤοσο 
ἴη Πεῖτ ῬΓΌΡΕΣ Ὠἰϑίοσί δὶ ογάθγ. ὙΠῸ δυχ!] λτῪ 
ἔοτγςε8 οὗ (ῃς Ττδηϑ-. [ογάδηϊς {τδε5 σσοσα ηοῖ 
Β6ηἴ ΑΥΥΑΥ͂ πη αἸΔ [6] 7 δου (Π6 ολιηραῖρτιβ 
ραϊηϑὲ ἴῆ6 (δηδδηϊξεβ οτε οὐοῦ. ΤΤῊΪ5 18 
ἐνϊάἀεηῖ, ἔτοπι ἴ86 ἔδοϊ τηθη!Ποηθὰ ἰῃ σεγϑε ο, 



Υ. γ---τα.} 

) Νον [ῖἋο τε οηε ΠΑ] οὗἉ {πὲ 
τῆρς οὗ Μίαμπαδββεῃ Μόοβεβ ἢδά ρίνε 
 οσδοιείοπ ἴῃ Βαϑῆδπ: δυῖ ὑπο δε 
οὐδεν ἨΔ] τμογθοῦ ρᾶνε [οβῆια ἀπιοηρ 
τΠοῖγ ὈγΘΙἤγεη οὐ (ἢΐ8 846 Τογάδη 
ννεβνατα. Απά ψῆεη οβῆυλ 86πῖ 
1Π6Πὶ ΑΥΑΥ 4150 υπῖο τποῖὶγ [δηϊβ, 
τδ πη ἢς δ] εββεά τ εη,, 

8 Απά διε βρᾶῖε, ππῖο τΠ6π|, βαγίηρ, 
Ἀδίυγη ΜΠ πλυς ἢ Τίς 68 ὑπο γοὶΓ 
τεηἴβ, ἀηὰ ψ ἢ νοῦ τυςἢ οδίε, 
νυ] 8|]νοτς ἀπά νἢ ρο]ά, δηὰ ννἢ 
Ὀγαββ, ἀπά ὑντἢ ἴγοη, Δπὰ ἢ νεΙΥ 
τυ ἢ γταϊπηεπῦ: αϊνάες τῆς 8ροὶ] οὗ 
γουγ δηθπλ68 Στ ἢ γοὺγ δγειῆγεη. 

9 ἢ Απά {πε ολάγεη οὗ Κευθεη 
δηά τῃε ἙςΠ]άτεη οὗ (ὐδά δηά τῆς δὶ 
τπρε οὗ Μδμπαδβϑεῆ τεϊυγηθά, δπά ἀε- 
Ραιεά ἔτοπι ἴΠς σὨ]άγεη οὗ ἰβγδεὶ ουῖ 
οὗ δι] οῦ, ψγῃϊο ἢ ἐς ἴῃ τῆς Ἰαπά οὗ 

ταὶ (ΠΟΥ 5εὲ ἔοτ ἢ ἔγοτλ δ. οἢ, ἴο ψ Ὠϊο ἢ 
Ρἶδοθ [6 απο ΤΥ Πδὰ Ὀεοη γοπηονθά (Χχυ!. 
1) αἴτογ ἴῇς οοπαυσϑῖ δηὰ [πὸ βε[]επηθηΐ οὗ 
[πε ἢ] άγοη οὗ [δῇ δηὰ οὗὨ [οβερἢ ἴῃ {πεῖν 
Ῥοβϑοϑϑίοῃβ. “Τῆς Ἀδυθεηϊο8, Οδάϊϊεβ, δὰ 
ἢ] {ῖῦο οὗ Μαδηδϑϑθῆ, τηυδὶ [ἤθη δᾶνο σοῃ- 
Εημυρά ἴο ἔοστῃ ρατί οὗ [6 σεῆδγαὶ Δ556ΓΊὈ]Υ 
οὗ [6 Ῥδορὶς δὲ δῃ:] ἢ 8} [η6 ἀπ. ὙἹυ το 
οὗ (ες ἰδηὰ δηὰ ἴῃς δρροϊηϊσηθηΐ οὗ 1ῃ6 
Ι Ἔνςδὶ οἰ168 σογα σοτϊαρὶεῖθά, [ἢ [}}}5 ἰαϑί 
Ὀυιδίπεβ5 ἱπεῪ δὰ 48 τηοῖ σΟΏΟΕΓΏ 85 ἴῃ 6 
οἶδεγ {τ8ε8.. 48 ἴδε βϑυπιπιοηβ οἵ [οβῆιδ ἴο 
[86 ψΑΙΤΟΥΒ οὗ ἴδε Τ͵δηϑ- [ογάδηϊς {τ δ65 
ἤρσυγοθ διηοηρθὶ ἴῃ6 ΡῥΓΕραγαοηβ ἔοσ ἴῃ6 
σοπαηυεϑί οὗ (δηδδὴ (ἰ. 12-18}, 50 ἴῃς ἀϊ5- 
Γηϊ552] οὗ ἴπεπὶ με (Ποῦ ἴδϑὶς ννὰβ8 ἀοπα ἰ5 
ΔΡΡγορσιδίεϊῃυ ἰηβοσίοα διλοηρϑὶ ἴῃς σοῃοϊυάϊηνς 
Τοοοσάβ οὗ ἴη6 ὈΟΟΚ, 

1, Τδε".} 1... Μδη οϑῆυδ δά βηϊπῃοὰ (ἢ 6 
ΔΙΙοἰτηθηΐς οὗ (ἢε ἰδηά δηά [6 ϑεϊἰθοιίοῃ οὗ 
τῆς 1, ονςὶ «65. 

7,8. Τῇθ ΠΟΥ οχρίδιηβ ἣἢονν ἴἴ σἈΠΊ6 
Δοους [παῖ ΟὨΪΥ 41 ἴπε ττ|δε οὗ Μδῃδββοι 
νος δδοκ υἱῃ ἴ[ἢ6 Ἀευθδηϊϊ65 ἀπὰ Οδάϊο5 
ἄςτοβ5 [ογάδῃ : δηά, βανίηρ ἀοηςδ 30, γεϊοσαῖος 
πε Ὀ]εβδίης δεϑίοννοα ὈΥ ἐπ οη ἴδε 
ΓοϊυΓΠΙΩρΡ ὙΨΑΙΓΓΙΟΙΒ οὗ τῆς ὯΔ] {π|ὃ6, ἢ 
ΒΟΠῚ βρϑοίδὶ ἀθίδι]5 ποῖ ἰῃβογῖθα ἴῃ γγϑα 5, 
Μεγ ἢ δεαὰ ῃδιταϊοα [οϑαιδ5 ἕδσγενεὶ 
ψνοσάβ ἴο ἴπ6 πιθη οὗ ἴῃς ἴννο {Π|ῦ68 πὰ ἃ 
ὯΔ1Ὁ δὲ ἰλσρε. Ψ'νὲεῈ ἂγὲ ποῖ ἴο βῃρροθε {παῖ 
]οϑῆυδ δα ἀγεβϑθα ἢἰπηϑ6] δραΐη ἴο ἴΠ6 Τγδη9- 
]οτάδηϊς Μαμπδεβιῖεβ δραγί ἔγοπὶ ἴῃς οἴδεῦϑ, 
ΔΕΥ Π6 δά ἴΔΚεοη ἰεανο οὗ {ποτὶ ἀἰοηρ νὴ ἢ 
τοῖν Ὀγεΐῆγεη. ὙΠ6 ᾿ηϑογίίοη οὗ [15 ὄχρὶδ- 
ῃλίίοη δδοιυΐ ἴπΠ6 Π4]Ὁ {τῖθ6 ἰῇ νοῦβὸ 7, ἀπὰ (ἢ 6 
τερει το οὗἁὨ Ϊοδῆυδ᾽ Β ἔλτεννε!!, ἃγθὸ Ἔχδρ 65 

ΦΟΘΗΔΑ. ΧΧΙΙ. 

(λπδδη, ἴο αηΐο [ἢ ΠΟ ΠΙΓΥ οὗ 
(Ομεδά, τὸ {πε ἰΔηά οὗὨ {πεῖν ροββθϑβϑίοῃ, 
ν εγοοῦ ΠΟΥ σεῦ ροββαββεά, δ.- 
Ἄςοτγάϊηρ; ἴο τῆς ψψοτά οὗ τς ΓΚ ὉΥ͂ 
[πε μαπά οἵ Μόβεϑβ. 

Ιο Τ Απά ψῆδη {ΠΟΥ σαπὶς ὑπο 
ἴῃς Ὀογάειβ οὐ Ϊογάδη, τπδΐ σγέ ἴῃ 
τῆς Ιαπά οὗ ὐδηδδη, τῆς Ἵμ]άγεη οὗ 
Βδυθδεη δηά τῆς ςὨ]άγεη οὗ (ὐδά δά 
τῆς δα! τῆρεὲ οὐ Μάδπαδβδοεῆ δυ]]ὲ 
τἢδγε ἂπ 4[1ᾶγ δγ Ϊογάδη, ἃ ργεδῖ δἰτδγ 
ἴο 8ες ἴο. 

ι: Τ Απά τὰ ςἢ]άγεη οὐ [ϑβγδεὶ 
Πελὰ β8αγ, Βεμοὶά, τῆς ςμ]άγεη οὗ 
Ἐευδεη δηά τῆς σμ] ἄγε οὗ Οὐδ δηὰ 
τῆς ΒΑ] τπθὲε οὗ Μάδπαββεὴ πᾶνε δ} 
ΔΠ ΑΙΙΔΓ ΟΥΓ ἃρδίηϑὲ τῆς ἰδλπά οὗ 
(ὐδλμδδη, ἰῇ τῆς Ὀογάειβ οὗ Ϊογάδη, 
ἂἴ [ῃ6 ραϑϑᾶρε οὗ τῃ6 οἰ] άγεη οὗ 
ἰϑγδεὶ. 

οὗ ἃ τρλικοὰ Ἵμπαγδοίοσιβες οὗὁἨ ὙΘῪ δηςίθηΐϊ 
τ ογϑ-- -δηά οὗ Ἡδῦγονν το γ8 85 τυ ς ἢ 48 
Δηγ---ἰῃδὶ οὗ κἰνίηρ ἃ σοτηρ οἴθηθβ8 δηά ἤηϊσῃ 
ἴο Θδςἢ ϑ8εοϊίοῃ οὗ [πεῖς βίου. Α πιοάδθγῃ 
ΔΌΙΟΣ ψουϊὰ σεῖο ἢ15 σεδάοσ ἴο ψνῃδὲ ἢς 
858 βἰδίθα εἰβεννῇεσε: (Ὡς [εὐν]88} Πἰβίογίδῃ 
ΒΟΔΙΟΘΙΥ ΕΥ̓ΘΙ αυοΐε5 ΟΥ̓ ΓΕΠ 45, Ὀυΐ τεροδίϑ 50 
ΤΑῸ ἢ 85 ΠΊΔΥ δ ἢ ἴο τῆδῖο 818 δΔοσουπί 
οὔ τς ἰγδηβδσίίοη ἰπ Ὠδηὰ ἐμ }}γ. 1ηἴ6}110}0]6 ὉῪ 
θεῖ, Τ[υ5ῖ 80 γε ἄγ (οἱὰ Ὧο 1688 ἴδῃ ἔοιισ 
Ὀπι65 τας (π6 ττδὲ οὗ [(ΟΥἹ- δὰ ἢοῸ 1Π86Γ1- 
ἴδῃς δηὰ ΨῈΥ (χι. 14 δῃά 11; χίὶν 1; 
ΧΙ]. 7). Τί 8 αυϊδ ροβϑβῖθ]θ, βοννενογ, {παῖ 
(86. ραγίου ϊαγβ, “τυ ἢ τς 65, οδι]ε, βι]νοσ, 
ἄς." ρῬεου ᾶγ ἴο νοσβε 8, ΠΥ Ὀ6 ἀπε ἴο 50ΠῚ6 
οἴοῦ πασταῖίνε οὗ 6 8 ο]Ὲ οὐθηῖ (δὴ παῖ 
ἴο νης ἢ γοῦβα ς δοίη 8, δῃ ἃ ΤΏΔΥ δᾶνς Ὀδθη 
ἰηϊογννονθη ὈΥ ἃ ἰδίεσ γενῖβοῦ. Ὁ 

9. Οἰεα4.1] Ἡρτε υϑεὰ ἴῃ [Π6 ψὶάοϑῖ 56 η 586 
ἔογ ἴῃ6 ν βοῖὶε Τσδηῃβ- [ογάδηϊς ἀϊβιγοῖ. 

10. Τόε δογάεγ: 07) ὕογάαη δαὶ αγὸ ἐπὶ ἐδὲ 
ἰαπά ὁ ὕσπασηπ) ὍΒόθα ννοσβ εἸἰθαυ]ν 5δῖα 
(μὲ τῆς αἰἴασ 011 ΟΥ̓ [86 τεϊζισηΐηρ ϑο] ο 8 
βἰοοά οἡ ἴδε ννεβϑίθσῃ οὐ (δηδδηϊ5ἢ Ὀδηκ οὗ 
(6 Τογάδη, δηὰ ποῖ (45 [οϑερῇ. " Απηΐ.,᾿ ν. ἱ, 
26, Μδυγοσ, Κοβθητ., ΒΡ. ΝΥ ογάβυνογίἢ, δηά 
ΟἴΠΟΥΒ ΒΌΡΡΟΒΕ) ΟἹ ἴδ δαβϑίετι Ῥδπκ. Απά 
85 ἴα ὕνο {1068 δηὰ ἃ [4] ἐγεςϊεα (ἢ]5 δ᾽ἴγ 
ἴῃ ογάοσ ἴο Κϑὸρ αἰϊνθ ἔποὶγ οἰδίπὶ ἴο αν ἴῃ 6 
ΒΔΙῺ6 ἰηΐογεϑὶ 88 ἴπῸ οἴδεγ {τ|ῦε5 Ππδά ἴῃ 
[Π6 ϑαηοζυδτγ οὗ Οοά, νυν ῖοἢ νγᾶ8 Θϑίδ Ὁ} 15Π6ἀ 
ΟὨ ἴῃ6 ννεβί 5ἰάθ οὗ ἰοσγάδῃ, δῃὰ ἴὴ ογάδγ ἴο 
ἔογεβίδὶ ΔῺΥ δ ββϑειτίοη ἰμαῖ {πε [ογάδη ἰΐβεὶξ 
νγ»ὰβϑ ἃ Παίυγαὶ ὈδιτΊΟΓ οὗ ὀχοϊυβιοη Ὀεΐνγεθη 
[ἢθπὶ ἀπά ἴῃ 5δηςζυςΥ, ἰΠΕΥ πιυδῖ, ἰ ΒΒου!ὰ 
5661, ἢᾶνα Ὀ011 ἰξ οὐ ἴδ6 νοὶ ὑδηκ δηά ἠοῖ 
οη ἴδε Θοδϑῖ, : 



1οϑ 

1 Ὁ. 
ἄσκξ οὐ 
“49 “μεδρν. 

αἱ Νιμ. 25. 
4. 
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12 Απὰά ψβεὴ πε Το] άγεη οὗ 
Ιβγαθὶ μεαγά οἷ ἐϊ, τῆ8. ψβοὶς σοη- 
στερδίίοη οὗ τῆε οἰ] άγεη οὗ [58γδδὶ 

τῆετεά τπεπιβεῖνεβ τορϑῖμοῦ δὲ 5}1- 
ἴμ, ἴο ρῸ ὑρ ἴο νγαῦ δρδίηϑι [Π 6). 

11 Απά τλε ΤΠ] άγεη οὐ ἰβγδε] βεηῖϊ 
απο τῆς ΤὨΠ]άγεη οὗ βδυδεη, δηά ἴο 
(Πα σὨΠ]άγεη οὐ (δά, δηά ἴο τῆς ἢδὶ( 
της οὗ Μδηδββεῆ, ἱπίο τῆς ἰαπά οὗ 
ΟἸ]ελ4, ΡΒΙποἢα5 τῆς δοη οὐ Ἐ]ελΖᾶγ 
τῆς ργιαϑῖ, | 

14 Απά νι ἢϊηὶ θη ργίηςα8, οὗ 
εδςοἢ ἴςμίεξ ἤουδὲ ἃ ὑγίηςα τῆγουρῃ- 
οι 411 τῆς τπ|868 οὗὨ [886] ; ληά δδοῇ 
ΟΠ6 τῦσς ὯΠ δεδά οὗ ἴδε δουβε οὗ 
{εὶς τ ῃεῖ8. δηπιοηρ τἢ6 τῇῃοιυβαπάϑβ 
οὗ βγδεὶ. 

Ις ἢ Απά {67 οδπια υπῖο τῆς 
σοΠ]άτεη οὗ δυθεη, δηά ἴο τῆς ςἢ}]- 
ἄγεηῃ οὗ (ὐδά, δηά ἴο τῆε δι ττῖδε 
οὔ Μδηδββεὴ, υπἴο τῆς ἰδπά οὗ (Ἰ]εδά, 
Δπά {πε βράκε ψ ἢ τῃεηι, βαυίηρ, 

Ι6 Ἴ 8 8411} δα μος ςοη- 
δτεραίίοη οὗ τὰς οκρ, ΟΥ̓ δὶ ἔγεβραββ 
15: τῆ158 τῃαϊ γε ἢανα σοπιπλίτῖοα Δρδιηβῖ 
τῆε (ὐοά οὗ [βγϑεὶ, ἴο ἴυγῃ ἄνγὰγ τἢ 18 
ἀλγ ἔτοιι [Ὁ] ονγίηρ της Ινοκ, ἴῃ τῆδι 
γε δᾶνε δυ!]άδά τοὺ 4η αἰϊαγ, τῃδῖ 
ὁ πἰρῃς τοῦθεὶ ἢ}8 ἀΑΥ Δραίπϑὲ τῃ6 
ΟΕΡ 
17 7. ἴῃς ἰπίψυγ “οἵ Ῥεοῦ ἴοο 

ππ|||6 ἔοσ υ8, ἴοηι ψῃϊς ἢ χὰ γε ποῖ 

ΤΗΘ ψοσὰ σεηάογοδ “ δογάθγβ"" 15 ποίο- 
ὙΨΟΓΏΥ, ἰἴ 15 ψείο!ό, ἐ.6. εἰτου 18, ἀγγοη 1556- 
τ Θηἴ8. 

1. Οσαϊδεγεά ἐδενμεῖυε: Ἰορσεῖδεγ.] ὍΠ6 
ΥΔΓΊΟΙ5 {τἰῦε58 ἢδά ΔΙΓΕΔαΥ ἀἰβρογβθά ἴο {Ποὶσ 
Ποιηθβ, δηά ΕΓῈ ΠΟῪ βυπηπιοηθαὰ τοροῖπεῦ 
δραίῃ. 

17. Ἐγογε αὐδίοθ «ὐὐ αγὸ ποὶ εἰεαπσοα ρι] 
ἐδ’, ἀᾳαγ.1ὺ ῬΠΏΘΠΔ5 τηδᾶπβ [πα τοττίθ]6 
45 ἴπε Ριυπίβηγηθηῖ πδὰ δοθῆ, [ποῖ ννοτα 
581}}} [Πο586 διπιοηρβῖ ἴθ νῆο Παηκογοά δήῖοσ 
ΒΑΔ] ψνογβῇ!ρ, ἀπά ἐσθ ργδοβοὰ 1 ἴῃ βθογοῖ. 
]οβυδ᾽5 νγογάβ ἰῇ χχίν. 14:23 580. ἴῃαϊ ἢς 
ἴοο ἀεϊοοϊεα (Π6 5ᾶπ|6 ργορθηβγ. ῬΒηθηδς 
μδὰ Ὀογηδ ἃ σοπϑρίςσιοιιβ ραγί ἴῃ υἱηάϊοδί Ὡς 
[86 οδιι8ε οὗ Οοὐ ἀραϊπϑὲῖ (ἢοβ6 ἡ Πο [6] ἀνΤΑΥ 
ἴο Βαδὶ-ρεοῦ (ςξ, Νυπ). χχν. 10 15). [{ 15 
Ὠδίυγαϊ, ἱπογείογο, [Πα ἢθ 5ῃουϊὰ τῇλκο ἃ 
ΒΡ6ς 4] Αἰ] υϑίοη ἴο [Π|15 ἀροϑβίδϑυ. 

10. ὕποείεαπ.} 1.6. ἈΠΠΟΙΥ θεσδυ56 ἴμε ὅϑδπο- 
ἡκούβωι ποῖ 1η ἴἴ, δυῖϊ οὐ ἴμ6 ΟἾΒΟΙ 5ιά6 οὗ 
]οῦ 

ἰν. 12---22. 

οἰεδηβεά ΠῚ} 118 ἀλγ, Δ Ππουρὴ ἴῃ Γα 
νγ»8 ἃ ρίδριιβ ἰῃ ἴῆς σοηρτερδίοη οὗ 
τε ΠΟΚΡ, 

18 Βυῖ τῆλ γε πλιβῖ ΤΌΓΩ ΑΥΡΑΥ 
18 ἀλγ ἔἴτοπι Ὁ] οννίηρ τῆς ΟΚΡ ἢ 
δηά ἴὰ ψ}}}} θὲ, σεείη γὲ τεῦεὶ ἴο ἀδὺ 
ἀραΐηϑὲ [ἢ6 ΓΟΚΡ, (Παῖ ἴο πιοῦτοῦν ἢς 
Ψν}1 θὲ στοῦ ψ ἢ τὴς Πο]Ὲ οοη- 
δτεραῖίοη οὗ βγδεὶ. 

19 Νοιυν τ ϑεδπάϊηρ, [Γ τῆς ἰΔπά οὗ 
γΟῸΓ ροβϑαϑδίοῃ δὲ ὑπο θδη, ἐλθμ ρΆ58. 
γε ονοσῦ υπῖο ἴῃς ἰαπὰ οὐ τῆς ροβ- 
βαβϑίοῃ οὗ τῆς [Ι͂ᾺῸΟΚ, νΠεγαίη τἢ6 
ΠΟΚ᾽ 8 τἀθεγηδοὶς ἀννε!]εῖῃ, δηὰ ἰἀΚα 
Ροβϑϑαβϑίοῃ ἃπΊοηρ υ5: δι ταρ6] ποῖ 
Δρδιηβδῖ (Π6 [ΟΚΡ, ποῖ τερεὶ δραίηβῖ 
ι.8) ἴῃ θυ ]άϊηρ γου ἂπ δἰϊδῦ Ὀεβ:46 
τῃς Αἰϊαγ οὗ τς οἈ ουῦ (οὐ. 

20 “4 )᾽΄4 ποῖ ΑςἌῆδὴ τῆε 8οη οἵ" «ἢ. 7. -» 
Ζεγδὴ σοπηπλξ ἃ {Γεβρᾶ88 ἴῃ ἴῃ6 δ0- 
συγβοά τὨΐηρ, ἀπά γαῖ [6]} οἡ ]} 
τς ςοηρτεραιίοη οὗὨ ἰ5γδαὶ ἡ ἀπά τῇῃδῖ 
ΙΔ ρεΙ δηθὰ ποῖ δἷοπα ἴῃ ἢἷ8 ἰηϊ- 
4υϊγ. 

21 4 ἼΠεη τἢς ΤΠ] άτεη οὗ ευδεη 
δηά τῆς ΤΠ] άγεηῃ οὗ (ὐδὰ δηά τς δ] 
ετῖθε οὗ ΜΜαῃδϑϑεῆ δηβννεγεά, δηά 34 
υηΐο (6 Πεδάβ οὗ ἴῃς τῃουβαπάβ. οὗ 
[ϑγδεὶ. 

22 ΤῈ ΟᾺΡ Οοἀά οἵ ροάϑ, τῆς 
ΓΚ Οοὲ οὗ ροάϑ, ἢε Ἡλεθι.: δηά 
ἴϑγδοὶ ἢδ 3141} πον ; ἰξ 21 δὲ ἴῃ τὸ- 

- 

42. Τῶν ΤΟΚ Οοά οΥ ξοάε, δε ΣΟΚὨ 
Οοά οΓ᾽ σού.) Τα τερεαϊοά ἱηνοσδίοῃ οἵ 
Οοά, δηά (δὲ ΌΥῚ Ηἰβ ἴὔγεθ παπΊεβ (ΕἸ), 
ΕἸοδῖπι, [Θμονδῆ: οξ 8. 1. 1), πιᾶγκβ ἴῃς 
οΑγηῃθϑίῃθ58 οὗ [ἢ6 ῥγοϊοδίδίίΊοη. Τα σοηάπςῖ 
οὗ [6 ἵἴνο {πῦ68 δηὰά ἃ [δὶ 85 Ὀδεθὴ οἴφῃ 
ποῖεα 85 Ἔχϑαρίδιυ. ὙΠῸ πὰ Πδὰ ἃ ρτάγε 
δΔηά σδρὶϊαὶ ογίπηα πιοδῖ ὑποχρεοίθα! Υ ἰδ ἴο 
ΤΠΕΙΓ σπαγρο ; οὗὨ [8158 [ΠΕΥ “ΕΓ 80 ΘὨΓΓΕΙΥ͂ 
ἱπποσοηΐ [μδὲ [86 ὙΕΙΥ͂ δοῖ ψνὨϊοἢ Πδὰ Ὀδθη 
τηϊδοοηϑβίσιοα νγ8 ἀοῆθ ἰῇ ΟΥΟΥΓ ἴο ΡῈ - 
Ρεϊυδῖε [ῃ6 πιοπιοσυ οὗὨ ἴπεῖγ Ἰηϊογεϑὲ ἴῃ [δ 
Αἰῖᾶσ οὗ Οσοὰ ἔἤοπὶ νη ἢ ΠΟΥ ννεσε δοσιιϑοά 
οὗ γτουοϊθης. Ὑοεῖ ἴΠογὸ 15 Ὧο ψογὰ οὗ γεργοδοῦ 
ΟΥ̓ ΤΟΥ πδίοη ἰη {μεῖς υἱπαϊσδίοη οὗ ἴμοπι- 
βεῖνεβυ ὙΏΘΥ ἅγο Ἴοηίεηϊοα 5 ΡΥ ἴο τὸ- 
Ρυάϊαῖο ([ῃ6 ἔλϊδθ δοουβαϊίΐοη ἀπά ἴο ὄὌχρ δίῃ 
ἴη6 ΓΟΔ] τηοῖίνοβ οἵ {πεῖὶγ Ἴοοηπάϊιοϊ. ΤῊΒ 
Θγθοϊίοῃ οὗ ἃ σοτηπιοηοσγδίίνο δἰΑΓ ὉῪ Μοβε5 
(ἔχ. χυἱϊ. 1.5.) ρογῆδρϑ οσοιγτοὰ ἴο ἴῃ πὶ 45 ἃ 
Ῥγεσθάθηϊ ἔογ ννμδί {Π6Ὺ ἀϊά. 

“ἄυὲ τῷ ποὶ ἐδὶς ἀαγ.] Ὅῆο νοτγάβ, στρ ΒΕῪ 
(ΔΚεη ὈΥ Α. Υ. 45 ἰῇ ἴθ βεοοηὰ ρβεῦβοῃ δηά 
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ν, 23--34.} 

θΕ]]ΠΙοη, οὐ ἰξ ἴῃ γαπβρτεβϑίοῃ 
της ΠΟΚΡ, (ϑᾶνε ι.5 ποῖ [5 ἀΔγ, 

22 ΤΠπαῖ νγα δᾶνε Ὀ.ΠῸ 15 Δῃ ΔΙΓᾺΓ 
ἴο ἴυγῃ ἔγοπι [ο]]ονγίπρ τῃ6 ΟΚΡ, οὗ 
1Γ τὸ οὔεγ τπεγεοη δυγης οἤεγπηρ οΥ 
᾿πελῖ οβεγίηρ, οἵ ἰξ ἴο οὔἶἝσ. ρβᾶςβ 
οὔἴξεγίηρβ τμεγεοη, ἰεῖ τῃ6 ΠΟΚΡ Ὠίπι- 
561 τεαυΐγα 27; 

24 ΔΑπά ἱἔ νψε μανε ποῖ γαίλεγ ἄοῃς 
ἰ ἔογ ἔξαγ οὗ λὲς τίηρ, βαγίηρ, ἴ1η 
εἰπε ἴο σοπ!δ γουΓ ΟΠ] άγεη πηρῃϊ 
ϑρεᾶκ υπῖο οὔ σὨΠ]άγεη, βαγίηρ, ἮΝ ἢδῖ 

ἰη5ῖ 

ΦΟΒΘΗΌΔΛ. ΧΧΙΠ. 

γεδε] ἀραίηβὲ {πε ΓΙ͂ΟΚΡ, δηά ἔαγη (ἢ 18 
ἀαγν ἔτοπι [ο]]οννίηρ ἴἢς ΙΓΟΚΡ, ἴο 
δυ}1 δὴ δἰταγ ἔοσ δυζης οἤξετίηρβ, ἔογ 
τηθᾶῖ ΟἸΈΓΠΡ5.) ΟΥ̓ ΓῸΓ 88. ΓΙ ῆςεβ, δε- 
546 τῆς δἰτδγ οἔὔ τῆς. ΟᾺΡ οὐγ Οοά 
τμδῖ ἐς θείογε ἢ15 τἀ θεσγπδοῖθ. 

70 ΄΄ Απά ψμεη ΡΒΪηεἢ 5 {πε ῥγεβῖ, 
δηά (ἢ6 ῥγίηςες οὗ ἴῃς σοηρτεραίίοη 
πὰ Πεδάβ οἵ ἴπε τῃουβαπαϑβ οὗ ἴβγδεὶ 
ὙΠ ἢ τὐέγε ἢ Πϊπι, Ππεαγά τῆς 
γνογάβ τῆδῖ τῆς ΤσὨΠ]άγεη οὗ ευθδεη 
Δπὰ ἴτπε ΤΠ] άγεη οὗ (ὐδὰ δπὰ {δε 

ἢδνε γε ἴο ἀο ἢ {πε οκ Οοά οὗ 
βγδεὶ } 

2ς Βογίδε ΓΚ Βαῖῃ πιδάς [ογάδη 

σΠΠ]άγεη οὐ Μαδπδϑβεῆ βράκε, ἢ ρ᾽εαϑεά εἰϑμαῦν 
[Π6η1. ἐπ ἐλ εὶς 

21. Απὰ ΡΒίπεμδβ [με βοη οὗ Ε]εδ- 7" 

.7 Οεη. 3:. 
48. νετ. 34. 
«Ὦ. 24. 27. 

85 ῬΑΓΘΏΓΠοΓΟδὶ, ἀγα ἃ ἀϊγοςϊ ἀρροὰὶ ἴο Οαοά, 

ἃ Ὀογάοσγ δεῖννεεῃ 85 δηὰ γου, γε 
σὨ]άγθεη οὗ ευθεη δπὰ σμιάγεη οὗ 
(ὐδά; γε πᾶνε πο ρδγῖ ἱπ {πε [κοκ : 
80 841] γοιγ σμΠ]ἄγεη τπᾶκα οὐ οἢ}]}- 
ἄτεπ σεᾶβε ἔτοπι ἔεαγίηρ ἴπε ΠΟΚΡ... 

26 ὙἸπεγείογε ννὲ 84:4, [,εἴ ικ8 πον 
ΡΓερᾶγα ἴο δυ1]ἃ 8 Δ4η δ᾽ζαγ, ποῖ ἔου 
δυγηῖ Οἰξετηρ, ΠΟΥ ἔογ βδογιῆςδ: 

27 Βυιῖ ἐλαί ἰὰ παν ἐφ 78 νι 688 
Ὀδεΐννεαῃ 159) Δηἀ γου, Δπ4 ΟἿ ρεπαα- 
τἰοη8 ἃΠΕΓ 5, τῃλι ψψγε τπιρηϊ ἀο (δε 
βεινίςς οὗ τῆς Ιοκ Ὀείογε ἢϊπὶ ἢ 
οὐγΓ δυγηΐ οἤεπηρβ, δὰ ἢ ΟὐΓ 
βδοΙἤἔςεβ, ἀπά ἢ Οὐγ ρεᾶςε οὔξετ- 
ἴηρ8; [δῖ γουγ σΠΠ]Πάγαη ἸΠΔῪ ποῖ 8ΔῪ 
ἴο οὐγ σμι!]άγοη ἰῃ εἶπε ἴο σοπῃε, Ὗε 
ἢᾶνε ῶο μαζί ἱἰπη ἴῃς [ΟΚΌ. 
8 Ὑπετγείογε 8414 "χε, τπδὲ ἰξ 8041] 

δ6, ἤδη ΠΟΥ 8Βῃουϊαὰ 0 54Υ ἴο ι.8 ΟΥ̓ 
ἴο ΟἿΓ ΡΕΠΕΓΔΙΊΟΠ5 ἰῃ {π|Ὲὲ ἴο σΟΠΊ6. 
παῖ νγεὲ ΠΊΔῪ 8ΔΥ ἀραίη, Βεμο]ὰ τῆς 
Ῥαϊζεγῃ οὗ τῃεῈ αδἰϊδὰγ οὔ τῆς [,ΟΆΡ, 
ΔΙ ΓΟἢ οὐ ἔῖΠεῖβ ππδάς. ποῖ ἔοσ δυγηῖ 
Οἤεγηρβ, ΠΟΥ Ὸγ βδογῆςεβ; δυῖ ἴς ἐς 
ἃ ὙΥ 685 Ὀοϊνγαθη 18 δηὰ γουι. 

29 (οά ἰογθὶά τπδὲ ννεὲ 5μοιυ)]ά 

ΘΧΔΟΙΥ εαυϊνα]οηξ ἴῃ οἤεςϊ ἴο οὖσ ἔοστῃ "80 
ΠΕΙΡ τὴς Οοά.᾽" 

25. Οδίϊήγεη 9 Κδωδοη ἀπά εδίάγεη 9 Οαά. 
Το ΠαΑΙῦ {π06 15 οπιεὰ ἤογα, 48 αἶθο ἰῇ 
ὝΘΓΒ65 32, 34) 0 ἀουδῖ ἴῸΓ βᾶΚε οἵ Ὀγον ΠΥ. 

94. Οαἰά δ. αἴας Ἐ47 ὍὌδὸ νοζγὰ Εά 
(Ξ-Ξ “ννῆηο85.)) 18 βιιρρ) θα Υ Α. Υ. αῇογ 
ΑΥτδῦ., ὅ5γζ., ΟἸογίςυβ, Κποῦοὶ, ἄς. τ Ϊ8 
ΠΟΥΜΟΡΟΙΓ 566ΠΊΞ ἈΓΠΠΘΟΘΘΘΑΓΥ, 85 ἀοδ68 430 
[6 ᾿πϑογίοη οὗἁ “' 888}} δ᾿ ἴῃ ἴῃς ποχέ οἰδιιβθ. 

ΤὮο ψοτὰ Ἐά 15 ποῖ ἔουπά ΔΕἴοσ “ δίασ ᾽ ἴῃ 

ΖΑ, ἴπε ργεβὶ βδἱὰ υπῖο (6 σἢΠ]άτγεη 
οὗ Ἐδυρεη, ἂἀπὰ ἴο τῆς ςμι]άγεη οὗ 
Οὐδὰ, δηά τὸ τῇς σμι]άγεῃ οὗ Μδηδββεῆ, 
Ηΐβ ἀδὺ νψὲ ρεγοεῖνε τπδῖ τῆς ΠΟᾺΡ 
ἦς διποὴρ ι.8, ῬασᾶιιϑῈ γ6 πᾶνε ποῖ 
ςοπιπηϊτεὰ τἢϊ5 ἴΓαβρα88 ἀρδίηδί τῆς 
Γ[ῸΚΡ: ἴπονγ γε βᾶνε ἀεϊινεγεά {πε ἢ Πεδ. 
σὨΠ]άγεη οὗἨ ἴβϑγδεὶ ουἍ οὗ τῆς μβαπά οὔὐ᾽ 
τε ΙΟΚ. 

12 ἴ Απὰ ΡὨίπεμαβ πε 8οη οὗ 
ΕἸεΑΖΑγ τῆς ῥγιεϑῖ, δπά ἴΠε ρῆποαϑ, 
τοῖτυγηοά ἔτοηχ [ἢ σΠΠ]άτγεη οὗ ευδεη, 
δηὰ ἴτομι ἴμ6 σμ]άγεη οὗ (δά, οὐἵ οὗ 
{Π6 Ιαπὰ οὗ (ΟἸεδά, ἀπο τῆς ἰΔπά οὗ 
δηδδη, ἴο ες “ἢ! άγεη οὗ 1βγδεὶ, δηά 
δγουρῃς τῃεπὶ ψνογὰ δραὶπ. 

23 Απά τδε τῇϊπρ' ρ]εαβεά τς ςἢ]]- 
ἄγοῃ οὗ [ϑβγδεὶ  δπά τῆε ἼἽμ] ἄγε οὗ 
15γ86] 6586 4 (σοά, δηά ἀϊά ποῖ ἱπίεπά 
ἴο ὸ ὺὕρ απὸ τ6πὶ ἴῃ δδῖιε, ἴο 
ἀεβίγου τῃε ἰδηὰ νυμεγείη τἢς σι] άγεη 
οὗ Κευθεη δπὰ (ὐὑδὰ ἀνψεῖι. 

24 Απά τῆς οι] άγεη οὐ Ἀδυθεη 
πὰ τῆς οὨ]άγεη οὗ (ὑδάὰ ςδ]]εὰ τἢε 
αἰἴἰδᾶν ᾿Ε4: ἰού τὸ «ἠαίΐ δὲ ἃ νιῖῆθβς ἾλΩν 5, 
Ὀεῖννγοθη τι.5 ἴπδὶ τῆς [0 ΚΡ 1: Οοά. 

[δε ἰοχί οὗ τηοβί Μ5..) ΠΟΥ 18 1 γεργοβοηίοά 
πη ΧΧ. οὐ υϊς. ὙΠῸ ραβϑαρὸ βῃοι)ά 
ῬΓΟΒΔΌΪΥ τυη, “(6 σπΠ]άγοη οὗ Ἀουδοη δηὰ 
τῆ. σμΠάτοη οὗ Οδά πδπιθὰ ἴδε δ᾽ίασ, [παῖ (48 
(ΠΟΥ 5841) ἴἴ ο ες, ἄς. 80. [,ὑτ8ογ, 
Κεῖ, Εαγ, ἄς. Τῆς Ηδεῦγονν ρασίῖοὶς (ζω) 
ΤΩΔΓΚ8 485 οἴδη ἴῃε ἰγδηϑοη ἴο ἴππῸ ογαΐίο 
ἄϊγεεῖα. ὙΠῸ ἘΠ|6 ρδοθα οὐ 16 δ[δσ ννᾶβ8 
ΡΟΓΏΔΡ5 ΒΙΤΩΡΙΥ, 45 ΒΡ. ν᾽ ογάϑυνογίῃ βιιξβεβίδ, 
μ᾽ Ἷ νγ [ΠΕ688 δεΐννοοῃ υ8 ἰμδὶ τς Ἰιοτγὰ [5 
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ΖΌΘΗΠΑ. ΧΧΙΠΠΙ. 

ΓΟΗΑΡΤΕᾺΚ ΧΧΙΠΠ. 
1 ουλια): ἐχλογίαζίον δέον ἀὲς ἀδαίδ, 3 

,)ρνρηεόρ δομεῆιίς, δ ὧν 2γορεῖέσες, τι αμά 
ἐλγεσέεμέερ. 

ΔΙῸ ἱξ σᾶς ἴο ρᾶ885 ἃ ἰοηρ {{π|6᾽ 
αἴτεγ τῃδλῖ τῆ6 ΓΟΚῸ δά ρίνεῃ 

γεϑῖ ᾿ιπῖο᾽ [ϑγδεὶ ἔγοπι 411 [ἢ] Γ ΘΠ ΘΙ 168 
τουπηά δδϑουῖ, μα [οβῆυδ ψναχεὰ οἱά 
αμά ἴϑῖγι Κη ἴῃ ἃρα. 

2 Απά 7οβῆυδ ςΑ]]εἀ ἔογ 81] [βγαεὶ, 
απά ἴοσ τπεὶγ εἰάεγβ, ἀπά ἔὸγ τμεὶγ 
Πελάβ, ἀπά ἴογ τμεὶγ ᾿πάρεϑβ, δηὰ ἔογ 
{πεῖς οβίσεῖβ, δπὰ 8814 υπῖο τπ6πὶ. 
Ι δηὶ οἷά “πά 83: Κα ἴῃ ρὲ : 

23 Απά γε πᾶνε 86εῃ 411] (δῖ {πε 
ΓᾺΡ γουγ (οά μαι ἀοης υπίο Δ4]] 
{Πε86 πδῖίοῃϑ Ὀδεςσδιβα οὗ γοιι; ἔογ τῆς 
“ΙΟΚΡ γουγ (ὐοά ἐς: δε τηδῖ παῖῃ 
ἔουρῇϊ ἔογ γοι. 

4 Βεμοϊά, 1 πανε ἀϊντἀεἀ υπῖο γοιι 
ΌΥ ἰοῖ {π686 πδίοπϑβ ἴπδῖ γεπγαίῃ, ἴο 
θὲ δὴ ἱππεγίδποθ Ὸὼγ γόυγ {γῖδ68, 
ἴτοπι Ἰογάδη, νὰ 411 τῆς πδίοῃβ 
(δὲ 1 ἢᾶνε οὐϊ ΟἹ, ἐνε υπΐο [(Πε 
στεδλῖ 8εὰ ᾿ννεδιίννατγά, 

ς Απὰ τὲ οκῦ γοὺγ Οοά, ἢε 
8.41} εχρεὶ τπεπὶ ἔτοπιὶ Ὀείΐογε γοῖιι, 
Δπὰ ἀγίνε τπεπὶ ἔἴτοπι οὐυζ οὗ γοιΓ 
βϑίρῃξ; δηά γε 5}8}} βοόβϑεββ Πεὶγ ἰδπά, 
48 ἴῃε ΓΟΚΡ γουγ (ὐοά Βλῃ ῥγοπμίβεά 
ὑπο γου. 

σηαρ. ΧΧ]Π. ΤΙ Ϊ5 δηά ([π6 ἠσχί σῃδαρίογ 
ςοηίδιη (ἢ Ϊαοὶ δάϊάγεββοϑ οἵ [οϑῆυδ ἴο ἴδε 
ῬΘΟρΪΙο, 845 ἴῃς Βοοκ οὗ ᾿.ευζεΓο ΠΟΙ ἀο068 
ἴῃ)6 ποσὰ ἰοηρι βεηδὰ ραγίϊης ὀχμοσγίδθοη οὗ 

ἴο ἴδε οἰάογβ δηά συ ]ογβ : οὗ. χχῖν. [πδί ἴο 41] 
16 {τἷδθ8 δϑβοι δ] τορεῖθοσ δὲ ϑ8οσΒοη,. 
ΤΙΟ ἵνο δά άγοβϑοβ ηοὸ ἀουδὲ νεγα διηοηρβί 
(86 οἱοπίηρ δοῖίβ οὗ [οϑῃυδβ 116, δυῖΐ σσοῦα 
ΕΥ̓ ΠΕῪ αἰνεη οὐ αϊβεγεπέ οσοδβίοπβ, ἀπά 
816 οὗ ἀογοης οπαγαοίοσ ἀπά βοορθ. [Ι͂η (δε 
ἔοστηοῦ οβυδ ὈΓΙΘΗ͂Υ του ηἀ8. (ἢ 6 Ὀγΐησα5 οὗ 
[δε τοοθηῖ δοηοῆίβ οὗ Οοὐ ἴονναγάς Ππεπὶ δηὰ 
τοῖν ρεορῖς, ἀθοΐαγοβ [δὲ Οοά μδά ξ1Π]]οὰ 
411 ἢΪ5 ΡὈγογηβ68, δηὰ Ἂχποσῖβ ἴο ἐδ Ππέ}]}.658 
οη {πεὶγ δίς ἴο Οοά {παΐ 80 Η8 στο 8 ΤΑΥ͂ 
ποῖ Ὀς νι πάχνη: ἴῃ ἴῃς Ἰαϊζοῦ [6 ΟΓΔΙΟΥ 
(Δ κο8 ἃ ὙΙΔΟΥ ΣΔΏρΡΘ, ΤΟ ΑΓΒ658 [ἢ6 σ.ΤΆΓΙΟΙ5 
ἀοδὶηρ5 οὗ Οοὐ ντἢ ἴῃς πδιίοη ἕγοτῃ 115 ὑοῖῪ 
οτρίη, δηά ὑρὸη ἴμεβ8ε 88 ἢϊ8 ἐτουπμάβ μὲ 
οἶδιπηβ ἔογ Οοά {πεῖ βδίποοεσε δηὰ δηῖγε 
δοῖνῖὶςθ. Βιυΐξ ἢς ρταηΐβ ἴπεπὶ ἴπε ορίίοη οὗ 
σι αάγανίης ἤἥοηὶ ἴἢ6 οονφηδηὶ 1ἢ ΠΟΥ 50 
σΒοοϑα ; δηά ψθθη ΤΠΕῈῪ εἰδοΐ 511} ἴο διάβ ὉγῪ 

ΟὮ. χχὶῖ!, τεοοσγὰβ [οδἤυδ᾽β ἀἸβοοιγθε 

[ν. 1.---ξ12.ὕ 

6 Βε γε τμεγείογε νεγῦ σουγάρθουβ 
ἴο Κεερ ἂἀπά ἴο ἀο 4]} παῖ 5 νυ τθῃ 
ἴῃ ἴῃ6 ῬοοΚ οὗ τς ἴᾶανν οὗ Μοβεβ, 
ὅτῃδλι γε ἴυγηῃ ποῖ 8146 τῃεγείγοιῃ {0 ὁ Ῥευε. 5. 
τῆε τίρῃς μαπά ογ ἐσ ἴδε Ἰεῖ; Ἷ 

γη Τπδῖ γε σοπια ποῖ Δπιοηρ {ἢ 686 
Παίίοῃβ, ἴπε86 [παῖ ζγϑηηδίῃ δμοηρ 
γοιι; παι μεγ ἐπλακε πηεπίοη οὐ [Πα “ Ῥε. τό. 4. 
πᾶς οὗ τπεῖγ ροάβ, ΠΟΙ σᾶυ86 ἴο 
ΒΥΘΑΓ ὁγ ἐδέηι, ΠΕΙΠΟΓ δεῖνα [ἢΠ6Π], 
ΠΟΙ δονν γουγβεῖναεβ πο ἘΠ 6Πι: 

8 'Βυξ εἰεανε υπίο ἴῃς ΓΟῸΚΡ γουΓ " Οτ, ξορ 
(οά, 45 γε πᾶνε ἀοπε ὑπῖο τῃϊ8 ἄδγ. ἔμάανε, ἃς. 

9 'Εογ τλε ΓῸΚΡ Βδῖῃ ἀτγίνεπ ουκξ !οτ, ΖΆρς 
ἔἤτοτὶ δείογε γοιι ργεδῖ πδιίοπβ δπὰ τιν άσένε. 
βϑίγοηρ: δῖ δὲ 3ῶγ γοῦ, πο πιδῃ ἤδῖἢ. 
Ὀεεη δ0]ε ἴο βἰαπά δείογε γοιι υπῖο 
ἢ ]8 ὅ4γ. 

το ἄθπε πηδῃ οὗ γοιυι 5411 οἶδϑε “ [τ - 56. 
ἃ ἱβουδαπά : ἔογ {πε ΓοκῸ γουγ Οοά, Ῥευι. 3.. 
δε ἐὲ ἐς τῆλε βρβτεῖῃ ἔογ γου, 45 ὃς ἢ" 
ΒΔ} ῥγοπιίβεά γοιι. 

11 Τάκε ροοά Πεεά τπεγεΐογε υηΐο 
γοιιγ- βαῖνε, πᾶς γε ἶονε τε ΓΚ εν. 
γουγ Οοά. 

12 ΕἸδε ἴξ γε ἀο ἴῃ ΔΠΥ ννῖβε ρῸ 
δδοῖκ, δπά εἰδεανε υπῖο πε γεπιηδηΐ οὗ 
ἴΠε86 πδίίοῃβ, φύση π686 ἴῆδς Γαδ! 
διηοηρ, γου,, Δη4 5Π4]] τῇδ Κα ΠΊΔΓΓΙΔρΡ 8 
νὰ τἤεπὶ, δηά ρὸ ἰῃ υπῖο {πεπὶ, ἀπά 
{ΠΕῈΥ ἴο γοι: 

48. 14. 

-- 

1, 18 15 ΒΟΪΘΙΏΩΪΥ στεπουγεὰ ΕΥ̓ ἴῃς ἔγες σοηβεηῖ 
οὗ [86 ψγΒο]ε ρθορὶθ. [οβῆυδ᾽3 σεργοοῦβ πὰ 
ΑΓ Πρ5 Δ1Ὸ ἢ δ δηὰ διιθϑίδησς ἰάθῃςο αὶ 
Μὰ ἴοθα 8 τ Πῖοἢ Μοβεβ οἱοβεὰ δ8 
ΠΆΓΘΟΓ. 

1. ΑἹ ἵοης εἴριε αῇεν ἐδαὶ ἐδε ΣΟΚῺ δαά 
ξίυεη γος ὡἹὸ Πγαοὶ ἢ ΟἹ. χχιῖ, 3, 4, δπὰ 
Χχὶ. 43, 44, ἴο ννὨϊ ἢ [ἢ18 γοσβα γοίογβ Ὀᾶς 

Ω. ὕοδιμα εαἰϊεά ξὸγ αἱ Τεγαοὶ απά 70 ἐδεὶγ 
εἰάεγ..}8Ὶ Οτ “ δηὰ," τι ῆηϊοῖ 5 ηοῖ ἴῃ ἴῃς. 
Ηεῦγενγ. Ὅλα ἴεπῃβ εἰάεσβ, ῃεδάβ, ᾿υάρεβ 
δηὰ ΟΠΊΓΟΓΒ, ΔΓ ΘΧρ]δπδῖοτυ. ὙὍὙΠ6 πηθδηϊηρ 
5 [ῃδί 1οϑθμα βυταμιοηδά ἴο ᾿ϊπὶ 411} [5γαθὶ ἃ8 
Τοργοβοηΐϊθά ΌῪ 115 εἰάεγβ, ἄς. [ἢ ἃηγ ψνογὰ 
15 Ἰηϑογίθα ἴῃ 16 ἴοχὲ Υ͂ ΨΥ ΟΥ̓ ΕΧρΡΙΔΠΔΈΟΩ 
ἴι βῃουϊά δὲ “δνθῆ," ΟΥ̓“ ὨΔΠΊΕΪΥ." ΤΠῖβ. 
ξαῖμετίης, ΡΓΟΌΔΌΙΥ ἴοοῖ ρίδοε δὲ ἴμε Ταθεῦ- 
ὨΔΟΪ6 δἵ 8}Π0ἢ. 

᾿ φίάεγα, ῥεαάε, ἡμάφες, οδεεγα.1 86εῈ οὐ Ἰευΐ. 
1. 15. 

12. Μαζε »ιαγτίαρε: «υἱ᾽ δον. Οὗ Εχ. 
ΧΧχΙῖν. χδ-χό; ει. νἹ]. 3, 5664. 



7 εἰ. 2:. 

ν. 13--2.} 

12 Κπονν [Ὁγ ἃ ςεγίδι ΠΥ ἴδαῖ {πε 
ΠΓῸΒΡ γος (ὐοὰ 11] πο πιούε ἀτγίνε 
οιξ “πν ὁΓ᾽ τ ε86 ηδιίοῃς ἔγοπιὶ Ὀείΐοτε 
γοιι; ἐδυῖ {8εγ 5112} θὲ 8πᾶγεβ ἂπά 

. ἵΓΩΡΒ Ὀπἴο γοῖι, ἀπά βοουγρεβ ἰῃ γόουγ 
5465, δη4 τῇογῃβ8 ἰῃ γουγ Ἔγεβ, ὑπ1]] 
γε ρευβῃ ἔἴτοπι οἱ τἢ}8 ροοά ἰαπά 
πος ἢ τῃ6 ΓΟΚΡ γόους Οοά ἢαῖῃ ρίνεη 
γου. 

14 Απά, Ὀεμο 4, (Π]8 ἀδγ 1 δγηε 
βοίηρ τε νγΑῪ οὗ 4}} τε φαγῇ : ἂδπά 
γε Κπονν ἴῃ 411 γοιγ πεαγίβ ἀπά ἰῃ }]} 
γοιγ 8οιιἾ8, τπδὲ “ποῖ οπς τδίπρ Βδῖῃ 
[λ]εά οὗ 11] τὴς ροοά επίηρβ τυ ἢ 
τε ΓΟΚΡ γοιγ οὐ 5ρᾶκε σοποεγηίηρ; 
γοιι; 411] δε σοπηὲ ἴο ρᾷ88 "πῖο γου, 
αμά ποῖ οἠε τπϊηρ Πδῖἢ ἐλ εἀ τπετγεοῦ, 

15 Τβεγείογε τὸ 564] σοῖπια ἴο ρ839, 
ἐδαί 48 41] ροοά τΠϊπρϑ8 ἅγε σοπιε ὕροῃ 
γου, ψνῃῖς ἢ τπε ΓΠΟΚΡ γουγ Οοά ρτο- 
τηϊβεά γοιὶ ; 80 8141} {πὲ ΓΚ Ὀτίηρ 
ρου γοῖ 411 6ν}} τπϊηρβ. ὑπῈ]} ἢα 
ἤδνε ἀεβιγογεά γοιι ἔτοπι οὔ 118 ροοά 
ἰδλπὰ ποι τὰῈ ΙΟΚῸ γουγ Οοά δαῖῃ 
δίνεη γοι,. 

16 ΉΠεη γε πᾶνε τγδηϑρτγεβϑεά Πα 

13. ὅπαγε: ασπά ἐἰγαβι ὠπίο γομ. Οὗ Ἐχ. 
ΧΧΙΙ. 21; Νυχῃ. ΧΧΧΗΪ, 55. 

 έγμό ϑοσι οὔ ἐδὲς φοοά ἰαπ4.} (Οἱ Ὁευῖ. 
ΧΙ. 7. 

156. «Π]) ροοά ἐξίησι. ... αἰ] ευἱ] ἐδίπρ..} 
ΤὮα τεΐδγεηςς 5 ἴο ἴπ6 ῥχγοχηΐϑοϑ δηὰ [ἢγεδίβ 
δεῖ ἔοστἢ ΟΥ̓ Μόοβεβ, ποτα ἘβρθΟ Δ ΠΥ 1ῃ ἢ]5 
ἰλϑὶ δλάάγεβϑθεβ ἴο ἴ86 ρεορὶἬ (εἶ. ευῖ. χχυῖ]. 
δηὰ χχῖχ,.). 

ΟΗΑΡ. ΧΧΙ͂Ν. 1. 70 δδεεδε!. ΤὌΤΒε 
1,ΧΧ. Ποῦὸ Π459 581 οἢ, θυ ς 411 ΟἿΒΟΙ νουβίοης 
δηά [6 Μϑ5. τεδὰ δμῃδοοῆοη; δηὰ νὸ Ἷδῃ 
Πδγὰϊγ ἀουδέ σοττεςῖγ. δῃθοθοτῃ νν 88 βι[πδἴοα 
Ὀεΐνοου ἴΠο56 τηουηίδιη5, Ερα] δηὰ Ο ΓΙ ΖΙ ΠῚ, 
νυν ἰςἢ δα ἀἰγεδαν θεθη (ἢ6 δοεῆς οὗἩἨ ἃ βο]θπηη 
Το Ποαγϑαὶ οὗ (ἢ σονοηδηΐ βοσῇ δῇἔογ ἴῃς ἤγεῖ 
ΘΠΕΥ οὗ [86 ρΡεορὶς ἰηΐο ἴμε Ῥγοτηϊϑεά [,δηά 
(5εε οὐ Υἱϊ. 30535). [ἴπνν85,ἴοο, Πε 5ροῖ ἡ οΓα 
ΪΆοοῦ, ἘΠΕΙ͂Γ γσγοαῖΐ δησοβίοσ, ἢδὰ βοϊομηὶ 
δδηςπῆοα ἢϊ5 ἢοιι56 υηΐο {Π6 ϑεγυίος οὗ σοά, 
εἰνίης τἢς 56 βαπης ἀϊγος[οη5 νυ ἢ [οϑῆυδ 
ΠΟΥ, ΤΟ] ονσίηρ ἢ γΕῚῪ ννοσάϑ οὔ ἢ ρδίγ γοῇ, 
τορεαῖβ (ςἶ, νοῦϑεβ 22 δηά 26 ἢ Οεη. χχχν. 
1-4). [{ ννᾶβ Ποῖ, ἴοο, [πα ἴῃς ἢγοϊ γοοογά δα 
ΡΙΟΠΊ156 ΟΥὗΓἉ [π6 Ἰαπὰ ννᾶ5 τηδάάς Ὁγ Οοά ἴο τῆς 
βδοεὰ οἵ Αθγαβδπὶ (566 οἡ Οὲεη. χὶϊ. 6); δηὰ 
Πετα [δὲ ἴῃς Ὀοη65 οὗ [οϑορὴ δηά ἢ18 Ὀγεϊ ἔγθῃ 
ΕΓ (γΕΓΘα 32, Αςίβ Υἱῖ. 16) ἴο ὃ ἰα!ὰ ἴο 

ΦΟΘΗΔΑ. ΧΧΠΙ. ΧΧΙΝ. 

σονεηδηΐ οὗ τῇ ΠῸΚΡ γοὺυγ Οοά, 
ψΏΙΓἢ ἢς σοπηπηχδηάεά γοιι, ἀπά ἤᾶνα 
ροῆς πὰ βεγνεά οἴδεγ ροάβ, δηά 
Ὀοννεά γουγβεῖνεβ ἴο τπθηλ; [Ἃς δη 
54} τῆς δηρεγ οὔ {πὲ ΓῸᾺΡ 6 
Κιηάϊεα δραίπδὲ γοὺ, ἂπὰ γε 5}8]] 
ΡΕΓΒἢ αυΐοΚ]γ ἔτοπι οὔ᾽ τῆς ροοά ἰληά 
νΠΙ ἢ Ὡς ΒΑ ρίνεῃ ὑπίο γοιι. 

ΟΒΑΡΤῈΒ ΧΧΙΝ. 
1: γρελμα αφεενιδῥίλ 1ἀε γίδες αὐ ϑλεελέρι. 

2 Α ὀγὴ ἀξείονν οΥΓὙΎ Οοα: δεηοῆές ,γοε 
7εγαλ. 14 37ὲ γεησυείλ τε εονεπιαρέ δείευεί,ε 
ἡλδῶπ ακα Οοά. 26 ΑἹ εἰομε ἐλξε τουΐπεις οἤ 
4Δ6 εουεπαρ. 20 οελμα᾽: ἀρ, ἀκαίλ, σηά 
ὀμγίαί, 12 γοεεῤλ'Σ ὀσμες αγέ ὀμγίεά, 42 
Ἐαζαν ἀείλ. 

ν᾿ ]οβῆυδλ ρδιπεγεὰ 41} τῆς 
{068 οὗἨ ἴβγδθὶ ἴο δῇῃεςῃεπι, 

Δηα ΤΔ]1εα ον τῆς εἰάοτϑβ οὗ [ϑγδεὶ, δπά 
ἔογ {πεῖς μεδάβ, ἀπά ἔογ {πεὶγ ᾿άρεβ. 
δΔηά ἔογ {πεὶγ οβῆσετγβ; δηά {ΠΥ ῥτε- 
βεηϊεα {Ππεπηβεῖνεβ δείογε (σοά. 

2 Απά 7όβῆιδ εαἰ4 ὑπο 11] τῆς 
Ρεορ]ε, ΤΙ ι.8 56 ἀπε ΓΚ Οοἀ οὗ 
ἴβγδεὶ, σ Ὑουγ ἔδλιπεῖβ ἄννεϊς οἡ {πε 

3 

τοβῖ, 48 8|) δεκπονϊεάρτηοηϊς [Πδἰ ἔπ6 ρΓΟΠΊ1865 
οὗ Οοὐ ἴο ἴῃς ραϊγαγοῇ δὰ ον ΟΥ̓ 1ῃ6 
Βαπά οὗ [οϑυα Ὀεεη ἔμ 6164. ὙΒετγε σου]ὰ 
ἴδῃ δ6 Ὧο βοθῆθ πιοσὸ βί(ηρ ἔῸΓ [86 50] πη 
ΤΟΏΘΥΔΙ] οὐ ἴδε μαζί οὗ [πε βϑορὶε οἵ τῃδὲ 
ςονθηδηῖ ψ ἢ Οοὐ νης ἢ δὰ θδεὴ οἡ Η 8 
Ραγΐ 50 51:5. Π4}}} δηὰ 50 ἤΠΥ Κερῖ. ὍῊς βροὶ 
(1561 ϑδιιρρεοβίθα (Π6 8]].5οη8 ἴο ΑὈτγδἤΔΠ), 
[8δδο, δΔηὰ [Δοοῦ, ἄς., ἰῃ [ο5}1148 δά άγεββϑ : 
δηᾷ [18 Δ5ϑοσιδί!οη8 σου ]ὰ ποῖ δι βῖνε Ρδσυ ΑΓ 
ἔοσος δηὰ τηουϊηρ εἴεςϊ ἴο ἢ]8 ἀρρεδὶβ. [{ 15 
ΡοΟΞβϑ0]6, ἃ8 βοπς πᾶνε βϑιρροβεά, (μδί τῆς 
τΑθόγηδςο]ε δηὰ ἀγκ σγεγὰ Ὀγουρῆξ ἈΠ ΠΕΥ ἔγοτη 
ΘΏΠΟΝ οὐ ἴἢ18 οςσδβίοη  δυξ ἴΠ6 ρῬῆγαϑο “ θὲ - 
ἔοσο σοά᾽ (Ἰἴογαγ “ Ὀεΐοτε ΕἸοδ πὶ ̓.) ἀο68 
Ποῖ ΠΟΟΟ5ΒΑΓΙΪΥ ἸΠΑΡΙΥ [ἢ15; ΒΟΥ ἀοε8 ἐσθ ἴῃ 6 
Ῥῆγαβα “δείογε {πὸ 1 ογὰ "ἢ (ΠΠ ΓΑΙ γ “ Ὀεΐοτε 
7εμόονδ ἢ δἰννὰγϑβ ἀο 50 (οἶ 6.5. [πᾶγ΄ χὶ. 11), 
του ἢ θα 5οπΊο  π)65 τ τοΐεσοηςο ἴο ἴῃ 6 
[ΔΌΘΓΏΔΟΪΟ, 85 ἰῃ ΧΙ, 6. 

Ω. 4 δὲ βεορί:.} ΤῊΙ5 δ γοβ5 ννδ8 ηοΐ 
τοδὰθ ἴο [86 τυ] οσβ ΟἿΪΥ δυΐ ἴο ἴδ ψ8Ο]6 
ῃδίίοη, ποῖ οὗ σουγϑο ἴπδῖ ἔπ6 {τἰῦ65 σουϊὰ 
6 Δ53ϑοιη δ] οα ἴῃ τηλ58, Ὀυΐ τΠαΐ 411] οὗ τῃεπὶ 
86 ηΐ ΓΕΡΓΟΒΟΠΓΔΕΥΘΒ--- ΓΓΟΌΔΟΌΪΥ 411 ννῆο νγεῦο 
ἀϊδροθεὰ ἴο ἰοανα (μεῖς Ὠοπηεβ ἴοσγ ἴῃς ρυγ- 
Ρο5ς. 

ἐδε οὐδεν «ἰάε οὔέδε Μοοά. ἘΒεῖίεγ “' οὰ ἐ8 9 
ΟἾΒΟΣ δἰὰθ οὗ [89 σίνορ᾽ (ἐς. ἴῃε Ετπ- 

2 σευ. 1τι 

Οἴδεσ 8ἰὰς οὗ τῆς ἢοοά ἴῃ οἱά τἴπηα, λώνα 5: 



ἃ Οσεη. 2:. 
2. 

, Οεη. 25. 
46. 

Ἂ Οεη. 36. 
8. 

4 Οςεω. 46. 
6. 

Ἢ Έχ, ,. 
1ο. 

»ΈΧχ. 12. 

37. 

ΦΟΘΗΌΔΑ. ΧΧΙΝ. ἷν. 3-ἰσ. 

ἐὐεη εγδῃ, τὴς ἔδῖθεγ οὐ ΑὈγαπδπι, 
Δηὰ {πε ἔλῖμεγ οὗ Νδομού: δηὰ {ΠῈῪ 
βεγναά οἵδε ροάβ. 

4 Απά [ τοοκ γοὺγ ἕεπεγ Αὔγα- 
ἢδπὶ ἔτοπι ἴῃς οἵδε 546 οὗ {πε βοοά, 
δηὰ ἰεά Πἰπὶ τὨγοιρῆους 411 τΠε ἰαπά 
οὗ ὐδηδδη, δηά πιυἰτρ! εἀ ἢἷ8 8εεά, 
δηά ἔρανε Πίπὶ ἰ58δ6. 

4 Αμπᾶά 1 ρᾶνε υπίο ἴβδᾶς ἐΪ}ΔςοὉ 
Δηὰ Εδβδιι: ἀπά 1 ρᾶνε υπῖο ἔβαυ 
τουηΐϊ ϑεῖσγ, ἴο ροββ688 ἱξ; δυξ [ἀοοῦ 
ΔπΠὰ ἢὶ8 οἰ] άγεη ψψεπὶ ἀοννῃ ἱπῖο 
Εργρί. 

5 1 8επηῖ Μόοβεβ αἷϑο δπὰ Αδτγοῃ, 
δηὰ 1 ρἷαρυιεὰ Ἐργρῖ, δοοογάϊηρ ἴο 
ταῖ ψνῃὶςἢ [1 ἀϊά διποηρ τ6πὶ: δηὰ 
ἀἰεγνναγά 1 Ὀτοιρῆϊ γοῦ οὐξ. 

6 Απάᾶ 1 “Ὀγουρῇϊ γουγ ἔλῖΠεῖβ ουζ 
οἔ Εργρῖ: δηά γε ἽἼᾶῆε ὑπο ἴΠ6 
8ε8; ἀπά τῆς Εργριίδηβ ρυγβιοα δἴζεῦ 
γουγ δι μεῖβ νι σῃγίοῖβ ἀπά Ποῖβα- 

ΦΈχ. τα. 9. 6 ὑπο “της Βοά 868. 

33. 

 Απά Ψψἤδη {πεν οΠδαὰ υηῖο (δε 
ΓΆΡ, με ρυῖ ἀλγκπεβ8 δεΐννεεη γου 
ἃπὰ τῆε Ἐργρτίληβ, ἀπά Ὀγουρῃς τῆς 
868 προῃ τἢεπὶ, ἀπά οονεγοὰ {πεηὶ; 
Δηἀ γουγ ἐγεβ8 ἤᾶνε βεεὴ ψγῆδι 1 πᾶνε 
ἄοπε ἰῃ Ἐργρε: ἀπά γε ἀνχεὶς ἰη τῆς 
νυ] ἀθγη 658 ἃ ἰοπρ βθάβοῃ. 

8 Απά 1 Ῥγουρῆε γοιΐ ἱπίο [με ἰδηὰ 
οὗ ἐπε Απηογίϊεβ, ννῃις ἢ ἄνγεϊς οἡ τῆς 

α Ναπι, ασ. ΟΥ̓ 8146 [ογάδη; “απά {ΠεῪ ἰουρῃς 
ἢ γου: δηά 1 σάνε τΠεπὶ ἰηΐο γουΓ 
δαηά, τᾶ γε πιρῆϊ ροββϑε88 {πε ]γ 
ἰαπὰ; δηά Ἷ ἀεβίγογεαὰ τἤδ ΠῸπὶ 
δείοτα γοιι. 

9 Τα Βαϊαϊς {πε βοῃ οἵ Ζίρροσ, 

Ρἢγαῖςϑ), 8ἃ5 ἴ6ς πνοζὰ (παϑαγ) 15 ΟΥΑΙ ΠΑΣΙΪΥ 
τεηάεγοά ἴῃ Α. Υ'.. 

ἐδέγ «εγυεά οὐδέν 5οἀ..}] ῬΟΟΒΒΙΌΙΥ [ΠεῈ 
“ἰ ἰτηδρ65, οΥ ἴεγαρῃϊπι, νι οἢ τὸ πηά {δεὶγ 
ΔΠΟΟΒΟΣΥΣ [1ῦδη οΔ)}ρ “18 ροάς᾽᾽ (ςἢ 
Οδη. χχχὶ. 19, 30, 34, 8η4 ποῖί68), οὗ ννδις ἢ 
τ ψου]ὰ 8δεῖη, ἴγοτλ γε 868 14 δηὰ 23, ἴθ τὸ 
ΨΟΓΟ διηοηρϑὶ ἴΠ6 ΡΘοΟΡρίθ, ὄύθῃ 845 [οβδιᾶ 
ΒΡΟΚΘΟ, 50Π|Ί6 βεογεῖ ἀδνοίθεβ. [{ 15 ποῖ δίαϊοά 
{παῖ ΑὈγΔΠΔπὶ ἢ Π15617 νγὰ8 δη ἰάοϊαΐογ, που ἢ 
818 δῖ ποβ ψεσο. [οὐ ϑὰ ἰδ Ποη 4 85ογίβ 
(παι ΑΡτδῆδπι ψνΠ|σὲ ἴῃ Ὅτ οὗὁὨἁ τῇς ΟΠαϊθος 
νν88 ρεγβεςυϊεα ἔογ ἢ8 δομόστεηςε οὗἉ ἰΔοἸΔΙΓΥ, 
πὰ ἤδῆςε νν58 δ] αυνᾶὰὺ ΌὉΥ Οοά ΠΌτα ἢϊ5 
Ὠδῖναε ἰδληά, 48 15 τη Π Π]ΟΠΘα ἰῃ γογβ 3. Τῆο 
τοίδγεηςε ἰὴ ἴδε (οχῖ, ἴο ἴῃς οΥγρίηδὶ ϑἴδῖθ οὗ 

Κίῃρ οὐ Μοδδ, δοβε δπά νναγγεά 
Δρδῖηϑὲ ἴβγδεὶ, δῃηὰ ὄβεπὲ δηά Ἂοδι]εά ὃ Νυκι. 24. 
Βαίδαπι ἴπε βὁοη οὗ Βεοσ ἴο Ἴυζϑα ὕσις. 53. 
γου: ἰὰ 

ΙΟ Βυξ 1 νου] ποῖ βεαγκθη ὑπο 
Βαίδαπι; {βεγείοσε με δ]εββεά γοι 
8{Π1: 80. 1 ἀε]ϊνεγεὰ γοὰ οὐὔζ οὗ ἢ! 
παπᾶ, 

11 Απὰ γε νεηΐ ονεῦ Ϊογάδῃ, δηά 
σᾶπηα ὑπο [επομο: δπά τῆς τηεη οὗ 
]ετῖςμο ἰουρῆς δραϊπϑὲ γου, πε Απιο- 
Γιῖε8, δηά ἴδε είχαν Δη4 τῇς 
(ὐδηδδπίῖεβ, δηά τῆς Ηϊπτεβ, δηά τῇς 
ΟἸγρδϑηϊζεβ, τὰς Ηἰνίζεβ, ἀπά τῇς 
7εδυθίξεβ; δπὰ 1 ἀε]νεγεά τῆδ ἰπῖο 
γουγ Παπά, 

12 Απά “1 8επὶ τῆε Βογπεῖ θείογε “Ἐπ: 55 
ἀν νι ἢ ἄγανε τπεπὶ οὐ ἔτοπι Ὅσοι. 7. 
οἴογε γου, δσύδη ἴῃ ἴννο Κίηρβ οὗ τῃε ἢ" 

Απιογίϊαβ; ὀμέ ποῖ ἢ ΤῊΥ ϑυνογά, 
ΠΟΥ ἢ ΤΥ Ὀονν. 

123 Απμά 1 πᾶνε γίνε γουὺ ἃ ἰαπά 
ἴογ ψΒς ἢ γε αἰά ποῖ ἰαδουγ, δηά 
οἰτίεβ νης γε δύ} ποῖ, ἀπά γε 
ἄννε]] ἴῃ τΠ6πὶ; οὗ τῆς νἱπεγαγάβ δηὰ 
ΟἸΙνεγαγὰβ ψνῃ]οἢ γε ῥ]δηζεά ποῖ ἀο 
γε «δῖ. 

14 ΑΙ Νονν τπετγείογε ἔδαγ ἴῃς ΠΟΚ, 
διά βεγνε ΠὶπῚ ἰῇ βἰΠΟΟΓΥ πὰ ἴῃ 
{ἢ : Δπά ρυΐ ἀυγὰῪ ἴμλ6 ροάβ ψῃς ἢ 
γουγ ἔλι μοῖ8 βεγνοά οἡ {πε οἵδεῖ 5ἰάἀςε 
οὔ τε βοοά, 4πά ἰῃ Ἐργρῖ; ἀπά ξεῖνε 
γε ἴδε ΓΟΚΡ. 

Ις Απά ΙΓ ἴὶ β86επὶ ὃν] υπίο γου 
ἴο βεῖνα (6 ΓΙΟΚΡ, οἤοοβε γοιι τ}15 
ἀδγ ψῃοῦὶ γε ΜΙ} 8εγνε; ψῃεῖθμεῦ 
τΠ6 ροάβ ψῃΟἢ γος ἔδῖπεγβ βεγνεὰ 

1Πο86 ννῆο ψεγὸ (ἢ 6 ἔογε δίῃεγβ οὗ ἴπ6 δίοη, 
5 τηδάθ ἴο βῆονν [δὲ (ΠΟΥ͂ ΕΥΕ Ὧ0 Ὀεῖΐογ 
τη οἴμογβ: Οοα οδοβο τποπὶ ποῖ ἴῸΓ {Πεῖγ 
Θχοο ]θηςῖς5 δυὲ οὗ Η!8 οὐχῃ τηεσγὸ πηοίοῃ. 

11. Με 97 υεγίωδο] Το ρῆγαϑο (σα α;- 
7σγεγοδο) 8 Ὠοϊουν ΠΥ. [1 Π]ΘΔἢΒ ΔΡρΑΓΘΠΓΙΥ͂ 
1Π6 ΟΥΠΘΙΒ ΟΥ ὈΌΓΡΠΟΙΒ οὗ [ἐτίομο (εΐ. [ἀρ 
ἰχ, 6 ; 2 88π). ΧΧὶΙ. 12). 

“«Ἅ»ιογίο απά ἐῤὲ Ῥεγίξετε, 6) ΑΕσἔ 
1. χο. 

12. ϑδεηΐ δὲ ῥογπεί ἢ Οὗ ἔχ, χχί, 28: 
ευξ. νἱῖ. 2λο, ΔΝ Ιδάοσζῃ χὶϊ. 8. 

13. Α Ιαπά γον «υδίοὐ γε ἀϊ4 πο ἰαδομγ.} ΟΥ̓. 
Βευΐ. νἱ. το 5646. 

156. ὥδοοις γομ ἐδὲ: ἐα7γ.}] ϑεζνῖος οὗ σοὰ 



ΖΟΘΗσΑ. ΧΧΙΝ. 

(δὶ τοδγό οὐ ἴδε οἵδος 8146 οὗ τῇς 

ν. τ6---26.] 112 

ϑεῖν α ϑίγδηρε ροάβ, “τΠεπ ἢ 6 ν}1}} ἔγη “ ἐλ. 53. 
βοοά, ογ τε ροάβ οὗ τὰς Απιοτῖξα8, ἴῃ 
ψνμοβα ἰληά γε ἀνγε]]: δυῖ 28 ἔοσ τὴς 
Δηὰ ΠΥ ἤοιβα, νγὲ Ψ1} βεῦνς ἴῃς 
[,0ᾺΡ. 

16 Αηά ἐς ρδορὶε δηϑννεγεά δπά 
8414, (ὡοὰ ἰογθιὰ τπδὲ ννς βῃουϊά ἔογ- 
8βᾶκε ἴῃς ΓΟΚΡῸ, ἴο δεῖν οἵδεῦ ροάϑβ; 

17 ον ἴῆες ΓῸΟΚΡ ουὖγ Οοά, Βα ἐΐ 
ἐς τῃλε Ὀγουρῃς 8 τπρ δηά οὖν ἐλ οῖβ 
ουξ οὗ (Πς ἴμηά οἵ Ἐργρῖ, ἴοι ἴδε 
ἤουβα οὗ Ὀοπάαρα, ἀπὰ ψνῃ] ἢ} ἀἰά 
ἴοβ6 ργεᾶῖζ δίρῃϑ ἴῇ οἿγ βίρῃῖς, δηά 
ῬγΓαϑοεγνοα 18 ἴῃ 411 [ὴ6 γγΑΥ ὑπ ογοίῃ 
να ψεηΐ, Δηἃ ἀπιοηρ 411} [6 Ρθορὶς 
Κτῆγουρἢ νΒοπὶ ννα ρΑ8864: 

18 Απά τῆς ΠΙᾺ ἀγανε ουξ ἔτοπὶ 
Ὀείοτε 8 411 τῆς ρδϑορῖςθ, Ἔνθὴ ἴδε 
Απιοῦῖεβ ῆῖ ἢ ἀνεὶς ἴῃ τῆς ἸΔηά : 
ἐβεγεζογε νΥ1}} νσα αἶϑο βεῖνε πες ΓΟΚΡ ; 
ἔογ ἢς ἐς οὖν Οοά. 

19 Απά Ϊ]|οβῆυα 8] υπῖο τῆς 
Ρεαρίε, Ὗς Ἵδηποῖ βοῦν ἴῃς ΓΟΚΡΌ: 
ἴογ ἢδ ἐς δὴ ἢοὶγ (οά; δα ἐς ἃ εδίοιιϑ 
Οοά; δε ν»}]} ποῖ ἰογρῖνε γοιγ τ[ΓΔη85- 
στ ϑϑίοηϑ ΠΟΥ ἡαλων 8[η8. 

20 [1 γε ἴογβακε 16 ΓΆΡ, δηά 
ΕΞ Ξ-ἰΑΞΡἘΡἘ ΕΞ ΞΞ προ 

ἴῃ 5: Ποοτ Υ δηὰ ἰσυϊῃ σΔἢ ΟἿΪῪ σΣεβυ] ἔτοση ἃ 
ἕγες δῃὰ Πρ δἱϊορίδηος οὗ (6 ἢ οδτσί, 
ΤἼ18 δοσοσα } 18 τυηδὲ [οϑῆυδ ἰην 65, 88 
Μοβοβ μδὰ ἀοῃς Ὀεΐοσγε δίπι (οὗ Ὠευῖ. χχχ. 
15 864... 

28. μὲ σαυα7 ἐδὲ εἴγαηρο 5ο(} «υδίεῤ ἀγὲ 
Ω»"ορῷ γον.) ΟἿ, Οεη. χχχύ. 2: Σ ὅ41). ΥἹ]. 
4846ᾳ. Τῆς ψοσάϑ ἱπιροσί ἐμαῖ βοτὰ ΣΘΔ]ΪῪ 
ἍΟΙΟ διποηρδὶ ἴπε6 ῬΘΟρΡΪΘ, οὐδ ἴῃ [οβῆνδ'᾽ 8 
ἄλγβ, ἴποϑο ννῆο ννετα Ἰἀοἰδῖουβ ἰἢ βεοσεῖ, 45 
ἴδετε γεγο ἴῃ (ἢ6 ἀδγ5 οὗ [δοοῦ Ῥεΐοσε Πίτη 
δηὰ οΥ̓͂ ϑαιπιοὶ δος μι, Καὶ] δηά οἴδβοῦϑβ, 
ἰηδοοά, υηάἀεγθίδηα ἰῃ6 ραϑβᾶγε ἴο σηδδῃ 
ΒΙΙΏΡΙΥ τθδὲ [86 Ποδτίβ οὗ βοῖὴς διηοηρϑῖ {πο πὶ 
ὑνογα ΠΟ] η6α ἴο Ιάο]8 Βυξ [818 15 ΒΑΓΩΙΪΥ 
ςοηϑἰΞςίεηϊ ἢ [6 ρΪδίη δηᾶ οὔνϊοιϑ 9686 
οὗ [ῃς ψνογάς, δηά 16 5ἰἰοῆσο οὗ ἴπὸ Ὡδγχαδξίνο 
ἃ5 ἴο {86 δοῖια] ἀΙἸΒΟΟΥΘΙΎ ἃηὰ βυστοηάοσ οὗ 
ΔΌΥ ἱγγΔΡ65 4068 οἵ ὑγονυς [δι ποϊμίηρ οἵ [86 
ΒΟΙ ἴῃ ἴδεϊ οςσουγτεά, 

2δ. Μαδε α εουεπαπὶ «υἱ! ἐδὲ ῥεορβ΄ε. 1.6. 
86 ΒοΙ ΘΠ η}γ τα εὰ δηά γεηοννοὰ τῆς οονεπδηΐ 
οὗ ϑἰηδὶ, 85 Μοϑβϑοβ δὰ ἄοηδ Ὀεΐοσο δἰτῃ ἰὴ {86 
Ῥἰδίῃβ οὗ Μοδῦ (εἶ )ευϊ. χχῖχ. 1). 4.8 ὩΟ πον 
οΥ ἀἰδεγεοηΐῖ σϑυοηδηΐ νν88 τηδάςθ, ὩῸ 840 Υ ῇο 68 
ὍΕΓΟ ΠΘΟΘΒΒΆΤΥ. 

ἃ “ἰαἰε ἀπά αη ογάδίπαπεε.) (Οἱ, ἔχ, χνυ. 

γοϊ. 11. 

δηά ἀο γοιι ἢυγῖ, ἀπά σοπϑιπια γοιι, 
αἴτεγ τῃδι ἔθ μδῖῃ ἄοῃα γου ροοά. 

21: Απὰ τῆς ρεορὶς 4ἰά υηΐῖο 
]οβῆυα, Ναγ; δυὲ τὲ 1} βεγνς τῆ68 
ΓΆΡ. 

22 Απά 7]|οϑῆυλ εαἰά υπῖο τἢς 
Ρεορὶς, Ὗς ὅγέ Ὑ]ζη6886ε8 ἀρδίηϑῖ 
γουγβεῖνεβ τὲ γε ἤᾶνε σἤοβθη γοι 
τῆς ΓΙΟΚΡ, ἴο βεῖνς πἷπι. Απά {πεῪ 
βαὶά, "3 γε πὶ ε8868. 

22 Νον τΒογείοτα ρὰξ ΔΎ, :αἱά 
ἦς, ἴῃς βίγδηρε ροάβ νυῇ ἢ ἀγέ Δπηοηρ; 

οιἵι, ἀπά ἱποϊης γοιγ ἤεαγὲ απῖο ἴῃς 
ΟΕ Οσοὰά οἔ [8γϑεὶ. 
24. Απὰ τε ρεορὶες 8414 υπῖο 

]οβϑῆυα, ΤΏς ΓᾺΡ οὧὖἦν Οοά ν}} νγς 
β6ῖνα, Δηἀ ἢΪ5 νοῖὶςε ν7}}} τς οὔεγ. 

25 80 Ϊ]ὌὈβϑῆυδ πιδάς ἃ ςονεβηδιῖ 
μὴ} (ἢς ρεορὶδ. (παὲ ἀδγ, δπὰ 8εῖ 
(Π6πὶ ἃ βίδίιϊε δηά δὴ ογἀϊπδηςς ἴῃ 
ΘΠΕΟΉδη,. 

26 4 Απά Ϊοβῆυλ τοῖς τῆ 686 
Ὑγογὰ8 ἴῃ τῇς ὈοοΟΚ οὗ {πε ἴᾶνν οὗ 
(ὐοά, πὰ τοοῖϊκ ἃ ρτεδῖ βίοῃο, δηά βεῖ 
ἴζ ὕὉὀὉ» ἴπεῦε ὑπάδγ δη οὐκ, τπδῖ τυας 
ὉΥ τῆς βδησίιλιγ οὗ ἴπ6 Γ,ΟΚ.. 

τονεύρονων αξακων αππακουκπετεητταπέμοκκανας περμεαεαρηαρστς ας ΞονΈδη: εν μεν ξηρεις ὐς παρε «ῆκὉ κκήμωυηβααινωσεαιτ. 

20. Τδειε «υογ.}] 1.4. ἴ6 (Γδηβδοϊίοῃϑ 
σοῃηροϊοά ἢ [818 δβοϊοιηη σοηοῖναὶ οὗ ἴδ 6 
σονθΏδηῖ, 

ἐπ ἐδὲ δοοῖ ο71δὲ ἰαᾳὺ 97 1δὲ 1,ογ.}] ΟΕ, ου 
Ὁ ευΐ. χχχὶ. 24. 

Ἰοοῦ ἃ σγέαὶ “'οπθ ἀπά “σὲ ἐξ κ«Ρ.)}) (ΟΕ οἡ 
Οδρηῃ. ΧΧΥΙ!. 18. 

απ οαὐ.}] Ἀδῖθονῦ ΚἘ 89 οδἰκ," ΟΥ “τονε 
οὗ ολκκ5," νἱζ. [πὲ πιεη!οηθὰ Οδη. χιϊὶ. 6, 
ΧΧΧΥ., 4) ὙὮΕΟΓΟ 8566 ποίο68. 

ἐδαΐ «υα:ῷ ὁγ ἐδ Σαπείμαγ Ο7 1δὲ Ζογά.} 1.6. 
(δε οροῖ νι ῇοσε ΑὈγαμβδπὶ δηὰά [δοοὸῦ διδάὰ 
βδου βορὰ δηὰ ννοσβμὶρρεά, δηὰ τ ἢ} ταῖρῖ 
Μ6}} θὲ τεραγάθα ὉΥ ἴπεὶγ ροβίοσ! Υ 28 ἃ ΒΟΙΪΥ 
Οἷδοθ ΟΥ 5Δῃσζιδιγ. ῬΟΓΌΔΡ8 [6 ὙΘΙΥ͂ ΔΙΔΓ 
οὗ Αὔγαδβατὰ απ [δοοῦ νν8 511}} γοπηδί Πρ. 
Μδράσο, ἴῃ ἃ ϑοπῆοῃ οἡ [ἢ 5 ἴοχί, " ὨιδίΓθ86 : 
Πλιϑοουγϑοβ οἡ ίνεσβαε Τοχίβ οὗ ϑοσγρίυσο, 
([βοπάοη, 1648, Ρ. 192, 8544.), πιδίἰπἰδη8 [πὲ 
[118 ΒΔΠΟΙΌΔΙΥ νγαδβ ἃ [εν 5} ρῥγοσεμεα, δηὰ 
τῆδι [Βογὲ νεῖ οἴδεῦβ δἱ Μίβραϊ, ΟἹ] ραὶ, δηὰ 
Βεοῖποὶ, τ ϊο ἢ ἅγο οδεὰ ὉῪ ἴδε 1ΧΧ. ἴῃ 
1 84π|. Υἱ. 16, τότοι ἡγιασμένοι. δ ποῖε8, 
ἴοο, ἴαῖ (6 οχίβίεηος οὗ ἴπ6Ὸ στούε ἴῃ 
ϑίςδουη, δηὰ τῆς ογοοϊίοη οὗ {π6Ὸὸ 111 Γ, ἃ’Ὸ 
Ῥγοοῖβ [παῖ πε ταρογηδοὶο δηά ἂσκ ψεσεὰ ποῖ 
Ρἰδοθὰ ἴδεσὸ (οἴ. ϑευῖ, χνὶ. 21). 

Ι 
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27 Ἀπὰ [|οὈβϑῆυλ 544 υπίο 1] τῆς 
Ρεορῖε, Βεδμοὶά, 118 ϑίοης 3141} θὲ ἃ 
νϊζη 6858 ὑΠίο 8; ἔογ ἰ Βαῖῃ Πεοαγὰ ]} 
τὲ νγογάβ8 οὗ (δὲ [ΒΡ ψΠῖοῆ δε 
Βρᾶκε υπΐο υ8: [ἴ 8Π411] δὲ τΠετείογε 
ἃ ὙΜῚΠ658 ὑπο γοιι, ἰαϑῖ γε ἀδηγ γοιγ 

28 ὅο οὈϑδι ἰδεῖ τς ρδορῖὶςε ἀεραγῖ, 
ΘΥΕΙΥ͂ πηδη ππἴο ἢΪ8 ἱππογιίδηςθ, 

29 ἴ Απά [τ εἄπιὲ ἴο ἃΐἴτεγ 
{Π686 τηΐηρβ, τῆδς οβῆυλ τῆς β8οη οὗ 
Νυπ, τῃςῈ βεγνδηὶ οὗ νλῇ ΓΆΡ, 
εἰν ) ὀσίηρ δὴ υπάγοά δηά ἴεξῃ γ6λΓ8 
οἱ 

30 Απά {πεν ὈῬυπεὰ Μἰπιὶ ἴπ {δε 
“οἈ.1το. δοίίογ οὗ ἢ᾽5 ᾿πῃογίϊδηςα ἴῃ “7|πηὶ- 
Το ΔΙ ἢ -βογαῦ, ὙΠΟ ἐς ἰῇ πιοιηῖ 

Ἐρηγδίπι, οὐ ἴῃς που 8.46 οὗ δε 
ἢ] οὗ (ὑδδϑῆ. 

209-838. Πεδῖδ οἵ ὑόθοῦς δηὰ ΕἾ6-» 
828. 

890. 7;»"παδισεγα. 866 οῃ χῖίχ. 5ο. Τἢα 
1ΧΧ. [85 ΠοΙὸ ἃ βεηΐεησα ἰηϑογίοαὰ τ Ὡς ἢ 
Γοςοογαβ ἴδο Ὀυχίαὶ ἴῃ [οϑυδ᾽ 5 τοπιῦ οὗ (6 
ΒΡ Κηΐϊτεβ ἩΠῈΕ ὮΙ δὲ οἰγουχσηςϊϑοὰ 

ΦΟΘΗΪΙΙΑ. ΧΧΙΝ. [ν. 27---33. 

21 Αμπά [βγδεῖ βεῖνεά {πε ΓΟΚΡῸ 41] 
τῆς ἀδγβ οἵ Ϊοβῆυδ, δηὰ 411} τς ἀδγβ 
οἔ {πε εἱάετβ [πδὲ ἰονεηνεά ἴοβῆυ, ἢ ον. 
δηὰ νυν ϑὶς ἢ δὰ Κποννῃ 411 [ηε ννουκβ ἐν 
οὗ τῆς Ι͂οκρ, τπδὲ ἢς Πδά ἄοῃπςε ἔογ 
[ἰδγδεὶ. 

32 ἅ Απά “τε Ῥοπεβ οὗ Ϊοβερᾷ, 7. 055. 59. 
ΜΚ Ιο τῆς σὨΠάτεη οὐ [βγααὶ ὅγουρῃε Ἐκ. 13. το. 
ὉΡ οὔκ οὗ Εργρῖ, δυγίοα ΠΕῪ ἴῃ ϑβε- 
σἤδπι, ἴῃ ἃ ρᾶῖςαὶ οὗ σγτουπὰ ννῃὶς ἢ 
]αοοῦ Ῥουρῇῃῖ οὗ “ἴδε 8οη8 οὗ Ηδπιογ ὅ ὅκα. 3. 
ἴῃς β1μεγ οὐ ϑμεςῆεηι ἔοσ δὴ πυπάτεά ἢ 
"ρίεςεβ οὗ βίϊνεγ: δηὰ τ θεσδιης ἴδε ᾿ς 
᾿ηπεγίζδπος οὗ (ἢ σὨ] γε οὗ [οβερῃ. 

Απά ΕἸεαΖαγ ἴῃς 8ὁοη οἵ Αδγοῃ 
ἀϊεά; δαηά {πεν δυτγιεά Ὠἰπὶ 'ἰπ 4 ἢ1]} 
ἐσὲ ῥογίαϊποά 1ο ῬΆΪΠΘΠ48 5 80. 
ΜὮΪΟἢ νγὰ8 ρίνθη Πὶπὶ ἴῃ πιοιηῖ 
Ἐρδγδίηι. 

τὲ 

ἴῃς ρεορὶθ αἵ Ϊογάδη (εζ ου συ. 2, δῃὰ χχίὶ, 
40). 

᾿ 82. 1λε δοπε: 97) ὕωορ 2.1 (ἱ. ΟΘευ. 25») 
26; ἔχ. ΧΙ, 19 

αὐλοῦ .]αεοῦ δομαόν τ ἐδὲ “05: 97 Πανπογ.] 
σέ, Οεη. χχχὶϊ. το δῃὰ ηοΐίες. 



ΤῊΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕ 6 Ε5. 

ΙΝΤΕΚΟΘΌΟσΤΙΟΝ. 

ΟΟΝΤΕΝΤΞ ΟΥ ἹΝΤΒΟΡΌΟΤΙΟΝ, 

ας οὗ λς δοοξ. Φίοίέοε ἐρμείο 17 
2αγί:. (1ὴ Ῥγσίαοε. (1) Νιαγγαίυέ. (3) 4 
κά. δἰβορίν οὗ μνκαάὔερείαμαΐηρ τεῦσε 1. 
μγῴοσέ 97 Ῥγζίαςς. “4,323 ηπὴν 97) «ἱνάξ οὐ γε- 
7πεε τοὴλ “ῤῥεναῖχ. Διαγγαλυε τἄσιυε 10 
εορίαε εοῤῆήοι; ἐχίγαος 2 ,09ὲ ἐοΡ ΡΟ 
ἀξείογέε:. Ολαγαείεν 977 “(7 εὐ λεῦοες; ας ἐθ»ε- 
2αγα το Ἰλοτο 97) ἀεαϊλεράονα. Οοηέεμες οὗ 
Αῥεπάίχ. Οομρεείονε το ῥγεκαδίρρ 207- 
ἥοη. ἡνμερες οὐ Εργρίαη οὐσί δαδορ 95 
ἡ ἥεύγεισ ίεγαίμγε. (4) Ολγομοίοργ οὗ ἡμάρε:. 
“Αδεέμεε 7 "παίεγίας 70» ἐχαεί ελγομοίορν. 
σροεεαίορίεε ἐλε δεεί ρα. “Αῤῥγοχίνιαέε ἐτ 2- 
»ηαζε 97 ἐΐνες εουεγεα γ Βοοῖξ οΥ μάᾶσε:. 2 γο- 
δαδίς -γπελγομέσνες, 7δίε οΥ εἀγομοίορ ἀε- 

ει φργαέῃρ ἰο Α(εἰδ, (5) Ῥγοδαδὲφ αρε ο7 ἐοπερίαξίονε, 

ΤΗΣ Βοοκ οὗ Τυάρε5, 6 ἴῃς οἴδοΓ 
ὨΞιοτοδὶ ὈοοΚβ οὗ ἴῃς Ο]Ἱὰ Ταϑῖα- 

ταθηῖ, ἴΔΚ65 115 Ὥδῖὴς ἔγοτῃ ἴΠ6 5076οἱ ἴο 
ψΠΙΟὮ 1ἴ ἙΠΙΘΗ͂Υ τεϊαῖε5, νἱΖ., ἴῃ 6 Ἔχρ οἱ ἵβ 
οὔ ποβςε δλοῤλείέγε, οὐ 0 0Ὲ5, Ψδο τυϊοὰ 
15:6] ἴῃ ἴῃς 268 Ὀεύνδεη ἴῃ6 ἀφαῖῃ οὗ 
Τοβῆυα δπὰ 16 τῖϑδε οὗ ϑδπιθὶ. ΝΟΓΙ 15 
τῆς Ὡδπη6 1} σἤβοβθη. Εοσ ἱμουρῇ 11 15 ἴπι6 
ἴῃς ὕμης σοταρσομεηδά ἴῃ [815 θΟΟΚ ἀο65 
ῃοῖ οδτδοα ἴῃ σἢο]ε ϑυσσαβϑίοη οὗ 
εἶν!!! Τυάροθ, ἱπδϑασοἢ 85 ΕἸ: Ἰυπάρεὰ 
15τδ6] (1 ϑδτῃ, ἰν. 18), δηὰ 50 ἀϊὰ ϑδιηιμεὶ 
(ι ϑᾶτη. νἱῖ. 15---17}, δῃὰ ἢ15 ΝΟ 5008 
1 ϑδτη Υυἱῖΐ, 1), ἃ5 αἷϑο Μοβεβ δηῃὰ 
7οβᾷυδ μδὰ ἄομε Ὀεΐοτα, γεοῖ ἰἴ ἀοεβ επλ- 
ὕταοα ἴ6 ψΠΟ]6 διισσαδϑϑίοα οὗ ἴποβ6 
ἐχίγαογ έμαγν Πυρεβ ἴο βοτὰ ἴῃ6 [116 
ΘΙ ΡΒΔΏΟΔΙΥ Ὀεϊοηρβ, οὗ νβοτα ΟἸΠΏ16] 
γὰβ ἴῃ6 διβῖ, δηὰ ϑδΐῆβοῃ ἴῃς Ϊδϑὶ (2 
ϑάτα. Υἱῖ, τα ; [υάρα5 11. 1τ6---19).. ΤῊΘ 
τὶς οὗ 6 Τυάρες (Αἰ 1. 1) ἴῃ 1815 
᾿ἰπλϊδὰ 56 η56 Μὰ5 ἃ ἀἰξῇποϊ αἸΞΡΘΏ ΒΔ ΠΟΙ ; 

ΔΎΟ Οατδαρὶπίαη «δι γείεε, παθηϊοηθὰ ὉΥ 
ΤΥ 65 οςοιτεβροπάϊηρ ἰῃ οἴπος ἴο ἴῃς Κοτηδῃ 
Οοηςυῖς, ἰ5 ἴ6 σας νογὰ δ59 ἴῃε Ηδοῦτοεν 
ΒΡ), Ἰυάρε5Ξ. ΤΒῈ {πὸ ὉΒΦΏ, ἴδε Βυβεῖς, 
οἵ ]υάρε, ὁοσυτα τοῖς ἴδῃ πος ἴῃ ῬΗοεηϊοίδῃ 

97 δοοξ οΥ μάρε: δἀδήμεο γγονε ἐμένα ξυΐ- 
ἄφες οΥὙ σπραρε ακά ῥάγασες ΤΥ ῬΟΤαΣ τοῦίἁ 
Βοοῖς οὔ ϑανιμεί ακπαἰ Ατρερε. (6) Ολὲγ' ξινβονε 
οΥΓ Βοοῖξ. Αρίέγοροο; ἰσ "ὶ ἐμ, Λίξιο 7Ζεείανεεν, 
Ῥεαύνι:, απὰ Ῥγοῤόσ!. Αοέγοηος ἐπ ἐὲ 1ο 
δε Ῥομαίεμελ αμα οσλμα. 

ΟΟΝΤΕΝΥΒ ΟΕ ΝΌΤΕ Α. 

νοοῖ» 1λαΐ 114 ευερρεῖς γεαζε ἐπ ἐγὰν ἑ, 
σεγσο 1, ἐο ελαῤ. ἶ, νογοέ κ, λαῤῥενρεα ὀφίογε 
(δε ἀραίᾳ οΥ ϑοεάμα, ' 

ΟΟΝΤΕΝΤΘ ΟΕ ΝΌΤΕ Β. 

7ηίαμεε: 07. γασρδίαμες δείτυεε ἐγ ίαεε 
απαά 4ῥεπάεχ, δοιὰ ἐρε ταργας απα ἐμ τρεῖς 
ἐγεαίεά οἵ, σα μερί. 

ἀἰϊδῃοις ἔἴτοτα ἰἣς ᾿εδάθυθῆρ οὗ Μοβεϑς 
δηὰ ]οβῆυα, νῆο δα δδοἢ) ἢ158 Ῥδοι ΑΓ 
ΜΟΙΚ ἴο ῬΟΓΌΤΙΣ ἴῃ ἴῃ6 ρτθαῖ ΘΟΟΠΟΓΩ 
οὗ τὴς. ΟΙΪὰ Τακίδιηθηῖ, ἀϊδίίηςς ἔγοσα ἴῃ 6 
ΤΏΟΓΘ ΓΟΖΊΠΪΑΙ ΒΞ ρτοηΔοΥ οὗὨ ΕἸΙ, [ῃς ΗΠρΡἢ- 
Ρηδβῖ, δηά ἔτοπι [ἢ Ῥιορῃδῆς ἀϊϑρθηβα- 
[ΟῚ ἱπαυρυταῖοα ὈΥ ϑ'δηγι6] (1 ὅϑδῃ, 1}. 
19---21 ; Αοἴβ 111. 24). Α5, [πεγοίοσο, [ἢ 6 
ΒοοΙ οὗ [οὈϑῆνα ΡῥσοΟρΡΟΥΪΥ 5ἰδηάβ δίοῃσ, 
ἃ5 Ὠδιταίίηρ ἴῃς (ἀκιηρ Ῥοβϑθϑβϑίοῃ οὗ 
Οδηδδῃ ὑπάοσ [οϑῆσδ, δηὰ 85 ἴῃ6 Βοοῖκϑε 
οὗ ϑαιλι6ὶ ΡΓΟΡΟΙΙΥ σΟΙΩΠΊΘησ66 ἴῃ6 5671 65 
οὗ Ῥοοῖκ5 ψΠΙΟἢ πᾶγταῖα τῆς ἔοσῖυμθ5 οὗ 
15:86] πηάοῦ ἴἢ6 Κιηρβ δηὰ Ῥτορῆεῖβ, 50 
ἄοαϑ5 [15 Βοοῖκ ψΠῈῺ ῬΤΟΡΤ ΘΙ ἴᾶκα 115 
Ῥΐίαςε δῃᾶ 15 ἤδῖὴς ἴῃ ἴῃ βδοσϑὰ Ἵδῃοῃ, ἃ3 
[ῃ6 ὨΙ5[ΟΙΥ οὗ Ι5γαθὶ υπᾶθσ τὰς Γυἀρα5." 

ὈΙΝΙΒΘΙΟΝ ΟΕ ΤῊΕ ΒΟΟΚ. 

Τῆς ΒοΟΚ οὗ }υᾶρο5 σοηβϑὶϑίβ οὗ [Ὦσθα 
ἀϊν]ϑοηθ. (1) Τὴ ῬΕΆΕΕΑΟΘΕ, ἩΒΙΟῊ 

Ἰηφοριϊοηβ. 5866 Κοησοκ᾽β " Ῥῃορηϊςοία,᾽ ΡΡ. 173, 
175. ἴῃ ΡῬΒορηϊοία Ῥγόορεγ ἴδε Οτραὶς ἤδπὶς 
οἵ τες οὨίεῖ πηαρίσδῖγαῖα ᾿γὰ5 δικαστής, δηά 
6 ψγ͵45 54] ὰ δικάζειν. Τ᾿ο56ρἢ. “" ς. Αρίοη.,᾽ ἱ. 21 ; 
Οσαβεη. ὁ Μοη. Ῥηαηίς,»᾽ νο]. ;. ΡΡ. 394-56. 
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ιτό 

Ἔχιθηδβ ἴο οἢ. 11, 6. (ἰποίυβῖνα). (2) 
Τῆς ΜΑΙΝ ΝΑΒΒΑΤΙΝῈΕ οὗ ἴπ6 ΕΧρ]οἹ 8 
οἔὗ ἴῃς Τυάρεδπ, Ὀερίῃηπίῃρ αἱ οἷ, 111, 7, 
δηὰ δηύϊηρ δ χνυὶ. 21. (32) ΤΗῈ Αν- 
ῬΕΝΌΙΧ, σοηϊδϊίηρ ἴγὸ ἀδιδοῆδα πδττα- 
τἰν65 ; [ὴ6 οῃδ, οὗ [6 65. Δ] 5ητηθδΐ οὗ 
[6 ῬΟΙΒΏΙΡ οὗ ΜιΙοδῆ 5 στάνθῃ ἰτηᾶρα δ 
Ὁ δη ; ἴῃς Ξεοοηά, οὗ [ἢ6 οἷν! νὰσ ὑπ ἢ 
ΒΘἢ) Δ πη ; οἢ. ΧΥΊ].---χχὶ. Το [656 ΤΩΔΥ͂ 
Ὀ6 δἀάδεὰ [δες Βοοϊς οὗ Ἀπ, σοπίδιμίην 
ΔΏΟΙΠΟΙ ἀείδοῃοα παγγαῦνο, ψΏ]Οἢ δῃ- 
ΟἸΘΔΠΥ νὰ ᾿ἱποϊυάθα πηᾶϑσ [ἴῃς [Π6 οὗ 
Τύροεβ, ἴο νῃιοἢ Ὀοοῖὶς ἴῃς ἄγϑὶ νεῖβα 
5Π0»}8 [Παἱ 1 ῬΤΟΡΕΠῪ ὈΕΪΟΏρΒ. 

(1.) Τῇς ῬΕΕΕΑΟΕ 15 ἴῃ 50116 Ταϑρθοῖβ 
ΘΙ οὔδβουτα, δηὰ ἴδ ορεμὶῆρ ψοτάϑ 
σδηηοῖ Ὀ6 ΘΧΡΙΔΙ ΠΟ ὌΡΟΠ ΔΩΥ͂ ΟΥΑΙ ΛΑΤΥ 
ῬΠΏΟΙΡΙ65 οὗ σοτῃροϑιίοῃ,. ΕῸΣ Ψ81]16 
τῆς τοι νϑῖθα βρϑᾶκϑ οὗ ([ῃ6 [Πὴρϑ δρουΐ 
ἴο Ὧ6 παιταῖθα δ Ὠδρρϑηϊηρ 47227 ἐλέε 
ἕἰεαζὰ 97. ρεάμα, ἴῃ 6 56 7165 οὗ ὄἜνθηΐβ δαῖι- 
ΑΙΪγ παιταϊθα ἴῃ ἴἢ6 ἢτϑί σμδρῖοσ, δηὰ [ἴῃ 6 
ΟΡΘΏΪΩΡ νοῖβ65 οἵ [ῃ6 βεσοηά, Ὠαρρεηδά 
ἴὴ Τ᾿ οϑῆνδ᾽5 ᾿ὔπλ6θ. ΜδηΥ οἵ ἴχδπι Ὠδα 
Αἰτοδαν Ὀδθη τεϊαϊθα ἴῃ ἴῃς Βοοὶς οὗ 
7οβῆυα, ἀρὰ ἴῃῈ παιτδῦνα ἤθγα 15 [εττηὶ- 
μαϊδά δἱ οἷ. 11. 8, ο, Ὁγ [6 δοοουμῖ οὗ [86 
ἀδαιῖῃ δηὰ Ὀυτίδὶ οὗ Γ΄ οϑἧσα ΠΙπΊ5 6]. (ὅ56ς 
ποῖα Α. δ ἴΠ6 εηά οὗ Ιπἰτοἀυοιοῦ ; "Ὁ 
οη 7υάρ. 11. 6; ἀῃμὰ Ποηραγε Τυάρι ἡ. 
--τν, 20, ΜΕΤ ]οϑὮ. Χχῖν. 6----Ἰς, χν. ἼΣ 
το; δῃηὰ Ϊπάρ. 1. 27 --36 σι Τ} οβῇ. χνὶ, 
10, ΧΥΙ͂]. 11---13.) ΝῸ 5δι5(δοίουυ δο- 
σουηΐ οὗ [ἢ15 ἢά5 ΘΥ̓ΘΓ Ὀ6ΘῊ ρίνθη, ΠΟΥ 18 
1 ΘΑΘΥ ἴο διιρρεβδῖ οὔθ οοηβίβίθης ψῃ 
[6 ΙητΘρτ  οὗἉ ἴῃς ῥγοβθηΐ ἰοχῖ, 
ΤῊ ζοηοσαὶ ρυγροϑβα οὗ ἴῃ Ῥτείδοθ 18 ἴο 

ῬΙΘΡΑσα ἴῃς ρτοιιπά ἔογ ἴῃ6 βυρβοααυθαῖ 
ἩΔΙΓΑῖν ; ἴο ΟΧρ δῖη μον ἴἰ γὰ5 ἴῃαϊ [ἢ6 
Πραΐῆθη πδίίοηβ οὗ δηδδῃ ΨΈῚΟ 51] 50 
Ῥονμοσῆι, δά [η6 ϑγδϑὶ 68 50 ἀδδιτιϊθ 
οὗ Ὀἰνιης δἱὰ δηὰ ῥτοϊδοϊοῃ δρδϊηβῖ 
ΠΟΤ ΘΏΘΙ165 , δηά ἴο ἀταῖν οἷὨί [ῃ6 
β:ΠΚΙΩΡ 655005 οὗ (οὐ τπρῃίθουβ ὑπάρ- 
τηρηῖ, τ Ὠ]οἢ οτα δβογάθα Ὀγ τὴς δ]ζοι- 
Ὠδῖα 5ουν 65 δηα ἀοἸνοτδησθβ οὗ 1ῃ 6 
15.868 1168, ΔΟΟΟΙΟΙῺΡ 85 ἴΠΕ6Ὺ δἰἴΠῸΣ ἴοτι- 
5001 (σά ἴο ΜΟΙΒΏΙΡ ἰάο]5, οσ τοϊυσηθά 
ἴο πὶ ἴῃ Ῥβηϊΐδηςθ, ἔα, δηὰ ῥτδυοτ. 
ΤΗσουρδοιΐζ ἰΠ6Γ 18 ἃ τΘίσθποδ ἴο ἴδ 6 
ΓΠγθδῖθηϊηρδ Δη ὦ ὈΓΟΙΊ1565 οὗ 1ῃ6 ΒοοΪ(8 
οὗ Μοβαβ (11. 15, 20, ὅζο.), ἴῃ ογάϑσ θοῇ 
ἴο νἱπαϊοδία ἴἢ6 ΡΟΣ δηὰ {Δ11Π 1.658 
οὗ Το μόονδὴ (ἢ Οοά οἵ [5186], δῃά ἴο 
ὨοΟΪά ουξ ἃ ψασζμϊηρ ἴο 16 βαΐύτα ὅθ) ε6- 

ΙΝΤΚΟΘΌΟΟΤΙΟΝ ΤΟ 

ΤΑΙΟΏΒ ἴ0Γ ψΠοβα ᾿πϑίσισοη ἴῃ Ὀοοΐς 
Ὰ5 τς. [Ι͂ἢ [Π6 Υἱὲ ὙΏΙΟἢ [Π6 
ὙΠΠΟΓ ΜΟὼ5 ἱηϑριγοα ἴο ῥσεβϑθηΐ ἴο τῇς 
ΟΒυτοι, Ὡένὰῦ μὰ5 Οοα δ ἈΡΘΏΟΥ ΤΏΟΓΕ 
ῬΌΒΥ ἴῃ τοϊαϊίοηῃ ἴο ἴμ6 δαῖτ οἵ Ηἰ5 
ῬΘΟρΡΙΘ, ἴδ ψῆθῃ, ἴο ἃ δ ρογῆς 4] οὗ- 
Β6ύνοῦ, [Πδἴ ἀΡΘΏΟΥ ἢδὰ Αἰ τορεοῖῃοσ σδαβϑά. 
Οη τῆς Οἴου παμά, [ἢ6 ΤΟΙ ς81]5 δἵ- 
το οη ἴο ἴῃ6 ἔδοῖ δὶ ἴο56 ἤσσοθϑ, γῇο 
ντουρἢϊ βυ ἢ πο Ἔχ] αἰ νθαησο5 [ῸΣ 
5186], ἀϊὰ τὲ ποῖ ΌὉΥ τμθγ οὐῃ ῬΟΨΟΙ͂, 
Ὁυϊ ῬΟΙΘ αἰνΊ ΟἾ ΟοΙ τ ]55] οηδα, δηὰ 
ἀν γ οηἀδονοθα ἢ σουζαρε, 5. ΓΘ ρΊῃ, 
δῃὰ νϊοΐογ. Τῃε τοῦ οὗ ἴῃς ῥτοίδος 
Α͵5ο ἀϊγθοῖβ [6 σηϊη 5. οὗ ἴπ6 τεδάθιβ οὗ 
Ὦ15 ὨἰΒΙΟΙΥ ἴο μαι νἱῖ4] ἀοςίτηα, νὩΙΟὮ 
1 ᾿ψᾶ5 Ομ σηδίη οὐ]εςὶ οὗ ἴῃς ΟἹὰ Τοϑῖδ- 
τηθηΐ ἀἰθροηβδίοῃ ἴο Κορ Αῖνθ 1 τῇς 
νοι {11 τὴ σουγίηρ οὗ (γι, [Π6 ΤΠ η1γ 
οὗ σοά. ΑἹ] [ἢ8 οδ]δι 65 ψ ὨΙΟἢ 6 νγᾶ5 
δΌουϊ ἴο μδιταῖθ, όσα ἴῃ 6 ἔγυϊς πὰ οου- 
56αιθ Ως οὗ Ιἀοἰαῖτγ. “ΚΟδΡ γουγβοῖναβ 
ἔτοτῃ ἰάο]5,} νὰβ ἴῃ6 οὨϊοῖ 6550} ἡ ὨΙΟἢ 
186 Βιδίοτγ οὗ [86 Τυᾶρε5 ψὰ5 ᾿ηϊοηἀ δὰ ἴο 
μοι ]ςδῖθ. 

1 15 πωροτίδηϊ ἴο οὔδοσγνα, αἷ5ο, ἢ 
Τορατὰ ἴο τῆς ῬΡτείδοο, ἴμαϊ δἱ ἴῃ6 {π|6 
οὗ ντθηρ τ, [ὰ6 δὐῖθοῦ δὰ Ῥείοσα ἢ] πὶ, 
ποῖ ΟἿΪΥ ἴπ6 Πιβίοτίοαὶ δοίβ, Ὀυϊ 1τῃ6 
ὙΘΙῪ ψογάβ ἴῃ ΜΏΙΟΝ τῆο56 ἔδοϊβ τὸ ἀ6- 
βου θὰ ἴῃ [6 Θηβυϊηρ Ὠϊδίοτγ. Τδι8 [ἢ 6 
ἜΧΡΓΙΟ 55 0.5 56 «ἃ ἴῃ ἴῃ6 Ῥτείδοα 85 ρεμε7 αὐ 
ἀδϑοΠΡΌΟΙὨΒβ οὗ [6 σοπάιποϊ οὗ [ῃ6 5ΓΔ6]- 
1165 ἀυτίηρ ἴὴ6 πηθ5 οὗ ἴῃ6 Τ[υἀρ695--- 
τ δΥ ἑοσβοοῖς ἴῃ6 1οτά δηά βογνεα Β44]1πὶ 
---πΐδη ἴῃς πάρε νγὰ5 ἀοδά ἴΠοΥ τοϊυσποά 
Δ οοτπιρῖθα τΠοιηβοῖνα8 --- [ΠΟΥ ΘΓ 
ΒΥΘΔΙΥ ἀϊΞκιτεββαά---ηα 50 ΟἹ, 16 [Δ Κ6θη 
ἴτοτα ἴδε 2αγήρρίαγ ἀεβο Πρ οη5. ΜΠΙΟΒ 
ΟΟΟΙΓ δὲ 11}. 7, Χ. 6, ἵν. 1, 1}. 23, ΣΧ. 9, 
ὅζε, Ιὴ Κ ΔΉΠΟΥ ἴἢ6 φσϑῆθταὶ ἀ6- 
ΒΟΠΡΈΟΙ ΚΒ οὗ σοά᾽β ἀθδὶηρθ ψὩΠ ΤΠ οΙ.--- 
“ἢ ΔΏροΙ ΟὔΠ6 Ι,ρσὰ νγχὰ8 μοῖ;" “Ηδ ἀε- 
Ἰινογθὰ ποθι ἰηἴο ἴῃ6 Πδηᾶβ οὗ 5ρο 615; 
“ἨἩς 5ο]4 (ἤδη ᾿πῖο ἴῃς παπᾶς οὗ [Π6ῚῚ 
ΘΒΘΠ165, “16 Ἰιοτὰ ταϊβθὰ ποῖ ὑΡ. 
Τυάρες;" “1 τερεηϊεά {πὸ Ιοτὰ Ὀδοδυβα 
οὗ {πεὶτ ϑτοδῃϊηρ5," ὅζο., ἅτ6. ἴΔ ΚΕῊ ἔΤΌΤΩ 
ῬΑΤΠΟΌΪΑΓ Ἰηβίδῃ 65, 5 Αἱ 1}, 8, χ. 7, ΥἹ 
Ι, 111. 8, 1ν. 2, 111. 9, Χ. 16, χα. ΤῊΘ τηοϑβῖ 
πδῖυγα!, ἰπουρ ποῖ οετίαϊη, ΙὨξεγεηςβ 
ἴτουα τῆς 15,9, ἰδὶ τὴ6 τηδῖη πδιτγαῖνα 
οχίβίθα 1ὴ ἃ ἀϊβέῖπος ἔοττῃ Ὀέΐοσα ἴὰ γα 5 
ἱηοοτροταίθά, ἱορθίμεῦ ἢ [86 Ῥτείδοα, 
ἴῃ ([.6 561165 οὗ [ῃ6 Ὠιδίοτί δ] ὈΟΟΚΘ. 



ΤῊ ΒΟΟΚ ΟΕ 00 8 ΟΕ 5. 

τ τὐυβὶ Ὁς τ ΠΕΣ σοτηδικοα τπδῖ ἴῃ 6 
Ῥω ᾿ιϑεϊί σομϑβιϑία οὗ Ὅγο ὑεῖ αἱ 
ἔδσθῃϊ Ῥουτοῃβ; ἴῃ τεοοδρι ἰδίου οὗ 
δνθηΐβ Ὀεΐοσε, δῃηὰ ὉΡ ἴο, [ οϑἤϊδ᾽5 ἀδαίῃ, 
οοπίδηδά ἴῃ οὗ, 1, ἴο 11. 9 Ἰποϊυσῖνα ; δῃὰ 
ἴ[ὴ)6 ταβοοῦοη8 ΟἹ ἴῃ6 ὨἸΒΊΟΥΥ δῦουΐϊ ἴο 
δ τγοϊαιδά, οοπιδι δὰ ἔστοτῃ οἢ. ἱ1. 10 ἴο 11]. 
6, Ἰῃοϊυσνο. Το ἔοσμεσ οὗ ἴῃ 656 Ροῖ- 
[ἸοΏ5, ὙΒΙΟΣ 49 411] ἴὩ6 δρρϑάσδῃςα οἵ 
σομ δἰ ηρ οχίγδοϊβ ἔσοτα [6 58Π|6 ἢ] 5ΙΟΤΥ 
οὗ ἴπ6 ψῖβ οὗ [5τδοὶ, ψὩΣοἢ [ἢ6 δι ΠΟΥ 
οὗ ἴὰ!ς Βοοκ οὗ οϑῇυα τηδὰβς ιι56ὲ οὗ 
(Υοβὰ. χὶν. χν. χνὶ. 10, χυἹ, 12, ὅζο., δηὰ 
866 ποῖίδ ΟἹ ΟἿ. ἐἰ . 1), ἢ85 ΒΟΏλ6 ΓΟΙΊΔΙΚΑὈ]6 
Δπηϊ65 ἢ της “4ῥεπάξα, ἃ5 Ῥοϊηϊδα 
ουὔ ἴῃ ἀδἴ8 1} ἴ8 ποῖς Β. ΤῊΘ ᾿διῖου 566 15 
ἴο οοπίδιῃ ἴῃς τεβδοιίοῃ5 οὗ [6 ΟΟΙΏΡΙΙΘΓ 
οὗ ἴλ6 τσ ῃοὶς Βοοϊκ. 

(2.) ΤῈ ΜΑΙν ΝΑΒΒΑΤΙΝΕ ἴακαβ ὉΡ 
(6 ΠΙΞΙΟΙΥ͂ οὗ Ιϑγδδὶ ἔγοτη ἴῃ6 θα οὗ 
7οβῆυα δηὰ ΕἸδαζᾶσ. [{ σοῃίμ!ηβ, Ὡοΐ 
ςομδδουίίνα 8Πη4]5 οἵ 5σγδεὶ ἃς ἃ υηϊῖθὰ 
ῬδΟΡΙΪς, Ὀὰΐ ἃ 561|68 οὗ ὈΠ||Π|δῖ, ΒΕ ΠΚΊῺΡ, 
Ῥίοζαχοβ, ΒΟΥ οὗ Ομ ροσίίοι οὗ 186 {Π068, 
ΟΝ οὗ Δῃοΐμεσ. Οὐ βοῖὴξδ δροὺἢΒ τηϊηυῖα 
ἀοῖ:15 δὰ σίνθῃ ; οἴμβεσ ρεποῦβ οἴ δἰρῃῖοσ 
ἴδῃ γϑᾶσγβ, ὯΔΥ, δνυθ οὗ ᾿νΘΥ͂, [ΟΤΙΥ, ΟΥ 
ΟΙΡὮΙΥ γεοᾶσβ, ἃτὰ ἀἸβροββά οὗ ἴῃ ἔου οσ ἄνα 
ποτά. ΟὈν]ΟΙΙΒΙΥ ἴῃ ἴΠο56 ἢἰβίου 68 ἴῃ 
ὙΠΙΟἢ πὰ δηἀ 5οἢ σταρῆϊο ἴουςῇῃο5, δηὰ 
ΒΌΟΙ δοσυσγαῖς ἀθ 4115, γα πᾶνα ρῥσεβοσνθα 
ἴο 0.5 Ὠδιταῖνεβ ΠΟὨΙΔΙΏΡΟΓΙΔΙΥ ΜΠ [6 
δνδηῖβ μαιταϊεά---ἴῃ6 δτταῖνοβ, ΡΓΟΌΔΌΟΪΥ, 
οὗ ἐγο- υϊλθ5565 δηά δοίουβ ἴὴ ἴ[ῃ6 ὄνθῃΐῖβ 
τΠδιηβοῖνοθ. ΤῊς  ιβίοσιθϑ οὔ Επυά, οὗ 
Βατὰκ δμὰ Ποροσδῇ, οὗ αἱϊάδοῃ, οὗ [ρἢ- 
14 δηὰ οἱ ϑαπίβοη, ἃῖα τῆς ρτοάυςῖΐ, 
ἀουθι]655, οὗ τἰηθ5 ἤθη ἴἢ6 ἸηνΔ5: 05 
οἵ Μοδῦ, οὗ [Αῦϊη, οὗ ΜΙάϊδῃ, οἵ ΑἸω ΟΣ, 
δηὰ οὗ [ῃ6 ῬὨ]ΠΙΒ 65, τ τὰ Πἰνηρ ΓΕΔ]:- 
[165 'π 186 της οὗ ἴῇοϑ6 ψῆο Ρεμηθά 
ἴμοϑβε Ὠἰϑῖοσιθβ, Ἐπυάβ ἀάρροῖ δηὰ ἰοθῆ- 
Παῃά, Ερίοη 5 ἰδίῃ 685, 15 βυ ΩΓ ΟῚ ΟΠ δΔΙη- 
ὍδΓ, δηὰ (ῃ6 ρῥδιίουσ Καυ, 1840 1}8 τὺ ἢ 
σδατοίβ, δηὰ [465 ὈΟΓ6 οὗἁ τηῖϊκ, Θ᾽ 5θγα᾿ 8 
ὮΘΑΥΥ 5] τ ρου, δπὰ Πθθοσδὴ β ρ]οτίοι 5 
οὐσ, ἴῃς 65. Δ οἢ5 οὔ ἢ6 Μιάϊδηιδ5, [ἢ 6 
βϑεοῖοῖ {Πγοϑῃϊηρ οὗ Οἰάδοῃ, [Π6 δ]ῖασ οὗ 
Βαδὶ αἱ Ορῆσδῃ, ἴῃ σουσηπιοη ἰΑἸκ οὗ (ἢ 6 
ΑΕ ΖτΙαο5, ἴῃ6 βιἰταίδρεια οὗ Οἱάδεοῃ 

1 ΤῊϊς ᾿ποημδ] υ οἱ ἀειδὶ τᾶς Ὀγο δ ΟΪν ἰδ ας 
γέϑυ τ οὗ (ἢς οοιρι] τε φοἰκοίξον οἵ 186 τηοϑβὶ Ἰγὴ- 
Ῥοτγίδηϊ σηδιϊοσ, 85 νὰ ον ἴο Βαανα Ὀδεη (6 
ολ55 σἱτὰ [86 ντογ οὗ Κίηρβ δὰ (Ὠγοηΐο]οβ ; 
ΌῺΣ 1ἴ ΤΩΔῪ δ'5σο πᾶνε διίβθη ἔσο ἴη6 δυο ΟΥὉ 
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ΔὨ ἢ15 νἱἹἱοΐοτ!ος5, ἴη6 φεὐϊοης δηὰ αἰν!- 
81:0}5 Οὗ ἴῃ6 ῃχχοα ρορυϊδίϊίοι οὐ ΘΠ ΘΟ Θ τη, 
τῆς (8016 οὗ Τοίδατη, ἴῃς γείγγε οὐ ΑὉ1:- 
τη ίθοι, ἴῃς 5ρόθοῆθβ οὗ Τρ δῃ, [Π6 
58 ΟΙῆς6 οὗ Ὠἰ5 ἀδυρἢτοσ, σα 4}} Ἰπο ἀθηῖ8, 
16 ἴΧ65 658 οὗ ὙΠΙΟῺ ρον ἰῃ ἴῃ6 ρᾶζ68 
οὗ [ὴ6 5ανθσαὶ πδῖσαῖῖνθβ.0 Τὴδ σΟΙΏΡΙΪΕΓ 
οὗ τῇς Βοοκ οὗ υᾶρες βεοὴβ ἴο Πᾶνα 
ἰῃδογίεἀ ὈΟΙΪγ ἴῃ 15 ΠΙϑίοΥΥ ἴπ6 δῃσιθηῖ 
ὩΔΙΤΔνΟ5 ΨΏΙΟΙ οσῈ δχίδηϊ ἴῃ 15 ἀδΔΥ. 
Αμὰ 8 τρᾶγνθι]ουβ τοοοσὰ [ΠΟΥ ἃγα οὗ ἃ 
Ταπιοῖίθ δηά στηοβί ὐγθυ δῖ ρὲ] ἃ [Γ6- 
ΒΓΥ οὗ ἀεεοὰς δρᾶ Ἵμδγδοζοῖθ, 50 ἢ 85 
ΜῈ δηά ΔονΠΘΙΟ 656 ; ἃ τϑοοζγὰ οὗ βδοσϑά 
ΠΟΙΤΟ 5, ΞΡΠ ὨρΊΩΡ ὉΡ ὙΠ ἃ Φυ ροσγηδίυσαὶ 
στον ἔσοῖα ἃ 5301] οἴει 86 στηοϑὶ 586 ]} 
[δ Ὸ}]6 ἴῃ ΟΠΠι6 δηα δίΤΟΟ ΠΥ ; ἃ ΤΠ ΘΠΊΟΥΙΔ] 
οὔ ψόοσκβ οὗ (81 δηά Ἰαῦουτθ οὗ Ἰονβ 
δῇ ηρ ουὐὐ ΠῚ ἃ Ποάν θη 5ρ᾽θμάουτγ 
ἴτοῖὴ διηϊάςὶ τἢ6 ἀδιίκηθο5 οὗ ἃ οταὶ, 
Ἰσηογδηῖ, ἀμ ἀερσγανθὰ σοϊησηυ τ. Α5 
ἴῃς πηὰ οὗ [ἢς τϑδάοσζ 15 Ἰδὰ οὔ ὉΥ 51:6- 
Οαϑδοῖνα ϑἴδῃβ ἴο ἴπη6 νδζσίουβ δχρὶο 5. οἵ 
ἴῃς ἵψεῖνε Τυάχεβ, δὰ ἔτοτῃ ἴἢδπὶ ἴο 
ϑαΐμμοὶ, δηα ἴτσοσῃ ϑδιηιοὶ ἰο Ὠανιά, δηά 
ἴτοιὰ Ὠανιὰ το αν δ 508, ἱΐ σδῃηοῖ [41] ἴο 
ΤΘΟΟΡΏΪΖΘ ἴΠ6 ψοτκιηξ οὗ ομα ὈΙΝῚΠ6 ΡΪΔῺ 
ἴοσ πχδηβ τϑἀδηρίοη, ἀπά ἴο υπαἀοτβίδμά 
Βο [υᾶρε5, δηὰ Ῥσυορῆεῖβ, δηὰ Κίηρς 
ψετ6 οπαἀονοα ψ] δοῖὴα ροσίοῃ οὗ [πε 
οἰζι5 οὔτ ΗοΙΪγ ϑρΙ ΠΣ, ργερδσζδίοιῦυ ἴο [8 
Ὀοιῃηϊηρ ἰπῖο [η6 ψοτ]ὰ οὗ Ηϊτὰ ἴῃ Ποῖ 
411 τὴς ἤι]μ688 οἵ ἴῃς Οοάπεδα βῃου]ά 
ἄν 6}}] Ὀοάγ, δὰ το 5ῃουϊὰ βᾶνε ἴο 
ἴῃς υἱϊειτηοδὶ 411 ἴμαΐ σοης ἴο σοά ὉγΥ 
Ηϊὰ 

γιενοά ὑμᾶσ δηοΐῃπεοῦ δϑδρεοῖ ἴδε 
ΤΟΔὺΘῚ Ψ1]] ΟΌβοσνα 50ΠπΊ6 Οὐ οι 15 Δηδ]ο- 
δῖε5 Ὀδῦνθθη [ἢ]15, ὨΙΟἢ ἢδ5 Ὀ6Θὴ οδ] δὰ 
(ἢ6 πετοῖς ἂρὲ οὗ [6 5γδ611165,} δΔηὰ τῃ6 
ὨσΙΟΙο ἀθρ65 οὐ στεϑθοα δηᾶ οἵποσ σϑηῖ]ο 
σου Ὑ165, Ηδτζα, 85 ἴΠ61Ο, 1 15 ἴῃ [Π6 ΘΑΙΪγ 
Βαι]οθδηῖ δηα ἰδ κιηρ Ῥοββϑοββίοη οὗ {ΠΕ ῚΓ 
ὭΘῊ ΠΟΥ, δηὰ ἴῃ σοπἤϊοῖς ἢ (Π6 
οἷά τάσθβ, [αὶ ἴῃ6 νἱγίι!68 δηἀ ῥργοννθϑ5 
Οὗ [6 Ὠοῖοδβ δἵὸ ἀδνοϊορθά, Ἡδοζο, 
8ἃ38 ἴποιθ, ἴπθτα 15 οἰδηςτηθβ ἃ βἴσδῃηρε 
Ἰηϊχίυσα οὗ νἱτίι6 δηὰ νὶςθ, δῃηὰ 4 Ὀ]θηά- 
ἴῃς οὗ στοαὶ δηα ποῦ 6 40.4}11:165, Δη ἃ τηοϑῖ 
δρίθοηαϊὰ ἀδθεάβ, ἢ σι ΘΙ δηά ἰρηο- 

οορίουβηδαβ οὗἨ [Π6 τηδίογαἷβ ψ ὮΙ ΟΝ τ γα Ῥγα- 
βεγνϑὰ ἴο δαηὰ ἴτοιῃ ἴΠς ργεοδάϊῃρ δαρο5. 

8 Ῥᾳχοαι, ἰη Κοςξοητηἰ]] γ᾽ 9 "Ρσγοοριηίιηι ἴο 1Π6 
Βοοἷς οὗ [πᾶρε5,᾿᾽ οὈ͵εςῖΞ ἰο {π᾿ δρρὶ οδεϊοη οἱ 
ἴῃς ἰσττῃ ἀφζοῖς ἴο ἴδ ἂρὲ οὗ (Π6 [πᾶροδ, 
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τΆΠΟΘ, ΠΟΘ ΠΟυ 5.655 δηἀ ὈΑΙθΑγ θη. [Τῇ 
1 ψ6τα ποῖ 580 νὰ βου] μοὶ "8 τεδάϊηρ 
ἃ ἴτπ6 ὨΙΒίΟΥΥ οὗ ἴῃὩ6 οσοῃηυοϑία δηά 
ῬΟΗΟΥ οὗ τηϑη οὗ ἴῃ6 ἰουτγίοοητῃ σΘὨΓΌΤΥ 
Ῥείοσε τῆς Οπτϑτδη δὰ. [ἴ τηυϑῖ σοΏ- 
ἰδηΐ 1.5 1ζ ἴῇ σοηράπηρ [26 5Δογρά ν]1ἢ 
τῃ6 Βδδίῃθη ἤοῖοσϑ5, γὸ πηι ἴῃ ἴῆ6 οποσ 
ἃ αἰ 1ὰ Οοά δηα ἃ τεϊρίοιιβ ρύγροΞβα, 
οὗ νοὶ Ἡδαϊμβοηάομι δβοσαβ Ὧ0 ἰγᾶ66. 
ὟΝ οὔξεῖνο, ἴοο, δον, ὑπ ογ ἴῃς ΙΘδαϊηρ 
οἵ σοὐΐβ ϑριπῖ, δπὰ ἴῃς οσοπάυςϊ οὗ Η!ϊς 
Ῥχονιάθηςβ, [06 ὄχρίοιῖβ οὗ ἴῃ6 βδογϑά 
ἤατοῦβ δάνδηοθαά τῆς Ὠιρμοϑὶ ᾿ηϊογοβίς οὗ 
τηδηκιηά, δηὰ ΟῚ πηδὰδ βυϑοσνιθηΐ ἴο 
[ῃ6 ονουῆσον οὗ δου ηδῦϊα πὰ 1τὰ- 
ΡυΓα βυροιβ Ποη5, ἀμ ἴο ἴ[Π6 ῥγεβουνηρ 
ἃ ᾿ρῃϊ οὗ σπιὸ τε] σίοι ἰὼ ἴῃ6 νου] ἀη8}] 
τῆς οοτηϊηρ οὗ (Ὠγϑι. 

(3) Τὴο ΑΡΡΕΝΌΙΧ σοηϑβιϑίβ οὗ 186 
ἔνο ἰδίου δβ σοῃίδιηδα ἴῃ [ἴῃς Δ5ΐῖ ἢνα 
ομδρίεσβ, ἢ] οἢ ἀγα οὗ ἴῃ6 5816 Ὠδῖιτγα 
85 ἴῃῆε. Βοοῖκ οὗ υϊῃ. Ὑμαῖ 15 ἴο 5ΑῪ 
1656 οπδῃΐοσα σοηΐδιη ἃ τεοοσὰ οὗ Ἵϑσ- 
ἰαὶῃ ἀνεηίβ ΨΏΙΟ Ὠαρρεηθὰ “,η [6 
ἄἀαγβ δ [6 ᾿υάρεθ τυϊοά," Ὀυΐ δ4Γ6 
ποῖ σοπηδοϊεὰ ΜΠ ΔΩ Ἔχρὶοἱϊβ οὗ [Π6 
υάρε5. Ὑπουρῇ ρῥἱδοθά δὲ ἴῃ δηὰ οἵ 
1ῃ6 Ῥοοΐ, ἴἢ6 ἵἴνο διβίοτθ5 Ὀοτῃ τηδηΐς 
[5 γΥ Ὀεϊοηρ ΟΠγοποϊορίοδ!ν ἴοὸ 1ῃ6 
Ὀαρπηϊηρ οὗ 1 8ἃ5 Ϊ7οϑερῇυβ ῥδοθβ 
Ποῖ, ᾿παϑιηυοἢ 45 (ἢς ἢχθί, τῃδὶ οἵ 
Μιοδῇ, τοῖο ἴπΠ6 ὙΘΓΥ ΘΑΙῪ 56. τος 
οὗ 16 Τδῃιθθ ἴῃ τῆς φχίγοηα Ὡοστῇ οὗ 
ἴῃς ἰαπά οὗ [βγ86] (7 οϑῇ. χίχ. 47), δπᾷ 
1ῃ6 βεοοηάᾶ, ἴῃδὶ οὗ [ἢ6. οἷν} γνὰσ 1} 
Βεη͵διηΐῃ, Ὀδοηρε ἴο ἴῃῆ6 [Πεππλ6 οὗ 
ῬὨῃϊηθῆδβ, [6 δοὴ οὗ Ἐ]εΑΖδσ, δηα ρτδηά- 
508} οὗ Αδίοῃ (]υἀρ. χχ. 28). ΤὙμαῖ οὗ 
Ἐσύ, ἴθ Κα τπδηηοσ, θαοϊοησθ ἴο ἴῃ 
ἃδε οὗ ἴπ6 5οῃ8 οἵ ἴῃς βιβῖ 56. Ἴ16 5, ΒοᾶΖ 
Ῥείη ἴῃε βοὴ οὗ ϑαϊθοῃ δηὰ ΒΔΒΑΡ. 
Ηδῃοδ ἴἰ ἰ5 Ἰηἰ Υοϑθηρ ἴο Οὔβεσνθ ΠΟΥ 
1ῃ6 Α16ϑὲ ἀδία:]5 οὗ ἴῃ6 οἷν] δῃά ἀο- 
τηεϑβίϊς δῆδιτα οἵ [6 ϑγδϑ] ες Ὀεϊοης ἴο 
ἴῃ6 ἂρ ἱτωπγχοαϊδίεὶν δῇῆοσ ἴῃ6 Εχοάιι5, 
ὙΏ16 τὴ6 ᾿Ἰηϑιδθηοα οὗ ἘρΥΡΌΔη οἰν}]}- 
Ζαῦοη δηά ἸοτοΥ5 51}}} ταπγδϊ δά, δπὰ ἴῃς 
Ἰεαγηΐηρ οὗ Μοβθβ 58|} Ἰηρετεά, 8ἃ5 1ἴ 
ἍΕΙΟ, δΔιηοηρ ἴῃῆε6 Ῥεορὶθ. Βυΐ τἢς 
βίπιρρ 65 ἢ [6 Ὠδαῖῃθη ΠΔΌΟη5 ΜΏΙΟΝ 
εηϑυδά, δμὰ ἴῃ Ρονθιυ δπὰ Τρργαοβϑϑίοῃ 
ςοῃβεασεηῖ ὩΡΟῺᾺ {ποῖσ. ἀδίθαϊβ, ΠΘΑΣΙΥ 
οχιηριυ ϑηθα τΠ6 ἸΙρῃϊ οἵὨ Ἰεϊο 5, ΜΒΙΟΒ 

ΙΝΤΚΟΌΌΟΤΙΟΝ ΤΟ 

Βοηοθίοσἢ ΟἿΪΥ βῇοῃβ Ὁγ ἢλϑῆθς ἃ5 ἃ 
Οἰάδοη, ἃ Ϊερῃῖμδῃ, ΟΥ ἃ ϑαῃιβοῃ, 
Ἰ]α]εὰ [ἢ6 ἀγίηρ διηῦοῖθ οὗ Προτν δὰ 
᾿Ἰηθδροπάθηος ΟΥ̓́ [Π6ῚΓ νἱοίοτεβ, 111} 
δ, 16] δηα ἴΠ6 50 ῃοο]5 οὗ [6 Ῥσορβῃεῖϑ 
τανινοὰ ταὶ τηοηιτηδηΐίδὶ ΟΥ Ά ἢἰδοτὶο 
ΒΡ ἩΏΙΟΝ 15 [ἢ 6 νΟΙῪ [16 οὗ ἃ οἰν!1Ζοά 
δηὰ Πἰν]ηρ᾽ ΡΘΟΡΪθ. Α5 τερασὰς [ῃ6 ρϑτ- 
του] ρίδος θα ἴμαβα ἰαϑὲ σμδρίειβ 
ΔΙῸ ᾿Ἰῃμϑοτίθα, νἹΖ., ἰτατη δ Ἰαί οἰ Υ αἴεσ [9 
ἩΙβίοσυ οὗ. ΘΔΙΏΒΟἢΒ υάρεβῃιρ, 15 τλᾶν δ8 
ΟΣ. πο οηρ' ἴῃδι ἃ ροϊηϊ οὗ οοηϊδοϊ 
ΜῈ (ἢ6 ὨδίΟΥΥ οὗἨ ϑαγηβοι ἰ5 ἑουπὰ ἰῃ 
186 [Δοἵ τῃδΐ “ἢ. χν]. ΧνΊ. τοδί ἴο [6 
τπῦ6 οὗ Όδῃ, δῃὰ ἴο [ὃς νϑῦ ἴονῃ5 οὗ 
Ζοτδαὴ δῃά Ἐβῃΐδοὶ Ὀεζνεθῃ Μ οὶ ϑϑτη- 
5008 ὈΠΠΑ]-ἶδοα ἸΔΥ (χνὶ. 31), δυῦ- 
δεπίίηρ ταὶ ἰμῃ6 ἀπῃδὶς οὗ 188 αἷνο 
οὗ δῇ ΠΔΥ͂ Ὀ6 ἴῃ6. ΘΟΙΏΠΠΊΟΩ 5ΟΌ͵ΟΘ 
ὉΓ [06 ἵνο Ὠἰβίοσεβ ; δπὰ πὶ ἴῃ 6 Ὠεχῖ 
ὨΙΒΙΟΥΥ 15 φςοῃμηδοϊδα Ψ1 χν]!. χυὶ], ὈΥῪ 
τὴ6 ΟΟΣΏΠΊΟΙ δοθῆ ἱγίῃρ δἱ ΒΕ]. 
Βεπα-Τυἀδῃ (χν]!, 7 ἘρρΊβοτεα νι 
χίχ, 1, 2) 

(4. ) σπκονοσοον. 

Α5 τερατὰβ. τε ΘΒτΟΠΟΙΟΡῪ ΓΤ αἴξ 
ὯΟ Ιηδίογ14]}5 ἴῃ ἴμ6  ΒοΟΟΚ οὗ [υάροβ 
πολ ψηοῦ ἴο οοῃβίτιοϊ δὰ δοουταῖε 
Τοοκοηϊηρς οὗ 186. ὨθΏΡΟΙ οὗ γϑαῖβ δ 
ἔνδεη ἴῃς ἀφδίῃ οὗ [οὌϑῆια δηά τῃ6 οοόσῃ, 
τηοησειηθδηΐ οὗ ΕἸ} 5 ̓υάσοβη!ρ. Ὁ 6 ανῈ 
ὯΟ τηδᾶϑιῖα οὗ [6 ὨΜΠΏΌΟΙ ΟΥὗἨ ΥὙΘΆΓΒ 
Ὀεοΐνθθῃ τ[ῃὴ6 ἀφαῖῃ οὗ Τοβῆια δηὰ τπᾶῖ 
οὗ ἴτῆ6 οἰάφθιβ ψῆο ονοιη]νοα τ, Π0 
Ταδδῃ5 οἱ ἀδοϊάϊηρ ψΏ]Οἢ οὗ [ῃ6 ὄνθηῖβ 
τοοοσάθα ψεσῈ ΞΥμΟ σοῃουβ, δηα ὮὨΟὮ 
ΒΟ ΟΟΒΒνΟ ; ΠΟῪ ΔΓ ἴῃ6 “τοϑὶ" οὗ βοιὴθ 
{065 οοἰμοϊάοα νὰ ἴῃ6 βογνιυάς οὗ 
Οἴδοῖβ; ψῆδὶ ἴηἴοτναὶ οὗ {ἰπ|6 οἰαρϑβϑά 
Ὀδύνδοη ἴδε αἰβεσθηΐ ᾿υάρδ5 ; ΟΥ ὙΠΕΙΠΘΥ 
ΘΑΙΏ5ΟΠ5 ἢ ροϑΣρ ῥσεοθαβα οἵ ἔ] ον 
ἴῃς σοτητηθῃοθιηθαὶ οὗ ΕΠ1}5. [Ἃ}ἢ 5ῃοτῖ 
8ὴ Ἔδχδοῖ ΟὨΓΘΠΟΪΟΡΥ ἔοσμηβ ὯῸ μαζί οὗ 
1ῃ6 Ηἷδὴ οὗ [ῃ6. ΒοΟΟΚ. 

ΤῊε οὐΐϊγ ρυϊάε, [Πεγείοσα, ἴο 186 
ΟΠΣΟΠΟΪΟΩΥ 15 ἴο Ὀ6 ἰουμά ἴῃ ἴμ6 ρεηθᾶς 
Ἰορίεβ ΒΟ δρᾶ τ[ῃ6 ρεποᾶ. ὙΠεῖς 
816 ἴδῃ βεῃ δ] ρα ἴῃ ϑοηρίσσα ρίνθη 
ΜΠ ΤΟΙ ΟΥ 1655 σοτηρ]εἴθπεββ, ὨΙΟῺ 
Ἰηοαάε τῆς ἰηΐετναὶ οἵ τη Ὀεῦνθεη τῃς 
Εχοάυβ δῃὰ θανιὰ. (1) Τμαῖ οὗ Ὀανιά 
ΒΣμαβοὶξ, σίνθῃ ἔοι βϑνεσαὶ Ὀτηθϑ,, (2) 

 Κυΐὶ ἵν. 18:22; 1 Οῇγ, ἰ, τοῖς; Μαῖίι, 1, 4.6; [εὐ Π|, 31:32. ὁ ἰ 
πᾶς ἐδ 
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μα οὗ Ζαάοϊς ἴῃς ἩΙΪΕᾺ Ῥηδβί, ρίνθῃ 
ἴῆγοθ βανεσαὶ τἰτ65,} (2) ἴμδὲ οὗ Αδὶδ- 
τῃατ,ἦ () (δαὶ οὗ 84υ],, (5) ταὶ οὗ 
ἩΗειαδη," () ἐπαξ οἵἨἁ ΑΒίπιοίῃ, (7) ἰμαῖ 
οὗ Αβδρῇ," (8) [μαὶ οἵ Εἴμδη,, (9) ἰμαῖ 
οὗ Ζαραά," (10) ἴῃς δ οσΕΒΒ]0 οὗ ἴπ6 
Κιηρβ οὗ Ἑδοτα, εἰνθη ὑνῖοθ." Οὗ ἴῃε56 
ἴδ βϑῃθδίορίθβ, οὗ Ὡς ἴμοδ86 οὗ Ὠανιὰ 
δηὰ Ζδάοκ, Ἔβρεοῖδ!γ, βάν (6 ΔΡρθδτ- 
δῆς οὗ Ὀεϊηρ ἄταν ὉΡ ἴῃᾳ ΤΠΟΙΓ ΓΕΒρΘΟ- 
ἄνα ᾿ΠΘτΩο5, δηἃ ΟΑΥΤΥ ΘΥΘΙΥ σΟΠν] ΟΠ Οἢ 
οὗ 1ΠΘῚΣ σοτηρ]δίθηδβ5, δηά ἴῆοθ6 οὗ 840] 
δῃὰ ἴῃς ἘκΙοΤΉ 5} Κὶηρθ Ὦανα 4150 4]] 
ΚΟ Πποοα οὗ Ὀεοϊηρ σοτϊηρίεῖθ, ΟὨΪΥ ΟΠΘ, 
ἴηαϊ οἵ Ηδιηδῃ, ἀἰἔἴδιβ, ἴθ ΔΡΡρθάσδησα 
ὄνθῃ, τοῦ ἴῃ6 οἴδοῖβ ἴῃ Ἰδηρτῃ ; Ὀυζ [ἢ]5 
αῤῥαγερ! ἀϊβδγθηοα ἰ5 τεηονθά, δπα τῃς 
Ἰηὴ6 οὗ Ηδηηδη Ὀσουρῆς ἴο [ῃ68 5841ὶ6 
Ἰδηρῖῃ 85 ἴῃ 6 οΟἴδΟῚ πίηθ, ν ἤθη ψγὰ οὔβεσνθ 
1ῃδι βθνθῇ, ΟἹ στδῖῃοσ ὩΪη6 ὩδΔη165 ἔσγοτὴ 
ΔΙΟΙΔΟΙ φοηθδίορυ (ταὶ οἵ ΑΠιμπιοίῃ, 
γΟΙ5698 22---25) ἤδλνε ΔΡΡΑΙΘΏΓΠΥ ὈδοῺ 
Ἰπτογροϊαϊο ῬοάΪγ Ὀεύνεθη ΕἸΚαηδῇ ἴῃ 
νοΙβ6 235, δηά Κοτιδῇ ἴἢ γνεῖθα 2). ΤῊΘ 
ονϊάθησος ἤδη οὗ ἴπθ56 ἴδῃ ρϑῃθϑ)ορθϑ 
ΟΟΠΟΌΓΒ ἴῃ Αβϑιηίπρ δὴ ἄνεταθε οὗ 
Ὀεῦνθθῃ βθύθὴ δηά εἰρῃϊ βεπεσγαί! 8 
ἴο ἴῃς ἄπια ἔτουι ἴῃ6 δηίτδησα ἱπῖο (8- 
Πᾶδη ἴο ἴδ σοιητηδηςειηδηξϊ οὗ Πδνι 8 
τοῖίχη, ὙΠΟ πουἹὰ τᾶ κ6 ὉΡ ΠΌΙΩ 
240 ἴο 260 γοᾶῖ8. Πδαϊποῖηρ 20 Ὑ6478 
ἴον Ποβιυα," 30 ογ ϑαμιμεὶ, ἀπά 40 
ἴοῦ ἴῃς τεῖρῃ οὗ ὅδ] (Αοὶβ ΧΙ, 21), 
ἴῃ 411] 1οὸο γϑδΐϑ,  ἤδνθ ἔοῸΠπη 140 
ἴο 1Ιόο γρᾶῖβ ἰεῖ [ὉΓ ἴῃ6 δνθηῖβ τὸ- 
Ἰαϊθὰ ἴῃ ἴῃς Βοοῖς οὗ Τυὰρε8. ΤΠ 8 15 
ἃ 5μοτστὶ πιο, ἢὸ ἀουδί, Ὀαΐ χυϊία 5ιβῆ- 
εἰεηῖ, ἤδη 1ἴ 15 Το οτοα ἰμᾶΐ ΤΔΠΥ 
οὗ (ῃς γερές δῃα σε ίμμμάες ἴῃοσα τοϊδιθα 
ΔΙ6 ποῖ δβιοοαδϑϑῖνα, Ὀὰυϊ 5ΞΥΠΟΏΤΟΩΙΖΕα; 
δὰ [δὶ πο ρστεαῖ ἀερεπάδῃοε οδῃ ὈῈ 
ΡὈἰδοθὰ οὐ ἴῃς τεϑουττηρ 8ο, 40, δῃηὰ 20 
γαΑ 5, ὙΠΘΏΘΥΟΙ [ΠΟΥ͂ ἃ16 ποῖ ἴῃ ἢιδτ- 
ΤΑΟΩΥ͂ ὙΠ Πιβίοσ Δ] Ῥσοθα Ὁ} 17. Ιὶ 15 
οἵ οουχβθ, μονγανθυ, ΟὨΪΥ Δῃ ΔΡΌσοχίπηδῖδ 
οΔΙου δ οη, 85 ἔπε Θἰοηθηῖβ οὗ 11 ἃτὸ 
ΤΟΤΕ ΟΥ 1655 σοῃ͵εοίυτα!, Βυῖ 1ἴ 15 [6 

1 τ (ζῆν. νὶ. 4-8, Κο- 52; ἘζΖτ. Υἱῖ, 2.5. 
᾿ Μαάε τῇ οἱ ἀϊβεγεηῖ ποίίςεβ οὗ ἰδ ἀποδβίοσς 

ἴπ 1 58πι, ὉΡ ἴο ΕἸΐ, ἀπά ὮΥ͂ δββυπιίηρ ἴῃς 5ᾶπὶῈ 
ὨΌΠΊΡΕΥ οὗ ρεπογαοῃβ Ὀεΐτγοοη ΕἸῚ ἀπά ΓΙ ΠΆΠΊΔΓ, 
85 ἴπεγο δῖα Ὀδεΐνθοη Τοσοδαπι, ἴΠ6 στη δ πεῦ 
οὗ ϑαπιυοὶ, δηὰ ΑϑΞ5ὶσ, βοὴ οὗ ζοσδῇ. 

3. ΒΥ ρυϊξϊίηρ ᾿οροῖμοσ α ϑδμῃ, ἰχ. 1, 1 ΟὮτ, Υἱΐ, 
6.8, ἰχ. 165-39. 
ὙΠ ΟΡ δ ΟἿΣ, Υἱ, 25. 

ΓΙ 

865: [ηδξ οδ δ τπδάθβ. Μοΐδονοσ κυς ἢ 
ἃ 5ῃποσί ρετοα 15 οοῃδιτηδα ὈΥ ἴῃ6 σοη- 
βίἀδογδύοη ἴῃδὲ τῆς ἢΙΒΙΟΥΥ (ἢ τ ὨΙΟἢ 
7 ον 5} (τδαϊτοη ἀρΤΘ65) πᾶτηε8 ῃ0 ΗἸρἢ 
Ρχιθϑὲ Ὀδῦνθθῃ ῬἢΠΘηΔ8 δηὰ ΕἸϊ, τῃ6 
ἰοΥΠ ΟΣ οὗ ὨΏΟΙῚ 'γ88 ἴῃς ἰα5ῖ ΗἸΡΉ Ρυὶεβὶ 
Ὠδλπηιοὰ 1ῃ ἴΠ6 ΒοΟΟΚ οὗ Τυάρε5, δηὰ τῃ6 
ἰαῖῖοσ (Π6 ἢτϑι ἴὴ [86 ΒοΟΚ οὗ ϑαιηῖιοὶ, 
δῃά (δὲ 1ἰ 15 ΠΙΡΏΪΥ παρτοῦδῦϊα ἴδδὶ ἴῃ 6 
ὨΔΠΊ658 Οὗ 0126 ἴδῃ ΟΥΓἨ ἴνγεόῖνα ΗΙὶρῃ 
Ῥῃησβίς βου ἤᾶνα αἱ ο ἶγ ρα Π5ῃ δα ΤΌΣΩ 
ἴῃς ΗδΌΤΕΥ τοοοσάβ, ἃ5 [ΠΟῪ τουδὶ ἢανό 
ἄοῃς 1ζ 300 γεδῖβ οἰδρβεὰ δεν [Π6 
δηΐγαησα ἰηῖο (δπδδῃ δηὰ (6 ἔπιε οἱ 
7]ορμῖμαἢ, Αμαϊῃ, ΘΙ ποῖθ οὗ {16 
ΜΉΙΟΣ ΔΡΡΘΑΙΒ ἢ [ἢ6 Θ6νΘσαὶ Ὡδιταίνοβ 
ἴλνοιιγθ ἴῃῆ6 βῃῇοτε Ἐ’Ω6, δηὰ ποῖ ομδ 
Τοαυΐγο5 ἴῃ6 ἸΟΏΡΟΙ ΔΘ; 845 “4. ρ' 16 
τΩεηοη οὗ ῬΠΠαμα5 ἀπά Οεσβμοπι ἰῃ 
Τυάρ. χνιὶ, 30, χχ. 28; [ἢ6 (Δεοϊ οὗ ΒοαᾶΖ 
Ὀεϊηρ ἴ6 βοῇ οὗ ἜΔΙΔΌ; [86 ζοηθδίορΥ 
οἵ Οἰάδοι πίοι τῆακαβ ᾿τπη ποῖ ἤθοεϑ- 
ΒΑΓΙῪ ΤΟΤ6 ΤὮΔῺ ἴἢ6 οἰρῃτῃ ομὰ Γ᾽ ΟΒΘΡἢ 
(ὐυάγ. νὶ. τ΄, ΝΌπη. ΧΧΥῚ, 20, 30); ἴΠ6 ἃ]- 
Ἰυϑῖοῃ8 ἴο ἴῃς Εχοάυϑ8 85, ΔΡῥΑγΘΉΓΪΥ, ἃ 
ΤοσθῺξ ονθηῖ ἸΏ Σ ὅϑδιη. ἱν. 8, ΥἹἱ. 6, χν. 2, 
Δα, ΘΘΏΘΙΑΙΥ, [6 ὨΘΑΙΪ5 ὑπομδῆρδα 
σοηαϊοῃ Ὀοΐῃ οὗ 5γ86] δηά ἴῃ 6 ἠδὶρῇἢ- 
Ὀουπηρ παίοηϑ ᾿Ὠτουρσδουῖ τῃ6 ρΡεποὰ 
(Νυπ. χχῖν. 7) σοῃραῖθα στ Σ ϑδτ, 
χν. 8; Νιυτῇ. χχὶν. 21, σοπῃρατθὰ υἱτἢ 
: ὅ8πι. χν. 6: Τοϑβῇ. χὶ 22, σοϊηρασϑὰ 
ὙΠ 2 ϑάτη. χχὶ, 16---22, ὅζα.). ὙὩΠδβα 
ΠΟΠΒΙ ΟΥΑΙ ΙΟΏ5 416 ΔΙΣΙΠΘΙ διγεηρτῃοηδά 
ὈΥ ται Πρ ἰΠ6 οχίτσοιηθ αἰ ΟΌΪΥ 
οὗ ῥτεβεσνίηρ ἴῃ6 βδοσεὰ Ὑπῆηρβ, ἴῃθ6 
ΒΟΉ ΘδΙορίθ5, δηὰ οἴμοσ Ὡδίοημδὶ τοσοσζάβ, 
ΚὨσΟῸΡὮ ἴουγ ΟΥ ἄνα δυπάτεα γοϑδῦβ οὗ 
ὉΠ 56 16ἀ τἰπγ68, δηὰ (ἢ6 ἱΡΓΟΡ ΑΙ ΠΥ 
1παῖ ἴῃ6 ἰδηρταρο οὗ ἴῃς Ἡθῦτον ΡΘΟΡΪῈ 
δῃου ἃ μᾶνα σετηδϊηθα ὑποπδηρϑα [Ὠσουρῇ 
50 ἰοηξ ἃ Ρετοά, 
1 45 Ὀδοη βἰδϊεα δῆονε ἴδϊ τὥδηΥ 

οἵ (ἢς γερής δῃὰ σορυϊέμαες τοὶϊαϊθὰ ἴῃ τῃ6 
Βοοῖκ οὗ [7τπάρο5 βΞυῃοῆσοηῖζθ. [Ι͂Ιἢ ἴδοϊ 
ἴῃη6 σοπάϊτοη οὗ ἴῃ6 12 {Π|ῦ65 Ῥσδνίουβ 
ἴο [ΠεΙΣ σοπϑοὶἀδίίο ὑηάᾶσσ οπα Κἰηρ 

. Θ γ (ἢν. νὶ. 309. ΤΣ (ἤν. νἱ. 44. 
81 (τ, ἴϊ, 25-36 ; χί, 41. 
5 6εηῃ. χχχΥϊ. 21- 48; 1 Οἢν, 1, 432-50. 
19 ΤΙς ᾿πάρσερῃ!ρ οὗ ἘΠῚ ἴβ οποϊεἴδά δδοδαβθο ἐξ 

56 6πὶ5 ὈγΟ δ ἷς [παῖ ᾿ἰ οοἰποϊἀεα νὴ {πε ῬΒΠ15- 
πε ορργοββίοῃ, δπὰ ἴδ6 ̓υὰρεσπὶρ οὗ ϑαπίβοη, 
Καὶ! τοῖο κα (δὲ ὄνθη ἴἰδ6 Ὦτθὶ ΘΠ Ὑ6ΑΓ8 
οὗ ϑαπιῦεὶβ )υάρεεμῖρ οοἰποϊάοὰ τ]ὰ ϑασηβοῦ, 
(΄ Οοσλμ. οὔ Ἰυωάκ᾽ Ῥ. 283.) 
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ὙΔ5 ὙΘΙῪ 51ΠΣΪΔΥ ἴὸ ἴμαὶῖ οὗ ἴ6 ΑὩρῖο- 
ϑάχου Κιηράοτηβ ἀστὴρ τἢ6 ΠΘρίΆΣΟὮΥ. 
Τνο ΟΥἩὨ πιο {Πῦ65 ψΟιὰ σοτηη6 δὲ 
ΟἿΘ ἘΠΩ6 ππά δῦ 8 ΘὨ οΥρ5ηρ' ἰοδάοσ ἴο 
ταϑίϑὲ ἃ σου 0 ΘΏΘΙΩΥ ; ἃ ΔΠοῖΠοῚ ἴῃ 6 
ὉΠ 065 ψουϊὰ Ὀ6 δἱ 56 δηοπρ ἴποτ- 
βοῖνεβι ΤἤΏρη, οὗ δοϊηθ, Η1]] βερασαῖα 
ΔΏΏ89 ὙΟ͵Ο ργεβοινοα; οἵ οἴποτϑ ΒΟΥ ΟΪῪ 
ΔῺΥ τεοοσὰ τϑυλαϊηδὰ δἷ 4]. ὙΏΘη δήῖοσ 
[Ὧ6 οοῃδβοϊἀδίοη οὗ [6 ἸΏΟΏΔΙΟΏΥ ἴΠ 656 
βαυοῖαὶ ἱπάδρεηάθηϊ Δ} 4]5 οτα ἰΠσΟνΤα 
Ἰμῖο οὔθ Πιβίοσυ, οἵ ἴῃς ρίδῃ οὗ ψῃ]οἢ 
οἰτοποϊορίοδὶ ὄχοίηθβ5 ἰοστηθα ὯῸ0 Ῥαζῖ, 
ἴ νὰ5 ὙΕΙΥ͂ Ὠδίυσαὶ ἴπαὶ [ἢ 6 ΠατταΏνο 85 
βῃου ἃ ὍὈ6 ρἱδοθὰ 5:46 ὈΥ 5146, δῖ 85 
106 ὺ ναῖε ὀχίιτδοῖθδα ἄοότῃ τῃ6 {πραὶ 
ΔΏΠ415, ψιτπουΐ ΔῺΥ δίϊετηρί δὲ ἃ οὐ οὶ 
ἀϊεροβιοη οὗ ποτ δοοοσζαϊηρ' ἴο ἃ 8016 ῃ- 
δῆς οσὨσοποίοσυ. Ὑ Ιμους οηϊοπηρ Ἰηῖο 
ἀεία!]ς ψῃϊοἢ νουἹὰ 6 ουξ οὗ ῥίαοθ ἤδζα, 
1 ΙῺΔῪ 5ιιῆῖςς ἴο ροϊῃϊ ουἱ (1) ἴμδὲ τῃ68 
πδιταῖϊναβ ΠΟ ἤἢᾶνα ἴῃ6 ϑίσοῃαϑί 
Δρρϑάσδῃςθ οὗ βΥμΟ;γο  Ζίηρ 816 ἴῆο56 
οὗ τὴ6 Μοαδριῖο, Ατωμηοηϊϊθ, ἀμ Ατηδ]θ- 
Κι βογντυἂς (ΤἸυάρ. 111. 12----30) τΠΙΟὴ 
Ἰαϑιθά οἰρέζεμ γϑαῦβ, αμα γὰ5 ΟἸΟβ6ῚῪ ζοῦ- 
ποοίοὰ νχ11ἢ ἃ ῬὮΣ] 5 Π6 ̓ μνδϑίοη (111. 21) ; 
οὗ ἴῃ68 Ατηταοηϊα βεγνυάθ πο ἰΔϑῖθα 
εἰρλἠεοε γε 875, ἃ γἃ5 8150 οἱ οβοὶν οοη- 
ποοῖθά ὙΠ 4 ῬὨΙ]ΒΕηΘ ᾿ηναϑῖοι (Χ. 7, 
8); δῃά οὗ ἴῃς Μιάϊδηϊϊθ δὰ Αὐηδ]θ- 
Κιῖα βοσνιἀ6 ἩὨΙΟἢ Ἰδϑιθα βονθ Ὑ6ΔΓ5 
(ν!. 1), 411 τἄσες οὗ ν ποῦ τοιταϊπαϊθα ἴῃ 
ἃ σοταρϊεῖα οχρυ βου δηᾶ ἀδβιπιοῖοι οὗ 
{ΠΕΣ ΘΟ Π165 ὈΥ ἴῃ ἴῃτος Ἰεδάθιβ Επυά, 
Τορμιῆδη, δρᾶ Οἰάδομ, μεδάϊηρ τεβρθο- 
ὌνοΟΙΥ τῇ Βδη)αγηϊῖεβ, ἴῃς Μδῃδβϑιίαϑ, 
δῃρὰ ἴῃ πουίμοσῃ {Π1065, δηὰ τῆὴ6 {Π065 
Ὀαγομὰ Τοζάδῃ : τ[ἢ6 οοπάυοϊς οὗ 1ῃ6 
ἘΡὨγαδίτηῖῖα8 ἃ5 σοϊδι θὰ ἴῃ οὗ, ὙΠ]. 1, ΧΙ, 
1, ὈδΙηρ 8 δα! οηδὶ νΟΥῪ ϑἰτοηρ ἔδα- 
ἴαγ6 οὗ ταβοι Ὁ] ηο6 ἴῃ [Π6 ἴπχο ᾿ἰβίου 5 
οὗ ΟἹἸἹάδοῃ δῃὰ Ϊερμίθδῃ. (2) Τῆδὶ ἴῃς 
40 γεαῖβ οὗ ῬἢΠἸΘη6 βοσνι δ τγθ- 
(ἰομϑὰ ἴῃ Τ7υάρ, ΧΙ, 1, βθοίηβ ἴο ἤᾶνα 
Εἴ τασθα τῆς ἰαϑὶ 20 γϑᾶῖβ οἵ ΕἸ} 5 
Ἰυάροβῃιρ, δηὰ [6 ἢγβί 20 οἵ ϑϑιμιθ 8, 
Δηα τοιτηϊηδίθα ἢ ϑαιημ6}᾽5 νἹοῖοῦΥ δὲ 
ΕΡΘΏ-6ΖῈΓ: δηά, [ἢ 50, ἰπαὶ ϑαιηβου 5 

ΙΝΤΕΟΌΠΟΤΙΟΝ ΤΟ 

Ἰυάρεϑῃ! οὗ 2ο γϑᾶσβ 850 Ἵοϊποι δὰ ἴῃ 
Ρατὶ νι ϑαῖι6}}5. (3) Τρδὶ ἴὰς ἰοπρ 
γεσίς οὗ 40 δῃὰ 8ο γεδῖβ8 βρόΐκβθῃ οὗ 89 
ἐο]ονίηρ [Π6 νἹἱοϊοτες οἵ ΟἸη16], Βατσαῖΐς, 
δηὰ Εἢυα, ΤΑΥ͂ ὙΨΟΥ͂ τοῦδ ὈΪγ πᾶνε 5γ}- 
ΟὨγοηΖοα ἴῃ γΠο0]6 ΟΥ ἴῃ ρατ. [1 τἢ6 
ὨΠΙΤΏΘΓΑΪΒ δΔΙ6 οοτδοῖ, μὰ τἴῃ6 ΓΙοβίβ 86 
βιυσοαδδβῖνθ, γ6 ϑῃουϊἀ πᾶνὰ πο 1658 ἴδῃ 
1όο γοδῖβ (40 -[- 80 --40) νιῖπουῖ ἃ 5ἰ ρα 
τεοοτάθα ἱποίάθηϊς ἴῃ ΔΩΥ͂ ρΡατὶ οὗ ἴῃ6 
ὕνοῖνα {Π065, ἩἩΒΙΟΝ τασδὶ Ὀ6 ἀδεοηχοά ἱτὰ- 
ῬΓΟΌΔΌΪΘ. 

ἯΝΉΙΟ, Βονόνοσ, [Ὡ6 ἀρονε δυρυτηθηῖβ 
Β6ο ἴο ἴῆ6 ὙΤΙΘΙ ἴο ἰοδὰ ἴο ἴῃ6 ΄οη- 
οἰιιδίοι παῖ [Π6 ονθηΐβ σεϊαϊθα ἴῃ [15 
ῬοοΟΚ οοουττοά νὰ ἃ 5ρᾶοα οὗ δρουΐϊ 
150 Υθδᾶγβ, γαῖ, ἴῃ υἱὸν οὗ ἴπε ἰοχῖβ οὗ 
7υάρ. χὶ. )δό, ᾿ Κίηρβ νυἱ. 1, δηά 1τῃ6 
Εχϑηρ διτδησοήθηὶς οὗ [ῃ6 ἀϊβοτγοηῖ 
Ῥατίβ οὗ ἴῃ Βοοῖ οὗ Τυὔρε5, 845 »ὶ}} 85 
οὗ [86 οὔβου ΠΥ ΠΟ 5011} φηνεὶορβ8 
ἘρΥΡΌδῃ Ὠἰϊδίοτγ, ἴἃ οδθηοῖ Ῥ6 ἀδηϊςὰ 
τ[ηδἰ ἴῃ6 σὨΤΟΠΟΙΪΟΡΎ οἵἁ [15 Ὀοοΐκς 15 5111} 
ἃ τολῖίοῦ οὗ υῃοογίδιηῖγ, ΤῊΣ ἔρον 
1406 15,1 Ππαγοίοτο, Ἰηβοσίϑα, σἰνίηρ ἃ βυσνου 
οὗ ἐνθῃηΐβ ἔτουι ἴῃς Εχοάιυ5 ἴο [πΠ6 Ὀυ] ἀὴρ 
οἵ ϑοϊογμοῃ β ἴθῖωρ]θ, δοοοζάϊηρ ἴο ἴῃς 
νἹΟῊ 5 Οὗ [056 ΤΊΔῺΥ δὉ]6 οοτῃητηδηϊδίοῦθ, 
ὙΠΟ δοοεορῖ ἴῃς 48ο γεδῖβ οὔ Κίῃρϑ νἱ]., 
δηά τῆς 300 γοᾶτῖβ οὗ [ρ΄ χὶ. 26, 8ἃ5 αυ- 
τπϑς ἀδῖα5, δηὰ δηάδάνοιτ ἴο ΣΟΟΟΏΟΙΪ6 
τῆοτὰ τ δας οἴδοσ, δὰ ἢ ἴῃ6 οΟἴμοΣ 
δίδιθιαθηῖβ ἴῃ ἴΠ6 ΒοΟΟΙΚ οὗ [υᾶρε58. [15 
ΚΘ ἴσοι Ὁ. Εὶ Κι δ 8 “ (ΟΙσΩ  ἢ ΔΙ 
ΟὨ υᾶρο5,᾽ ἢ. 289, ΕὨΡ] ἢ ἰτΔ. 5] ΔΏ ΟΣ. 
ΤΠ οὔνιουβ ἱπϑυ ΠΟΙ δοΥ, ΠΟΜΘΥΟΙ, 

οἴ τῆ {πγ6 ἴῃ 11 ἔστοσῃ ἴ[ἢ6 οοησιοβί οὗ (ἃ- 
ὩδΔῺ ἴο ἴΠ6 ᾿ῃηνδϑίοῃ οὗ Ὁῃυϑηδη- ἰϑδα- 
1841Π|, ΟὨΪΥ 10 γϑδσϑβ, τ γίηρ [παὶ  οϑῆυα 
ΔΒ ΟΥ̓́Θ ΟἿΘ ὨυηαΓοα γοδῖβ οἷά δἱ τῇς 
ἔἶπλ6 οὗ ἴΠ6 οομαιδεῖ, σΟὨΙΓΤΑΙΥ ἴο [ο5ἢ. 
ΧΧΙ, 1, δ πη 411 ρσοραῦι γ, δηὰ ᾿θανὶην 
ὯΟ ἰηΐογνδὶ ἔοσ τῆς ἀθδίῃ οἵ [μα αἱάοσο, 
δὰ τς ξΞυρδεαισθηῖ ἀδοϊθηϑίοη οὗ [πα 
15γδ6}1168, ἀηὰ [ἢ6 ἰηϑυβηοθης Ἰοηρσίῃ οἱ 
ΘΑΙΆ 16} 5 ἀρ 5 ΠΏ}, δὰ 54ι}᾽5 γείρτι, σου- 
ἘΔΙΥ ἴο Αοἰβ ΧΙ. 21, δηὰ τὴ6 ψΏΟ]6 ἴη- 
ἴογη 8] Ρσο Δ ΠΥ οὗ [ἢ ὨΙΒΙΟΥΥ ἰῃ 1 ϑάτω., 
ταιϑὲ Ὀ6 Δρραγθηΐ ἴο [6 γϑδάθχ. 

ῬΆΙΝΟΙΡΑΙ, ΕΝΕΝΊΘΒ. 
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ΡΒΙΝΟΙ͂ΡΑΙ, ἘΝΕΝΤΒ. ΤῊΣ Β.Ο, 

! Ὕφανα, Ϊ 

Ἑχοάυβ ἴτοπὶ Εργρὲ ... 40, 1492---1452 
(οπαιϊεβὶ οἵ (απδδη ὈΥ Τορῆυα, ᾿ 7, 1452--1445 
Οοπαημπεοβὶ οἵ Τοβυδ ἴο ἱπναβίοη οὗ Ομ μαη- Εἰσμαι μαῖπι, 10] 1445--1425 
Οφργεϑββίοι ΡΥ ΟΠ υβηδη- Εἰβμαιμαίτη.. 8. 1435---:-:427 
Ἐδβὶ ὑπάϑγ ΟἸΠπἰοὶ 40, 1427---1287 
Ορργσαδββίοῃ ὉῪ Μοδθίϊθϑ... 1Ι8 1187---1269 
Ἐδθὶ ὑπάογ Ἐπυά Ὑ 80  1369--- 1280 
ΟΡργεββίοῃ ΕΥ̓ Ϊαδίπ.. 20 , 1280---1260 
Ἐφ ὑπάςὺ Πεθογδὴ δπὰ Βαγαὶς 40 | 1269---1229 
Ορργαββίοῃ ὈΥ Μιαϊδηϊζοϑ.. 7} 1229---1222 
Ἐδϑὶ ὑπάογῦ Οσἰάδθοπ 40 | 1222---1182 
Ευϊα οἵ ΑὈἱππθ] θο ἢ 3. 1182---1170 
Τυάρεβῃϊρ οὗ Το .. 23 ᾿ 1170---ἅἯῖιδό 
Τυάροβηὶρ οὗ 74ἷγ νέριξι ἰμε Ιαδὶ 20 γραῖα ̓οἵ ΜΙΝ τγπομιτουίσρα, (6 ἢτθὶ 20 οἵ ΕἸ᾿' ̓  ὁ} Ὡρδ Ξε 

)ιάρεθβίρ .. ; ἐν τῶν ὅν ἀπ ας τ Ὡὰὶῷὸ ὉΔ' τᾶν ἤν χᾶδε 34 

| “» ἊΝ Ὕ 

ῬΆΙΝΟΙΡΑΙ, ΕΝΕΝΤΒ ΙΝ Πυτᾶ- ΒΟ ῬΆΙΝΟΊΡΑΙ, ἘΝΈΝΤΒ ΙΝ » Πυτᾶ- ἜΣ στ ΒΟ 3τὃ 
ΒΛΒΤ ΙΒΆΛΕΙ,. ἴοη. μὴν ἐν | ὙΜΈΒΤ ΙΒΒΑΕῚ,. τοι. | Ὗ: 

ἱ ----- - εἰ---- | ' 

᾿ Υδλτβ. Ν ε ῬΉΠΙ Ι Υξδγ8. | 

ΟΡργεββίοῃ οἵ ἀπι- ᾿Ορργοββίοῃ ὁ 1Π|5ε1π65, 
ΤΠ ΟὨΪ 5. Ι 18 1τ134-κῃτό 40 ἰαβθί ὙΘδΥ5 οἵ ΕἸ18 

ἀροβηὶρ, δὰ 20 ἤτχβι" 
ἐὰν τῳνι, ἡαάρο ̓ ΟἿ ΣΙΣ6Ο ΣΟ" ἀϑνλς "δ ᾿ϑρίῖ μὰ δ Αλῖρ ας α. ἣν οος λθρων δ, 
ΤΌ ΖΔ 5 Ἱπάρεβηΐρ  Π1110---Ἴ103 ᾿ Ῥτορμεί, ἀδυπταναν Θ'8ΠῚ- 
ΕΠοπ 5 Ἰυάρεβ!ρὴ | ᾿ ΒΟ0Π ᾿υἀροϑῃρ | 

(ἢγϑὶ 9 γε815) ῬῚ 9 | ὐω πων νὰ 
| | ἱ | 
1.39. -- 

Ι αϑὶ γϑασ οἵ ΕἸοη---εἰρμς γϑαῖβ οἵ Αθάουη---- ϑαπημαὶ ἐμαωκε τόσα ΣΡΕΡΙΣ αἱ ἘΡΘΠ -ὁΖοῦ 9.) 10094---1ο075 
54] Κιπρ οἵ [βγδεὶ πν ἰδφ σὰς τ; 188 τς δ ἐφ΄ ΓΝ ὐ 20 [ 1075---ΙΟσ 
Τθανια Κίηρ αἱ Ηθρτοι 7 Ι1ος5--ὼῷἰο4ὃ 
᾿ανιὰ Κίηρ δἵ Γευυβαὶ θπη : 23 Ιο4δὅ---ΙΟΙ 5 
Θοϊοτηοη᾿β γεῖρῃ ἴο ἴῃ 6 Βυϊάϊηρ οἵ ΤεΩρΙς 3} 1015---Ι1Ο12 

Τοίαὶ 480 1492---1012 

(5,) ῬΑΤΕ ΟΕ ΟΟΜΡΙΚΑΤΙΟΝ. 

Τῇο τὴς οὗ (ἢς οοτηρι!δίίοη οἵ 15 
Ὁοοΐς, δὰ ἴῃ6 “μα διτδηροιηθηῖ οὗ 115 
σοτῃροηδῃῖ ρᾶτίϑ 1 [ΠΕ6ῚΣ ργοϑεηςίοσμῃ δηὰ 
ἴῃ {Π6ὶΓ ργθϑθηΐ ΘΟ ΟΙΟΏ ἴῃ ἴΠ6 56Π|65 οὗ 
[6 Ὠἰδίοσοαὶ θοοΚϑ οὗ ϑοτρίυτζο, 15 ΝΟΥ 
ΨΑΙΟΟΒΙΥ οοτηρυϊδα ὮΥ ἀ!εγθηϊ ΟΥΙΟΒ. 
1 τᾶν νι τοβῖ ρσο Δ 117, ΡΈΓΏαρ5, Ὀ6 
Δϑϑιρηβα ἴο ἴῃς ἰαζίεσ {ἰπ165 οὗ ἴῃ 6 [ νυ ]5ἢ 
ΤΩΟΠΔΙΟΠΥ. ΤΠ ἔοσηγἶα ἴῃ Πρ. ΧΥΊ]. 6, 
ΧΥΣΙ, 1, ΧΙΧ, 1, ΧΧΙ, 25, ἰηἀ᾽ϊοδίες ἴῃδϊ ἴῃ 6 
Κιηρῖγ ἔοτιτῃ οὗ ξονεγητηθηΐ ἢδα ἸΙοηρ Ὀδδη 
65: Δ Ὁ Π5 64 ἴῃ ἴῃ6 σοταρ! 161} 8 ἔπιο, δῃηὰ [ἢ 68 
ὨδίΠΓΑΙ 56η86 οὗ Οἢ. ΧΥΊ. 30, 31,1} υπαυ685- 
ἘΟΏΔΌΪΥ ΡοΪπίβ ἴο ἴῃ6 σδρεν! οὗ [ῃ6 
ἴοη [ΠῸ65, 85 τεϊαϊεὰ 2 Κίηρβ χν. 29; 

1 ΤΉ ΟἿΪΥ ὙΨΑΥ οἵ δνοϊἀϊηρ ἴῃς ἕοσος οὗ [18 ραββαρα, 15 

ΧΥΙΣ. 6, 23 ; 566 πάρ. χν!]. 20, ποῖθ. ΤῺ 
Β.ΠΏΓΏΔΙΎ το ΟΠ ΠΟἢ 5 ἴῃ Τπάρ, 11. 11--2 2, 
816 5 ΠΚΙΉΡΙΥ [{κε (Πο56 ἴῃ 2 Κίηρβ χν]!. 
7---23, 85 5 150 Ἰυάρ. 11, 1--ῶ, ἴο 2 
ΚΙηρβ χυ!. 35--29. Αραΐῃ, ἴπΠε ψΠΟ]6 
5611659 οὗ βίου δὶ Ὀοοῖϊβ, ἀονῃ ἴο 1ἢ 86 
δῃὰ οὗ [6 ΒοοΚΞβ οὗ Κίηρϑ, 15 Ἰουτηθὰ οἢ 
Οἠς ρῥΐδῃ, δῃὰ οδοῇ ὈΟΟΚ ἔοστῃηβ ἃ ρᾶτῖὶ 
οὗ οὔϑ ψῆο]6 ; [6 588Π1|6 ρδου Δ Υ Ὀεϊηρ 
ἰουπηά ἴῃ ἸΠοτα 411, ν1Ζ., [ὴ6. σοχ θη δίοη 
οἵ ἀϊδείποῖνα τρλικβ οὗ γστεαῖ δΔηθ αυ Υ 
Δηα ΟΠ ΡΊΠΔΙΥ (4. ». Τυανρ΄. 1. 21, 26 ; ν]. 
24), ΜΙ ρῆγαϑεβ δηὰ 4115] 005, Δηὰ ΘΧρΪΔ- 
ὩὨΔΏΟΩΏΒ, ἰηΠἀπϊῃοδῖῦνα οὗ ἃ τηυςἢ ἰαῖοτς ἀδία 
(6. σ. χν. 30, 21. Τῆς ωγιρίαποη, 
{Ποζείοσο, οὗ ἴλοϑα ὈοοΚΒ ἡ Π]Οἢ τοϊαῖο ἴο 
1Π6 φαγὶ θϑὶ Ὀσὴ65 ψουα Ὀεϊοηρ ἴο τῆ6 
δε οὗ ἴῃοβε τεϊδίηρν ἴο ἴΠ6 Ἰαϊαδϑὶ ἘΠΠ|65 

ἷ5 ὈΥ̓͂ Δῃ ΔΙ᾿ ΓΑΙΥ͂ οοπ͵ εοῖαγαὶ δἰ τεγαῖοη 
οὗ ἴδ ἰοχῖ, πΝ (186 δὐκ) ἴογ γε ([ὰς Ἰλη), 80 ἃ5 ἴο τῆλε ὑεσβεβ 20 διὰ 21 ροϊπί ἴο ἴῃς 58126 
ἰαπηΐϊηι5 (1 ὅδ. ἰν. 11). 



122 

ἰηοϊυάδοά ἴῃ [Π6 54π|6 ρἷδῃ. ὙΠ6 Βοοῖϊς 
οὗ ΕζΖτα, ᾿ἰὶ τῶαΥ Ὀ6 οὐβογνεοά, ΌὉΥ ἴ8:6 ψδγῪ, 
5 ἃ σοπηυδθοῃ, ποῖ οὗ Κίηρα, Ὀυϊ οὗ 
ΟὨγοηιοϊεβ. ΤΕΣ 15 ποῖ ἴῃς 5] ρῃ 65 
ΔΙΙυδίοῦ ἴθ ἴῃς Βοοῖϊκς οὗ υᾶρο5, ἴο ἴῃ 6 
ΒΔΌΥ]ΟΠΙΘ ἢ σαρονγ. ΟἿ Τυἀρ65. 11]. 
ς, 6, ἃ5 τορατὰβ [6 (δῃδβδῃϊα ΓΑσ 65 6 Ώ- 
τοηρά, λα [ἢ6 οσομίοχί, λΔῪ Ὀ6 σοϊῃραῖοά 
ψ ἢ ΕΖΊὰ ἰχ. 1,2. ὙΠ τὴ6 ἀῦονα ποῖθ5 
οὗ {6 ἄρτεοβ ἴῃς σηρμαρέ οὗ ἴῃ ΒοοΚ 
οὗ ΤἸυάρεθΒ. [{15 ρυτα δπά ροοά Ἡδῦτον, 
πηϊαϊηϊοά τι ΟΠ δ] ἀδίθταβ ΟΥ ῬΟΥϑι ΟἸΒΓῺΒ, 

Ῥθου 65 ἴῃ αἰβδγοηϊ ΘΟ! ΟΏ5 οὗ [ἢ 6 

[η6 ΟΥ̓ΡΊη4] ἀοσυμπηθδηῖβ ἤᾶνα Ὀδθῃ ῥ͵Το- 
βεινδά Ὀγ ἴῃ6 σοΙΏΡΙΟΓ, ἃ5, [ΟΣ ΘΧΔΙΏΡΪΘ, 
[Ππ6 ῥοῦ ασ νογὰς ἴῃ [υἀρ65 11]., [ἢ 6 ῥσο- 
ΨΟΙΌΙΑ] ΘΧΡΙΟΘΒΙΟΠ5 ἴῃ ἴῃ6 ἢἰβίουυ οὗ 
ΘΑΙΏΒΟΙ, ΒΟΙῚ6 ΑΥΔΙΏΔΙς ἔοσπὶβ ἴῃ ἴΠ6 50:6 
οὗ ᾿δῦοτδῃ ῥγοῦδὈΪΥ ρου ΑΓ ἴο ῬΟΘΙΓΥ, 
δηὰ βθνθῖαὶ νψοσγάβ ψΏΟἢ ΟΟΟΌΓ ὩΟΝΏΘΓΙΘ 
6156, Ὀὰϊ [Π6Ι6 15 ποῖ ἃ 581}6]6 ᾿πα!σδίίοα 
οὗ ἴῃς οσοἴτυρῦοι οὗ 6 ΗδΌτεν ὈΥ ΤΩ ]χ- 
ἴυτα τ ΟΠ] ἀθαη8. Μογσϑουοσ, βανοσαὶ 
νογάβ5 ἀπ ρῆγχαβεϑβ ἃτῈ ρθου τ ἴο 7υάρεο, 
ϑαγηθαὶ, δηὰ ΚΙΩρΒ : 85, ὀηφωΐγε οἵ 
7λε Ζονγα, ἄγοι ἑἰουμά ἴῃ Τυάρο5, 1. ΟΣ, δηά 
ἰτοαυθηΐ 1Ώ Σ δηὰ 2 ὅδ) : “47 ΟἹ ̓ ἥνε 
Ἰ]υάρεβ 1. 8; χχ. 48; δῃάὰ 2 Κίῃρβ υἱῖ. 
12; δηαὰ Ῥβαϊΐῃῃη ᾿ἰχχὶν. 7; ἢ ἀέ τᾶς 
αολαγεεά, Τυᾶρα8. 11], 25; 2 ΚΙηρβ 1. 17; 
ὙΠ. 11, δηα μον ἤοσα 6156. ὙΠ6 Ρἤγαβο 
2λε δ᾽» οΥ̓ ἐδέ 2ογά,  ὨΪΟἢ ἤτϑι οσουΓ5 
1ῃ [15 ὈΟΟΚ, 15 τεαυθηξ ἰῃ [ῃ6 ΒΟΟΚΒ οὗ 
ϑδη}16] δηὰ ΚΊηρ5, 45 15 ἴ[ἢ6 ἴθ πη οὗ 
Οοά, ἴογ ἃ Ῥτορμεῖ, ᾿υᾶρα5 χὶ. 6. 80, 
ἴοο, [υᾶρὲ 8 ΧΙΧ. 20, ΤΑΥ͂ Ὧ6 Τσοτῃραγοά 
ὙΠ Σ ϑϑτα. νὴ}. 8, 2 581:}, νἹϊ. 6, 2 ΚῚπρϑ 
ΧχΙ. 15, δηα 767. Υἱῖ, 25. ὙὙῆα δοοουηῖ 
οὗ Οἰάξοηβ δρῃοά, υἹ}1. 27, 16. ὙΘΙΥ͂ {π|κ6 
τῃδῖ οἵ ΤἙτοθοδτη 5 οαῖναβ ἴῃ 1 ΚΊηρβ ΧΙ, 
34. ΤὨδ ἴεττα ὔἤρμδε οἵ ζο, τχ. 6, 2ο, 
5. ΟἿΪΥ ἴουπμα οἰβονῃοῖα 2 Κίηρβ ΧΙ, 20, 
δηὰ τῆς ἡδιης Μη 15 ρου δσ ἴο Ππᾶάρ65, 
ϑδιΆι6], Κῖηρϑ, πὰ (γσομ!οῖθ5. Τα νοτὰ 
ζοτουεν, ἱπ: 46, οσσυΓβ 6᾽ϑον 6 Γ6 ΟἿΪΥ 1 ϑδτη. 
ΧΙ, 6 ; δηᾶ ἄχέ, ΙΧ. 48, ἸΏ 1 ϑδγη. Χὶϊ. 20 
δηαὰ Ῥβαὶγη ᾿ἰχχῖν. 5. 427ὲ ἐἀεἰτιογεα ζλερε 
ἑμΐο {266 λαμα ο77 ςροίέσγς, 156. ΟἿΪΥ ἰουηὰ 
7υάρ. 11, 14,2 ΚΊηρβ χν!. 2ο. ΤῊ τρεη- 
τίοη οὗἩ ἰδεηρτῃ οὗ ᾿υἀρεβῃ!ρ, ἀεαῖῃ, δηὰ 
ΡῬΙδος οὗ ΡιιπΠ8] οὗ "πάρα, ἴῃ βαςῇ ρᾶββαρεβ 
85 ]υᾶρεϑ Χ. 2--ἶὖ ; ΧΥῚ. 31, 15 5: ΠΎ1 ΔΓ ἴο 
86 τεοογάϑ οὗ [6 ΚΊΏρΒ ἴῃ βυοῇ ράββαρεβ 
ἃ38 2 ΚΙῃρβ Χ, 25, 36; Χἰϊ, 21; Χίν. 17, 

ΙἹΝΤΕΑΟΌΌΟΤΙΟΝ ΤΟ 

20, ὅτο. 7οϊῃαπι᾽!5 (Δ0]6, Τυἄρδ5 ἰχ, 8--- 
1, 15 51 Π}}}4Γ ἴο ἰῃδὶ οὗ ΘΕ ῃοδβῇ, 2 Κίηρϑ 
χῖίν. 9. ΤὨ6 ἀεδβογρίίοη οἵ Ποθοσδῇ, 
Τάροβ ἱν. 4, 5, 15 ΘΓ Ό Δ} ϑἰγηαγ ἴο ἰμδΐὶ 
οἵ ΗἩυϊάδῇῃ, 2 Κίηρϑ χχὶὶ, 14. ΤΠΘ [ηΐοτ- 
Θῃς6 ἴο ὙΠΙΟΝ ἰῃ656 δηὰ οἴπου βυςσῇ τα- 
ΒΟ ὈΪΔ ΗΠ 65 ζριαῖς, 15 [μδὶ [Π6 σοτηρ ]δίοη 
οὗ τὴ6 Βοοῖκ οἵ ]΄υᾶρὸ5 15 οὗ δρουΐ τῃς6 
᾿βδ 6 ἄρα 85 ἴῃδϊ οὗ [ῃ6 ΒοοΙκς οὗ ϑαπλοὶ 
᾿δηα Κίηρ, ᾿ξ ποῖ δοίυα ΠΥ τῃ6 ψοτκ οἵ 
ἴΠ6 5416 μβαπῃᾶ, Βυΐῃο δυϑοϊυῖε σοσίδίηγ 
'ὉΔη Ὀ6 ἀγηνοα δῖ, 

85 ἴὴ6 ᾿ΔῖοΥ θοΟΚΘ 416. ὙΠΕΤΟ 416 5. ΓΟ ἮΝ 

Ῥοῖ, ἰδαϊςαύίαρ, ἐπαὶ θϊδ ὙΕΙ͂ ψογαθ: οὗ “(6) ΟΗΑΒΑΟΤΕΚ. ΑΝῸ ῬΌΚΡΟΒΕ ΟΥ' ΤῊΣ 
ΒοΟΚ. 

Ιὴ [ἢ15 βδοσθᾶ ἢϊβίουυ ψὰ δῖό δὐυΐῃο- 
τιϊδίνοὶν ἰδυρῃϊ δὶ [Π6 στρογ] οδιι865 
ὍΕΓΟ, ἴῃ ἴΠ6 ᾿ηβίδησθβ σεοοσάθα ἴῃ Ἰἴ, 
ΨΥ ΠΙΟἢ Ἰοὰ το {πΠ6 []] ἀηὰ τίβιηρ ἀρσαϊη οὗ 
θοαὶ. Τὴ ῬΟΟΙς 15 ἃ τεοοτά οὗ [ἢς 
ΤΙΡὨϊδουβη 655, ἴῃὴ6 [418 11η655, δηὰ [ἢ 6 
ΤΏΘΤΟΥ οὗ σοα. Αραΐη, ἃ5 ἴῃ ῥγεϑβεγνδ- 
οι οὗ (ἢ6 5τ8 6115 Ῥθορῖς [Πσουρὴ 1ἢ}]8 
(ΤΟ Ὁ] ΘΟ 6 δηὰ ρεπΐοιβ ρΡογΌοΣ οὗἉ ΤΠ ΟῚΓ 
εχ βῖθησοα νγὰ5 Ὡοῖ 8η δοοϊἀθηΐ, θὰῖϊ 4 ρατ. 
οὗ σοά᾿β οἴδσγῃδὶ ρἰδῃ ἴοσ [86 βαϊναίοη οὗ 
ΤΩΔ ΚΙηα, 50 15 ἴῃ6 τοοοσά οὗ ἱἰΐ, δπὰ οὗ 
[86 τη 6885 ΌΥ̓ ΨὨΙΟὮ 1 γᾶ5 Ὀσουρῃηϊ δρουΐ, 
8 ἰηΐορταὶ ρογίοῃ οὗ ἴποβε ΗΟΪΥ ϑοπρ- 
ἴυγ6 5 ΠΟ. ΜΕΓῈ ρίνθη ὉΥ ἱπβριγαϊίοη οὗ 
αοά. Απὰ ποῖα ἴἴ συ Ὀ6 γ6]] ἴο σϑ- 
ΤΏαΥΚ, παῖ οποαὶ ἱπαΌ 65 1ηῖο [6 
Ὠυπηδη 15 ΠΙΙΘΏ Δ ΠΥ, δὰ 6 νᾶγουϑ 
Οἰσουτηβίδηςσοβ ὈῪ ΜΏΙΟὮ ἴἢ6 σΟΙΩΡΟΒΙ ΠΟῺ 
οὗ ΗοΙΪγ ϑδεηρίυσε νὰ8 ὈὉσουρῃς δῦουϊ, 
ἀο τοῖ ἴῃ ἴῃς 5]]ρ},65ὲ ἀσρτοα πρυρτ 115 
Πινίηθ οὨδγδοῖοσ δηά δυϊμοῦῖγ. ΤῊΘ 
ΘΑΙ. “15 Ὡοῖ 1655 ἴῆ6 ᾿ΟΓΚΙΊΔΏΞΏΙΡ οὗ 
Οοὰ Ὀδοᾶυδα γα οδῃ ἴσαςα ἴῃ6 ναγί δὰ 
δείίοῃ οὗ ἦτο δηὰ ψδῖοσ, ἤθαὶῖ δηὰ ςοϊά, 
ἔμπης δηά σἤδηρο, ἴῃ ὈΠΏριηρ ἰξ ἴο ἰϊξ 
ῬΓΟβΘης σΟΠΟΙΏΟΩ ἴοσ ἴῃ6 Παριϊλῦοη οὗ 
ΤΏΔῺ ; ΠΟΥ ἰ5 ἴπ6 ΒΙΌΪ6 1655 ἴῃς οτὰ οὗ 
Οοά Ὀδοδυβ6 Μὲ ΟΔ} αἰβοονοσ βοιὴθ οὗ [Π6 
τηϑίοθυίδ]5 ΨΏΙΟΙ ἢ 6 “ ΠΟΙΥ τηδὴ οὗ σοὰ " 
τη8..6 ᾿ιι586 οὗ ἴῃ σοηῃβίγυς Πρ ἃ ΓῸΓ (ἢ6 
156 οὗ [6 (μυτοῦ, ΤὨδ ἀεῖ4)}5 οὗ σοτ- 
ὈΙ] δος, ἀπηθχαίοῃ, δά ἀϊτοη, ἰτϑ 5] Δ (0 
Ἰηἴο ηοάστῃ ἰδηρταρο, δη 50 οἡ, [σου ρἢ 
ὙΠΟ ἢ ΔΩΥ ὈοΟΪΚ οἱ ϑετρἕιΓα ΤΔΥῪ Ὦᾶνα 
ραϑβθά, η0 τὔογα ἀδσοραῖδα ἴτοσ 115 Οἷα τη 5 
ἴο 5Ρεδᾶκ ἴο ι.5 ἢ δυο 85 “16 
γνγνοτάὰ οἵ Οοά;," τῇδῃ ἴΠ6 ἔδοϊ οὗ ρεῆ, οὐ 
ἸΏΚ, ΟΥ Ραυο;τηθηῖ, οὐ ἴῃ6 Ὠυτηδη ΠΠΡΈΤ, 
Πανίηρ Ὀδ6 πῃ ΘΙ ρΙογδὰ ἴῃ ττιηρ τ, Τὶς 
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ῬοΟκ, ἴδδε, τουβὶ Ὀ6 τοδὰ ἃ58 δὴ ἰηϊθρταὶ 
Ῥοσίοῃ οὗ ἴῃς Βιδῖ6. [τ “15 ῥσοβίδ]θ 
ἴοσ ἀοσίης, ἔοΟΥ τορτοοί, ἔοσ οοστεῦοῃ, 
ἴου Ἰῃβιπιοος ἴῃ Τρῃϊδουβη655." [Ι{ 6χ- 
Ὠ1Ρ115 [6 ομάσοιυ 8 5. ΓΕ: ρΊ ΠΙΟὮ ΤηΔ 
ΔΟ΄Ί 65 [ῸΓ ροοά δηὰ ρ]οτγους ὑοσκϑ 
ὙΠΘῈ ἢἰ5 [411 ἰαγ5 λοι μοϊ]ὰ οὗ ἴῃς (811}- 
ἔ]ὴο85 οὗ σοα, [τ φοχῃιθιῖβ, ἴοο, [6 
ἔξατῇι! Ρ611}5 ΨΏΙΟἢ [ΠΟΥ ἸησῸΣ ὯΟ 56 εἰς 
ἴου βαίθιυ ἱῃὰ ψεὰκ δηά ᾿πάοϊθηϊς οοτὰ- 
Ὀ᾽δηςσα ἢ τ[η6 ἀδιηδηάϑ οὗ 51η, ἰηϑιθδα 
οὗ ἴῃ ἃ ὈοΪὰ δηὰ υῃοοϊρσομβίηρ Δα ἢ6- 
ΤΟΏςσα ἴο ἴῃς ἰανν οὗ (τέ, [1{ ϑδο 65 υ5 
ὈΥ πραγ - Βαστηρ ΟΧΑΠΊΡ]65 ἴο “ ἄρδι τῆς 
ξοοὰ ἔἤρῃι οὗ [Δ1{Π," δηὰ “"ἸαὺῪ μο! ἃ οἱ 
Θἴθγῃδὶ 1Πἴς.ἢ 11 Βο] 5 ουὔξ ἴο υβ ἴῃ ἤριΓεβ 
πε Τρ ΠΥ νἹοϊοΙΎ οὗ ΟΠ γχβῖ ονοσ 811} Η!58 
ἴοα5, δῃηά 50 βεϊμηαῖθς οὐΓ οὐ ΒΟΡ6 οὗ 
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βῆλτιηρ Ηἰ5 νἱοΐοτγ, δηα δεϊηρ Ῥαγίδϊκουβ 
οὗ Ηἰς Κιηράοπι, ἤθη 411] δ ῃθ 165 816 
Ῥυΐ υπάογ Ηἰς δεῖ. 

ΤΠς οδοῖ 8]]υϑίομο ἴο 1 ἴὰ τς Νὰ 
ΤἸαβίδιηθηΐ δῖ ἴποβα ἴθ δῦ. ΧΙ 412, 
Ξ564., δῃηὰ Αοἴβ ΧΙ. 2οβ. Βυῖ [6Γ6 ἃ.6 
ἔγααυδηΐϊ τοίδγθησθβ ἴο [ἢ6 ὨΙϑἴοσ 65 ΠΟ» 
ἰαϊηθαὰ ἴῃ τ ἴῃ ἴῃ6 Ῥβδ]π8 δῃὰ ἴῇ [88 
ΡῬτορθῃεῖβ, ὅὃ6ε Ῥϑβδὶπχ ΙχχυἹ!. 56, ἄζο. ; 
ΙΧΧΧΙΙ, 9- τωλιωυ λκ ; ΟΥἹ. 34---4.5, ὅζα. ; 1541Δἢ 
Ιχ, 4; χ. 26: Νεἤθηλ. ἰχ, 27, ὅζο. 866 
Αἶδο 1 ϑᾶϊῃ Χὶϊ 9--Ἴἰ; 2 ὅδ, χὶ. 21. 
ΤΠ ΒοοΙϑβ ἴο ὙΠΙΟΝ 11 τοίοσβ ἀσὸ θη 6515, 
Εχοάυ5, Γονιτουθ, Νυῦοῖβ, Πεαυῖο- 
ΤΟΠΟΙΏΥ, δηά [Ὀϑῆπ4. 8566 Τυάζαβ 1. 1], 
1---3, 6---Ιο, 15, 20---23 ; ἸΝΟΙΣ, ΥἹ. 8, 
13; ΧΟΊΙ; ΧΙ, 13--.6; ΧΙ, αὶ; ΧΥ]. 17; 
ΧΙ. 20 ; ΧΙΧ, 22,24; ΧΧ, 26, 27, το. 

'παῖν αἀρκοκασακαακεοκανς, ππεκεπταπετηστσετεπετ ασρμκρείσσιν. ἄμε δανεηναεεεος πα ας φεπετοκησν ταεη 

Νοῖς Α. 

ΜΔΩῊΥ νεγῪ 40]6 οοπηπηθηϊδίοτα απ ἀδετϑίδπα ἴῃ 6 
δυθηῖβ ἴπ ἴῃς ἢτοῖ ομαρίογ, δἀπὰ ἱπ (ἢ ἢσϑὶ ἔνε 
νεῖϑθοϑ οὗ σβδρίοσ 1., 85 μανίην Ἤρεῖες σεν 
116 αἀδαίά οὗ οελμα, δαπὰ τὰ ϊηὶς ἰῃαΐ βοῦς οὗ 
ποῖ τ σα τοϊαϊθά ὉΥ απο ραϊοπ ἰῃ ἴπῈ Βοοκ 
οἵ Ϊοβυα. Βιυῖ ἴμαὶ ἴθογ τεαὶγ Παρρεμδὰ Ῥεΐοτε 
7οξυδ᾽5 ἄδαδαῖἢ ἀρρεᾶῦβ ἔσοπι ἴδ ς (ο] ον ηρ οου- 
δἰ ἀογαιϊ οῃβ : 

(1) [Ὁ 15 πγεδϑοηβ 6 ἴο σΌρροβο παῖ Τοβυα᾽ 5 
Ἰοὰρ 1Πἶἴπ οὗ 110 γεᾶῖα ραβϑθά ΔΑΥ ψἱϊδουϊ [ἢ 6 
065 τα Ἰκίπρ' Ροβϑεβϑίοῃ οἵ [ποὶγ γεβρεοῖἧνα ἰεγτί- 
ἴοτῖοβυ Μοζϑονοσ, ἴδῃς παγγαῖϊνα ἴῃ ἴῃς Βοοῖς οὗ 
7οβῆυδ ἀΞπΟΙΥ αθίστηβ ἰΠαἱ Γἀδῃ δηὰ ΕΡΗγαὶπι 
δηὰ [6 μα} -ΠΠ06 οὗ Μδηδϑβο ἀϊὰ ἴδε Ῥοϑ5- 
δεββίου ἰῃ ἴδε ᾿ς οὗ οσῆυα δαπὰ Ἐ]εᾶζασ 
(Τοϑἢ. χὶν, σ; χυΐ. 4; χϑὶ!. 4; χυἱἱ. 1). ΟΠδρίεσ 
ΧΥΪ. 1-3, σοε5 οὔ ἴο 540 ἴπμαὶ δον [ἢϊ5 ἴποσςε τε- 
τηαϊηθα βευδὴ {065 ““ἩἘΙΟὮ δα ποῖ γεὶ τεοοίνοά 
[πεὶτ ἐρὶ θ σαζβςον! απὰ Ἧμπὶ ἰόν οἰ ά τἤετη, 
βυϊηρν, Ηον ἸοΟΩΡ ἃΓα γὲ 5ἰδοὶς ἴο γρὸ ἴο ροϑϑ685 
ἴδε ΠΩΣ ψΈΙΟΣ τὰ [μοτὰ Παῖὰ ρσίνθη γοῖ ἢ ἀπὰ 
ΔΟΓΟΓΑΙΏΡΙΥ ννα τεδὰ ἰῇ οἤᾶρ8. χυ]ιὶ., ΧΙΧ., ΧΧ.» 
ΧΧΙ,, ΠΟῪ ἴποβα φονϑὴ {0658 γοοοίνοα [Ποῖ ἰπ- 
μοηϊδπος, δηὰ ΠΟΙ Του ἢΐσωβο τεοοϊνοά 
Τιιπδί!- ϑοσδ, ἰῃ Μουηΐ ἘΡἢγαῖπι, απὰ ὠἰυεῖ 
“λεγῶη, ἀϑπὰ νγὰβ8 ὀμγρέεα ἐλέγε (χχὶν. 30). Απὰ 
ἴμαϊ τῆς ἱπῃογίίδπος οἵ ἴδε βενθὴ ἰτδε5 ψὰ 8 
ὨΟῖ ΤΏΘΤΕΙΥ δοοὶρποὰ ἴο ἴδμετω, Ὀυΐ 
ἴδοτω, 15 {ΠΟΥ ονϊάεηϊ ἴσοπι “ἢς σἰαϊεϊηεηῖ 
(χχὶ. 43) {παὶ ἴῃς Ζ2ογα γαυε πρεΐο 75γαεὶ αὐ! ἐπέ 
ἐανκαἱ τυλίελ "7 σισαγέ ἰο ρένε δο ἐλεεῖν “αἰδῶ, σκά 
ΤΗΕῪ ῬΟΘΘΕΘΘΕΏ 17, πο ὈΜΕΓΥ ΤΗΕΚΕΙΝ, 
διὰ [ἢς 2 γα σανε ἑάονε γε γομμαὶ αδοι. Απά 
ἴθεῃ οπᾶρ. χχιΐ, γοθβ οἵ ἴο σεϊαῖς μον, ἰῇ Ἷοπ- 
δεσύδηοςεα οἵ [815 τεϑῖ, 2.25. 15 υἱεῖ ροββόββίοῃ οὗἁ 
δε Βο]ς Ἰαπὰ, Γοβῆπα ἀἰππιϊοοοὰ ἴῃ 6 Εδυδεπίτές 
διὰ (ῃς Οδάϊιος, δπὰ (δος μαϊξ τὴς οὗ Μαπαϑοθὶ, 
ἀπά [ἢογ τοϊυγηοὰ ἴὸ [πεῖς οὔτι ΠΟΙΒΙΓΥ δαϑί. 
οἵ Ἰογάδῃ : ἃ οἰτουτηβίαμηος σοῦ ρύονοβ οου- 
οἰυβίνεῖγ [παῖ ἴῃ πἰπο ἀπὰ ἃ παῖϊί {τῖρεβ τνοσε ἴῃ 
δοῖπαὶ ροβϑεβδίοῃ οὗ δεῖν ἱπῃμετίϊδμοε [ἢ δο- 

οογἄδπος ψἱ (5, οἰ δρ. χχὶϊ!, βρϑαῖζβ οἵ ἃ Ἰοῃὴν 
ἔπιε οὗ αυἱεῖ ροβϑεβϑίοῃ!. ρῥγδοδαϊηρ 7οβἤηνδ᾽ 5 
ἀεί; δἀηὰ Ἴοἤδρ. χχίν. γερτεβθηῖβ Τόβθῆυα 85 
διιση τ οηΐπρ' 411 (ἢ 6 {065 ἴο ΘΒΘΌΏοσω, δπὰ τΠδτο 
δα γεβδίηρ ἴμθπι, δἴϊεσ νυν ῖο ἢ (νοῖθα 28) δα ἰοῖ 
ἴπεπὶ αἴζῥαγί, ἐυεῦν »ιαῦ; τ ἀὲξς ἐμλόγίαρεξ, 
1 15 υἱοῦ! ἱπιροβοὶ]ε, ἐπογείογα, ἴμαὶ “δἴοσ 
[ὃς ἀεαῖι οἵ ]οβῆυα,᾽ [πάλῃ μου] Ὀς ἴῃς ἄχει 
ἴο ἐξὼ" βαροόλαδὰ οὗ δ]15 Ἰαπὰ (Τυάρσ. ἱ. 2). 

(2) Τῆι οχργαββίοῃ σιξνα ἐδ Ζογά (Ἰαὰρ. 1, 1) 
ἸπῚ 1658 [ἢ Ῥτεβθηςα οὗ Ὀοϊῃ 86 οἶν!] οἰιίοῖ δπὰ 
ἴῃς Ηἰρὰ Ρηβὶ, δἀπὰ ἤχεβ ἴῃς ἸΟΌΘ  ἴο ἴῃς 
Ρίδος Ψῆαγα ἴἢ6 ἱἀθοσηδοὶα γα8. ὙῈῈ ΔΏΘΟΓ 
εἰνεη ἴο [Ὡς 4φιοϑίοη νγὰ5 ἱτηση δ δον [Ὁ] ονοά 
ὋΡ ὉΥ ἴπ6 οοπαπαβὶ οὗ [ἀ8}18 ἰοττιοσγ, δηά 
ΞΡΘΟΙΔΙῪ ὈΥ ἰμαὶ οὗ ἴ6 ἰἢγθε 80π5 οἵ Απαϊκ ἴῃ 

εὔτου, δπὰ ἴΠ6 Δρρτορχδίίοη οἵ ῃοἷσ ἰϑυτὶ ΟΥγ, 
δηὰ οἵ Περὶ, ΌῪ (δ]ὲῦ (Τυάρεβ ἱ, 10-16). 
Βαΐ Το5}. χὶν. 1-15, τερτοάυοες (ἢ6 ὙΟΣΥ͂ 5816 
ἀείαϊ 5, ΟἿΪΥ τ [Π6 δαάϊτίοη οὗ ἴπ6 πδτὴδβ οὗ 
[ππ οἷν} στυ]οσ, δηὰ οὗ ἴῃς Ηἰρῃ Ῥυδϑβῖ, ἀπά οὗ 
{π6 ρίδος βετα ἴῃς ἴΑθεσηδο]α νᾶ 5, ΥἱζΖ., γοσλμα, 
ΞΕ καξαν, ἀπὰ Οίζοαί, δὰ ἰῃίοστηβ 8 ὃον πὰ 
Πινίμο αἀἰγεοϊΐοη σίνεη Ὁγ Ἰοἱ, {παὶ [ἀ δῇ 5ΞΒοιυ]ὰ 
[λα Ῥοβϑεϑϑίοῃ οἵ ἢϊ5 ἱπῃμουϊΐδησο ἢσγβί, νγᾶβ ἴοϊ- 
Ἰοννοὰ Ὀγ ἴμε σοῃπᾳυοβῖ οὗ [45 ἰοττϊοτυ, δηὰ 
δρΘοίΑγ ὈΥ ἴδδὶ οὗ (6 ἴῆγοα βοὴβ οἵ Απαὶς ἰῃ 
Ἡερτοη, δηὰ ἴπε αὐ ολ ὐδ αν νὰ οὗ [δεῖγ ἰεγγ ΟΣ 
δὰ οὗ Τ.εδὶΓΣ ὈὉΥ (ὑΑ]6ῦ, ἄς. ὍΤῃδ παιγβαίίνο 
816 ἰάθηῖςΆ], ἀπὰ 50 ἴῃς ἴπηθς οὗ Τυάρεβ ἱ, 1-1ς 
ἷ5 ἢχοαά ψ ἢ Δρβοϊαϊς οεγίαϊ γ ἴο [86 11 ξἰπδ 
οὗ ]οϑυα δηὰ Ε]δδζασ. 

(3) 11 μας θδεὴ βαἱὰ ὉΥ βοῖης [δαὶ ἐπβουρῃ [δ6 
σοῃηυεβὲ οὗ Ηεργοη δηὰ ὈΘΌΪΣ ἀγα τηδηιοηεὰ 
ἴῃ ]οβἢ, χὶν. δπὰ χν. 85 σεβυϊτπρ ἔγοσα (δς ρἱῆ 
οὗ ἴπεθ6 ῥίδοε ἴο (δ]εῦ ὉΥ Ϊοβῆυα, γεῖ (Π6 
δοίυ4] οοηαμακὶ οἵ ἴδετα ἀϊά ποὶ ἤδρρδεη {1}1} αἴϊεσ 
7οβδυδβ ἀθδίῃ, υ5ὶ δ5 ἴῃς οοπαιιοεοὶ οὗ 1,Ἔβ ἤθη, 
ΟΥ 1,αἰϑῃ, Ὀγ Τθδῃ ἀϊὰ ποῖ Βάρρϑὴ {111 ἴπ 6 εἶπα 
οἵ ἴδε Γπάρε5, [πουρῇ τεϊαίεά ὉΥ δπιϊοὶραϊίοη ἰπ 
]οβῆ. χιχ. 47, 45. Βαϊ ἴ[μαξ ἴδε δοίυα] οοπηυεςὶ 
οἱ Ηεῦτοῃ δηὰ Τοδὶγ αἰά ἰακε ρίαςς ἰῃ ἴ8μ6 
Βἰχί ἢ γϑᾶσ οὗ [οβυδ᾽5 ρονεγῃτηςῃῖ, 15 ργονθὰ ἴὸ. 



124. 

ἀετηοπβίτδοῃ ὉΥ (α]ορ᾽ 5 βρεθεῖ ἴῃ Τοβῆ. χῖν. 6- 
12... Ηε ἴδοτα ῥ]εδὰβ ἢ15 ὑπαϊηγἱἰϑῃοα 5 θη ρτἢ 
αἱ 85 γεϑῖβ οὗ ἃρο 85 ἃ σεάβοη ΨὮΥ ὯὮς ββου]ὰ θ6 
Ῥοτπηϊ ες ἰο αἰίαοῖκ [6 δοῃ8 οὗ Απακ. Τὺ 51}- 
Ο56 ἴῃαἱ Βα ἀείειτο (μ6 αἰδοῖ βοῦς 30 γεδῖβ 

15 ΒΙΠΊΡΙΥ αὐβυχὰ ; διὰ ᾿ξ 18 αἷἰθὸ σοῃίσαιυ ἴο 8]] 
Ἀκὰ ἘΠ ἴδδὶ Οαἰορ 5ῃουϊὰ ἢᾶνα δυγνινεὰ 
οϑυδ; ὙΏ116 ἴΠ6 τηεπίίοι οὗ ἰδ Ξςἰτεηρίῃ δηὰ 

τῆς γῆ οὗ Ὠὶβ ἀδυρῃίον ἴο ΟἸμμἶο] Ῥσγονεβ (Πα 
ὙΔδὶ 5 βαϊὰ 15 βαϊα οἵ (αϊεῦ δοροομαίγ, διυὰ 
τδηποῖ 6 υηἀοτγείοοά οὗ Πἷ5β ἤουδε οἵ ἀδοοοεπάδῃϊβ. 

(4) Τῆς 115ὲ οἱ ἰσψβ οοπαυοτεὰ ἰπὰ οβη δ᾽ 5 
Ἰϊδμηθ, ρίνθοῃ ἰὰ ]οβῃ. χὶϊ. 9-24, σου ρτϑεβ 
]επιβαίθ, Ηδερτγου, ᾿ εν, ΗΠ οστηδα, δηὰ Βοιε], 
8}1 οὗ ὙἘΙΟῺ ὅσα δηυτηεγαῖθα ἴῃ [υἀσ΄ ἰ. 85 (Δ κθὴ 
δ Θοσυσηῦν ἴο ἴῃς ΘΡΟΝΥ δῖ ἕομδΡ. ἱ. τ, ἤλο 
σλσδ ρὸ μῷ γε αραΐη ἐδ (αηπασηέες 1 ἀπὰ ἴὰ Κ6 
ΤΩΔΏΠΟΥ ἴῃς ΟΙ ΒΕΓ οὐζϊε8 δῃηυτηεγαϊεα ἴῃ (ἢἷ5 ἢγϑί 
οδαρῖοσ, νἱζ, Οδζα, Αϑκείοῃ, Εκτοῦ, Βεῖ- 
δῆσδηῃ, Ταδπδοῖ, ἤοσ, Μεριάάο, σοζου, Κιϊσοα 
(Καιίδῖ), Νδῆδὶοῖ, Αςῆσιθ, ΑΡὮΒΪΚ, ἘΘδΟΡ, 
ΒΘ ἢ -5ηδηγεδῆ, Βοι ἢ -ἀηδίῃ, δ ͵δαίοη, δῃὰ 5}84]- 
ὈΙΠ), ἀγα 8}1 τηεηϊοηεα 85 ὉΪδοθς ἰδίζεη Ὁγ [ἴῃς 
1ϑβγδδὶῖθβ ἴνν [οδῃυδ᾽ 5 ΠΠ εἴης ἰὰ [ο5 ἢ. χν.ΧΙχ., 
διὰ (ς (τῦᾶ] ογάογ ἴῃ ὑψοῦ (ὮΟΥ σὰ Ποῖα 
πδιηοά---[ἀδῃ, Τοβερἢ (Μδῃδϑθεἢ δπα ἘΡἢγαδὶ πὶ) 
Ζεῦυ]υπη, Αϑδοσ, Νρδίαὶὶ, απὰ Π δσ---οοτγοβροη 8 
ΦΧΔΟΙΥ ἴο ἴδαὶ οὗ [πεῖν ἰοί5 45 γίνϑη ἴῃ [οβἢ. χν." 
ΧΙΧ, 

(5) Τῆδ τιθηϊτίοη οὗ ΟἸΙρ ΑΙ αἱ Τυάρ. 11. 1, 
Ῥοϊηῖς αἰ ΕἾ ἴο Ϊοβῆυδ᾽ 5 ᾿ἰεῖῖπιθ. ΟἾραὶ 
785 ἴῃ 5εδὶ οὗ [ἢ6 ἙσΔΡ οἵ [Ξ5γϑεὶ, οἵ [Ὡς ῥσεϑθῆςα 
οὗ Ποβδυα, οὗ [6 Ταῦεσπδοὶθ, δηὰ οἱ Ἐ]θδζαυ, 
ὋΡ ἴο [6 ἔμπης οὗ [ἀδὲ ἀπ ἘΡρῃγαῖτη ᾿αδϊκίηρ 
Ῥοββεββίοη οὗ {δεῖς ἱπμοσίίϊδηςς (7 οβἣ, ν. 10, 
χ. 6-9, 16' 43). [τ νᾶ δὲ Οἱ ἴ4ι (αὶ: Ὁ 
δηᾷ (ἢ6 οὨ]Πάγεη οὗ [υἀδῇῃ οὈϊαϊ πα Ρεχιβϑίοη οὗ 
7οβμυδ ἴο 5εἶζε Ἡῦσγοι (] 05}. χὶν. 6). Αδεσ πα 
ΘΈΡΟΣ δὰ ΘΒεομοπὶ Ὀεοδιης ἴμε πεδά- αὐτοῦ 
(7081. χνἱϊ. 1-1ο0, χίχ, 61, χχὶ, 2, χχὶὶ, 9-12, 
ΧΧΙν, 1), αηὰ γγα ἤδΔΥ 50 τῇοσὸ οὗ Οἱἶραὶ {11 τς 
εἰπια οἱ ϑαϊηυεὶ (1 881}. υἱῖ, 16, χὶ, 14, ἄς.). ΤΕΣ 
τηθητίοη, ἰπεγείοσε, οὗ ΟἿ]ρ8] 45 ἴῃς ρας ἴγοπι 
ψεηος ἴπΠῸ ἍΟ δοοοπιρδηΐϊοα [Π6 σΑΙΏΡ, 
ὙσΩῖ, ἰθ 8Δη ἱπῃρογίδηϊ ποῖ οἱ (ἰτη6, δπὰ ἤχοϑ 
ἴῃς ἰτδηϑδοϊίοη, τ ἤοσα 8}1 (ἢ6 οἴδοσ ἀειαὶὶς αἷςο 
Ὦχ ἴἴ, ἴο ἴῃς ΘΑΥΙΥ Ῥαχγί οἵ Το βυδ᾽ 5 σονεσημηθηῖξ. 

(6) Τα δῃρο]᾽5 τ 6 αἱ 1, 1- 5 ἰδ Ὡοζ ΟὨΪΥ 
ἢχεὰ ἴο ἴπε ᾿εϊίμας οὐ οβῆυα ὉΥ ἴδε οτος οὗ 
νεῖβα 6, οοτηρασοὰ σἱτἢ []ο5ἢ. χχὶν. 28, Ὀυΐϊ 411} [ἢ 6 
οἴμεσ ἀείδὶ]α ἰάθη ν ἴῃς οοοδβίοη οὗὨ ἰἰ8 ἀ δ᾽ ν ΥῪ 
ψ ἢ (ἢ6 ΔΘΒΟΙΩΘΙΥ͂ βροόΐκεὴ οὗ ἴῃ οϑξῆ, χχὶν. 
ΤΏυς, “(ἐδ τυργαἷς 97) (ἐς Ζογα τυλέελ 37 “ῥαξέ 
με τ... (Τοβἢ, χχιν. 27) δπά (πεῖς ἴσας δὰ 
ΟἾΪΥ αχρ ηδίίοῃ ἴῃ “ἠδ τυογἶ;᾽" ΜΏΪΟΣ “2.6 
ὥρμρεὶ οὗ ἐὰέ Ζογα τραξέ τρίο αἱ ἐλ ελέϊάγεορ 
ΟΥ̓ 2 γαε" (Ἰυάρ. 1... 4), “Βεγα [6 νεγθδὶ ἄρτϑε- 
τηοηΐ οὗ ἴῃς ἴνο 65 15. ΨΟΥΥ 5 ὙἹΚίηρ 
να ἰοασῃ ἔσγοσι Τυάρ. 1. 4, ἴπδὶ αὐ 2λὲ ἐὐέϊαϊγενε 
97 2 »γαδὶ ετα Ἀ5ΒοΤ Ὀ]Θα τοροῖθοῦ αἱ [Πϊ5 {π|6. 
Βυϊ ΒΟ ἴΠδῪ οὐπια ἴο Ὧδ 50 Δ5βθ Ὁ] ἃ να ἅττα 
ΟὨΪγ Ἰἰηίοττηθά [ο5ἢ. χχὶν. 1,2. Αγραΐη, ᾿γὸ τοδά 
δἱ Τυάρ, 11. 5, [δι τάεν ταεγίβερα ἐλέγε ὠγεΐο ἐλ 
1ογά, ΤΏδΥ ψεγα, ἰπεγείοσε, πᾶσ ἴοὸ ἴῃς ἰδθοῦ- 
ὭδΔοϊο, Βυΐ ΤΠορῆυα ἰηΐοσπιβ ἃ8 ἴμδὶ ἐλέ “ἤθη δ 
ὙἸοἢ μὰ ἀδαγα αἱέ ἐἀδ τοογάς οΥὙ δὲῪ Ζογά 
εὐλῆελ 412 φβαξεέ μη 15, Ὅα5 8εῖ ἋΡ τ "γἷ27 ὧν 
οαξ δαί τοᾶς ὃν “ἦε ταμείμαγν οΥΓὙ ἐὰέ Ζογά 
(χχίν. 26), δηὰ πὶ [6 Δ55Ἔ  ὉΪΥ τνᾶβ με] ὰ δωγε 

, ἼΒοῆ 

ΙΝΤΕΚΟΒΟΟΤΙΟΝ ΤΟ 

Οοά (10. νετβεὲ 1). Ν᾽ ε τελὰ δραΐη αἱ [οϑξῇ. χχὶν, 
14-25, οὗ Τοβδυδ᾽Β δαγπεδὶ Ὄχῃοσίδ[ους ἴο [86 
ΡῬΘΟρΡΪδα ἴο Ρυϊ ΑΨΑΥ βίσδηρα δὰ “εγὺφ 266 
Ζογά, Ἰαΐρ, ἷϊ, 7 τεοογὰβ ἴῃς οἴεοϊ οὗἉ ἴῃοβς 
Ἔχβογίδοῃβ, ἴἢατ ἴῃς Ῥξῦρ ΙΕ ἀϊὰ “εῦῊέ δε Ζογά 
8}1} (6 ἀδγΞ οἵ Τοβῆυδ. δ ἴο [8656 σϑιῃατὶ- 
ΔΡΪῈ οοἰποίάεῃςεξ ἴῃ ἴδ6 ἴνψο παισαῖίνες ᾿ξ ἰς 
εὐάεὰ [δαὶ [ΠΕΥ ῬοΟΙῺ οἷἶοδα σἱτὰ (ἢ6 ἐζδρδίεα 

παρ Ἰπῦ ποῦ ΘΝ ὈΣΠ ΤΙΝ »ΎΠΝ ΓΟ.) ἀνε 
Ω ζεί ἐλε ΜῈ φῸ. .«.. ΦΌΦΨ για ἴ0 δὲς 

ἐμ λεσέίαηεε (Ἰ οὶ. χχὶν. 28, Τρ. 11. 6), ἰξ ἰ5. ἰπη- 
ῬΟΞβῖ0]6 ἴο ἀουδί (μαὶ [υἀρ. 1. 1-ς Ὀεϊοτρβ ἴο 
ἴὰς 1Ππξτης οὗ 7οβυα. 

(7) Τιια ἔοτος οὗ 411 ἴ6θ6 σεδϑοηβ ουϊπχὶηαῖος 
ἴῃ (86 ἔδοϊ [δαὶ ἴῃς δοοουηὶ οὗ [οβυδ᾿β ἀδθαῖῃ 
διὰ Ὀυσία! δοίιδ!]}]ν [Ὸ]]ον5 δ Τυάρ, ἱὶ. 6-9, 
Βεῖηρ ρσίνεη ἴῃ ἴδ ἰἀΘΩΠ1ς8] νγοσάβ οἵ οβξῇ. χχὶν. 
29-321. Τθα οοποϊυβίοπ ἔτοω ἴῃ6 Ὑψ10]6 15 
οογίδίῃ (παῖ (Π6 ἀνεηῖβ ἴῃ οἷ. ἱ. δηὰ ἰϊ. 1-6 4}} 
Ὀοϊοηρ ἴο Ϊοβϑυδ᾽β 1 εϊϊπηθ. (ες ἴδε ποίς οπ 
7ιάρ. τι. 6.) 

(δ) Αποῖποσ ΨΥ οὗ ροϊπηρ δὲ τῆς 58π|6 σοϑυ]ῖ 
ἧς [Π1|5. 1 νὰ βἰατί ἔἴτοιῃ Τυᾶρ. ἱἰ. 8, Πότε τῆς 
ἀδθαῖῃ οὗ Τοβῆυα 15 χεϊαϊε, δηὰ ρὸ Ὀδοκνατγάς, 
ἴξ Μ}} θὲ ἰουπὰ [παὶ ΘΥΕῚῪ δἰαϊοηθηϊ ἰ5 ἀς- 
Ρεμάεηϊ ἀροη ἴμαὶ ψὨΙΟὮ ἰσωπηθαϊ δῖε ῥγθοθάες 
τ, ὙΤδυ5, [86 δἰαϊεηιεηϊ ἴῃ γετβαβ 7 δῃὰ 8 ἀερεπᾶς 
ὌΡΟΣ νεῖβα 6, 85 15 δδεη ΟΥ̓ Οοσωραπηρ χχὶν. 
258-20. ΤΈς αἰδτηΐθοαὶ οὗ ἴῃ 6 ΤὨ]]άτγεη οὗ ἰ5γδεὶ] 
ἴῃ νσβα 6, ἀροὺ {πεῖσ ἈΞΘΟΤ ὈΪΥ ἰῃ νοσϑα 4; {μεσ 
ΔΒΘΘΕΙΏΡΙΥ ἰῃ γοῖβα 4, Ὡροὴ [Π6 τησββᾶρε οἵ ἴῃ 6 
ΔΗΡῈΪ ἴῃ ἰϊ. 1-4. Τῆς τησβοαρο οὗ ἴῃς δηρεὶ ἰς 
ἰουπάεὰ ἀροῦ ἴῃ τπαϊδοοπάποϊ οὗὨ [με [5γϑε!ἰτες 
πε ἰ, 27-36 ; [δαϊ τηϊδοοπάυςὶ (ο] ον εὰ 

οὗ Βεη)διπιΐῃ, 89 δρρϑᾶσβ ΟΥ̓ σοτῃρασὶ 
Ϊ. 27 τὰ οἰ, ἱ. 21. Βεη) δηλ ἑαϊϊυσε ἴο οπεὶ 
ἴδε βυοοθβ5 οὗ ζ δα, ἰ. 10-20, 85 δρρθατβ ὈΥ͂ 
ἃ ΠσοΙρΑΓ5Ο. οἱ 7οβἢ. χν. 12, 63. 6 8ςοεδϑ5 
οὗ Πυάδῃ ἴῃ 1, 10-20 [Ὁ] ον ἴδ6 οδρίυτε οὗ 
]επυβαίθειη ἴῃ νϑῖθα 8, 85 Δρρϑδτβ ὈῪ ἴδε ψοσὰ 
φεγιυαγ ἴὰ νεῖβα 9θ. Τῇ] οδρίυτα οὗ [ογυϑδ] τ 
ἴῃ νΕΙΒῈ 8 10]]ονγ5 ἴπῸ σομλΐὶηρσ ἰο [εγυβαῖθπὶ ἴῃ 
ὙΟΙ͂ΞΘ 7, 85 ἴῃς σοτηϊηρ ἴο [Θγυβα δηλ [0] ον 5 ἴῃ 6 
ἀείεαϊ οὗ Αἀοπῃὶ-θ6Ζοῖκ ἴῃ νοῖβα 6; δῃηὰ (ῃε ἀοίεαϊ 
οὔ Αἀοηϊΐ-Ὀεζεῖὶς ψὰς οοηθοαυοῆξ ὑρορ [υάΔἢ 
Βοΐῃρ ὑΡ ἤτξξ ἰῃ οὐδάΐεηςα ἴο ἴπς Ι,οτὰ ἶβ ΔΠςνΟΣ 
ἴο ἴῃς ΘΠΑΟΪΤΥ ἴῃ νεῦβῈ 1. 80 {παῖ ἴδεσε 18 ΔῺ 
ὈΠΌΤΟΚΘη ΤΠδῖη οὗ σοηβδουῖϊίνα δνεηῖβ ἴστοπι ἰ. Σ 
ἴο 1ϊ. 8, ἴς Ια5ῖ οἵ ψἢϊς} ἰ5 ἴπ6 ἀδαιϊῃ οἵ Τοςδυδ. 
Ἡον ἴδε εχίϑιίησ σοηδιβίοη ἄσοϑθ, διὰ δον ἱξ 
οὐρῆϊ ἴο θα οοττγεοῖςα, σδῃ ΟὨΪΥ Ὀδ ἃ τιδίίε οὗ 
πποογίδ! σοπ)]εοΐυτε. Ι{ [Π6 ἢτδὶ ομαρίοσ νγὰ5 
ἴῃς 5648ε] οὗ ἃ παιγαῖνε νν ἰςἢ, {κα 7οβἢ. χίϊὶ., 
δά πηεπιοηεα ἴῃ6 ἀϊΞισ θυϊίοι οἵὗἩ ἔς ἰαηὰ εδαϑῖ 
οἵ ]ογάδη διμοωρ (πε ἔνο ἢ δ] {τες ὉῪ ΜΟΞΕ-Ξ, 
πο [ἢ15 ἢχοῖ ἄν ἴον τηὶρῃϊ παν Ὀδρυη, λύσιν 
φεῦ ἐλ ἠεαίὰ 977 ΜΟΞ5Ε5, ἄς., δἀπὰ 2 70:ε: ταῖὶρῆξ 
ΘΑ 5} γ να θδθη ομαηροὰ ἰπῖο ϑουμα ψΏδΣ τῆϊς 
οδδρίον νγνὰ5 τηδᾶὰς ἴῃς Ὀορὶπηϊηρ οὗ ἴῃς Βοοκ οὗ 
]ὰάρες. 1 “ἔἄἥοτες ἰβ τοδὰ ἰηβιεδὰ οὗ ἐπα 81} 
αἰ που ΠΥ ἀϊβαρρεατβ αἴ οθοα. Βαῖ ἰΐ 7υὰνρ, 1. 1 
νγ85 ἴῃ δοαιεὶ οὗ [οβὶ, χχῖν. 31, ἴδῃ ἰξ ψου]ὰ 

ἃ Ἴδετε ἰς ποϊμιὴς ἰῃ ]Ο5Ὁ. χχίν. ἴο ἱπάϊςδλιῖες ἔδαι ἵξ 
οἴϊοννβ σμαρ. χχῖϊ. ἰῃ ογάεσ οὗ εἰπης, οὐ τῆλὲς τῆς τὨΐηρς 
τεϊαϊεὰ ἰπ ἰδ παρρεπεὰ δἵ ἴτς οἷοςς οὔ ]οβυδ' 5 ̓ς. Οἱ 
ἴῃς ΘΟΠΊΣΑΓΥ, (ΠΟΥ δΓγα πιοτα πυἱ αἷς τὸ βογης {πῆς Ὀείοτε 
τῆς αἰΞιηδδαὶ οἵ Ἐσδυδεη, Οδὰ, δαπὰ τῆς πα! στὶς οἵ 
Μδῃαλβεοῖ, ἴο {πεῖγ ον δοῖηεε, [ὲ ἰ5 τοπιδεκαῦὶς τῆδι 
)οβερμυβ εἶοθεβ Βἷς δοοουηὶ οὗ ]οσβυδ'κ ᾿ϊΐς χὰ ὅα 
ἐνςηῖο οὗ οἤδρ. χχὶϊὶ. 



ΤΗΝ ΒΟΟΚ ΟΕ 00 δσοαοβ 5. 

ΚΘΟΙῚ 85 1 (Π6 ποτὰς σμα οὐ {Δὲ ἀραίᾷ οἵ 
»οεάμα ἡ εαρε βῃου]ὰ γσὸ οὐ δἱ ἰϊϊ. 7, 
7λαἐ ἐλ ἐλέϊάγρε οὐ Πγαεῖ σα] ευΐ, δς., απὰ τα 
ἴῃς ἱπίεπηοαϊαϊο τηαϊΐοσ δδὰ ροὶ ἰπϑεγίοἀ Ὀεϊσοθη 
ὉΥ͂ δοῃς δοοίἀ διαὶ οἸτουσ. ἴμε Ρτεβεηϊ σουτυρ- 
ἴοῃ οὗ ἴπα ἴοχί 5 οοσζίδϊπ ; ἴπ6 Τοοστοοῦοι, οὗ 
ΓΟΌΣΒΟ, 5 Ὁποογίδὶ πῃ, 

Νοῖο Β. 

ΤΈς οἱ οΥ τοβοι ὉΪδηοοβ Ὀεῖνγεοη ἴπ6 Ῥτγοίδος 
δηὰ ἴῃς Αρρεμάϊχ αἵ ἴδε [0] ονίηρ. 2 γέ, 
ἰπ τοραγὰ ἴο βυδ)]εςῖβ ἰγοαϊεὰ οὗ; (σ) ΚΝ 829 
ἃ Ῥτουλίῃοηϊ οἷδος, ]υάρσ. ἱ, 1-21; 50 ἢ6 δλ5 
χχ, 18 (ςοηρασα ἴῃς Βοοῖς οὗ Ἀπ.}}; δπὰ 86 
ΗἰβίΟΥΥ ἴῃ Τυἀρ. χὶχ. τεϊδϊεβ αἰ5ο ἴο Βει] μοτη- 
υάρῃ, δια ἴο 7εγάβαϊθτα, οὐ [ερυ8, ἩΒοτδαΒ 
υὐδὴ 8. ὈαΓΕΙ τηοηϊοποᾶ ἱπ (ἴῃς οἴδετς ρατί 

οἵ τῃ18 Βοοῖς. Τῇ Πἰβίοιγ οἵ Ὁ δῃ᾽ 8 ταϊρτδου, 
ἴοο, ἰ5 δοῖυ δ! }γ θερσυπ Τυάρ. ἱ. 34, ἀμὰ οοππυοα 
ΧΥΪ, 1-21. Οοιηραγα ]οβῆ. χὶχ 47. (ὁ) ΤὮς 
ΦΌΝΟΥ οὗ {πε 1,οτὰ, δπὰ ἴη6 δῆβνεσ ἱ. 1, 2, 15 
ΠΟΑΣΙΥ ἰάδηζίοι] ἱπ ἔοσα δπὰ σψογάβ τὰ ἴδπαϊ 
ἷμ οἷν, χχ, 26-28, δπὰ [πε ρῆγαθα “"} ὉΝ Ὁ 
δ Ρεουϊασ ἰο ἴδπεθε ἱνο ὑδέδαρες, (οὴ ΤΏς 
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Ῥοϊ σαὶ ἀϑροοὶ οὗ Ιϑγβεὶ ἰβ βίη ἶασ ἴῃ οἷ. 0 1, δοδ 
[γουρμουϊ ἴῃς ομαρίετ, δῃὰ 11. 4, ψἱτἢ ἴπαὶ 
δίνδῃ ἴῃ (ἢ Ἰαϑῖ ἅνε ομπαρίογδ, ΥἱΖ., ἃ δεπιοοσγαῖῖς 
οὔθ. Ὑδοῖο ἰβ τησηὔοη οἵ πεὶῖδοῦ Κίηρ, ΠΟΥ 
)υάρε, ὯΟΥ εβα τὴ τ “16 κα ὐτόξη οὗ 15τ86]" 

ἀνειγτίηνσ. ( ΘΟρΥΡ Ὁ] δῃὰ διατὶ αυατίδῃ 
ἀεῖαὶϊβ οὗ [86 βαπὶθ ἀν βαᾳ αμτῶι ἴουπὰ ἰῃ Ὀοϊὰ. 
566 ἱ. 26 οοτηρασδὰ ψἱτ χυὶὶ, 28, χχὶ. το; ἱ. 22, 
24 ΜΠῈῺ χχὶ 21; ἱ. 11, 17, 23, 26, οοἵὰ 
ψ ἢ χνὶ. 29. (Βαυϊ 566 4150 χνΐ. 31.) «δεσμαζ», 
ἴῃ τοραστὰ ἴο [06. υξὲ οὗ ψογάβ δῃηὰ Ῥῆγσαβεβ. 
Το ἰβ ἃ πιαικοὰ σνεγδαὶ τηδϊ Ὀεϊγοδη 
ἦν. 1 δῃηὰ χχ. 18; Ῥεΐψνοοῃ 1. 4 δῃὰ χχ, 28 ; 
Βεΐτγθαι ἰ. 27, 36 (τυσωμα ἀτυεϊδ, διὰ χνὶϊ. 11 
(ερρεέεηζ ἐο ἀπυεῖ); Ὀεῖνγδδη ἱ. 8 (“εἴ ο». 3γέ,----ὰ 
ὉΠΟοΟΙΏΟΏ ΡὮγαβ6 Τουπὰ ΟἸἹΪΥ εκ 68 δἱ 2 Κὶπρβ 
Υἱἱ. 12, Ῥ, ἰχχὶν. 7) δῃᾷ χχ. 483; Ὀεΐτεεῃ ἱ. 8 
(ενεῤξρε ἐξ τοίτὰ ἐλ εὖσε οὐ ἐλε σιυογα) ἀπιὰ χχ. 48; 
Ὀεΐνδδῃ ἱ. 21 δηὰ χίχ, 10 (μμῶο “δὲν ἀαγ, οοπι- 
Ῥᾶσζε χυϊϊξ, 30); δπὰ Ὀεΐγθθῃ ὶ. 12 δὰ χχὶ. Ἱ, 14, 
18 (γίνε ἀὲς ἀὐσεερλέεν ἐο τοί); ἴο ὙΓὩΪΟΝ ΤΥ 6 
δἀάἀφὰ οῃ6 ΟΣ ἴνγο ρτατησηδῖςαὶ ρθου] τ 65. Τὸ 
[Π656, Ῥεῦθδρβ, συ αἷ5ο Ὀε δάἀάεὰ ἴδε ἀἰπεϊποὶ 
τοΐεσεῃος ἴο 41} [ῃς νεῖν 065 ἩΒΙΟἢ οἤδγας- 
(ετῖζοδ οἷν. ἱ, ἀπὰ χίχ, 29, χχ, 1, ἄς. χχὶ. 2. 



ΤΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕ 006Ε5. 

ΓΟΗΑΡΤΕΒ Ὶ. 
 781ε σεῖς οὗ μάαλ σπα «δένιεον. 4. “4 6ἴ0᾽11- 
᾿ς δεαοῖβ ἡμσέέν γερά, ὃ ϑεγιαίεε ἑαξέρ. 

10 δ 72ὑγορ ἑαξεπ. τι Οἰἀμίεὶ λα «Αελταλ 
ζο τοῦε 32»ν αξζέμισ 9. εδίγ. 16 7ΤΑσς Αἴερίες 
εἰτυεϊέ ἐπ σμάαλ. 1τὴὺὴ ἴογρεαλ, σαζα, 41: ζεέ- 
ἕο; αμα Ξένος ἐαξεμ. 21 71: αεῖς οὗ Δ ε;:- 
7α»ιῖρ. 22 ΟΥ̓ 4ἠφ ἄσετο οὐ )οεεῤά, τυάο ἐαξέ 
Βελ-:ε., 40 Οὗ Ζεδμέμπ. 341. ΟΥ̓ “4τἀεγ. 
43 Οὐ ΔΝιαῤῥία. 34. ΟΓ απ. 

ΟΥΝ «ἴεν τες ἀδαῖῃ οὔ Ϊοβῆυδ 
ἴξ ςᾶπηθ ἴο ρᾶ88, ἴῃαῖ τῆς (ἢ}]- 

ἄγεη οὐἩ βγδεὲὶ δϑκεά τε ΓΟΚΡ, 88 γ- 
ἵπρ, ὟὦΏΟ 5}4}} ρὸ ὕρΡ ἔογ υβ ἀραίηϑβι 
τῆς (ὑδηδδηΐϊϊεβ βγϑῖ, ἴο ἄρῃς δραϊηϑβί 
τῃετιὶ 

ΟΗΑΡ. 1. 1. 4ὲγ ἐδ ἀραὶ οὶ “οεῤμα.} 
Βυΐῖ ἔἴτοπι ἴ. 1 ἴο 1. 9 18 ἃ σοῃϑοοινο ὨΔΓΤΆ ς΄ 
ἄνς, ἐπάΐηρ νὰ ἴῃ6 ἀδαῖμ οἵ [οβϑῆυδ. [{ 18 
τ μογαοΐίοσε ᾿πῃροβϑίθ]ε τμαῖ 1ἴ δου! δερὴπ 8 
τε ἀοαῖβ οὗ Ϊοβυα. δ66 {86 [ηἰτοάποίοῦ, 
ΟΤῈ Α. : 

αοξεά ἐρε 7,.ογ4.1] ΤὮδ ρἤγαϑο 18 ΟὨΪΥ ἔουπὰ 
ἴῃ ὑκάσει ἈΘΥο, δηὰ Χχ. 23, 27. 866 1 54Π). 
χῖν. 17, ΧΧΙΙ, το, ὅζο. [ἴ νγᾶ8 ἴ86 ῥσίνι]θρο οὗ 
{86 οἷν} τυ ]ογ, ἴο ΔΡΡΙΥ ἴο {86 Ηρ Ρυίεϑί 
ἴ(ο Τσοηϑ}ξ ἴοσ δἷπὶ [Πτῖπϊ  δληὰ ΤὨυΠσΩ, 
Νυχα. ΧΧΥΪ. 21. [Ι͂ἢ [οβδῇ, χίγ. 1, χυὶ. 1, 10, 
ΧΙΧ. 51, ψὙὰ Πηά Ϊοβιιια Ἔχογοϊβίηρ [8 ῥσίὶν!- 
Ιερὸ ἢ ΕἸοΑΖαΓ, ἰῃ [μὲ ΨΟΥΥ τηδίῖοσ οὗ 
Αϑϑι στην {ΠΕΣ ἱηπουϊδησο ἴο 186 {τῖδ68 ΒΟΓΘ 
ΒΡΟΚθὼ οὗ (Οὐομρ. «αἷ8ο [υὰξρ. χχ. ο, 18; 
1 854Π1). Χ. 19-25, ΧΧΙΙΣ. 2, 4, 9-12:; ΧΧΥΙΪ, 6. 2 
54 ΠῚ, 11. 1, ἄς. ΤΟ πορίοςξ ἴο ι156 1ἴ 5 ηοἰοὰ 
δηὰ Ὀϊαπημεὰ, |ο5ῃ. ἴχ. 14. Ηρσγο ἱξτὸο ννᾶ8 
ποῖ ῬΒΙΏΘἾΔ45, 45 [ βορμυ5 (΄ . Α.᾽ ν. χὶ. 1) 
σοηοϊυάο8 ἔτοηι ρῥἰδοίηρ ἴμεϑε Ἔυθηΐβ δἴοσ [86 
ἀοδῖλ οὗ Ϊοϑϑια, Ὀυϊ ΕἸΘαΖαν, ᾿σουρ ἡ Βοσὰ 
[86 ομ!άγϑη οὗἉ 15γδεὶ επαυϊγοά ([ο58. χῖν. χν.): 
ἤρο «ῥα χο ωρ 7 ταθδδηηρ ἤιε ἐγίδε3 ἴον 
[86 ΔΏΒΥΝΟΣ 15, μάκαρ “δα κοὸ μὖ, νϑῦβϑθ 2. 866 
(86 υϑςὲ οὗ υκάαϑ δῃηὰ ϑέριξοη ἴῃ γθῦβ65 3 δηά 17, 
δηά [86 Παπηοϑ8 ἴῃ ἘΣ. 111, 9, ΝΘ. Χ. 1.27, δηὰ 
Ὠοΐδ ἴο ΧΙ!. 3, δηά χυἱ!. 22; δηά ᾿οπηρατα 
: ΟἿ γ. Υἱῖ. 22. ΤῸΓ τῷ, Ὠοῖ 7207 ομν δεπεῆὲ, Ὀυϊ 
ΠΟΑΡΙΥ οαυϊναϊοηΐ ἴο “ «υῤίεῤ 9 τὸ «ῥα! ρο 
μ᾽" Ῥοτ ἴδε σοῃηυσδὶ ννᾶ8 ἴο δὲ ΟἿΪγ οὗ 
τπεῖγ οννῃ ἰοΐ (νεγβα 3), ποῖ οὗ ἴδ 6 ψΒο] 6 ἰμυὰ 
ἴον [Π6 σοπηπηοη Ὀεηεᾶῖ. 866 ἴμ6 βᾶτὴθ ρῆγᾶϑθ, 
Χχ, 7, 18; χίχ, 30. 

Ὡ. “Ἵπά ἐδεὲ Ζογά «αἰά.1 1.6. δΔιϑνγεγοὰ ΌΥ 
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στ σπασαν ἀσπα τυιρα» ααπεςοκεπεενι παππο τατος στα το 

2 Απὰά τς οΕΡ 8414, [υἀδῇ 5}.4]] 
Ὁ ὺρ : Ρεβο]ά, 1 πᾶνε. ἀε!νεγεά τῆς. 
ἀπὰ ᾿πῖο ἢ]5 ἢδηά. 
2 Απά [υἀδὴ 5414 υπῖο δίπιεοῃ 

ἢἷβ Ὀτοῖδογ, ὕοπις υρ ἢ πὶς ἰηῖο 
ΓΩΥ͂ ἰοῦ, τῇδ ννε ἜΣ βρῆς δρδίηβε ἴῃς 
(ὐλπδδηϊζεβ; δπὰ 1 [Πκοννδα νν}}} ρῸ 
νὴ τπες ἱπῖο ΤΥ ἰοῦ, 80 δίπιεοῃ 
ννεηῖ ἢ Ὠΐπλ.. 

4 Απά 7υάδῇῃ ννεπῖ ὑρ; δηά τε 
ΓῸΚΡ ἀεϊϊνετεά τὴς (ὐδηδδηϊῖεβ δηά 
τῆς ΡεΠΖΖιῖε8 ἰηῖο {Πεὶγ Παπά : δηά 
πεν 5[ενν οὗ {πεῖ ἴῃ ΒοΖεκ ἴθη τπου- 
βδδηἀ πιθῃ. 

ς Απά τδεγ ἰουπά Αἀοη!ϊ-θεΖεκ ἴῃ 

ὕτστιπι απὰ ΤἈυπηπλπι. ὕμάαὐ “δαὶ! 5ο ὠῤ, 1. ε- 
ἤτοτα ἴ86 ρῥἱδίῃ δδουῖΐῖ ΟἹραὶ, ψ βογα {ΒΟΥ 51}}} 
γε γα (866 1. 1, ποῖθ) ἴο ἴπε Ἀ1] σου οὗ 
]Ἰυάδ. {δε ἰαμά, ἱ. ε. [6 ρογίίοῃ Ὡς ἢ [6]} 
ἴο δὴ ὈΥ͂ ἰοῖ, ποῖ ἴ6 ψ 8016 ἰδηὰ οὗ (ὐᾶπᾶδῃ ; 
866 ἰἰ. 2.6.ὙΎ ὙΠΟ ὈΓΙΟΙΠῪ ρίνοῃ ἴο [ΔῈ 18 
ΥΕΥΥ͂ ΤΟΙΊΑΓΚΔΌΪΟ, δηὰ ἃ ρα ἱπάϊςαδίίοη οὗ 
ἀϊνίης ἀϊγεςἴοη. [{ Ροϊηΐ8 ἴο ἴπ6 ὈΙγδ οὗὅ 
ΟἿΣ [οτὰ οὗἉ τδς {ὃς οὗ πἀ48., 866 χχ. 18 ; 
ΝΣ, 11. 3; Χ. 14) ἄο. 

8. 4π4 σμάαῤ «αἰά μπίο δέρμιεοη ῥίς ὀγοΐ δον. 
]υάδῃ δῃὰ δ᾽ πηεοῦ ννεῦο δϑβοοϊαϊε δεσϑυϑα 
1Βεὶγ ἰοῖϑ γοσα ἰῃτοστηϊηρ] θὰ ([ο58. χίχ, 1). 

4. “454 δε 1ιονά ἀεϊυεγεά, (9.7 ΤΈς Δ1]- 
τηοηΐ οὗ [86 ῥγοχῃηΐϑο ἴἢ υοῦβϑα 2. 126 Οαμααηὴες 
απά ἐῤε Ῥεγί πίτ. 86ε6. Οδη. χϑ. 7, ποῖδ. 
Βεχεῖξ, ΟἿΪΥ τιθηιοηθαὰ οἰβαννβοῦα ἰῇ 1 841). 
χὶ. 8, ΒΟΓΟ 210,οοο πΊξη, 85 ΟΙΟ ΣΟ οοο, ἃΓ6 
5814 ἴο δᾶνα δϑϑεηδὶ θὰ ἴῃ Βοζοὶς οἡ ἴδ6 ΜΨΑΥ͂ 
ἴο [ἀῦ658-ΟἸ]εδὰ, ὙΤ 5 ἰοοκβ ποῦ ᾿ἰκὸ ἃ 
ἀϊδίσςς τΠΔὴ ἃ ἴονῃ. Ῥεγθδρα 1 νγὰ8 {86 
ἀμέγιοῦ ἴῃ ΜΒΙςΝ [86 5ΟΥΘΩΛΥ βδυδ)εςῖ οἰ65 
ΪΙΔγ. Ε56 1115 ΤΠ ΟΠ 5 Ζαυο 5Π18}} νυ] λρ65 οὗ 
[86 Ὡδληπλ βἰδησίης ΠΕΡ οὔ6 δηοΐδοσ, δὔουϊ 
186 171} τι!]οδίοης πὶ ΘΒοοβοσῃ οὐ ἴδ6 τοδὰ 
ἴο Βεοίβ ϑβοδὴ. ΤῊΪ8 830118 1 ὅ4π|. χὶ, 8, δηὰ 
1 τὰς ἀϊπίσιςξ οχίοπάθα ἄόν ἴμε Ϊογάδη 
γα ἴο ἴδε εδά 868, ἰξ πὐσμΐ βυῖ 1818 
Ραββᾶρε αἷϑο. (δὴ ἃ ἴσγαςς οὗ 186 πᾶπὶὲ 6 
Ῥγοϑοσνθά ἴῃ [εῦε]- 6]. ἘΘΘηΚαῃ, Β 49-61- Ε 5." 
Καὴ, δηά Αἰπυοϑκα οὐ ἰδς ΝΙΝ. οὗ [6 
Ὠεδά 864) 

5. Το 7ουπά.1 1.6. (ον [61] Ὡροὴ Βίτα, ἠοῖ 
ΜΙ Βουΐ 5οπλα ποίου οὗ 5 ΓΡΓΙΘ56. 



00 6Β5. 1. 

Βεζεκ : δηά τῆεγ ἔουρῆις δραϊηϑβί Ἀπ, 
δηὰ τῆ 6} 5'ενν τε (ὑδηδδηϊῖεβ δῃά τὴς 
ΡεγΖΖίῖεβ. 

6 Βυιτ Αἀοηΐ-Βεζεκ ἢεά ; δηά {πεν 
Ῥυγειεά δἴοσ ἢϊπι, πὰ σδυρῆς ἢΐπι, 
ἀπά ςυξ ΟΥ̓ Πἷ8 τιη105 δηὰ ἢ8 ργεδῖ 

1 Ἠεδ. δέ 0698, 

ν. 6---ο.} 

48 1 πᾶνε ἄοῃπε, 80 (σά δῆ γεαυϊεά 
6. Απά τῆογ δγουρῆς Ηἰπὶ ἴο 6- 
Γυβαϊθπλ. δηἀ τηετε ἢς ἀϊεά, 

8 Νον ἴδε ἙΤπι]άγεη οὗ [υἀλῃ δά 
ἔουρῃς ἀραῖπϑδὲ εγυβαίεπι, δπὰ ἢμδά 
(ἌΚεη ἴἴ, πὰ ϑ8πιλςεη ἰὸς νὴ τῆα 
εάρε οὗ τῆς ϑνγογά, δηὰ 8εῖ ἴμε οἰ 

πμα ο 7 Απά Αἄοη!-θεζεῖς 34, ΤὮγοε- οπ ἤἢτα. 
ἀκκώ ἀπά 9(ογς. ῃὰ ἴεῃ Κίηρβ, Ππανίηρ [με 0 4 “Απά δβεγνγαγά τῆς ομ] ἄγε οὐ 706. το 
ζι (Ὠυπιῦ8 δὰ (ΠΟΙ ργοαῖ ἴοαβ οιξ ΟἹ, [υάλῃ ψεπὶ ἀονγῃ ἴο ἤρῃὲε δραίηβὶ ΡΕΤΒΝ 
ἩΣΩΣΝ ἐραιμεγοὰ ἐλεὶγ πισαὶ ΠΟ πὰγ τ40]ε : ἴῃς (ὐδηδδηϊῖεβ, τπδὲ ἀννεὶς ἴῃ τε δ 15 13 

“τ .---.᾿.-.’-Ἑ-Ὡ.--ΣΞς- ς.ς--..--ς-.-ς-.ςς-ςς-- ͵ς--.- ς΄ ὦἝ“ἷ...-΄ -“’΄“ἝἾἷἵἝ“ “ὦἷἝἷἾἷἝἾἷὮἝὉἷ-.ς......ς΄΄ὦἝἷἝἼἴ΄΄ὖᾧὮ!ὦ΄ὕ3ὕἝΡ7ὅῬ΄΄΄ἰἰ΄ὦᾧἐἘἐὥὺ΄α΄ἷἵ}΄ ΄΄΄΄ἷὩ-ὩἧὩἧὩῤὩῇΦ6'Π΄Π1ἈόΡθ...- 55. Ὸ6Π“....-.-οθῸ-τ-τοτππ11..................0ϑ.ΎῪὋὌὍΧΟϑὦ 

6. ὧμἑκ οὗ δὶς ἐδωπδΣ, 6.1 Του δ616388 ἴῃ υουβε8 7, 8, 9, 15 σοηβοουνο. ὍΤΒΘ 
Δάοη!- ΒοΖΟ Κ᾿ 5 σΥΌΟ Υ̓ ἴο ἴδ βιδ͵)εςῖ [κίῃρβ 
ννὰ8 ψνο ἢ Κπονγῃ ἴο {86 [5γ86}165, Δῃηὰ ννᾶ5 ἴδ 6 
οδιι86 οὗ {Βεῖγ ᾿ηβΙςηρ [815 ομΔϑιΙβδοσηθηῖ προη 
δἷπὶ δοοογάϊηρς ἴο 186 ἐκ ἐαϊομπὶς. (ΟΟἸΏΡ. 
Ὠουΐῖ. χῖίχ. 21; [μενἹῖ. χχίν. 19, 2ο; [υάρ. χν. 
10, 1: 1 84πι. χυ, 212. ΤΒΘ ]|ο55 οἵ [δ6 
ἀυπὶῦ πουὰ υπῆϊ ἃ ᾿δῇ ἴοσ δβιδηάϊηρ 
βυοσάὰ οὐ ὕον; [86 ἰο58 οὗ [86 ψτεδΐ ἴοε 
νου ὰ ἱπιροάθ [18 βροθά, ψνϑῖο δ ννὰ8 Ομδ 
οὗ ἴῃς α4ιυδιβορίίοηβ οὗ ἃ ΨΨΆΑΓΣΙΟΣ (ςοπιρ. 
186 Ηοπιοσῖὶς “ 8ν -οοϊεὰ ΑςὨ}168,᾿ δηά 
δε. [υἀς. ἱν. 15; 2 ϑαζῃ, 11. 18). Ὅδὸ Αἴδο- 
ὨΪΔῺ58 ἃ΄ῖῸ χαοϊδῖθα ἴο μαῦε οιΐ ΟΥ̓ 186 τὶραῖ 
τυπὶῦ οὗ 186 τηθη οὗ Αἰ ρίπα, ὉγῪ δαάνίςθ οὗ 
ῬΆΠΟςΪ65, [παῖ ΠΟΥ ταῖραῖ Ὅ6 δὺϊο ἴο μαηάϊθ᾽ 
ΔΏ ΟΔΥ, Ὀαΐ ποῖ ἃ 5ρεᾶσ (“ΕἸ ἴδῃ, " Ν γ. Ἡ ἰδ. 1], 
9. ΡΙυΐατοῖ ἴῃ 1, γοδηάοτ). [ἢ δηςοίθηΐ [[4}} 
θη ὙἘ80 ουὐϊ οὔ {μεῖς τυ τὴ8 ἴο δνοϊὰ Π6 
ΠΟΩΒΟΣΙΡΌΟΩ ψ6Γα οΔ|16 Μωγεὶ. 

7. Τῤγεεσεονγο ἀπά ἱεπ ἀἰηρ.. ΜΝ Ὸ ΥὙΛΑΥ ἵπΈογ 
ἔτουῃ [818 Ὡυσηθοῦ οὗ σοηαιεγοά Κίηρδ, ἰδαῖ 
ἴῃς ᾿ηἰϊοβίίηθ ννᾶγβϑ οὗ ἴῃς (δηδδηϊοθ ΜΟΓΟ 
ΔΙΠΟηΡ ἴδ6 οδυ565 τυδῖςἢ, πάθον Οοὐ β Ρσγο- 
νἱάρηςο, ψελκεοηθαὰ ἴποὶγῦ γτοβίβίδησες ἴο [86 
Ι5γδο  ἴ68, ᾿υ85ῖ 4. σ. ἃ5 6 ἀἰ55θηβϑίοηβ οὗ 
[86 Οδυ 58 {τῖδε8 ἔοι ει (αϑᾶσ 5 ςοπαιεϑῖ 
οὗ δ}. 44: 1 ῥατε 4οπε. (ἸΟἸΏΡαΓΟ ΧΧ. το, 
1 84πὶι. Χυ. 13, δηὰ ΝΕοθυοπδάηοΖΖαγ᾽ 85 οου- 
[εβϑίοῃ, [ δη. ἱν. 30, 31. Α βιγι ίηρ [6880 οὗ 
186 υδὲ Ἰυάρτηοηΐ οὗ Οοά δεζγε ᾿ρἴ5 υρ [818 
τεςοσὰ οὗ ἴμ6 συ ΠΥ οὗ τοδη. ὅ66. |Ὧπ|. ἰΪ. 
12... ΤΩ ὀγουσδὲ δὶρι 9 εγιδαίενε, ΟΥ, 458. ἰἴ 
δΟΟΙῚ8 ἴο δᾶγε δε Τδ]]οα {11 ἴῃς Ἐπιὲ οὗ 
αν, ὑεόμα, οΥ, ἴ!6 οἷ οὗ ἴῃς 6 Ὀιυ 5168. 
ὙΒΕΥ Βερίη ἢ [ογιιβαϊοπὶ 48 ἴμε πιοβῖ 
Ποσῖδοσῃ ΟἿ οὗ {δεῖγ ττῖρο. “η4 δὲ ἀϊεά 
ἐδέγε, οἰ ΒΟΥ ουϊδίἀε [86 οἰ, οΥ Βανίης ]ἰη- 
ξετοά 1111 [ἃ ννᾶ8 ἵδίθη. 

8. Νοω ἐδε εριἰάγεη 97 ὕμάσδ δαά ζουσ δὶ, 
Ὅτ ὙΒὲ Επρ 58} γογβίοη ΕΥ̓ οπδηρίηρ ἴῃ 
ἴεη86 ἴο {86 δ] ροτχίεςξζ, πλθΔῃ5 ἴο ϑυρρεβί (παῖ 
ἴδ6 σαρίυγε οὗ [ΘΓ 5416 πὶ ΒΟΥ βροκθη οὗ νγνα8 
Ργενίοιιβ ἴο 86 ὀχρραπίοη ἀδδβογ θα ἰῃ (815 
Ἑδαρίοσ, γοσϑο8 4-7ῦ. Βιῖ ἴΠογὸ 8 "οί Βίηρ ἴῃ 
(86 οτἱψίηδὶ ἴο βιιρρεδσῖ Οὐ ἴο ᾿υ5Ὲ βυιςῖ ἃ 
σβδηρο οὗ ἴδπϑο " δηὰ ἴδε τνοσγὰ αῇεγευαγά, 
ἴῃ ΥΟΙΒ6 9, ὈΙΑΪΩἾΪΥ ῥγοόνεβ {μαῖ 6 Ὠδγγδῦνα 

8ῃου]ά ὃ6 γοηδογοά, "6 ἃ ἃ δὲ εἰάνεη οὗ τα 
Ζου δῖ ἀγσαΐηε ογισαίοηι, δὰ τοοκ ἐξ, δα ἃ 
βιλοῖο ἱτ," ἄς. ΝΠ τορασά ἴο ἴδ6 σαρίυσςε 
οὗ [ογυδβαίοσῃ ἴμβεσγο 19 βοὴ οὐβοιυσιῖγ. [{ 18 
ΒΕΙΟ βαϊάὰ ἴο βαν θδθὴ ἴβακοῃ, βηλτθη ἢ 
[86 εὐγρε οὗ {πὸ βινοσά, δηά δνυτης, ὈΥ 186 
ΟΠ] σε οὗ [υάδῃ, με ΧΙΣ, 8, 1ο, δηά ἴΠ6 
]οεθυβϑῖῖο δηὰά (86ὲὸ ἰἰρ οὗὨἨ Ἀ[|[Θγυβδὶοπὶ ἃσῈ 
δημυπηογδαίε ἃ διηοηρ [οβυ12᾽8 σοπαιιοβίβ, θυ 
ψουΐ ΔΩΥ ἀϊδιϊηςῖ πχοηιίοη οὗ ἴπῃ6 σαρίυτε 
οὗ {Π6 οἷἴγ; δηὰ αἱ χν. 63 ψὲ σεδὰ τμδὴ ἴῃ6 
5 ΕΣ ποῖ Θχροὶϊοα ἔγοηι [ο συ 8416 πὶ, 
αἴ ἀνεῖϊ 8} ἴῃς ΤΒΙΠ ἄγε οὐ [υὐδὰ ; 

Ποιῆρασγο [πᾶρ. 1. 21. Βυΐ ννὲ ἰϑάσῃ ἔτοσὴ 
7υάρ. χίχ, 1ο τ [ῃαΐ ]ογυιβαίθτη ννᾶ8 νυ ΒΟΪΥ 
ἃ ]οὈυδιῖς ΟἿ ἰὴ ἴῃς [ρεῖπης οὗ ῬὨ θα 5 
(Χχ. 28) δῃηὰ 80 ἴΐ Ἴσοηιπιδα {1} [6 τεΐρῃ 
οὗ αν (1 84π|. νυ. 6-9). ΤἼδ σοῃοϊυϑίου ἰ8 
(δῖ [ογυβαίοτη ννᾶϑ ΟἿΪΥ ἴδκθὴ οὔςθ, ν]Ζ. αἱ 
[Π6 ὕπηθ Βογὸ ἀοβοσ δὰ  [8δῖ [15 ννδ8 ἴη (ὃς 
᾿Πεὔπης οὗ [οβλμα ; ἰΒαῖ (6 σὨ] άγθη οἵ [υὐδὰ 
ἀϊά ῃοῖϊ ΟσΟΌΡΥ ἰἴ ἴῃ βυβῆςϊοηϊ ἔογος ἴο ργονυθηΐ 
186 σεΐυσγῃ οὗ ἴδε [οδιυιῖε8, δηά ἴδας [8656 
εταάυ!νγ τεσονοσγεὰ σοσαρ]εῖθ ΡοβϑἝββι ΟΏ. 
ἘΩ ἐδὸ εάσε οΥ 1ε ξαυογ.)] Τ 158 ἜΧΡΤΟ5- 

δίοῃ ἀδηοΐθβ Ὄχιοστηϊηδί θη, δπὰ ἰ5 δρρ θὰ 
ΤΕΣΌΪΑΥΙΥ ἴο ἴδ6 ννᾶτβ ἢ [86 (Οδηδδηϊοβ 
δηα Ασηδίοκιῖοβ, δηὰ ἴΒοϑὲ οὗ {κὸ σπαγαςῖοσ, 
88 ἴμαΐὶ δραϊπϑὶ Βϑη͵ασηη. 866 Οδη. χχχίν. 
λό; Ἐχοά. χνὶϊ!. 12; Νυτη. χχὶ. 24; [οδὰ. νι. 
21, ὅζς.; ]υάξ. ἵν. 15; Χχ. 37) ἄς. δεὲ Ηξδθ. 
ΧΙ. 34) 37. ' 

“εἰ δε εἶν ογε ἥγθ.] Α Ῥβγαβθε ἴουη ΟἿΪΥ αἱ 
ΧΧ. 48; 2 ΚΙ. νἱ!]. 12, Δηάὰ 8. ἰχχὶν. 7. (δεὲ. 
Ιηϊτοάυςίοη, ποῖος Β.) ᾽ 

9. “42)εγαυαγ 4.1] ΑΙ (δὲ τΑκίηρ δηά δυγη- 
ἱῃρ οὗ [ἐδ ΟΥ̓ Γετυβδίθη. {όε »ιομπέσιπ. .. 
ἐδ σομἱ΄... απά ἐῤε υαἱεν οΥ υἰδίηῃ. ΤῊ βυ1)- 
ΤΑΔΤΥ ἴδ05 ρίνθη σΟΙΏΡΓΕΒοηα5 νυν δαῖ 5 ψίνθη 
ἴῃ ἀείδὶ! ἰῇ 186 νϑσβοβ [Ὁ] οννίηρ ; ἴοσ Η οὕγοῃ 
δηὰ Ὠθὶτ (νυ Γθ65 10,11} ΟΕ ἴῃ 1Π6 »ηοιρηίαιπ; 
Αγσδὰ δηᾶ Ζερβαίῃ (16, 17) νγοσὲ ἴῃ ἴδ6 σοω δ; 
δῃὰά Οδζϑ, Αϑκοίοη, δηὰ ἘΚκγοῦ (18) ννεσα ἴῃ 
ἴΠ6 φίαΐπ (5εε [058}. χν. 121). 

ΤὨῖβ ἀδβογρίμη οὗ ἴ6 ἰοΥΤ ΟΥΥ οὗ ΤυἀΔἢ 
5. Ἰἀδπίςαὶ ἢ τπαΐ ἰῃ [ο8ἢ. χὶ. τό, ννῆοσε 
νὰ ἅγὸ ἰοϊὰ {μδὲ ο5]}14 ἴοοῖ ἴμ6 πιουηίδίη, 



175. 15. τας ὃ Κ τ] Π-ἀγρὰ :) δπὰ τῆὲε 

τηουηΐδιη, ΔΠπὰ4 ἴῃ τπ6 βοιέῆ, δηά ἴῃ 
(ἢς ἔνδι!ογ. 

10 Απά Τυάκλϊ!ι νγεπί δρδίπβε τῆς 
(ὐληδδηϊῖεβ τῃδὲ ἄννεὶς ἴῃ Ηδῦτγοη : 
(πονν ἴῃς πάπα οἵ Ηεῦτγου. Ὀείογε 

8[εν 
ῃ6βῃδὶ, πὰ Απίπιδη, δηὰ Ταἰπιδὶ. 

Ι: Απὰ ἤοπι ἔδεπος ἢςῈ ψεηΐ 
Δραϊηβέ (1ῆ6 ἱπῃδθιδηῖβ οὐ Ὠεδὶγ: 
δῃά τῆς. πδηϊὲ οὗ [ενὶγ δείογε τυας 
ΚΡ] ἢ βαρθοῦ: 

12 Απά (ὐλὶ]ςῦ 5414. Ης πδῖ 5πι11- 
εαἢ Κ τ] ἢ -ϑερῆεγ, απ α καίει ἢ 1, τὸ 
Ὠΐπι τ] 1 ρῖνε Αςἤβαἢ τὰν ἀδιρῃίεγ 
ἴο νυΐς. 

12 Απά Οἰβδηϊεῖ τῃς 5οη οἵ Κ εῆδζ, 
(δ εδ᾽8 γουπρογ ὅγοίδεσ, ἴοοῖς ἴξ: 
δηὰ ἢς ρᾶνε Πϊηὶ ΑΠἤβδῇ, ἢ 8 ἀδιιρηζεῦ 
ἴο Ψψα. 

14 Απά [ἴ σςληχε ἴο ρ488, ἤδη 586 
οδπης 10 ἀίπι, τῃδλῖ 8ῆ6 πηονεὰ ἢϊηὶ ἴο 
δὶς οὗ Πεῦ ἔδῖμεσγ 4 βεϊά : δῃηὰ 9ἢςε 

ΦΌΠΟΒΞΘ. 1. [ν. το--- 8, 

Ἰρμιςὰ ἔτοπι ΟΥ̓ Ὺδγ 458; δηάὰ (ὑαἱεῦ 
8414 υπίο Πεσ, δῖ νἱς τπου ὺ 

Ις Απά 88ε 8414 υπίο πίη, Οἱἷνς 
ΠΘ ἃ Ὀ]εβϑ:ηρ.: ογ ἴῆου Πιᾶβὲ ρίνϑη 
6 4 ϑβοιἢ ἰαπάὰ; ρίνα τς 4Ϊ50 
ΒρΠρϑ οὗ νγῖε. Απὰ Ολ]εῦ ρᾶνε 
ΠεΓ τῆὴ6 ὕῥρρδγ βρῃπρβ δηὰ τῆς πεῖμοῦ 
ΒΡ ΠΉΡρΒ. 

Ι6 4 Απά τἢς ομ]άγεη οὗ τῆς 
Καεηϊῖα, Μορεβ᾽ ἔδιμεγ ἰῃ ἰανν, νγεπῖ 
ὉΡ οἷε οὗ τῃς οΥ οὗὨ ραἷπι ἴγεεβ ἢ 
τῆς σὨΠάγεη οὗ Γυάδῃ ἰηΐο τ ψ]] 46 γ- 
688 οὗ [υάλῃ, το ἠδ ἴῃ τῆς 
βοιτἢ οὗ Ατγδά; δπὰ {ποὺ ψεηΐ δηά 
ἄννεϊς διπιοηρ τ 6 Ρεορία. : 

17 Απά [|᾿υάδλἢ ννεηξ γι δίπιδοη 
ἢΪ8 Ὀγοίμογ, ἀπά {ΠΕΥ 8ἰενν τῆς (δ- 
πδληϊῖε8 τΠδὲ ἱπῃαδιιεά Ζερδδίῃ, ἀπά 
αἰτίου! ἀεδιγογεά ἴ, Απά τῆς Πδπὶς 
οὔ τῆς ΤΟΙ ννᾶ8 οδ)]εὰ “ Ηογπλδῆ. 

18 ΑἸβδο Τυάδῃῃ τοοῖ͵ (αζα τί ἢ 
τῆς ςοαβϑῖ {πεγεοῦ, ἀπά Αβίκείοη ἢ 

’΄ 

{Πε βουϊῃ δηὰ ἴδε ρἰαίη. ὙΤλῈ ἀςία!! νος ἢ 
ἔοΠονν8 δῖ ὑΟσϑῈ 21, δῃά ἰῇ χίν. 6-1ς, δηὰ χυ. 
132-10, 18 430 ἰάδητίοαὶ νυν (86 ἀδίλ:} ΒΓ ἢ 
ἕο] Ιοννα ΒΟΤΘ, 160-15. 

10--16. ϑεᾷ οἡ Ϊοβὰ, χίν. 1-:ς, δηὰ χνυ. 
132-19; Νυχὰ, ΧΧΧΙΙ, 12. 

10. Τόε εδίίάγεπ οΥ ἐδ Κεπὶϊ..} 80 Ἵδ] θὰ 
ἔτοπι Καίη (Ὁ δίη), {πε μαϊσίατοι οὗ ἴδε {δ ς, 
88 ἈΡΡΘΑΓΒ ΤΟΙ Νυπ). χχῖν. 22 (ὙΒΟΤῈ 566 
Ὠοΐ6), δηά [υάξ. ἱν. τι (Η ῦτεν ἰοχι). 

ἐδε εἰδγ οὐ ρα» ἐγεε..}] [ετῖοδο, 48 γγὰ Ἰθδση 
ἔτοπι Ὠδαῖ. χχχίν. 1: 2 (ΒΥ. ΧΧΥ, 1ς, δηά 
]υάρ. 11... 1.1. ὙΠῸ εἰτουτηδίδηος οὗ ἴδε 
Κεηιίε8 δε: Πρ δὲ [εσίςβο 8 ποῖ δῆγνβεσε 
ταεηποησά, δυΐῖ ποΐμιηρ οουἹὰ δὲ τοσγὸ ΚΟ 
(184η (μδέ, οὐ ἴδε ἀεκιίσυςοῃ οὗ [86 οΟἸἴγ, [115 
ποτηλάϊς ἴσῖδε βιουϊὰ ροἱίοι 1861 το η18 διη! 5. 
ἴδε Ὀεδυῦξα! Ραϊπὶ στόνοβ ἔοσ τὶς [6τίομο 
Ὑ45 ἴδιηοιβ. ὙῈῈ ἘἈΔΌὈΙΩΪΓΔΙ ΒΟΥ 15 {παὶ 
16τπίεδο, ἢ ςοο οὐδ] 15 ϑαυάτα οὗ ἰδηά, νν8 
εἴνεη ἴο Η οδαῦ (8εε 1ἰροοί 5“ ΟΠοτοόρταρδ. 
Οεηϊ. εἰ. 46). δοω 9 «γαά; 8ε6 Νυχὰ. 
ΧΧΙ, 1, ποίδ. 

αημά δὲ «υεπὲ ακά ἀαυοῖξ αὐποῆρ ἐδε ῥεοῤρἧε. 
1. [86 Κεηϊῖο ἀννοὶῖ ἀοης ἴΠ 6 ῬθορὶἊς οὗ 
]υάδλῃ. ὅ86εε τ ΟἾΓ. 11. 54, 55. ΟΥ̓, ΡοΞϑΌΪγ, 
ἌΠΟ" Ε 18 Οὐ ῬΘΟΡΪΘ, ἴμ6 σοϑί οὗ (ες Κοηϊΐο 
1106. 

17. {εν οεἶραυ ἐδε Οαπακημίϊε:, θ᾽ε., απά ἐδε 
παρ ΟΓ᾽ ἐδὲ εἱἱ7 «ὐας εαἰεά ἰπέκται 566 
Νυπι. χχὶ. 1- 3. Τὸ ἀεδίγυςθοη (ὉΠ) ἴῃ δη 
νονοὰ νν88 ΠΟῪ Δοοοι 5μ6α, ΤῊΙ8 18 Ποῖ Γ 
ἀδοϑίνε ἱῃάϊοδίίοη ἔμδὶ 186 εὐθηΐϊβ Βοτὰ σὸ- 

Ἰαϊοὰ δεϊοηρ ἴο [ο588ι12᾽8 Πετη6. ΤῊ18 τνουϊὰ 
θὲ δϑοιΐ δὶχ γεδγβ δίῖοσ (Π6 γοῦν. 

.ωάαδ «υερὶ «υἱὴ ϑί»ιοοῖ δὲς ὀγοΐδεν.)] 866 
ψΕΓΒα 3 δηά ποῖς. Ζεῤῥαΐῥ, ΟὨΪΥ πλοητοποά ἰη 
2 ΟἿ. χῖν. 1ο, 88 “ἴδς ν᾽] εὺῦ οὗ Ζορῃδίμδη." 
{18 τ ΡΔΡΙΥ [86 ρ8395 ΠΟῪ οδἸοὰ ε5-ϑυ 8 ἢ 
(Κοδιπβοηβ " Β. Ἀ.). Τὸ ΟἿ οὗ ρίδος ([86 
[ΟΥΤῚΒ ἃΓΟ ΒΥ ΠΟΏγτΟ.3) Ηοστδμ Ὀεϊοηρεα ἴο 
δίηθο (]οδὰ, χίχ. 4). [1 18 τπηθηποηθὰ ἴῃ 
ἰτωτηθαϊδίο Ἰυχίαροσ ο τὰ “ [6 ςοἰ[168 οὗ 
{[μ6 Κοριῖοβ," 'ἴἢ Σ ϑδπ). ΧΧχ. 29, 30. 

18. ΤΕ οοηηιοϑί οἵ Οδζα, Αβκείοῃ, δηὰ 
ΕΚγοη, ᾿μουρὰ ἠοῖ τγοϊαϊοὰ ἴῃ ἀεί], 15 οἰ σα τ 
ἱπλρΡ Θά ἴῃ [058. χὶ, 22; ΧΙ, 3: χν. 45-47. ΤῈΘ 
ςοπαμοϑβῖ, Βουυ σοῦ, νγ85 ἱτηροσίεςίϊ, αηὰ ἠοῖ οι 
τηαλϊηἰδίηθα, 866 [παρ΄ 111..3:; ΧΙ, τ, ο. δὺς 
48 ἴξ ννὯ8, 1 συ θεν ἐοἸ]ονγοὰ ἰσαγηθά δεν 
τὴ6 βι 0] χαϊοη οὗ [6 βου: ΟΔ4Ζ8, Αβϑκοίοῃ, 
ἀηῃὰ Εκτγοη δείηρ παπηθὰ ἴῃ {π6 ΟΥοΣ ἴῃ 
ψς Ιυάδῃ δηάὰ διθηθοη δἰίδεκοὰ ἴδοτα 
οογίηρ ἔγοπι ἴδε βουῖμβ. [Ι{ 18 ΓελΔΓΚΔΌΪ]6 
[δὲ “:ῥάοά 15 Ἰοΐ ΠΕΓΟ τηοηςοηδὰ, 88 ἰΐ ἰ8 ἴῃ 
ΪοβἈ. χν. 46, 47, ἱπ σοη]πηςοη 8 Οζα 
δηά ΕΚτγοη; δυὲῖ ἴδΔῖ Α5Κοίοῃ, νος 8. ποῖ 
ἴῃ [δὲ ἰδὲ οὗ τὰς ςοἰ[165 οὗ [Δ αἵ 411, 18 
ῃατηθὰ ἴῃ 118 βιθδἙά. [{ 18 ἃ οὐυτίουβ ίςϊ (δὶ 
ψ Βοὴ ΚΕ ἀγη65685 {Π1. ἰοοῖς Αβϑκοίοη 11 νγὰβ οσςι" 
Ρίεά, ποῖ ΟΥ̓ ῬΑ πεβ, Ὀὰϊ ἀΡΡΑΓΘΠΕΥ ὉΥ͂ 
Ἡεῦσονβ. Ασοοσγαϊηρ ἴο [1,6ρϑ1ι.58᾽ [4068 ἰὴ 
ἢ18 “ Κὔηϊ βθυςῖ, ΚΕ ἀπγθ865 δθζδῆ [0 σεϊχ 45 
γεΑσβ ἀἴεσγ ἴπεῈ Εὐχοάιι5 ἰῇ 1314, ΥἱΖ. ἰὴ 12όρ, 
Δηά τγεϊρῃθὰ 2ς γοασβ. Αἱ ΔῃΥ ἴἰπηὸ Ὀθεϊνγθοη 
1269 δῃηά 1244 βςἢ οσουρδίοη οὗ Αβίκεϊοῃ 
Ὁγ Ηεῦτγεννβ ἀστθαβ 1 [86 Βοοῖκ οὗ [υἀξ68. 

ΝΏΩηι. ς:. 



ν. 19-τ-.} ΦῦὺΏΟΒ5. 1. 

τς οοαϑβὲ τετεοῦ, δηὰ Ἐκτγοη νι τῆς 
ςοδϑὶ τπεγεοῦ, 

19 Απά τῆς ΓΚ ννὰ5 ἢ ΤυάΔἢ ; 
ον κς ἀπά 'με ἄγανε ουἕξ ἐΐε ἑπλαίἑαπίς ὁ 
ἀε προς τ 6 Π]ΟῸΠΙΔΙη ; δυῖ οοι]ά ποῖ ἀτγῖνα 
κρῖ τῆς ἱπμλθίταπιβ οὐ τῆς νδ]εγ, 

Βεσδιιδα ΠΟΥ Πδά Ἑςδαγίοίβ οὗ ἴσοη. 
20 Απά {ΠΕΥ ρᾶνε Ηεῦτοη υπίο 

αν, ΟΔ]εῦ, 428 Μοβεβ 544 : δπά ἢς ἐχ- 
1οελ. 14. ρε]]εἀ τῆεηςς τῆς ἴἤγες ϑοη8 οὗ Αηδζ. 
οἰ πον 21 Απά τἢς οι] άγεη οὗ Βεπ͵δπηη 

ἀϊά ποῖ ἀτγῖνες ουὖἍἭνί (ἢς [εὈδυϑὶῖε5 ταὶ 
ἱπῃδδιτοά [εγυβαίεηι; ὃδυὲ τῆς [ἐδὺ- 
8168 ἀνε! νὰ τῆς οὨΠ]άγεη οὗ 
Βεπ͵δινπ ἱῃ εγιβαίεπὶ ὑπο [18 
ἀλγ. 
» 4 Απά τῃες δουβε οὗ Ϊοβερῇ, 

1ΠΕΥ 4ἰ8ὸ ννεηῖ ὑρ Δρδϊηβδὲ Βειἢ-Εὶ: 
ἀπά τῃεὲ ΓΟΚΡ τας νχιτἢ τ εη1. 

223 Αμπά τδε δοιιβεὲ οὗ Ϊοβερῇ βεηῖ 
ἴο ἀεβοι Βεῖἢ-]. (Νον ἴῃς πδηὶε 
οἴ τῆς ςΥ δείοτα τυας “1.02.} ἐν. 

ΑΡΡΑΓΘΠΌΥ τΒουρᾺ [υ 48} ἐοοξ ἴῃς οἰτε5, πε 
νν3 ποΐ αὖϊς ἴο γοίδιῃ ἴμεση. (ὐομιρ. Ϊοβῇ. χὶ. 
21, 2Ά. 

19. Ξω εοὠΐά ποὶ, 49 ε., ταῖμογ, Τὸν ἐδεγ 
εομ ποί, (5.1 [1 οχρ δίῃ [86 Ὡδυτδῖου 5 
Ἰγ το Ἔχργοϑϑίοῃ ἐῤε »μοιριέαίη. “1 547 ἐδε 
γπουπέαίν, ἴου 1ΠΕΥ σουϊὰ ποΐ ἀγίνα οὐυἵ [6 
Ἰημδ  2πί8 οὗ [86 Ὑδ]]εὺ οὐ δοςουηΐ οὗἉ {πεῖγ 
ἸΤΟΏ Τσβδγίοῖβ. 

ἐδε ἱπδαδίίαπ: ΟΥ δὲ αἱ. Νοῖ [86 βᾶτὴβ 
ννοτὰ 489 [86 γα] εν (ῤα-αδεῤῥοίαθ) ἴῃ γοτβα 9, 
δυῖ δα-εγιοξ, Ὀ50.4}}}7 4 νι] Ὀεΐννθθη ἢ1115, 
ῬοΓΒΔΡ5 υδεὰ Βογα Ὀδοδιιδα τηθδηΐ ἴο ΔΡΡΙΥ͂ ἴο 
δος Ρίδς 65 νμῖομ τγοσὸ ποῖ ἰη [86 σῥεῤῥείαρ. 
ΤἈ18 γΟΣΒῸ 8. ἃ γοοδρίτυ]διίοη οὗ 186 τοβιῖ 
οἵ ἴῃς ψΒΟΪῈ ολιραιρη. “80 [υάδῆ 6ϑῖδ- 
ὈΠΙ5Πεαὰ πη δε ἢ ἴῃ ἴῃς 81}} σου ΤΥ, ἱποϊυάϊης 
τὰς Ἐπ δυΐ οουἹὰ ποῖ τΣρδϑῖοσ {86 ἰον- 
Ϊδῃ 3» 

εἰαγίοί: Ὁ ἰγοπ.Ἷ ῬΙΟΌΔΟΪ, Κα [86 νγᾶσγ- 
. σδδιοῖβ οὗ Εργρῖ, νοοά βἰγεηρίμβοηθά ἢ 

ἴγοῦ. 866 οβὶι. χὶ. 6,9; [υἀς. τιν. 3. ὙΒΕΥῪ 
ἍΈΓῈ ἀουθ|655 Οδηδδηϊο οδμαγιοίβ, [ο8}.. ΧΥΊ!. 
16: χὶ, 4, 6, ο; [υἀξ. ἰν. 3, (λουρὰ ἰαΐοσ 86 
ῬΒΠΙϑιϊη65 δα ομαγιοῖβ 4150, 1 841). ΧἹ]!. 5. 

20. 12 ξατυε Ἡεόνγοη, 6 Τὸ Οδὶοῦ αἱ 
4 οἷοϑε οὗ ἴδε οδιηραίρῃ, 45 ἴμε σειναγά οὗ 
μ.]5 γδουσ, ἃ ςοπο]υβίνα ργοοῦ δαΐ [5 σδπι- 
Ραΐχῃ ἴοοῖς ρίδος ἰῇ οβῃυδ᾽8 [ΠΠεἰἰπι6. 8566 
Ἰηιτοάυςτίοη, ἀῃὰ ποῖΐεβ οἡ 7 βῇ. χίν. 12-15, 

4], Τὰ ῖὶβ νεῦβο ἰ8 ὩΕΔΓΪΥ ἰάδηςίοδὶ νυ 
]οϑβὰν. χνυ. 62, ὀχοορί ἴῃ ἴπε ϑυθδϑε τυ! οη οὗ 
Βερ) α»»ηἶρ ἴοτ ὕωάαῤ. 1ῃ ἴδ ραββαρα ἴῃ [οβϑυδ 
τ οὁσουγβ δ ἴμ6 οπά οὗ ἴῃς ἀεβοσιρίίοη οὗ 
]7υάδ}}8 ᾿πημοσίίδηοθ, ἱποϊυάϊηρ 86 δοσουηῖβ 
οὗ {Π6 στδηῖ οἵ Ηδξῦσγου ἴο (δίοῦ, δηά οὗ 
Ὠῦϊγν ἴο ΟΙπΙοὶ, 1υδὲ 45 1 ἀοεθβ πεῦθ, Ηδθσο 
ἴδε πιοητοη οὗ Βεπ α»ηἶη 18 οὐ οὗἩ ΟΤάοΓ, βίποθ 
ἴῃ [οϑδὲ. χυὶ. ἴπ6 ομ] άγοη οὗὁἨ ἁ ἁ[οδϑρὶ ἴοϊϊονν 
᾿τηση ἰδίου δῆοῦ [υάδῇ; δηά ἴδε σδρίυσγε οὗ 
εόμα ὉΥ Τυάδῃ πιδά δἰγεδαυ ὕδεη γεϊαϊεά ἰῇ 
γΕΓΒῈ 8. ῬγΟΌΔΌΪΝ, τπογεΐοτο, (πο οτρίη4) τεδά- 
ἴῃς κάκ ννὰβ αἰϊογοα ἴῃ ἰδΐθσγ {{π|68 ἴο Με" 
͵α»εἶρ, Ὀδσαυθε [εου5 νν88 νη ἴθ6 Ὀοτγάοσ 
οἵ Βεηϊαπγίη, δηὰ 1ΠΕΥ πα οὶ ἐχρε θὰ {Β6 
]εθυδίϊε 4150. 

γοι. 11. 

Δ. {δε δοισε 97 ο5σεΡ 6. (Αοτρασγο “ 1Π6 
οἰ] άγθη οἵ [Ὀϑορ,᾿ [05}}. χυΐ. :. Αἴ νθῦβαβ 27, 
29, ἴοο, ἴδε ογάοσ, Μαηδϑϑεῆ, ἘΡρβγαίπι, ἰ5 [6 
ΒᾶΠ|6 ἃ8 οβῆ. χυὶ. 4. δὲ ογάεσ 'ἰῃ ΨΒΙΟΒ 
Ζοῦθυΐοη, Αϑμοσ, ΝΑρΠΔΙ!, δηὰ  δη ἔοϊον δἱ 
ὙΟΙΘΟΒ 10, 31, 33, 34, ἰ8 ἴῃ6 56 Π|6 4180 85 ἰῃ 
7.88. χῖχ., βῃονίηρ ἴ86 [ἀπ  Υ οὗ ἴμ6 ἰγδηϑ5- 
Δί 05 Γοίοσγοα ἴο. 

«υεπὶ τὸ ἀραϊπεί Βεϊ δε!) ΤῊΐ8 ἰηςσίάεηςϊ οὗ 
[ἢ οαρίυτο οὗὨ Βεῖδο!, οὐ 1.02, κα 186 νἹςίουΥ 
ΟΥ̓́ΘΣ Αὐἀοηϊ-Ὀ6Ζοῖ, 18 4 ἀ6.81}} Ὡοΐ πιοητοηδὰ 
ἴῃ [ο8Ἀ. χυὶ., τ εσγε ΟἿἹῪ πὸ ἴδεῖ οὗ ΕΡΙΓΑΙπι 8 
Ὀογάου οίηρ οὐὔὐ “ποτὰ Μουηί Βεῖδεὶ ἴο [02 
5 τεοογάθα, Βιυῖ {μὲ ςαρίυγε οὗ Βείβεὶ ἴῃ 
[οβδυδ 5 ̓ἰξεεπιε ἰ8 τωρ] δὰ ἴῃ [οϑἧι. χιὶ. 16. 
Βεῖδο6] ννὰβ νη ἴπ6 Ὀογάοσβ οἵ Βοη)απηη, 
δυΐϊ ννα8 οσἀρίυγοά, 45 νγὸ Πογθ ᾿θάγῃ, ὉῪ ἴδς 
Βοιιθαὲ οὗἨ [ϑθρῃ, νο ῬγοῦδΌΪ τεϊαϊηθὰ 1. 
11 ννᾶβ ἃ ᾿τοῃίογ ἔογίγεββ οὐ [Ἔσοθοδπι 5 Κἰηρ- 
ἄοπι (" δἴη. δηὰ Ῥαϊεϑῖ.᾽ ΡΡ. 213-220), δηά [118 
ἱτπιροσίδηςα ἴῃ δΕ[Ὸ {{π|6ὲ8 ννᾶ8 ὑγοῦδθὶυ {πε 
οδι86 οὗ {8 Ὠαγγαῖϊνα οὗ [15 σδρίυστε δεϊηρ 
ΡΓεβοσνοά. 

ἐδε Σιογ «υα! «υἱ ἐδενι 866 γοῦβ6 19. 

43. δεπὶ 19 ἀἴδεογ, Ὁ] ὍΠο Ἐς ΠἸ5ἢ 
ΨΟΙΒΙΟΏ ΒΑΓΑΪΥ͂ ΠΟΠΥΘΥΒ 8η δοσυζαῖα ἱπῆργο5- 
βίοη. ναὶ βαρρεποὰ ννδ5 1815. ὙὕΘα δΒοιιδ6 
ΟΥ [Ὀϑορὰ οᾶπὶθ ῈΡ δραϊηϑδσῖ Βεῖμεὶ, ΤὍΤδἊ 
ἸὩΒΑὈϊΔηῖ5 ποῖ ἀδτγίηρ ἴο ἤρδὲ {δεπὶ, θεΐοοϊκ 
Ποιβοῖνος ἴο {ΠΕΙ͂Γ νν 4115. “Νοηθ νοΐ ουΐ, 
δΔηδ ποὴὸ οδπιὸ ἰη." ΤὉΤδθο 5.26 }1685 οὐ [μ6 
οἴπον ῃδηά ἔδαγοα ἴο δββδυϊ ἴἴ, ἰῃ ἱζπογδηος 
οὗ [6 ρμαῖΐμβ ποι ἰοὰ ἴο ὥϊιε ραῖθ. ὙΒΕῪ 
τδογεΐοσο “ οὐϑοσνοά 1," ἀ δ. Ἰαϊ οἰοβε βίεζο 
ἴο “ἴ, δῃηὰ δρροϊῃϊεὰ νναΐοπεῦβ ἴο τναῖοβ ἴῃ6 
ΔΡΡγοδομβοβ. Αἱ ἰδηρτ ἃ πηΔῃ ννᾶ8 566 8[68]- 
ἱῃρ οὖ οὗ ἴδε ΟἸἿΥ, δηά (μ6 νναΐϊοβογβ σδυρῃῖ 
ἢϊπι, φηὰ Ὀγίδεα Ὠἰπὶ ἢ [Π6 Ῥγομῖϑε οὗἉ ἢ 8 
16 ἴο ὈεΙΓΑΥ ἴΠ6 βεςγεῖ οὗ ἴΠ6 εηΐσγδηςε ἴο 
{Ποπ. ὙΠΟΥ τΠΘη δυγργίδοιὶ ἴδῈ ΟὟ δπά 
δπιοῖς ἴπὸ ἸὩΠΑὈιαπῖ5 ἢ ἴπ6 εἀρε οὗ ἴπε 
ϑνογα, ΒρΑσΊ ΠΕ ΟὨ]Υ ἴδεῈ τπηδὴ δηὰ 15 ΠΥ. 
(ομπραγο ἴΠ6 βίοι οἵ Ἐδῃδαν, Ϊοβῇ. 1]. υἱ. 
ΤΠ πιθὴ οὗ 902 όσα ργοδαῦὶγΥ ΗΠ 65, 566 
Ναυπι. χ. 29. ΤΟ εἰς οὗ πὸνν 1.0.2 15 ποῖ 
Κπονῃ, Ὀυϊ ΚΘ Ἰληὰ οὗ ἴῃς ΗΕ ΠῚ 65 νγὰϑ8 
ΔΡΡΑΓΘΏΓΥ ἰῃ 86 ποσί οὗ Ραϊεβίίῃθ, ου ἔπε 

Κ 
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΄“ Οεπ. 28. 
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7 Ἰοεβ. 4. 
14. 

Κ᾽ 058. 17. 
ΣΙ, 1. 

24. Απά {δε 53ρ168 8ᾶνν ἃ ΠΊΔη (ΟΠΊς 
ἰοτῃ οὐἵ οὗ τῆς οἰ. Δἀηἀ τ ῈῪ 841ἃ 
ππηΐο ΠίΠΊ, ΘΠΘΥ 158, νγὙὲ ΡΓΑῪ ἴδεε, 
τ(ἢς εδηΐγδηςς ἱπῖο {πε ογ, δηά ἦννε 
νν1}} βῆθνν ἴῃ 6 πηοΓΟΥ. 

2ς Απά νῆεη ἢς ἐπεννεὰ {Πεπὶ [ἢ ς 
Θηΐγαπος ἰηΐο ἴπ6 οἰἴγ, ἴΠῸῪ 5πιοῖθ 
(Π6 οἰἵγ ἢ τε εἄρε οὗ τ(ἢς βννογά ; 
δυῖ (ΠαΥ ἰεῖ ρὸ ἴλε πιᾶη δηά 4]] ἢ 18 
ἔλταϊϊγ. 

26 Απά τε τπιᾶῃ ννεπὶ ἱπίο ἴδε 
ἰδλῃά οὗ τῆς ΗΙ τ ῖε8, ἀπά θυ] ἃ οτγ, 
δηὰ οδ]]εἀά τῇς πδῆια τπεγεοῦ [,ι2: 
νν ΠΟ ἢ 25 τὴς πᾶπὶς {Πεγεοῦ ὑπἴο τῇ} 15 
ἄδγ. 
Ὡ: {ΦΝΕεΙΠεν ἀϊὰ Μδηδββεῆ ἀτῖνε 

οὐ 2}6 τηῤαῤτίαπίς οΥ᾽ Βεῖἢ -5ῃδδη δπὰ 
ἢδγ ἴοννῃβϑ, πο Ἰδάπδοῦ δπὰ ἢοΥ 
ἴοννῃβ8. ΠΟΥ τῆς ἱπῃδθίϊδηϊβ οὐ ἴ)ογ 
δηά ΠΕ ἴονγη8. ΠΟΥ ἴῃς ἱμῃδθιϊδηῖβ 
οὗ [δ]εαπι δπὰ Ποῦ ἴονγῃβ. ποὺ ἴδε 
Ἰπμδθίταπιβ οὗ Μοερίάάο «ἀπά δἢεγ 
ἴοννῃβ; δυὲ τῆς (ὐλπδδηϊοθ ννου ]ά 
ἄννε]] ἴῃ τὲ ᾿δηά. 

Ὀογάοτϑ οὗ ϑγγίδυι Οοιῃρ. [οβἢ. ἱ. 4; τ Κὶηρβ8 
Χ, 29;  Κίηρβ νΥἱ. 6.5Ὀ Τῆς ΟΒεῖα, ῆο ἃγα 
ξοΠΟΓΑΙΥ ἰάθη βοὰ ἢ τὰς ΗΙΕϊΕβ, ἀρροᾶσ 
αἶ8οὸ ἔγοπι ἴῃς ἘΡγΥρ(ίδῃ τηοηιτηθηῖβ οἵὐἨ Ἁ ἀ[δς 
18(1 δηὰ τοῦ ἀγηδϑίῖεβ8 ἴο πᾶν οςςσιρίοα ἃ 
ἀϊδίγςξ Ὠοσί οὗ Ραἰεβίιπα. 

4. Νείέδεν ἀϊά Μαπαν ἐδ, Φ 6.7 ΜΝΝ»ὲε πογὲ 
δραίϊῃ οοπιθ αἰἸ5Έ ΠΟΥ ὑροῦ ντουηα δἰσοδαν 
οσουρίοά ΕΥ̓ ἴδε Βοοκ οὗ ]οβμα. ὅ866 |ο5}. 
ΧΥΪ, 10 ; ΧΥ͂ΙΙ. 115-13. 

28. “41π6 1 εἐαηὸ ἰο ῥα:., 5.1 ὌῊΘ σδι56 
οὗ ἴῃ6 σ᾽ π 65 αρουΐ ἴο Ὀ6 παγταϊθα ἰ5 ἴπι18 
Ροϊηϊοά ουἭξ 'ῃ τμοῖγ ἀϊβοθεάϊεηοε ἴῃ 1[Β6 ἀδΥ͂ 
οὗ {Πεἱγ ῬΓΟΘΡΕΓΙΥ. 

49. ΜΝ είέδεν ἐϊά Εῤῥναῖνι, (5»..}] Α τερεῖ!- 
ὕοη οἵὗὨ [ο5}ι. ΧΥΪ. 10. 

80. δ είέδεν ἀϊά Ζεδωίοη, δ᾽..2 ϑοπὶε μβασγ- 
Εἰσυ]αγβ 4.6 δοῖα ρίνοη τνβῖο δ ὅτὸ ἠοῖ ἔουπὰ 
ἴῃ 05}. ΧΙχ. το ῖό, τῆ] ἢ ἰγοαῖβ οὗ ἴῃ6 ἰπ- 
Βεσιίδηςς οὗ Ζεδυΐίοη ; Ὀυῖ ποϊθϊης 15 Κποννῃ 
οὗ ἴῃ6 ρίδοθϑ πηοης!οηθά. [1π [οϑῇ. χίχ, 1ς, 
Καΐϊαιρ ἀπὰ δ ῥίρηγοσ αὐτὸ ςουρΙοά νν Λα ῥα οὶ 
(Ν4}41141). Αὐέγομ ϑθεοῖηβ, [βεσγείοσε, ἴο ὃς 
οἰἴδοῦ ἃ νατίφἰίοη οὗ Καξίαίῥ, ΟΥ ἴο 6 πηδάθ 
ὉΡ οὗ ἴδε ἔννο παπης, Καῤίαί δῃὰ ϑδῤίριγοη, 
ὉΥ ἃ 50 γι θ᾽ 5 ΕΥ̓ΤΟΓ. 

31. Λείδεν 44 “δέν, 6.7 ὙὍπε Ἰἰςῖ οὗ 
οἰο5 ἰῃ [86 Ὀοτάεσ οὗ ᾿Αϑβοσ ἰ8 Ἴσοηϊαϊηδά 
οϑ. ΧΙχ, 24.311. “4εοδο, αβογννατὰβ οδ]]οὰ 
το]οπιδῖϑ, ον ΑΚΚΆ, ΟΥ 581. Ϊεδὴ ἀ᾽Αστζο, 

00 σΒ5. . [ν. 24---33. 

8 Απά ἰξ οἄπιθ ἴο ρᾶ38, ἤθη 
Ιβγδθὶ νγᾶβ δίγοηρ, ἴπῖ {ΠῈῪ ρυΐ τῆς 
(ὐδηδδηϊῖεβ τὸ {πδυΐς, ἀηά ἐϊά ποῖ 
αἰ τὶν ἀγίνα {με πὶ οὐ. 

29  ἘΝεῖμεν ἀϊά ΕΡρηγαὶπι ἀτγῖνε  70ε. τό. 
οὐ τε (Ολπδαηίτεβ (πᾶς ἀνγεῖς ἱπ τ 
(σεζοῦ ; δυῖ τῆοε (ὑληδδηϊζεβ ἀνγοὶῖ 
ἰῃ (σεζεῦ ἀπιοηρ ἴπεπι. 

20 ὅ Νειίῆεῦ ἀϊὰ Ζεδυΐυη ἀτὶνς 
οὐ τῇς ἱηΠΔθιϊδηῖ5 οὐ ΚΊϊσοη, ΠΟΥ 
{πῃ ᾿ΠΠΔθϊδηῖβ οὗ ΝΜ δἢδίοί ; δυῖ τὴ6 
(ὐδπδδηϊτεβ ἄνγεὶς διηοηρ ἴΠεπὶ, δηΐ 
Ὀεσδπια {ΠδυζΑγε8. 

41  ΝεΙεν ἀϊά Αβῃεσ ἀγίνε ουΐ 
τῆς ἱππδθιϊδηῖ8 οὐ Αςςοῆο, ποῦ ἴδε 
᾿ημδθιτδηῖβ οὗ Ζίάοη, ποῦ οὗ ΔἈ]ΔΡ, 
Πού οὗ Ας ἢ Ζίδ, ποῦ οἵ Ηεἰθδἢ, πο οὗ 
ΑΡΒΙΚ,, πογ οἔ βεμοῦ : 

22 Βυῖ τἢς ΑΒῃεγίῖεβ ἀννεϊῖ ἀπιοηρ 
τῆς Οδηδδηϊτεβ, πα ἱπῃδϑιτδηῖβ οὗ τῆς 
ἰδλῃμὰ : ἴογ {πὲγ αἀἰά ποῖ ἀγῖνε τδμεπὶ 
ουϊ, 

42  Νεῖῖδεν ἀἰά ΝΑρβιαὶ! ἀγῖνε 
ουἍξ τῆς ἱπμαθίταηῖ8 οὐ Βει ἢ -5 6 πηἜ8ἢ, 

ΒΊΟΝ 18 ἤσδὶ πασηθα Πογο, 8 ἢοῖ σοηίαϊηρὰ ἰῃ 
1ἴ, ΠΟΥ ἰ58 “δία, 1655 ἰξ ἰ8 ἴῃι6 βλπὴ6 45 αἱ, 
ΟΒἈ. χίχ. 25. “εδπειίό, ποῖ ἴ86 ρίδος παπᾶ 
ἰς, ἵ. 14, ᾿ ΒΊΟΝ νγα5 ἴῃ [δὴ (058. χν. 44), 

Ὀυΐϊ Εεάΐῥα, οΥ᾽ πόλις τῶν ᾿Εκδίππων, οτ Ες- 
ἀϊρροῃ, ἃ τρδγιπ|ὸ ΟἹ τπεπὶοηθά ΟΥ̓ [ο56- 
Ρδυ5 (' εν. να γ, 1. χη. 4), θοῖννθεθη Αοςδο 
δῃηὰ ἼΥΓΟ, 214 τλ}]65 πὶ ἼΥγτεὲ δηὰ 8 ἔτοπι 
Αςοδο, ΠΟῪ οδ]]οὰ 65-Ζιῦ, οὐύ Ακῆζι (Πςὲ 
ΘΔΌ]ΟΥ, ὁ [οὐγη, ἴῃ ὅγτ. γο]. ἱ. γ1). ἩἨείδαῤ, 
βΒδ1Ὼ6 858 Πεδεί, τοηάἀεγεὰ “ 186 Τσοαϑῖ" δἵ [ο058. 
ΧΙΧ, 29, θυῖϊ ἀου01655 ἃ ΡΥΟΡΕΥ ἤᾶθ. “ῤῥία, 
ΒΆ1Π6 8ὃἃ8 “ῥῥεξ, Ϊο5}. χὶχ. 10; Χὶ. 4, ΠΟᾺΡ 
Ζιάοῃ, ηοΐ ἴο δε οοηξουημάοαὰ ψ “«ῤῥεξ, 
1 ϑαῖη. Χχὶχ. 1, ΟΥὁ τ ἄῤῥᾷα, ποὰγ ΒΥθ]18. 
Ἀεῤοῦ, οὔ οὗ ἴα οἰ65 οἵ τὰς 1,ον]τ65 (ο5}., 
ΧΧΙ. 31: 1 ΟἿ Γ. νἱ. 75). [18 δἰἴβ Ἵοδηποῖ δὲ 
ἰάοητῆοά 18 σογίδ ΠΥ. 

82. Βιὶὲ δε “:ῥεγίῖδι ἀαυεῖ!, 49᾽..7 11 15 2λη 
ενἹάθηςς οὗ ἴδε ρονγεγ οὗ ἴδε (ὐδηδδηϊῖθ ἴῃ [}18 
Ρογίίοη οὗ ἴμε ἰαηά (παῖ 1 18 ηοΐ 5414, 85 ἰῃ 
γοῦβα 10, [παἱ (Π6 (ὐδηδδηΐϊζεβ ἀννοὶξ ἀπιοης ἴῃ 6 
Αϑβοσίίεβ, δυῖ ἴδ [6 Αββοσιῖοθ, δηά, δ σοῦβο 
33, ΝΑΡΌ[ΔΙΙ, “ ἀγνοεῖς ἀπηοης ἴ[Β6 (δηδδηιῖῖοβ :} 
ὯΟΣ ἃΣ6 ἴδε (δηδδηϊΐοβ ἴῃ Αςοδο, Ζίάοῃ, απὰ 
[86 ΟἾΒΕΣ Αββοσιῖα οἰ165, βαϊά ἴο δδνὸ Ὀεοοπὴς 
{γἰθυ Δ Γ168. 

88. Βείῥδεῤενιει. Ήουϑο οὔ π6 δυη. Οοπι- 
Ρᾶτα [Β-ΘΗΕΜΕΒΗ, εὐ οΥΓ ἐδε δι, Ϊοϑβῆ. χὶχ. 
41; δῃά ΗΑ ΗΕΒΕΒ, »ιοιριΐ ο δὲ ϑμπ, γοῦβο 
15. είδεαπαίῥ δῃὰ Βείῥεῤῥενιεερ ἅτὰὲ Ὠδτηθά, 
7.8}. χῖχ. 28, δυιῖ ἅγὲ οἴ μοσννῖβε υπίζηοννῃ. 



ΦΌΌΟΒ5. 1. 1]. 

ΠΟΙ ἴῃς ᾿ῃμδρθιιδηῖ8 οὗ Βειἢ-Δπδῇ : 
Ὀυς Πα ἀνγεῖς διοηρ τε (ὐδηδδηίεθϑ, 
16 1 ΠΔὈϊϊδηῖβ οὗ ΝῊ Ϊαῃά : πενεῖ- 
{Π6 1655 τῃὴ6 1 ΠΔΡ]ϊδηῖ8 οὗ Βοῖἢ-3}6- 
Πλ65 ἢ «ἀπά οὗ Βειῃ-δηδίῃῇ Ὀδοδηλο 

γΥ. 34-τ, 121 

οὗ ]οβερῇ ἴργεναἷ θά, 80 ἐμαὶ {ΠῈγ ὃε- ΡΟΥΒΗΝ 
οᾶπηα τ Ρυϊᾶγιε8. 

26 Απὰά {δε ςοδβῖ οὗ [ἢε Απιογῖτεϑ 
τυας τοπι ἴδε βοίῃρ ὕρ ἴο ΑἸκγαθῖπα, "τα 

Αἀναδῥέπι. 
ἘΠΡυ ΑΓ 68 ὑπο ΤΠ 6η,. 

Απὰ τῆε Απιογίῖεβ ἰογοεά τῆς 
σμ]άτεη οἵ ἤδη ἱπῖο τῆς πιουηταίῃ : 
ἴογ ταν ννουϊά ποῖ 8ϑυβεν τῆεπλ ἴο 
ςοπλα ἀοννῃ ἴο (πε νᾶ]]εν : 

45 Βυῖ τῃ6 Απιογῖεβ τννου]ά ἄννεὶ] 
πῃ τοουηῖ Ηξστεβ ἱπ Αἰ]αίοη, πὰ ἰῃ 
ΘΠΔΆΙΡΙ τ : γεῖ τῆς πάρ, οὗ τε Βοιιβα 

84,356. {ε ““»ηογίίει ζογεεά 1ῥὲ εὐ άγεη οὗ 
απ, δ.) Ῥὸοσ ἰδὲ οἴτ68 οὗ ἤδη 566 [οβῇ. 
χΧίχ. 405-48. οωπέ φγε (ποι ΟΣ ἐῤὲ 8.5), 
566 18 ἴο Ὀ6 ἴῃ 54Π|6 45 γε δενιεσ (εἰ! 9 δὲ 
8.5), ἴθ. 41, ψΒΙοδ 15 [ποτα σουρὶοὰ νι 
5. ΒΔ8] Δ Ὁ] (584]01π}) δηὰ Α͵δίοη; 45 δραίῃ, 
ΒεϊΡεδεγιεε 15 ΜΓ 5844 πὶ δηά ΕἸοη (.]4- 
Ἰοῦ), 1: ΚΙηρ8 ἰν. 9. 

ΤΡὲ ῥαμά Ὁ ἐδὸ δοισο ἡ ὕοσεῤῥ, ἢ Νο 
εἷυε 15 γίνῃ 48 ἴο τῇὝο. πιο ἤθη [86 ποιι86 οὗ 
]οδορὰ ἰοηΐ {ΠΟΙ͂ ρον! αδἱά ἴῃ βυδάυϊηρ 
ἴμε56 Απιοσῖῖοα. Βεογίμοαι τ ΪΏηΚ8 [ἴ νν85 ποῖ 
{1} [86 τἴπ)ὸ οὗ δοϊογηοη ; ὃυῖ 1 15 πιοσὸ Ὠδίυγαὶ 
ἴο υηάογϑίαηα 1ἡ οὗ [86 {ἰπ|ὲ5 οὗ ἴδ [υάξ68. 
ΤὮο Απλοσῖῖο8 ἃΣῈ ὑβ04}}Υ οιιπά ἴῃ ἴδε τηουἢ- 
ἰδίῃ, Ναπι. ΧΙ. 29; [οβι. χ. 6ὅ. Ἡδτο Τ86Ὺ 
ἄννε!] ἴῃ {86 υδ]ευ, οἵ ψ ς ἢ [Π6 τηοπυπηθηῖβ 
οὗ Ἀδηλεβοβ 1Π]. δῆονν ἴΒοτὶ ἴο πανα Ὀδεῃ ἴῃ 
Ῥοβϑεββίοῃ ν Βθῃ [δα τῃοηάτομ ἱπνδάθα ϑγτσίδ. 
ἴτ ννδβ πεῖν στοαῖ 5 γθηρῖβ ἰη [815 ἀϊϑῖσὶςοϊ, δηά 
{δεῖν ἔογοθ]ο ἀεϊοητοη οὔτε τΟσσ ΟΥΥῪ οὗ Πδη, 
νιοὶ Ἰοὰ ἴο [6 ὀχρεάπίοη οὗ ἴμε Πδηϊῖε8, 
]υάὰρ. χν!]]. 

386. Τδε ροίηρ ωὖὸ ἰο Αξναῤῥίη (Οα]Ἱοὰ 
ΜΜααίεδ-.“εγαόῥιηι, [ο58. χν. 3, δηὰ ἐῤε αιςοπὶ 
9 “ἀναῤῥίνι, ΝΌτα. χχχῖν. 4 (ἢ Ηεῦγεν θεΐης 
186 54π|6 ἴῃ 411} ἴῇσθα Ῥαϑϑᾶρε5), ΡΥΟΡΕΓΙΥ “ἴδ6 
ἀϑοθηΐ οὗ ϑοουρί οῃϑ, 30 οδ᾽οὰ ἔγοπι [86 8οῦ- 
[ΠῚ ὙΒΙ ἢ ἀδουπά ἔπεγε ἴο 1818 ἀδγ, 1 αἵ 
οαϑί [ὴςῈ θοῦ 15 σῖραϊ ἴῃ ἸΔοΕΙρ τἴ ἢ 
[6 νδὰγ εζυΖουεσγα, νἤοσο, Β6 8405, “" Υοὰ 
ΠΤδηηοῖ ἴὺγῃ ΟΥ̓ΣΓ ἃ 5ἰησίς. ρεῦδ]ες ψιδουΐ 
Βηάϊηρ υπάεγ 1 ομθ οὗ ἴπε6ϑ6 ὈΠΡΟΡυΪΑΓ δηϊ- 
ΤΩ 415 (γνο]. ἱ. Ρ. 529). Βιυῖ ΒΟδὈΙηΒΟΩ ΡῥΪδοθβ8 
ἴϊ ἴῃ βοζὴβ 8 δθοιιϊξ 1ο τη1168 ἀυς βου οὗ 
186 ϑεδά 86ε4: οἴβοσβ ἤισίμεσ ννοϑί αἵ Ζορηδίμ 
οΥ Ηοχστηδὴ, ἢονν δυΐδῃ, νἤεσε [ΠΟΓΟ ἰ5 ἃ ργδ- 
αἰρίϊουβ Ρᾳ58. ὙΤμῈ Ψ Βοῖς στερίοῃ δϑοιπάβ 
ὙΠ ϑοογρίοηβ. ὙΠῸ Παπλθ 8 Ὀγοϑεσνθα ἰῇ 
16 “έγαῤαϊἑπε ἐπ ]άμιεα οὗ τ Μᾶϑςς. ν. 3, 
μοΐ ἴο 6 σοηΐουηάεά νΨἢ ἴθ6 “γα οὔ 
Επιβεδῖι5 δηά [εγοσης, ἴ6 “εγαῤαίεπε οὗ [ο56- 
ῬΒυ5 ((]. Νν.᾿ τι. 11... 4}}, 10 δαπιαγίδ. 

ἐδε γοοξ Ἡκν-“εἰαῦ, ἰ. ε. Ῥϑῖτα (ἡ πέτρα, 
δερῖ.), [16 οσἀριῖα] οὗ [ἀυπηοα, 50 δ] θα ἔσοτι 

ἔγτοσι τε τοςΐς, δῃὰ πρνναγά. 

ΓΗΑΡΤῈΚ 1]. 
[4 ἀπρεὶ γεὐμξελ ἐδ6 εοῤίε αἱ δ οελένι. 
6 72: τυϊεξεάμεις οΥ ἐλ πεῖν σέριεγα ον αὐ εν 
δρεήμα. 14 Οοαά"» αμρεῦ αγα 42ἐν ἰστυαγας 
ἐὐδρ 20 74: (αμασΜ  : αγὲ ἐζέ 19 γουέ 
“γαεί, 

ΝῺ δῃ 'δηρεὶ οὕ τὴς ΓΚ σᾶπιε ' ὁτ, 
αρ ἄοπι Πρ] το Βοςἢίπι, απά “ 

[6 π855 οὗ ργεςϊρίϊοιι 8 γος κ ψ πο δηοΐοβο8 
(Π6 ἴοννῃ, δῃηὰ ουἔ[ οὗ νν οἢ ΤΏΔΩΥ οὗ [18 θ0114- 
ἴῃρ8 ἅτε ὄὀχοδλγαῖθα. (δεε 1δογάθ᾽β " Ασδθϊᾷ 
Ῥειν.᾿; Κοδίηβοη, " Β. ΚΕ. 1. 68; Οεβθη. ΤΒεβ.᾽ 
ἴῃ δε αὁ.) [1 15 τηθηοηϑά ὈΥ͂ (116 84π|6 πᾶσ 
2 ΚΙ. χὶν. 7, θη Απιηαζίδῃ ἴοοκ ἰἴ ἔτοπι ἴπε 
Εἀοχηϊῖε5, ἀπά οπδηροά 115 πᾶηῖς ἴο [οκίμ θεοὶ. 
(ΟΡ. 1 ἢ γ. χχυ. 12. [ἰ 185 ψιουΐϊ [86 
Διο] 6, 154]. χυὶ. 1. [{ 8 γοιασγκαῦϊς [μδὲ (815 
τγογά, σεία, τοςϊκ (ηοἵ ἐξωγ 5 Εχοά. χυὶ!. 6), ἰ5 
αἰννᾶγβ υϑεὰ οὗ ἴδε τοοῖκ δἱ Καάθϑῃ- Βαγηθᾶ 
(Νυπι. χχ. 8-11), ὨδαΓ Ρεῖγὰ (ςοσιρ. Ονδά. 3). 
866 “851η. αηά Ῥα[οβί., Ρ. οό. Τ 5 ἰ6δα58 1.5 ἴο 
Ἰοοῖκίογ "εξ δβϑοθηῖ οἵ Ξοογρί ἢ β,᾿ πεσε οουρὶ θα 
ν ἢ δασ-σοίαρ, ἴῃ 1ῃ6 βδαπὶθ ποι δουσῃοοά. 
Α5 τορατὰβ (Π18 ὙΟΥΥ ΒΟ. ΠΟΙ δἰζυδίϊοη 
οὗ {6 Ατηογίῖοβ, 1 15 οὔβογνδῦϊα τπδῖ ἴῃ (ῃς 
{ἰπ|ὸ οὗἩἨ Αὐταβαπὶ οὔθ οὗ {πεῖγ οἰδεῖ 5εῖς- 
Πεπιεπίβ (θὲ ϑαυ!οῦ τμίηκβ {μεῖγ Παρ ταὶ, 
4 Τουγηεγ, ἄς; νο]. 1. 194-200) Ψγ»Λ8Β αἱ Κπ- 
ϑοάϊ, θη ο41|.ἀ ΗδΔΖοζοη-Ταγηδγ, ἴτοπὶ 186 
Ραἰπλ-ἴσοεβ ΠΟ ἢ δροοιιπάρα ποσὰ ΠΕ χῖν. 
7: 2 Θβγοῆ. χχ. 2), ψνΒὶοἢ [165 δδουΐ (δ6 
ταί ἀ]6 οὗ ἴῃ6 τυνδβϑίοσῃ ὅβόσε οὗ ἴ!ες εδλά 
86.4.. Οβεδάοσ." δοσηθσ οδπηθ δὰ βηηοῖΐς ἴμοτα 
βίγαιῖ ἔγοηι Κα θϑ- Βασγηεα. ὕραευαγά, Ῥτο- 
ὈΔΌΪ πιεδηΐην πογίδευαγά, 80 ἴμαὶ Μδδίθμ 
ΑΚτΑθθὶπὶ δηὰ ϑεῖδὴ σου ἱπάϊοαῖϊο ἴΠῸ 6χ- 
(γος βου ἢ θοσγάοσ οὗ ἴπ6 Ατηοτ 68. 

ΟΗΑΡ. 11. 1. δο ἀηρεὶ 97 δὲ Ζογά (Ὀοῖ 
απ αησε. Τὸ ΡῬ᾿γᾶ56 υϑοα ὨΘΑΓΙΥ 5ΙΧΙΥ ἘΠῚ65 
ἴο ἀοβίρηαδῖο {δε δηρεὶ οὗ (ὐσοα 5 ργόβθηςθβ. 866 
Οδϑη. ΧΥΐϊ. 7, 9, 11: ΧΧΙΙ. 1115; Νυχὰ, χΧχί!. 
22,) 23,) ἄχζο. ; δῃηά [ἴῃ {818 ὈοΟΪκ, Υἱ. 11, 12,21, 
42: ΧΙ, 3, 13,15) ἕο. ϑομιεξπι68, Ὀυζ ταις ἢ 
1655 γα ΘΠΕΥ, ἴΠ6 ΡἤΓΑθ6 15 ἐῤε σηρεὶ 977 Οοά, 
Οεη. χχί. 17; Εχοά, χίν. το; ]υἀρ. νἱ, 2ο; 
ΧΙ. 6, 9, ἄς. [ἢ 4]} ᾿ςϑ8658 βεσο “ ἴδ6 δηῆγεὶ 
οὗ {π6 Ινμοτὰ " ἀο]νοσβ ἃ πηθϑϑαρθ, 6 068 ἰΐ, 
8ἃ8 ἤοΓα, 848 ἰξ Οοά ΗἰΪπιβοῖὶξ ννογα βρϑδιίηρ, 
του τ 6 ἰηϊοσγνοηίηρ ννογά8 “ Τ2ι «αὐτὸ δὲ 
1ογά," ψΒΙΓΝ ἀτγὸ υδοὰ ἴῃ ἴΠ6 οᾶ56ε οὗ Ῥσγορβοῖβ. 
866 [οβῃ. χχῖν. 2; [πάξ. νἱ. 8, ἄς. Τῆς μᾶ5- 
δΆ5ε8, Ηδρ. 1. 11; Μαὶ. 11. 7: 11..1ὦ, ΠΟΤῈ ἃ 
Ρτορδεῖ 15 ἀεϑοτί θεὰ 85 “186 ᾿υοτά 8 πιεββθη- 

ΚΑΩΔ 



70} 6 Ε5. 1]. 

βαἰά, 1 πιδάθ γοῖιι ἴο ρὸ ὺὑρ ουξζ οὗ 
Ἐργρί, δπά πᾶνε δγοιρῆς γοὺυ υπίο 
τῆς ἰαπὰ ψ Ὡς ἢ 1 βϑννᾶγε τπίο γουγ 
λῖῃετβ; δηά 1 οαἱά, 1 νν}}} πενογ 

ἰν. 2---. 

ποῖ ἀτγῖνε {Πεπὶ οὐδ [τῸπὶ Ὀεΐογε γου ; 
δυξ {ΠΕΥ 5841} θὲ ἰας τἤογης ἴῃ γουτ ’ 706}. 53. 
81468, ἀηἀ {ΠεῖῚ ροάβ 5}.4]] δὲ ἃ ""δῆδγε 2, ΤᾺ ἘῚ 
ππῖο γου. ΤΕΥ 

142 

ἦ Ὥοευϊ. 7. 
2. 

ἃ Ὅσιε. 
12. 3. 

Ὀγθὰκ ΠΥ σονθηδηῖ ἢ γοιι. 
2 Απά γε 51.411] πηᾶκε πὸ Ϊεᾶριις 

σὴ τ6 ἹΠΠδΟϊτδηῖβ οὗ τῆϊ5 ἰδπά ; 
ἄγς 5}4}} τῆγτονν ἀονγῃ {ἢεῖγ ΑἰΓΆΓΒ : 
δυῖ γε Πᾶνα ποῖ οδεγβὰ τ νοΐςε: 
ΜγὮγ ἤᾶνε γε ἄοης (Ὠϊδὶ 

4. ὙΥΒοτγείοσε 1 αἷβο 8] 4, 1 νἹ}} 

ξεν," τὸ αυϊΐε ἰηϑυδηςϊοηϊ ἴο 150} }ὖὦῷ1Π 6 1ηἴοτ- 
Ῥτγείδιίοη οὗ ἴδ 6 ρῆγαβθο, βογο 1ἴ βίδη 58 δοῃς, 
8ἃ5 Τησδηΐηρ 84 ργορθεῖ. Το ἈΠΙΡΙΕ ΡὮΓΑ56 
Μαίας ““4οπαὶ, «αῃ πιεδᾶῃ ποίδίηρς δυΐ “ΤΕἊ 
ΔΏρεὶ οὗ ἴμε [μοσά. Ὑπὲ νογὰβ οἵ Ϊοβὶ. 
ΧΧΙΡ. 27, Ϊὲ δαὶ ῥεαγά αἱ ἐδε «υογά 977 ἐδὲ 
Σονγά «υῤίεδ δὲ “ραΐε ὠπίο τς, αἰυάδ ἴο {818 
ΔηΡΕΙΙς πηεϑϑᾶρα. ΟΟΙΏΡ. γοσβα 6 ἢ [ 8}. 
Χχῖν. 28. 

εαριδ ὸ ον Οἰζσα] 1ο Βοορὶ»".] ὙὍἘὯὸ ὀχαςξ 
8115 οὗ [8656 ὉΪδοθ8 ὅτ πηκπόνῃ. Βυΐ [δ6 
Εχργεβϑίοῃ οαπ μῷ, βδϑδοννβ [δὶ Βοςδ ἐπὶ ννᾶ8 
οὔ δ σβοῦ στουηὰ ἴδῃ ΟἹ] γα]. ΟἹἹγα] ννᾶβ ἴῃ 
ἴδε ρἰαίη οὗ [ετγίοδο, ἤθὰσ (πε [οτάδη, [058 ἵν. 
Ι9. 866 ἴοο, 2 ὅϑ81). χίχ. 15ς.ὡ Βιυῖ [Π6 σΔρ 
οἵ (ῃς 15γδ6}168 ννα8 πχονδᾶ ἔγοσῃ Οἰϊραὶ δος 
ἴ)6 ΒΕ ΔΓ ἴο δ) 0}, δηὰ ἴπθῆοθ ἴο 886- 
ομοπι, θοϊῃ οὗ ψ ΒΟ ἢ νοσα ἴῃ (π6 Ἀ1}} σου 
οὗ Ερἤγαϊπι, ὅδε " [ἐνν, Απηϊἢ ν., 1. 1ο, δῃὰ 
]οδβῇ. χν]. 1, 8; ΧΙΧ. 51; ΧΧΙΪ, 9, 12: ΧΧΙ͂ΤΟΙ, 
25, 26. ἌνΒοΩ, ἰπογεΐοσο, να στοδὰ οἵ ἴδ6 
ΔΏΣΕΙ εονιίηρ ὧὦὖὸῷ 3 ονι Οἰἶσαὶ! ἐο Βοερί»ι, νγ6 
Ὠδῖυγα!Υ ἰηΐεσ (Πδῖ, τ βοθὴ (πα Βοδὶ οὗ [5γδοὶ 
οὔπιὸ ὉΡ ἔτοτι ΟἸϊρζαὶ ἴο 58:08} δηὰ 886 θη, 
[6 δηῆγεὶ ψβο μαὰ θεεη στ (ποτ δὲ ΟἹ] χαὶ 
(Εχοά. χχίιὶ. 2ο 23, ΧΧχι, 154, [ο58. ν. 1053) 
δοςοπιρδηϊθαὰ ἔπε. Ὅλα πχοηζιοη οὗ ΟἹ γαὶ 
8 [ἢ 118 ἃ ΥΕΙΥῪ ἱπηρογίδηϊ ηοΐς οὗ {{π|6, χίηρ 
186 ἰτδῃβδοίίοη ἴο ἴδε ρεγίοά βοοῇ ἃῇῆεσ [86 
Γεουδὶ οὗ ἴη6 οδρ ἴγοιῃ ΟἹἷραὶ, δηὰ ἴδε 
εὐθηΐβ σεοοσάθα ἴῃ ἰυάξ. 1. 1.36 (οὗ τ δ ςἢ 
[Πο86 τγοϊαϊθα ἴῃ γουβ68 1-.29 ἴοοῖΚ ρος Ὀεΐοτο, 
δηὰ {Ππο86 ἰῇ γΟσβ68 120-16, ιικῖ αἴον {παΐ ΓΟ- 
ΤΏΟΨΑΪ), δηὰ βδονίης μαζ 1[ἴ ννὰ58 ἴδ σοπάυςΐ οὗ 
[86 5Γ461ἴ65, Τοςοτἀ δα ἴῃ οἢ. ἰ. ἃ5 ἴῃ [ο5}ϊ. ΧΥ]. 
ΧΥΙ͂Σ., ΒΊΟΝ Ῥσγονοκοά [5 σοῦυΚο. 866 [ηἴγο- 
ἀυςίίοῃ, ϑυρρΙεπηθηΐδὶ ποῖα Α. Οἰζαὶ, νὰ 
(6 ἀγίϊο]ε ὑγεῆχϑά, ἐῤφε Οἱίραί, Βοεῤίηι, αῖ50 
ψ τς ἀτίοεϊς, ἐδε «υεεῤεγΣ. ΤΈΣ δερῖ. ρίδοθ 
Βοςδίπι ἢθὰγ (ο Βοιβοϊ, 

1 »ιαάφ γομ 1ὁο ρὸ ῷ. Ὅῆὸ ἴθηβα ἰη ἴδ6 
Ἡοῦτον ἰ5 [6 ᾿τηρεγίεοϊ, νιον Βα ρΡΡΟβ68 [π6 
δοοη ἴο ὃε 51}}} ἰῃ ργόορτθββ, ποῖ βηϊβμοὰ, 

] «υἱΠ] πουεν ὀγεαξ νην εουεναπί, (5 ...ἢ Οοπι» 
ῬΑΓΣΘ Θβρϑο δι Εχοά. ἰ11. 6-8, τ Βεγε ἴδ σονὸ- 
Πδηΐ 18 ΡοἰΪπίς αν τοίεσσοα ἴο υὑηάθὺ ἴΠ6 ὨδΠΊ6 
Ὁγ το Οοὐ ἔδογε τενεαϊοὰ Ἡ ἱπιβεὶῇ “186 
Οοά οὗ Αὔτγαδατιῃ, [86 Οοά οὗἉ [542ς, δηὰ ("6 

4 Αμπά [τ σδηις ἴο ρᾶ38, γῇθη (ἢς 
Δηρε] οἔὗἩ τε ΠΟΚ᾽ βρακε (πεϑς νγογάϑ8 
τηῖο 411 {πε σὨΠ]Πάγεῃ οὗ [ϑγδεὶ. τας (ἢ 6 
Ρεορὶε πε ά ἃρ {πεῖς νοῖςς. ἀπά ψερῖ. 

ς Απὰ (δεν οαἰ]εὰ τς πᾶπιε οὗ 
τῆι ρἷδος ᾿Βοςμίπὶ: δηά {ΠῸῪ 8δοτὶ- ῥ λενόίο 
βεοδά τῆδγα υπῖο {πΠ6 [ΟΚὉ. 

Οοά οὗ Ϊ4ςοῦ, 48 σοπιραγεὰ ὑἱἢ Οεη. χυὶ!. 
7,) 8. ἼΠ15 ἰ8 τερεαϊεά δἱ Εχοά. 1]. 1ς, χό, 17; 
ἷν. ς; νἱ. 1.6, ἄς. (Αοτήρασο ἔυκα ἱ. 54, 55, 
71-75- 

Ω. Υ7ὲ “ῥα »ιαζε πο ἰκαριιο, 5". Υε «δα] 
ἐῤγοαυ ἄοαυη ἐρεῖν αἰἰαγ..} ὍὕΤΒ6 ἴνο δγεςϊος οὗ 
{6 σονοηδηΐ ἤοσὸ ἸΠοα ἀγὸ ἴλκθη γψοσ δ πι 
ἔγοσῃ Ὠδθυῖ. Υἱῖ. 2, ς, " Του 5ῃδὶ: στᾶκὸ Ὧο 
ςογοηδηϊ (ἰεαραοὴ ἢ τδετὰ ." Ὑο 58}8]} 
ἀοδβίγου (ἴσον ἀοννῃ) {μεἰγ ΑΙ [ΔΓγ5:" δηὰ [)ευξ. 
ΧΙ. 3, “ὝὙΘ 584}} ονοσῖδσγονν (ἴἄσονν ἀοντῃ) 
{πεῖν 4112Γ8. ὍΠ656 ἴπνῸ ἃ βρεςοϊ θὰ Ὀδοδιδο 
ΒΟΥ Ψόσγε [86 ΓΈ οἾ65 νοὶ [6 [5Γ46}165 Βαὰ 
δὶ (818 ἔς Ὀσοκοη. Ὅλ οἴδοσ ἱπιρογίδηξ 
Ρτομιθιτίοη (ΒΒ ευξ. νἱϊ. 3), κ᾿ πειῖπον 58}: του 
ΤΏΔΚΟ ΠΊΔΥΤΙΔΡ65 ν ἢ ΓΒαπλ,᾿" 15 ηοῖ βρεςϊβοά ὈΥῪ 
[86 δηρεῖ, δηὰ (15 15 8ὴ ἱπάϊςδίίοη μὲ δὲ 186 
{πὸ [86 δῆρεὶ βροῖθ, ἱπίθστηδσγιδροβ ἢ [ἢ 6 
Βεαΐπεη βροόίεῃ οἵ ( πάρ. 1. 6) μβαὰ ποῖ ἴδίκθη 
Ῥίαςε; δηά {818 ἀρδίῃ 18 Δῃ που εὐἱάθηςς οὗ 
[πὸ φαγὶ ἀαῖο οὗ [8 οσσυτγτγοηςο. 

8. Τδο Ἐπρ 5} νοσβίοῃ, “ εὐδεγεζογε 1 αἶποὸ 
“αἱά," ἀοο8 ποῖ ἜΧχργ 88 ἴη6 ἴΠὁ βεῆ86. ΤῊΣ 
τηοδηϊηρ οὗ ἴ86 ρῬαββαρε 15, Ὀεοδυϑε γὲ δᾶνθ 
ἄοηθ {8158 (ἐδε ἐῤίπρε γπερίϊοπεά ἐπ σετβα 2) ΚΙ 
ὯΔ Υ9 ΠΟῪ δαἱὰ (). 6. 1 Ὡονν ῥσχοῖσβίὶ δηά ἀ6- 
οἶαγο, σόβθη. ΗΘ Ὁ. ΟΥδπη. ὃ 124.4) δα: 1] «υἱὲ 
ποΐ ἄγίυε ἐδερ ομὲ ὕγοηι δοογο γομ" (ΠΟΙΊΡ. χὶῖχ. 
29). Απὰ ἰἴ νγα8 ἴδ δηπουποοηθηΐ οἵ της 
Τοβοϊυτίοη ΕΥ̓͂ ἴδ6 δηρεὶ ᾿παὶ σδυδοὰ [86 ρθορὶδ 
ἴο ψοορ. ἴη ἴδε ψνογάβ ἐῤογὴ ἐπ γοωῦγ “ἐάἶε:, 
48 1ἴ 15 ἴῃ τῆς Α. Υ΄., τείδσσθηςε 18 τηδάο ἴο 16 
Ῥγενίουβ νδγηϊηρβ οὔ Νυπὶ, χχχιϊ. ςς, “Χ 
“δαὶ! εογιο 1ο ρα: ἐῤαὶ ἐδοϑε «υῤὲεῤ γε ἰεῖ γερταῖπ 
97 ἐδενηε “ῥα δὲ ῥγίεξι ἐπ γοιγ ξγε:, ἀπά ἐῤογπς 
ἐπ γομγ «ἰώ. ΒΒυῖ ἴἴ 8 ποῖ ΘΑΞΥ ἴο Ἔχίσαςξ 
1818 τηοδηΐηρ ἔτοπι ἴ!ε Ἡδεῦτγον ἴοχῖ, δὶς Σ 
Τυη5, ΠΠΟΓΑ ΠΥ, “ 2 εν “δαὶ! δὲ 1ο γοῖ 70 «ἰάε:.᾽" 
866 ποίδ Α αἵ οῃηὰά οὗ Ομδδρίοσ, δηὰ σοπρ. [οβῖι. 
ΧΧΙ, 12, 13. 

δ. βΒοεῤὶ». 1. ε. 80 ἴδΠ6 ῥἷδος 
ψΠοσο Ὀοθογδὴ ἀϊοα νγα5 δ] θὰ “4195 ὀσερωῖ δ, 
“46 οὐκ οὗ ̓ νοϑορίηρ," Οεδη. χχχν. 8, δαῃά {6 
Ρίδεα ψθεσο τη6 Εργριδη5 δπὰ Ηθοῦτγοννα 
Του Γηρα [ῸΓ Ϊφοοῦ ννγᾶβ ςδ]]) δὰ “2δεἰο» εἰ γαίηε, 
“δὲ πιουγηϊης οὗ Εεγρῖ," Οεη.]. 11. 

απ ἐδεν “πον βεεά ἐδεγε.) 5 ἰηἀἰοδίεβ [ἢ 6 



ν. 6--τ. ΦΌΏΟσΞΕ5. 11]. 

6 4 Απὰ ψ πε Τοβῆυδ Πδά ἰεῖ τῆς 
Ῥθορὶςε ρο, ἴῃς σὨ]άγεη οὗ 5γδο6ὶ νγεης 
ΕΥΘΙΥ͂ Π]ΔΠ υπηΐο ἢΐ8 ἱπμεπίδησς ἴο 
Ροβ86588 ἴῃς ἰδηά. 

ἐπε; 7 Απά τε ρεορὶε βεγνοά τη6 [ῸΕΡ 
“»οἰονεὰ Δ] τῆς ἐλγ8 οὗ Ϊοβῆυλ, ἀπά 41]1] τῆς 
τ τὐλνέ ἀἄλγβ8 οὔ ἴῆε εἰάειβ ται Του νεά 
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9 Απάὰ Ποὺ δυγεά διπὶ ἰπ τῆς 
Ὀοτγάεγ οὗ ἢϊ5 ἱπμεπίδηςα ἴῃ ΤΊπιηδῖἢ- 
Πογαβ, ἰη {πε πιοηΐ οὗ Ερἢγαίπ), οἡ 
τῆε πογίῃ 846 οὗ τῆς ἢ] (σὐδδϑβῇ. . 

ΙΟ Απά «λ͵5ο 4}1 τπδῖ ρεπεγαϊίοη 
ὝΕΓΕ ρΡΑΙΠοτεά ὑπο {ΠΕῚΓ ἐδίῃοτβ: 
ἈΠ ἴΠδῖα ἅγοϑα Ἁποῖθου ραπογδίίοῃ 

]οβῆυλ, ψγτῆο Πδά 8βεεη 4}1 [δε ρτεδῖ 
ψνοῦκ8 οὗ τῆς ΓΟΚΡ. ἴπδὲὶ πε ἀϊά ἔογ 
ϑγδεὶ. 

8 Απά Ϊ]οβῆι4 τῆς 8οη οὗ Νιη, 
τῆς βεγνδηΐ οὗ τῆς Ι͂οκΡ, ἀϊεά, δείην 
δῃ πυπάγεά ἀπά τεη γεδῖβ οἷά. 

αἷοβο ρσοχί τα τγ οὗ Βοςδῖμι ἴο ϑμεςῖοπι), γΠΟΓα 
ἴδε τλθεγηδοὶα νγὰ8 αἵ [815 {ἰπὸ ([ο58. χχίῖν. 
25, 26). 

6. 866 ποῖς Β αἵ δηὰ οὗ ἙςΠαρίεσ. 

Ἵ. 4] δὲ ἀαγε οὶ ἠδὲ εοἰάετ..) Νο εχδοῖ 
ἴοττῃ ΟΥ̓ γΟΔΓ5 18 Αβϑρῃδα ἴο “ ἴδς ἀΔγ5 οὗ [μ6 
οἰ οτβ," σοὶ τηυϑί, ΓΒοτείοσο, σεπιδίη τἢ- 
ςοτίδίη. ὙΠ ἰδίῃ οὗ [οϑ81.4᾽5 φονεσῃπιθηΐ 
5 4ἰϑο υποοσγίδίη. [ζ Βονγενοσ, γὙὸ ἀ550Π|6 
οι ἴο δᾶνα δδθη δδουΐ {86 βδπὶ6 ἂρ 85 
5 ξοτηρδηίοῃ (δὶοῦ, 45 18 ργοῦδθϊο, με ψψοι]Ἱὰ 

δαγα Ὀόδη ἰυδῖ 80 δῖ ἴΠ6 δηζγζδηςε ἰηΐο (δ- 
ΒΔΔη, δηὰ {βεογείοσε 20 γόοαῦβ σου ά Ὀγίηρ 
0.5 ἴο ἴῃ6 εἶοβὲ οὗἉ μ15 16,3 Τ 686 εἰάεγ σουἹά 
δὲ 411 ταὶ γεγο οἱὰ δηουγζὰ ἴο ἴδκὸ μαζί ἰῃ 
τὰς νγ418 οὗ (δηδδῃ, δοσοσζαάϊηρ ἴο [υἀξ. 111. τ, 
2; δηὰ τδοτγεΐοσε, γεσκοηίηρ ἔτοσι ἴΠ6 ἀρ οὗ 
20 ἴο 7α, Ψεὲ οδῃηῃοῖ ὃ6 ἔδσ ψτοηρ ἸΏ δϑϑίρηϊησ 
ἃ Ῥεσίοἀ οὗ δϑουξ 5ο γεδῦβ ἔγσοπι ἴδε δηΐγδηςα 
ἰπῖο (φηάδη ἴο ἴπ6 θα οὗ {πὲ οἰ θσβ, ΟΥΎ 20 
ἡρϑε δου ἴπς ἀεαῖῃ οὐ Ϊοβῆυδ, βυρροβίηρ 

15 φονοσγητηθηΐ ἴο ᾶνο ἰδλϑῖϊθαά 30 γθΆγ8. 

ἐδὸ σγεαΐ «ὐογὰ: Γ᾽ δὲ Ζογἀ}1 ΤὍΤἈΘ ονοὲσ- 
ἴσον οὗ [86 (δηδδηϊβιι ἡδί]οἢ8. 

8. ὅε6 ῃοΐε οὐ οβῇ. χχίν. 29. 72ε “εγυαηΐ 
9 ἐδε Σογ4. ΤὨῖβ ἰ8 ἃ {Π|6 βρϑοδι!ῦ ρίνεη 
ἴο Μοβοβ, ᾿ειυῖ. χχχῖν, ς ; [οβῇ. 1. 1, 13, 15; 
ΨΙΙ, 21, 21; ΧΙ. 12; ΧΙ, 6; χίν. 7; ΧΧΙΐ, 2, 5: 
2 Κίηρβ Χυ!. 12, ἅς. ; 2 ΟἿ γ. 1. 3; χχίῖν. 
6. ἴη ἴδε Βοοῖκβ οὗ Οβγοηιο οβ, δα οἵδος 
Ἰλῖεσ Ὀοοκϑβ, ἔπε ρῆγαβε “ {πὸ βεσνδηΐ οὗ Οοὰ ἢ 
8 υβοῦ, τ ΟἾνγ. νυἱ, 49; 2 ΟἸγ. χχῖν. ἡ: Νϑῆ. 
Χ. 29: δῇ. ἰχ. 11; συ. χυ. 3. [{ 18 δρρ! θὰ 
ἴο Ϊοββυδ ΟὨΪ ἰῃ 118 ραβϑᾶρο, δπὰ 115 ἀυ0}- 
ολδῖς Ϊοβῆ. χχίν. 29. [ζἱ 18 βροκθὴ οὗ [αν ἃ 
Ρᾳ. χυῇ!., ΠΈΣ, δληὰ φοπογαιγ οὗ [86 ρσγορβεῖβ 
δηά, {Κα [δ δηδίοροιβ ρῆγαϑθο, “πιδῃ οἵ Οοά," 
15 ἰγαηδίοττεά ὉΥ 81. Ῥαυ] ἴο [86 τηϊη!σῖοσβ οὗ 
ΟὨτϑὲ υηάονῦ ἴθ Νὲν Τεβίδιηεηΐ, 2 Τ τ, ἱἰ. 
24; |8τι.. 1. 

9. “1π4 {δε δωνίεα ῥίνη, 5 ..ἢ ΤῊς ἰπὶ- 
τίδπος αἰϊδομβεὰ ἴο ρίδοεβδ οὗ βερυϊυσγε 
Τοῦ οὖξ ἴῃ [159 ποῖοε οὗ [86 γγάνὸ οὔ 

]οβυδ. (οπΡ. Ϊοβὶ. χχίν. 32, 33; Οεῆ. 

ἁεσ τε, ψῃισἢ Κπονν ποῖ τῆὲ 
ΓοκῸ, ποῖ γεῖ ἴῃ6 ννοῦκβ8 νι ϊς ἢ ἢς 
Πδά ἄἀοῃπε ἕοσ [βγδεὶ. 

11 1 Απά τῆς ΤΠ] άγεη οὐἁὨ ἁ ἴϑγδεὶ 
ἀϊά εν!] ἰπ τῃς βἰρῃς οὗ τς ΙΟΚΡ, ἀπά 
βενεά Βδδιίπι: 

ΧΧΙ, 19; ΧΧΥ. 9, 10: ΧΙΪΧ. 299-32; 1. 11; [6Γ΄ 
Χχὶϊ, 18, το; Μαῖϊ. χχυὶϊ. όο; Αςῖβ ἰΐ. 29. 
ἼὨ15 βάτο δοίης εχίϑίβ ἴῃ [1}}} ἕοσγοθ ἴῃ [Π6 
Ἐκϑῖ ἴο 118 ἀδγ. 

ἐπ Τιριπαεδοδεγε:.) 866 Ὠοῖε οἡ [0 βῃ. χίχ, 
50, Χχίν. 10, ΘΤΟ 11 8 ο]]οἀ ΤΊτ Δ «ΘΟ Υδἢ, 
ὙνΒΙΟἢ ἰ8 1[Π6 τοδαϊηρ οὗ ἴς ΨΝυϊγαῖο, δγτγίας, 
ΤᾺΣ Ασδῦὶς Βεσο, 85 ννῈ}} 28 οὗ ϑενεσαὰὶ Η οῦγεν 

10. 41} ἐδαὶ χεπεγαίομ.] 1. 4. ἴῃ τηδίῃ 
ὈοΟῪ οὗἩ (Πο8ὲ ῆο ψΟΓῈ ὑΤΟη-Ρ πιο δ 
ἴδε τἰπια οὗ [6 σοπημοδὶ οὗ δηδαῃ. ὅ66 ἰἰ1. 
9, ὨΟΙ͂Θ. 

ϑΞαϊδεγεά ιριΐο ἐδεὶν γα δε ὙὍὌΒῈ οχαςῖΐ 
ΡὮΓΑ86 ΟΟΟΌΤΒ ΟὨΪΥ πεῖ δηά 2 Κίῃρβ χχὶϊ. 20 
2 ΟἸ σ᾿ χχχίν. 8 : [που ρὰ θῇ. χν. 15; ευξ, 
Χχχὶ. τό: 2 581). Υἱὶ. 12:1 Κίηρβ 1. 21; δηά 
Αςΐβ ΧΙ. 16; ἃΓ6 ὙΘΓΥ 5ἰπλασ. Ὑ86 (ΟΠ" 
ΤΏΟΠΟΣ ῬὮἤΓΆβ6 15 γαίῥεγεά ἐηο δ: ῥεοῤίε, Οφη. 
ΧΧΥ. 8, 17; ΧΧΧΥ. 29; ΧΙΪΧ. 29,31. ἴῃ Νιυϊὰ. 
ΧΧ, 26 ἰξ 8 ΒΙΠΊΡΙΥ “αἱ! δέ καϊῥεγεά, 866 ἴεσ. 
ΥἹ]]. Δ. 

11. “πᾶ 1δὲ εὐ ἰάγεη ο Τγαο .] Ἡδτα Ὀερὶηβ 
[86 παιταῖϊνο οὗ ν δῖ σϑδὶν ἀϊὰ ὨάρΡρθη “ αἴοσ 
{86 ἀφαῖβ οὗ [οβδμυδ," θυΐ οὗ Ποῖ [86 ἔχοι 
σμαρίεσ σοῆνουϑ ΠΟ ἢἰηῖ, “ 5ζδ6] βεγνεὰ [ὃς 
Ιοτὰ 41} ἴ6 ἀδγβ οὗ [οϑπ.. .. Βυΐϊ ψΒοη 
]οβδυα ννὰ8 ἀθδά.... ἴδε ολ] άγθη οὗἉ [5γδοὶ 
αϊά οἱ] ἴῃ [86 5βἰψδί οὗ (δο 1 οτά, δηὰ βοσνεὰ 
Βαδδίϊτι, δηά ἔογϑοοκ ἴδε Οοά οὗ [πεῖν δι Βουβ.᾽ 
Απά {Βοη ἔο] ονν8, ἔγοπι υογϑεῈ 14. ἴο ἴδ οηά οὗ 
ἴδε οσδαρίοσ, ἃ Β:  ΊΓΊΔΤῪ οἵ (ἢ. τ᾿ 8016 σοηϊεηῖβ 
οὗ ἴδε Ὀοοκ. 

δά ευἱ! ἐπ δὲ “σἰσδὶ Γ᾽ δὲ 1ογ] ΤῊΪΒ 5 
[δὲ ΤΕΡΣΌΪΣ Ρῆγαθο ἴοῦ Δ ]ΠἸὴρ ἰηῖο ἰάοϊα 
σγουρὰ [819 Βοοκ οὗ [υᾶρο5, ηὰ του Ρἢ 
[6 ΗἰΙδἰοσίςδὶ Βοοκβι [{ ὁσσιγβ βεύθῃ {168 
ἴῃ Τυάροβ, 45 ἀδϑοσρίϊνο οἵ ἴπ6 ϑδενθῆ δροϑίδ- 
865 οὗ [δγαδοὶ, νος ἄγενν ἀν ὉΡροΩ ἴμοπὶ 
[86 βούδθῃ βεσυι [6468 ὑπάθγ (1) ΟΜ 8ῆδη- ἰ5}» 
αἰμδίπι, (2) Εσίοη, (2) |δῖη, (4) Μιάϊδη, 
(5) ἴπ6 {γτγαθηνῦ οὗ ΑὈϊπιείοςι, (6) ἴδς Απι- 
τηοηϊζεβ, (7) ἴἰς ΡΠ ἰδιη68. Ἴἢς ἤγδὶ υ86 
οὗ ἰἴ, Βοῖνουοσ --- [δδί, υἱΖ., ἴῃ (18 νογϑ6--- 



134 
12 Απά {πεν ἰογβοοῖς τῇς [ΒΡ 

Οοά οἔὨ τπεὶγ ἐδίμεγβ, νος ἢ Ὀγουρῆξ 
τπεαι οὐ οὗ τῃε ἰαπὰ οὗ Ἐργρῖ, Δηά 
[Ὁ] ονγεά οἱπεγ ροάβ, οὗ ἴῃς ροαᾶβ οὗ 
της ρεορὶς τῆδλῖ τὐεγέ τουπὰ δου 
{Πεπὶ, δηὰ θονγεά {πεπηβεῖνε8 ὑπίο 
τἢεπὶ, ἀπά ργονοκεά τῇς ἴοκρ ἴο 
ΔΏΡΈΓ. 

12 Απά {πεΥ ἰογβοοῖς τῆς ΙΟΚΡ, 
διὰ ξεγνεὰ Βδαὶ δηὰ Αϑῃϊδγοιῃ. 

14  Απά τῃε δηρεγ οὗ τῆς ΓοκῸ 
νγὰ8 ἤοῖ δρδίηβε [βγδαὶ, δηά ἢξε ἀ6- 
Ινεγεά τεηὶ ἰηῖο ἴῃς 4148 οὗ βροιϊετβ 
(ας βροϊ]εά τἤεπι, πὰ “ἢ 8ο]4 (Πεπὶ 
ηἴο τῆς δαπάβ οὗ τῇεὶγ ΘΠ ΘΠ, 1ε8 
τουηά δϑοιΐῖ, 80 παῖ πεν σουϊά 
οῖ ΔΠΥ͂ ἰοηρεῦ βίδπὰ δεΐογα {Πεϊγ᾿ 
ΘΠΘΠΊ168. 

ις ΝΒ Πεύβοενεῦ {ΠῸῪ ψψεπὶ ουῖ, 

ΔΡΡΙΙε8. ἴο 411 ἴῃς ἀροβίδβίεβϑ Ἵοἱ ει νεὶγ, δηὰ 
ἴϊ 15 Ὡοΐ υδοά αἱ Υἱϊ. 11, ΒΟΓΟ [ῃ6 ἰάἀοἸΔΙΣΥ͂ 
ὑηάεγ ΑὈἰπιεϊεοῖ 15 σρόκεη οὗἉ δγ ἃ αἰθεγεηῖ 
ΡὮγαθο. ὅδ6εὲ Ιυάροβ 111. 7, 12; ἵν. ας ΥἹἱ. 1: 
Χ. 6: ΧΙ, τ. (Οομιρασε 1: Κίηρϑ χὶ. 6: χίν. 
22: ΧΥ. 26, 34, ἄζε. ; ΧΥΪ, το; 2 ΚΙίηῃρβ χχὶ. 2; 
ΧΧΙ, 12; ΧΧΙΝ, 9, 19; 2 (ἢ. ΧΙϊ, 14; ΧχΙϊ, 4; 
ΧΧΧΙΪ, 1, 6, 22; Νεῆ. ἰχ. 28. Τῆὸ ορροβίίθ 
ῬὮΏγΑβα 8, “ ἀϊά [παῖ ννοἢ τγὰβ τρῶς ἰη [86 
εγο5 οὗ ἴδε 1 ογὰ," τ Κίηρβ χυ. ς, ἱἱ, ἄζο. 

σεγυεά Βαασα». ὮΘ ῥ᾽ υτα] οὗ Βδ], Βααϊί»ι, 
ΓΕ 5 ἴο [86 ὨΙΙΠΊΘΓΟΙΙ5 ἱπλαρο5 οὗ Βδδὶ νυ ἢ 
ΠΟΥ 8681 ὑὉΡ δηά νογβμρρεά, 45 ἄοθβϑ 1ῃ6 
ῬίυγΑ] ἴοστῃ, “ῥίαγοίδ, ἴῃ Ὑοῦβϑς 13) ἴο ἴ8ο56 
οὗ [με ἔδηιδὶθ αἰ ν ΠΥ, Αβίδγία. 

15. ΝΕ 1018 γοῦβα δηάὰ ὑεῦϑο 14 (0Π1-» 
Ῥαγὸ Βουϊ. χχχὶ, 1ό, 17. 

νουοζεά ἐῤδὲ Σιογά ἰο σπρεγ.} ΑΔ ἴτεαυοηῖ 
ΟΧΡΓοββϑίοη, ΘϑΡρΘΟΙΔΠ}Υγ ἴῃ Πουΐ., ἰπ [86 Βοοκβ 
οὗ [86 Κίηρϑ, δπά ἴῃ [εγεπιίδιι, ἰ σοπηθχίοῃ 
ἢ ἸΔΟΎ. Γλει. ἵν. 25 ; ἰχ. 18 ; χχχὶ. 29; 
Ι Κίηρβ χίν. 9; χυ. 30, ἄζο.; χυὶ. 13, ἄς.; 
16γ. νἱ!, 18, 19, ἄζο. 

138. 866 ΟἿ ΥΕ6786 11. 

14, “Ππ4 δὲ ὠπρὸγ 97 ἐδὲ ΖογΔ «υα! ῥοὲ 
αβαϊπεί Ηΐ ῥεοῤβί.) ὙὍὙἘα ΥΕΥΥ βᾶπὶε τοσ8 
ἃ16 υδεὰ, 58. ον]. 40. 
Η ἀείμυεγεά ἐδένι ἱπέο ἐδε δαπάς οΥ “ροίδον:.} 

ἼΒ686 54Π|6 Ἰνογὰβ ἅγὲ ι5ϑ, 2 Κὶἢρ8 χυ]ΐ. 20, 
ἴῃ ἃ ῬΓΕΟΙΒΟΙΥ δ᾽ πλ}}} 2 ἀγρυπηοηΐ, δυΐ ἴπ6 Ρῆγαϑο 
Οσσυγβ πού βογα 6156.Ό Το σχοοῖ ἢοσο, δηὰ αἵ 
γΈΓ5Ὲ 16, τοηἀογοὰ “ῥοίίεγι, ῖ5 τεηἀογοὰ “ σοῦ," 
1 881. ΧΧ ΩΣ. 

Ηδ «οἷά ἐδερι ἱπίο ἐδε ῥαπάᾶς, "57 ΤῊΪ8 
Ρἤγαβα 18 τοροδῖθα 111, 8 : ἱν. 2; Χ. 7; 1 841). 
ΧΙΪ. 9. [ἰ 18 ἤσβί ἑουηά, Ιου. χχχιὶϊ, 30 ; δἷ5οὸ 
ἴῃ ἘΖοῖκ, χχχ. 12; [6 νἱῖ, 2ς. 

συ σα 5. 1. ἶν. 12---1ϑ8. 

τῆς Παπά οὗ τε ΓῸΚῸ νγὰ8 δρδίηϑβι 
(Π6πὶ ἔογ εν]], 28. ἴῃς ΓΟΚΡ δά 54ἰά, 
δηὰ ὁδβ ἴπ6ὸ [ἿᾺῸΒῸ διδὰὲ βδνγοσῃ υἱῖο ὁ ἴμεν. 26. 
τθπὶ: δηὰ ΠΟΥ νγεῦθ ρΎΟΔΌΥ ἀϊ5- 
[Γα8864. 

16 4 Ν,ενεγῖῃε 6885 τῆς ΓΟΒῸ γαὶβαα 
υρ υάρεϑ, ννἰςἢ Τἀ6] νεγεὰ τἤδηὶ οὐζ 1 Ηεδ. 
οὗ με Βαπά οὔ τῆοβα τπᾶὶ βροϊ]εὰ "πα 
τῆ ΘΠ. 

17 Απά γεῖ (ἢεγ ψουϊά ποῖ ἢελι- 
Κεη υπίο {ΠΕΣ 1υἀρ68, Ὀὰϊ {ΠῈγ ψεηΐ 
ἃ ἡνῃογίπρ' δίζεγ οἵδεγ ροάβ, δηἀ δονγεά 
1Ππαπιβαῖνεβ υηἴο τἤδπὶ: ΠΟΥ τυγηοά 
4υϊοκὶγ οὐ οὗ τῆς ννὰγ νι ἢ (Πεὶτγ 
[Δι Πετβ νγαῖΚαά ἴῃ, οραγίηρ ἴῃ ςοη,- 
πλδηἀπηεηῖβ οὗ τῆς ΓΟΚῸ ; ὀκέ τῆ 6 Υ 
ἀϊά πος 80. 

18 Απά ψβεῃ τῃεὲ [ΒΡ ταϊβεά 
τ πὶ υρ Ἰυάρα5, τπεη ἴῃς ΓΟΒῸ νγᾶϑ 

0 ἐδαΐ ἐδεγ εομίά ποί ἀην ἰοπρενῦ “«ἱαπά, 4 ε. 
Οοιηραγο [οϑὶι, υἱϊ. 12. ΤῊ15 ννᾶ5 ἴῃς δΙΠΙπηοηξ 
οὗ {86 τὨγοδῖ, 1,ενϊῖ. χχνὶ. 17, ἀηὰ [86 οχδοῖ 
ΘΟΠΓΣΑΓΥ οὗὁ νψ»βαΐῖ ννᾶβ ὑγοϊηϊβεὰ ἴο ἴπεπὶ οἡ 
ςοπάπίοῃ οὗἉἨ {πεῖν οὐδαϊΐθηςο, 10. 7, 8. ΟοΣρ. 
]οβ. χχ δ, 9, 1ο, δῃηά 11. 

16. Ἡρι δεγηοφυεῦ ἐδ «ὑτπὶ ομδ ἐδε ῥαπά 
φΓ τε Ζογά «υαΦΨ αφαϊπεί ἐδενι.] ὙῊΙ8 18. ἰπ 
τογτῖῦ ] 6 σοηίταδὶ ἴο ἡνμδὲ ἰ8 βαιά, [οδὰ. 1. 9, 
“{12ὲ Σιονγά ἐδγ Οοά 1: «υἱἱῤ ἐδες «οι εγσοευεγ 
ἐῤομ οι ὝὌΕ 5ἰσγαίη οὗ [6 νγ80]6 Ῥαϑϑαρὸ 
ἴο πε οεηά οὗἕδΠα σμδρίοσ 15 5 ΠῚ ἴο 2 Καὶ πρ5 
ΧΧΙΥν. 2-4; 2 ΟἿ. ΧΧΧΥ͂Ι. 11.221. 

α: ἐδε 1ογά δαά “αἰά4.7 ἴῃ 1, εν. χχνΐ. 37; 
Ὠθυῖ, ΧΧΥΪ, 2ς. 

16. Νιενεγιδείε.. ΤῊ ΗΘ ῦγεν 8.45 5: ΠΡ 
Π δηά," Ἶ 

ἐδὲ ΤΣογάὰ γαϊμεά τῷ ἡμάσε.] “ΤὮΙ8Β νεῦβε 15 
ΤΟΙΛΑΓΙΔΌΙῈ ἔοσ [86 ἢγϑί ἱπιγσοἀυςίίοη οὗ ἴδ ς 
ἴεστη [ὕ06Ὲ, ῬνὨοδ 18 τερεδῖθα ἰῃ ὙΟΓΒ6Β 17, 
18, 19, 4πὰ «αἵ 1}. το; ἱγ. 4, 5: Χ. 2, 1; ΧΙ. 
7,8, 11,13,14: χΥ. 20; Ασα} 1. τ, ἄζο. ; 1 58π|. 
ἷν. 18: Υἱῖ. 15; ΥὙἹ1]. τ, ὅζο.,) ἀπά ξῖνεβ [18 ΔΙῚ 6 
ἴο ἴδε Βοοκ. 

17. ΤΡε αυαν «υδίερ ἐδεῖν ζαἰδεγ «υαἰξεά ἐπ. 
ΤΆὨο Δ]}υ.8ἱο 15 ἴο [6 ρεπογδίίοῃ οὗ [οϑῦυα δηὰ 
{δὲ οἰάοσβ “80 βοσυρὰ ἴῃς 1 οτγά," νυϑσβὲ 7 

18. 72εὲ Ζογά «υα: «υἱἱό 1δὲ ἡμάσε.) 45 
ἀῶ Ὀοεη Δ Μοβεβ δηά Ϊοβιιυα (058. 
Ϊ. 5). 

ἐ! γερεπίε ἰδὲ Σογά.] Βδῖμοσ, Κ 4 189 Τοχὰ 
8 Ἰοογοὰ ΣΙΝ ΘΟΙΏΡΔΒδίὶοΣ," ΟΥ̓ ““ννᾶ5 
ετιονοά," ““δειαίως οὗ ἴδεὶσγῦ ρτοδηΐηρβ," 45 
Χχί, 15. 80, ἴοο, 9. ον. 45. ΤΟ 86ῆ586 οὗ γέ- 
επί ΜΙ ἢ τΠς ννογὰ θεᾶγβ, [οπ. 1]. 9 δηὰ 
Εἰβαννηογο, 185 ϑεσοηδιυ. ΕῸΣ 84 ροειοδὶ 
ῬΑγάρΡ γαδα οὗἉ {{||8 νυ ο0]6 ραβϑᾶϑα 866 58. οὐνΐ. 



ς οὮ. 3. Σ2. 

ν. 19-23.] 

νι τῆς Ἰυάρε, ἀπά ἀεἰνεγεά τἤδηὶ 
ουΐ οὗἩἉ τὴε Παηά οὗἉ {ΠΕῚΓ Θηθίλ 65 41] 
τε ἀδγβ οὗ τε 1ιάρε: ἰοῦ ἴἴ τε- 
Ρεπίςὰ τὲ ΓᾺΡ Ὀεοδλυβε οὗ {ἢεὶγ 
σιοδηΐηρϑ ΟΥ ταάδοη οὗ {Π6πὶ τῇδ 
ορργεβϑεά {πεπὶ ἀπά νεχεά {Π6π]. 

Ι9 Απά [ἴ οᾶπιῈ ἴο ρ8583, “ΠΘη 
τε Ἰυάρε νγᾶβ ἀεδά, ἐῤσί 1ΠΕΥ τε- 

Οτ, τοῖν ταΓπΠ6 4, δηάὰ 'σοτγυρίεἀ ἐλεηισείυες 
τλογα ἴδῃ {μεὶγ ἔλίμετγβ, ἰῃ [Ὁ] ονσίηρ 
οἵδες ροάβ ἴο βεγνε ἴἤθπι, ἀη το ΟῚ 
ἄοννῃ υπῖο τπεπὶ; [ΠΟΥ σεαβθά ποῖ 

Ζλ ἐξέ 536- . . 9 

ἐς αἱ ἤοτα τΠεῖγ οὐσῃ ἀοίπρβ, ποῦ ἔοηι ἘΠεῚγ 
δῖ ΡΟΓη ΨΨΆΥ. 

20  Απά τῆς δηρεγ οἵ ἴπε ΓΟᾺΡ 
νγᾺ8 ἢοῖ Δραίηβί [βγδεὶ ; δηὰ ἢς 8814, 

144-45. ὙΤΠδ οχργοβϑίοῃβ “ἴδ6 ΔῆρΡΕΣ οὗ ἴδε 
Ι,οτὰ ννᾶ8 μοί " ἀραϊηβὶ “" [5γϑε] " (8. ονΐ. 40 ; 
7υάξ. ἱϊ. 14), “τὴε ςογοηδηῖ " (8. ον, 45 ; ἰϊ. 
10), “ἴδεν ψεηΐ δ- ὙΒοσγίηρ᾽" ((Υ], 30; ἰ1. 17), 
Ἧς γχᾶἄνο [ποτὰ ἑπίο ἐδε δαπά: οὗ {μεῖσγ δῃδιηῖαβ " 
ΟΥ̓, 41; ἰ1. 14), “ΠΟΥ ογα στ δον ἀέγε σά," 
“Ἡς τγχεραγάθα {μοῖρ ἀν έγεας" (1. 1ς; ον!. 
44), “ἴἴ τερθηϊοὰ τῆς [οτά," “ΗΦΕ τερεηϊοά᾽; 
(ἰ.. 18; ονὶ. 45), “ (1Ποῖγ οὐ ἀοίηρ5β᾽" (1. το; 
ον. 39), “δᾶγε οῖ ποαγκοηθά ἴο ΤῊΥ̓ τυοῖος 
---ὃς νοῖςς οὗ [ες [ογὰ ἢ (1. 2ο; ονἱ. 25), 
ΤῈ Ποπηήοῃ ἴο ὈΟΙλ ραββαροβ, ἀηῃὰ ΤΥ οὗ 
[86 ἰάθα8 ἅγὸ [Π6 βᾶσχηθ, σύξῃ ψ θοσο [86 ννογαβ 
ἀἰβον. 

40. Τ 5 νοῦβο ἰ8 ςοβηδοῖεά 11} ΨΟΥΒ6 11. 
ἘοΥ τδ6 τορυϊᾶῦ αγγδίῖνο ἤοννβ Οἡ ἔτοπὶ γοῦβο 
11 ἴο γεῦβὸ 25. Ὁῆ6 ἰηϊοπηοάϊἴε γοΓ96 5 ΔΥῸ 
8ῃ ἰηϊογγυρὕοη οὗ (Π6 5θη56, δηά τοίου ἴο τς ἢ 
Ἰδῖοσ {{π|68 ; ΠΟΥ δᾶνο [86 ἀρρεάσγβθηςε οὗ θεῖηρ 
ἴδ τεβοςτοη5 οὗτἴμε σοταρίεσ Ἰηεἐγβρεσβοά 
[6 οτἱψίπαὶ πδγγδῖῖνθ. Βυΐ γϑῦβθ 2. σαΐοῃϑβ 
ὉΡ [6 {μτεδὰ ΟὨΪΥ ἴο ἰεἰ [{ [21] ἱπιπιοαϊδίεϊγ. 
Εογ ἃ}1 [παῖ Το]]ονν8, ἄοννῃ ἴο ἴῃς εηά οὗ [ς΄ 
111. 7, 866 π8 ἴο ὃδ6 Δηοῖδον αἰ τεββίοῃ, οἱοβίης 
νὰ ἴΠ6 Ἰἀοπεςδὶ τνοσά8 οὗ ἰϊ. 11. ΤῊΘ ΠΑΓΓᾺ- 
ἔνο ζοδβ οἡ δ ἰἰϊ. 8, νμῖς δ 15 [ἢ τοδὶ ἢ β[οσίς δ] 

υδηςο οὔ  . 12. ὍΘ [Ὠγοαῖ ἰη [815 δηά {Π6 
ξο] ον γοῦβο 15 [86 δηηοιυηπςοοιηεηΐ οὗ δὴ 
δὐϑοϊΐο ρυγροβο, τυ ϊςἢ δὰ θδθη εοπαἰοπαίίγ 
{πγοαϊοηοαὰ Ϊοβἧ. χχὶϊ. 16. Τὶς ῥεορίε (οὶ), 
ἃ ἴογπι ΠΊΟΓΟ ΠΟΤΏΤΏΟΙΪΥ ΔΡΡ δα ἴο {86 Ὠδί!οΟη58 
οὐ ΟδῃἘ 1165, 48 γΟΓ968 21, 23,) ὅζο. 5111] 11 15 υϑεὰ 
οὗὨ Ιβγδεὶ, ἃ5 Εχοά. χχχ δ 11; [ο588Ἀ. 111. 17; 
ἦν. 1: Χ, 11: 8. χχχὶϊ! 12, ὅζο., σε γο ποίην 
ορρτοῦτίοιβ 18 τηοδηῖ. Βυΐ ἴδεσε 18 βοῃγο- 
νυ δ οοητετηρίυουβ ἢ ἴπε υ5εὲ οὗ ἴδε ρΡγοῆουῃ 
“15. Οομηρασγο [54]. Υἱ. 9, 1ὸ ; Ψ|1. 12, 
ὙΒΟΤΟ ἴἰ ἰ5 υϑοεὰ ὙΠ} “ ἀ»η,᾿ [6 υϑυλ]ὶ τννοτὰ 

Φῦ ΟΒ5. 1. 

Βεοσδυβε [πδξ {158 ρεορῖὶς ἤδίῃ {γδη8- 
ΒΙεβ86 4 ΤΥ Τσονεηδηΐ ννῃ]οἢ [1 ςοπ,- 
ταδπαεά τῆεὶγ Διο β, ἀπά πᾶνε ποῖ 
Πελγκεπεά τηἴο ΠΥ νοῖςε ; 

21 1 αἷβδο νν}}} ποῖ μεηςσείοσγι ἀτγῖνε 
οὐ ΔΗΥ͂ ἔτοπλ δείοτε τῆεπὶ οὗ τῆς 
Πδῖίοηβϑ το [οβῆυδ Ἰεῖς θη ἢς 
ἀϊεά: 

22 Ὑπαῖ τῆγουρῃ τῆθπὶ 1 ΓΠΔῪ 
Ῥήονε [βγδεὶ, νμεῖμεσ {πεν ψν}}} Κεερ 
τῆς ννᾺῪ οὗ {πε ΠΟΚῸ ἴο νναὶκ τῆδγε- 
ἴῃ, ἃ8 πεῖν ἔδῖ οτβ ἀϊά Κεαρ 22, οὐ ποῖ. 

23. Ὑβεγείογε τε κοκῦ "εξ τΒοβε ! Ον, 
ῃδιίοηβ8, νους ἀπνίηρ, τῆδηὶ ουῖ 
ΠΑΒΌΪΥ ; ποῖθοῦ ἀο]νεγεά με τπεπὶ 
ἰηῖο τῆς Βαηά οἔὗὨ Τοβἢιιδ. 

ἴοῦ 116 5γδε 188} δεοράρ, δηθὰ ροσβαρα Εχοά. 
Χχχῆὶ, 11. 
ῥαΐ ἐγαπασγοεά 7 εουεναη..} ὌΠΟΓΟ ἰ8 

ςοῃϑίἀοσγαῦϊα σοϑε λῆς Ὀεΐννεθη [818 Δ110- 
βίοῃ ἴο ἴμε σονεηδηΐ δηά {παῖ ἴῃ [6γ. χὶ. 2.10, 
δηά (6 ψοσὰβ οὗ ἴδ]8 δοῖἢἢ υοσδὲ ἅσὰ δἰπγοβῖ 
ἰάἀεηκίςαὶ ἢ [6Γ. ΧΙ, 25:4. 

4]. 7.δο «υἱϊ ποῖ δεπερίογίῤ, 45 ..1 ὙὨΪ8 18 
ΔΙΤΘΡΟΌΌΈᾺΟα οὔ Β6 βᾶτης (γεϑΐ 25 νγὰβ υἱζεγεὰ ὉγῪ 
186 δηροὶ οὔτ 1νοτὰ δ σοῦϑα 3, ΟἿΪΥ ὄὌχργοββοά 
ἴΏ 5ΒἴΣΟΏΡΕΙ ἰδηριαρο, ἰῇ Ῥγοροσίίοη ἴο ἐδ6 
ΤΊΟΓΕ ϑ6σίοιϑ ὕγοδοῖ οὗ [6 σονεηδηΐ ὈΥ͂ ἴῃς 
15γ611168.Ὑ [{ ο65 ηοΐ ἀρρϑασ ον 8158 πη65» 
Βᾶ86, ὙἘΙΟΝ 18 ΥΟΙῪ 8:1}|12Ὁ ἴο ἱϊ, 1-..3, νν858 ψίνθῃ 
ἴο [δ5γδεὶ, νβεῖθοσ ΟΥ̓ δηροῖ, ΟΥὁΥ̓Ρσορβδοῖ, ΟΣ 
ὕσίπι, ὩΣ ἰηάεεὰ 8 1 σεγίδίη νυ Βοῖθοσ ΔΗ͂ 
Τηδβϑᾶξα ννἃ38 ξίνεΏ. ὙΤῃ6 ΟΓ8 ΠΊΔΥ Ὁ6 υἢ- 
ἀογϑίοοα 48 ποσὶ οχρίδηΐης ψν δὲ ραϑββοά 
τγουφὰ (6 Ὠἰνίπα τηϊηά, δηὰ ὀχργοββίηρ ἴμ6 
τβουρῃῖβ ΒΟ τερυϊαϊοά [με Ὠϊνίης ὑσοοεθά- 
ἴῃ. 
2, 28. δαὶ ἐῤγοισὺ ἐδενι 1 πα ῥγουέ 

Πγαεί͵ 6.1 ὙὝΒεθα γοσάβ8 ἀτὰ (ἢ6 Ηἰδίοσίδη 8 
ΕΧρίδηδίοσυ Ἴοπηπηθηΐς οὐ ἴμε ἷδλϑὲ ννογὰβ8 
οὗ [Βς [μοσὰ5 βρθθςὶ ἰῇ γΟσβ6 21, εὐδίερ ϑοσδμα 
“3 «υδέπ ῥὲ ἀϊά. ΄οβθυα Ἰεῆ ἴθοπι, π6 ΒΑγ8, 
ΌΥ Ὠινίης ἀϊτεςίοη, ἰΏ Ογάδσ ἴο ὑσγους [5.86] 8 
ΓΑ] μ6855 ΌῚ ἴδοι. ὙΒε Ἰἰΐογαὶ γοσϑίοη οὗ 
ΨΟΙΓΒΟΒ 112, 23, 18 48 ἔυ]Π]ονβ: ΚΙΠὰ ΟΤΔΟΣ ἴο 
ῬΙΟΥ͂Θ 6180] ΓΒΤΟΌΘὮ (οτ, ΟΥ̓ τη οἵ) 
μοῦ, ΨΒΘΙΒΟΣ ΠΟΥ ψου]ᾶὰ ΚΘΟΡ [δ9 
ἍΔ4Υ οὗ [890 Γοζχὰ ἰο᾽ ΨΔΙΚ Ἐποσϑὲμ, 88 
ἘΒοΙΣ 16 ΊΒΟΣΕ Κορί ἐΐιοΥ ποῖ, δο Γοχὰ 
1076 18Ὸο8δ0ὸ πεοίΐομβ υἱίπβουΐ ἀσίνίης 
Ἐμλθ ΟὟ διδβίΣ} γ, διὰ ἀἱὰ ποῖ ΔΟΙΣΥΟΣ 
Ἐμοσι ἱπίο 810 πΒαπὰ οὗὨἨ 7οδιπα." (οπ)- 
Ρᾶγα ἴογ ἴδε Τοῃδισυςοη ἰῃ ἴδ6 Ηοῦγον, 
1581. χὶν. 4. 
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7 ΌῦὺῃΤ.Ὸ 685. 11. [ν. 4-6. 

ΑΠΘΙΤΙΟΝΑΙ͂, ΝΟΤΕΘ οἱ νοϑῖβεβ 3 δῃηά 6. 

ΝΌΟΤΕ Α οἢ νεῦβϑὸ 3. 

ΤΟ 16 γᾺ] νογβίοη οὗ ἴς Ἡεῦσον ἰεχί οὗ 
[πὸ ἰαοῖ μ2}} οὗ [Π|8 νεῦϑβε 18, σπά ἐῤεῦ «ῥαϊ] δὲ 
ἔο γοι 7οὸγ “ἰάει, απαὶ ἐῤεῖγ φοά: δαὶ! δὲ 19 γοῖ 
,ῶν α “παγο. ΤὨ5 ἀοθβ ποῖ τλᾶκε 56εη86, δηά 
ἴδε φυοσβίίοη ἰ8 ον ἴο ἐχρίδιη οσ ἴο οοστοςῖ ἴΠ 6 
Ῥᾶϑβδᾶρε. ὙἼΤΒοβο πο δάορί ἴδε σεδάϊηρ οὗ [ἢ 6 
Ἡεῦ. τοχί, δΔηά (6 οχρίδηδίίοη οὗ ἴδε Αὐ 
6 ψχυϊάορα ὈΥ [πε 5ἰ γα δ βέϑβδξς ἴῃ [ο8Ἀ. 
ΧχΙΝ, 11, ΒΟΥ ἰξ 18 βαἰά οἵ ἴδε (δηβδδηϊίεβ 
ἐρεν “ῥα δὲ “παγς απά ἐγαῤε (Φ 0.2 τεϑῆ- 
ἀεγεά “παγες ἴῃ [υάψ. (.. 1; Εχοά. χχ. 31) 
1110 γοῖ, ἀπε “ΟΟΏΓΡΕΙ ἐπ γοι σἰάει, ἀπά ἐϑογῆς 
ἐπ γον ἐγε:; δῃὰ ἰδαΐ 'ἴῇ Νυπι. Χχχῆϊ. ςς, 
Προς ἐδαὲ γε ἐεξὲ γοσιαὶπ οΓ ἐδεηι (1(Ὰ6 ἴηι" 
δι 4η18 οὗ [6 Ἰ4η4}) «“ὁαὶ δὲ ῥγίοξε πὶ γον σγώ, 
απ ἐδογης ἰπ γομγ “ἰάεῖ; δηα δοσοσαϊη 
ΒΌΡΡΙΥ [86 ψογὰβ ",),2ῶὃγ ἐδογη" 88. ἴ86 ΑΟΥ., 

ΝΟΤῈ Β οὔ τνοῦβὸ 6. 

Ὗνε Βεσὲ ωηξ ἀσαίη Ὁροὴ 4 ὙγΠ0]6 Ῥάβϑθαρο 
ἸάεπΈο 8] νυ οπα ἴῃ πε Βοοῖς οἵ [οβῆυδ. ΤῊΣ 
ἴννο ῥράϑϑᾶροϑ ἂὔὸ δόσε ρίδοεά ιάθ ΟΥ̓ ϑἰάβ, 

1οβὰ. χχὶν. 28-32. 

48 “π4 ϑοια ἰκὲ 1δὲ ῥεοβίο ἀεραγί, οΌΡΡΥ 
ΘΗ ὠπ!]0 δία ἐπ δεγίέαποε. 

λο Δπὰ ἱἰξ οᾶπγα ἴο ρΡ455 ΔῈ, ἴπε8ε [Πἰηρ5, 
απά ὕοῤιμα ἐῤὲ “οπ 97 Νωη, ἐδο “εγυαηί οΥ 1ῤὲ 
Ζογά, ἀϊεά, δεὶπρ απ ῥωπάγοά ἀπά ἐεπ γεαγ: οἱά. 

109 ““μ4 {δὲν δωγίεά ῥὲγε ἐπ ἐδ δογάεν' οΥ δίς 
ἐπῤεγίίαπεε ἐπ Τρηπαῖ - ΘΕ ΥΔὮ, νυ ΠΙΟὮ 15 ἐς ήομσέ 
Ἐρῥναί»η, οὐ δε πογὲῤ “ἰάφ ο δὲ ῥὶ1} Κ᾽ Οαα.Ὁ. 

11 “πώ Σεγαεὶ τεγουεά ἐδε Ζογά αἱ ἐῤε 447: 
οὔ υϑοεδια, ἀπά αἱ ἐῤδὲ ἀ4γ. Γ᾽ 1ῤδὲ εἰάενγ: ἐδαὲ 
ουεγἰυεά Χοδμα, αρὰ «υδίερ Ἰαὰ Κηοννη αὐ 
ἐδε «υογὰ: 7 ἐδε Σογά ἐῤῥαὶ δ ῥαά ἄοπε Ὁ Γ 
Δγαεί. 

22 Απά ἴδ6 ὕὈοποβ οὗ ἰοδερῃ νος τς 
“δ! άγεη οὗ 15γαεὶ Ὀγουσπῖ υρ ουἵ οὗ Ἐξγρῖ, 
Ὀυγίοὰ [ΠΟῪ ἰπ ϑΒθοδεπι, ἸΏ ἃ ράσγςοὶ οὗ στοιηὰ 
νυ οἢ [αοοῦ Ὀουγχῶϊ οὗ {86 5οὴ8 οἵ ΗδπΊΟΥ, 
π6 δίπουν οὗ δβδθοδοτη, ἕοσ 4 υηάγοά Ρίεςε5 
οὗ 5ἰϊνοσ: δηὰ ᾿ξ Ὀεθοδίῶθ ἴ86 ἱῃβογίδηος οὗ 
[16 ΟΠ] άγεη οὗ [οδορῇ. 

41 Απὰ ΕἸδαζαγ, ἴΠ6 δοὴ οὗ Αδγοη ἀϊεὰ, 
δηὰ {πεγ Ὀυγίεα αἷπὶ ἴῃ 4 81} [δὶ ρεγίδιπεὰ 
ἴο ΡΒ ηοῖα5 5 ϑοη, Δο τγᾶ8 σίνεη δ πὶ 
οὔ Μουπίὶ ΕΡΒγαίπι, 

ΟΥ̓ “ὃν “εοιγχε:." Οἡ (δες οἵδοῦ δαηά, ἴδ6 
ϑερί. γυΐϊχ. αηὰ Οδαϊά. τελὰ ὈΝῚΥ ἰηϑιοδαὰ οὗ 
ὈΣῚΝ (συνοχαὶ, 8. δοδίεβ, ἡ. ΡΝ ττῖθυ- 
ἰλπίεβ, ὉΒαϊα. , ΒΙΟδ οἶνοβ (86 δεΏϑε ἐδ 
σδα δὲ 1ο γορ ον αὐνεγεαγίει, Δα 18 τυ οἷ 
βυρρογῖεβα Ὀγ [ἢ οἰοδίηρ νοσάβ οὗ Νυχι. χχχίϊ. 
ξς, αηδ “ῥα  τεκ γοῖ ὈΣΤλΣ ΥΗὙΧ). ΕΣ {16 
τοῦ οὗ Τυἀν. “1. 3 δὰ {86 ἴῃ Νυπι. 
ΧΧΧΙΪ, ἴῃ 18 πη, 6 ψνου]ὰ ὃς 45 [{Κ6]Ὶ ἴο 
δρΙτοπλΐζε ἃ ΟΥ̓ δΔάορτίηρ [6 σοταηργεβοηβῖνα 
ψοσὰ ΟΣ, ἐμερηῖει, έχει, 85 ἴπ6 ΤηοῖΔρ ΒΟΥ 
ὈΣΥΥΣ ὈΔΟΥ ἐΔΟΓΉΣ ἱ γοῦ σἰάε. Οὐ 186 
σοῖς ἴδε οδοῖςς ἴο ᾿ἰῈ Ὀεΐτγεεη τῆς 
δυρροϑβίξίοη [παῖ ὉΟ» μγ σέο 6: (848 [ο5}. 
ΧΧΗΣ, 13) 845 δος] ἀΘΏΔ}}Υ Κ8]]δη οι οὗ ἴς Η6- 
Ὀγονν εχ, οὐ ἴδὲ ἴδε {σις σεδαϊηρ 18 ἴμδῖ οὗ 
(Πς δερῖ.; δπὰ οὗ ἴ8ε56 βεσῆδρϑβ [μὲ ͵δϑὲ 18 ἴῃς 
τηοϑὲ ργοῦδθὶο. 

δηὰ [ἴδ σοϊηπηοη τηδίζεσ, Ὄχργοβϑοὰ ἴῃ (ἰς 
54Π|6 ΠΡ 58} ννοσάβ νογο ἴΠ6 Ηροῦγον ἰ5 ἴ[δ6 
5816, ἰ5 ὑγίηίεὰ ἴῃ [[2]1ς5, ἴῃ ογάεσ ἴο Ἄχϑδιῖ 
[δς ἰάοπΕ ποσὰ οἰθαγὶγ. 

7υάξ. ἰϊ. ό-το. 

6 “π4 ὕοεόμα ἰοὲ δὲ ῥεοῤὶς ἐξῥαγί, δηὰ ἴῃς 
Ομ] άγθ οὗἁὨ [5γδὲ] ττεηΐ, ξυε "πῶ" μὔιῖο δὲ 
ἐπῥεγίίαπεξς, ἴο ῬΟβ5655 [δ 6 ἰδηὰ, 

8 “πώ ϑοῥμα, ἐδ “οη οΓ Νισι, ἐδὸ σεγυαπὶ 
9 ἐδε Ζογά, ἀϊφεά, δείησ απ ῥιάγεδ σπά ἐεπ 
7εαγ οἰά. 

9 “πώ ἐδεγ δισϊεά ῥί»ε ἐπ ἐδε δογάξγ' 97 δὲε 
ἐπιδεγίέαποε ἐπὶ Τέγιπαί δ- ἈΘ Το 5, πὶ ομπί Ερῤῥγαίρε, 
οὐ ἐδε πογὲῤ “ἐάξ 9 δὲ δι ὶ] 9», Οαα.2. 

ἡ “4π4 ἴδ ῥθορὶς “εγουεά ἐδὲ Σιογά αἱἱ ἐδε 
{4γ. 97 ὕοῥμα, αμά αἱ ἐδε 447: 9 ἐδὲ εἰάεγ: 
ἐῤαὲ ονεγ  υεά “ουῥμα, «υδίορ Ἀδὰ 5δϑὴ αὐ] δὲ 
ξτεδλῖ «ὐογὰ: οὗ ἐῤὲ Σογά ἐῤαί Ης δαά ἄρπε 7 
1γαεὶ, 

1ο πὰ αἶθϑοὸ 411] (δξ χοποσγαίϊίΐοῃ Ὑγοσο 
ξαϊπογεὰ υηἴο {ΠΟΙ͂Σ [Δί οΓΒ: δπὰ {πο γα ἄγοδὸ 
ΔΏΟΓΠΟΙ ΡΕΈΠΟσΑΙ͂Οη ΔῸΣ (μοπὶ ννἢϊςἢ μαά ηοΐ 
ἀποαυπ ἴδε ᾿μογά, ὩΟΣ γεῖ 2δε «υογᾷ: «υδέες Ηδ 
σά ἀοηε ον Χεγαεί, 



ν. 1- 4. 

ΓΗΑΡΤῈΒ ΠΠ. ; 
1 716 παέίομις τυλέελ τύεγό ἰσζέ 10 ἥγουε 7εγαεὶ, 
6 Δβν ερνερεμηορρ τοί ἐδερε ἐλέν εονερε 
ἑδοέαίγγ. 8. Οἰληπέοί σε νεγείλ ἑδόε 2 ο»ε 
Ολιυλα»-γ λαίλαίνε. 12 Ελμά ον Ἐρέρον. 
41 δλαρραν ον» )ἀε δάϊερμες, 

ΟΝΥΝΝ ιεθε χγὲ τε παίϊοῃϑβ 
γῇ ἢ τῆς ΓΚ Ἰε, ἴο ργονε 

Ιϑγδθὶ ὃν ἴπδπὶ, δυδη 8 ΙΠΔΩΥ ΟΣ 
7εγαεί 485 Ἀδὰ ποῖ πονγῃ 411] [ἢ ννδΓ8 
οὗ (ὑδηᾶδῃ ; 

2 Οηγ πὲ ἴῃς ρεπεγδίίοῃβ οἵ {πε 

ΦΌ ΟΕ, 5. 11]. 

οὨ]άγομ οὐ ἰβγδεῖ πιρίιε Κπονν, ἴο 
τος ἢ τΠδπὶ νγδγ, δὲ ἴῃς ἰϑδϑῖ βις ἢ 28 
Ὀεΐογε Κπὸνν ποιῃίηρ τπεγεοῦ; 

2 Ννιαπιεοίγ, ἢνα Ἰοτάβ. οὗ τῆς ΡὨΪ- 
᾿Ιβῦιης5, ἀπά 411 τῇε (ὐδηδδηϊῖεβ, δηά 
τῆς διάοηϊδηβ, ἀπά τὴς Ηἰνίϊες τῆδι 
ἀννεἶς ἰῃ ππουηΐ [,εθάποῃ, ἔἴοτη τηουηῖ 
ΒΔ]-βεγπίοῃ ὑπῖο (ἢ εηζεγίηρ ἰῃ οὗ 
Ηδυιδιῇ. 

4 Απά {πε΄ ψγεῦε ἴο ργονε [5γδ6ὶ 
ὉΥ τμ6πὶ, ἴο Κηονν ψμεῖμεγ ἘΠΕΥῪ 

ΓΟΗΑΡ. 111. 1-4. Νῆοτυ ἐῤέῖε αγὸ δε παίο, 
4.7 Ἐχρίδηδίοσυ, ἴῃ ἀεῖδι!, οὗ 1ϊ. 23, στὰ 
ψΏοὰ ἴἢ686 ὑγοσβ ἀγὸ ἰῇ [86 οἰοϑοϑῖ σοπῆθο- 
ὕοη. ΕῸΣ ἴῃ [158 ἢγϑὶ νοῦβο ἴδ 6 τνοσγὰβ “20 
γουε Σεγαοὶ ὃν ἐδορι" ἀδρεηὰ ὕὑροη τδ6 ἰάδη- 
ςΔΙ] νογὰ (ΠΡ ) “ ἢ" οὐ “ “εγεά," υϑεὰ 
ἵπ νεῦβε 23, δηά αἰδβεγεηϊ ἔτοτῃ (31}) “Ἰεδ " ἴῃ 
ΥΟΓΒΟ 21. 

ἔυεέη α »ιαη7 97 Τεγαεὶ, 5.1 ὙΒο56 ψογά8 
δον ἴΒδὲ 1 158 ἴπ6 ροηοσγδίίζοῃ, ΨὯῸ οδπὶὸ ἴο 
ΑΔ 8 ὁϑίδίβ ἱπητη θα δῖε! ἀοσ {πὸ οἰοβε οὗ [Β6 
ΑΓΒ ὙΠῸ {με (δηδδηϊζεβ ([058. χχί!!, 1), 
νοὶ ἴΠ6 ΤΟΥ Π85 ἜΒρΘΟΙΔ ΠΥ ἴῃ νίονν. Οοπι- 
Ῥᾶτα 11, το. ὙἼὙΠΒῈ δυσνίνοσβ οὗ {Π6 νγασβ οὗ 
(ὐδρδδῃ ψοι]Ἱά ποῖ πεεά {815 ἀπο ρ᾽ ποθ, δυῖ 
ἴδοθε ψγῆο δὰ ποῖ Κπονῃ βοβο νγαῦβ νψουϊὰ 
Ὠοοὰ βυςοῖν τγαϊηΐϊηρ “ ἴο ἴοδοῦ {ποπὶ νγασ." 
ΕοΥ ἴδε δὌχργεβϑίοη “ ἐῤε φ«υαγ οΓΓ Οαπααη," 
σοπΊρασο “ (Π6 Βοοκ οὗ [6 νγᾶγβ οὗ ἴῃς 1,οτὰ," 
τιθητοηθα Νύχτα. χχὶ. 14. 

Δ. Οπὶν ἐδαὲ ἐδε βεπεγαἱδοπς 97 ἐδε εὐ ϊάγεη 
9 ΧΣεγαεὶ »εῖσδέ ἔποαυ, (5 ..1 ΤΒΘ ΕὨρΠ ἰβἢ γος 
δίοη 845 ἕο ]ονγοὰ ἔπε οἱοΥ νογβίοηβ, δυξ ἴδ 
σμῤγεεί οὗ ἴμε νεγῦ “ ἄποαυ " Βοοιῃβ ἴο ὃ6, ποῖ 
“εῥὲ ἐὐῥάγεπ οΚ᾽ πεγαεὶ" (ΒΟΥ τὲ τς οὐ]εςῖ, 
ΟΥ δοςσιιϑαῖϊνε 9286), Ὀυϊ “26. Ζογά," ΤὍΠὸ 
861,56 ἰ8, “ ἐῥαὶ Ηε (Οοἀ) »εἰσ δὲ ἀποαυ ἐδέφεμε- 
γα ο Οὗ δε εὐάγεπ ὁ Τγαεὶ" (Κηονν τποτὰ 
Ὀγ ρυϊάηρ ἴδοι ἴο ἴδε ῥσγοοῦν, “ ἐπ ἡεασῥίπς 
ἡῤεέγι ἀναγ" (ἴῃ εἰνίηρ τε πὶ ἴπ6 Ορροσίυη!γ 
οὗ Πρ ἀραϊηβῖ ἴΠ6 (δηδδηΐϊοβ ἴῃ ἀσρθη- 
ἄλδῃςο προ Η!5 ὑγοχηῖβο, 88 {Βοῖῦ ἔδί μου πδὰ 
ἄοῃς υπάρσ [οβμι4), ἐῤδαὶ 416 νεῖσ δὲ ἔποαυ (88 
[ἃς 5656 15 ςοτῃηρίοἰεὰ αἱ γεγβα 4) φυῤείδεν' ἐδεῦ 
«υοωμἱά Ἦ εογμριαηηοηΐ: ΟΥ ποῖ. “ΤῊ]8 
086 οὗ {Βὲ τοὺ “το πον," 45 δρρ!οὰ ἴο 
Οοά, 15 Ἔχδοῖν 1]Πυπίγαϊεα ὈΥ νῖδὲ ἴδς 1, οτὰ 
δβαϊὰ οἵ Ηἰπμοὶς ἴο Αὔγδδδιῃ: “Νον 1 ΚΝΟῪ 
ἴθλῖ που ἴδαγεβξὶ Οοά," ἄς., Οδοη. χχίὶϊ. 
12, Δηά ὈΥ ψῇδὲ 158 βιὰ οὔ Ηεοζοκίδη, δαῖ 
“ Οοὰ Ιεδ δἷπι ἴο ΟΥ δἴπὶ (186 5Ξ4π|6 ᾿νοσζά 45 
5 τεηἀεγοὰ “ἴο ῥσουε, δὲ [υἀρ. ἰ,. 1, 4) ἴο 
ΚΝΟΥ͂ ὙΠΑΐ νγδϑ ἴῃ 818 πιεαγί,"  ἉὉβσοη, 
ΧΧΧΙΪ. 21. 

8. ΤΒῖβ δηυτλογδιοη 8 δοτίἀρεά, ἃρρα- 
ΤΕΠΕΨΥ, ἔτοπὶ [ο8}. χἱ. 2-6.Ὀ Ὑδδ ΠΟΠΊΡΙΪΟΥ 
81}}} ἴηχοτα δρουῖ [86 1 πια οὗἨ [οβιυδ, ἴῃ 

ὙΠ ἢ 8656 ἡδίϊοηβ τεσ ἰεῆ ἴο ὑσονα οσ ΕΥ̓͂ 
ἴϑσδεὶ ὃγ. 

Εἰνε ἰογάϊ οΥ ἐδε Ῥδίϊμεμε:. ΙὩ ἴδο οτρίηδὶ 
[86 Ἰοτάβ ἀγὲ Ἵδ θὰ δεγαπέρι (τοπὶ δέγεμ, ἃ 
δίηξο, δοςοτγάϊηρ ἴο Οεβεηΐυ8, δυῖ σορπαῖο τὶ 
ϑαν, ἃ ρυίῃςε, δοςογάϊηρ ἴο Εννδ] ), ἃ {{||6 υϑεὰ 
ΘΧΟΙ 5 ΨΥ οὗ [86 ὑσίηςαβ οὗ {πὸ ἤνε ΡΒ] ἰβιϊη 6 
οἰτ65. Τῆς Ε1Ὶ6 15 ργόθδΌΥ οὗ Ῥμοηίςείδη 
οὐ. [Ι{ ὀσουγα, θεία ΟἿΓ μραβϑᾶρο, δὲ 
]οβῃ. χῖῖ!, 1: [υἀρ. χΥϊ, ς, 8, ἄζο.; 1 58π|. νἱ. 
4,12, τό, ἄζς.; ΧΧΙΧ. 2, 6, ἄς, ἴῃ ΜΓ ἢ ἸΔτε 
Ῥάββαρε ἴἴ 18 ἱηίογοπβδηρθα νυ [6 ΟΥΏΔΣΥ 
ΟΣ [ῸΓ “ Ῥχυηοα5" (δαγί»). 

αἰ! ἐδε Οσπααηΐε:. ΜαΑΥ ταθδῃ ἰδοῦ (ἢ 
(ὐδηδδηϊΐε ρορυϊδίίοη 0 σοπίϊηυεα ἴο Ρο9- 
8658 ἴῃς δῥεοῤῥδείαῤ, ΟΥ βεδ-ςοασϑὶ οὗ ἴῃς Μοάϊ- 
[εγγδηθδῃ, ΟΥἹ {86 νασγίουβ (ὐδηδδηϊοε ρΡορυ ΔΈ ἢ 5 
δηιτησγαίοά δῇ ἱ. 21-16. 

Το ψνογὰβ “ ἐῥαΐ ἀαυεῖ! ἐπ οι ΤΣιεδαποη, 
ὦ ε." Ὀεϊοηρ ἴο ἴδε Ἰαϑῖ οὗ ἴῃ [δτθὲ σϑοοβ 
ΒοΓΟ οηυπχογαίεά, νἱΖ. ἴῃς Η ̓ ν ϊε8, ΤῈ τερίοη 
οὗ Μουηΐ [οθάηοη, νυ ἢ ἰποϊυο5 Αηϊὶ- 
Ι,Ἔθδηοη, ννὰ8 ρεορὶ ὦ σὰ Ηἰνι 68, 48 νγ6 
Ιθᾶσῃ ἔγοτῃ βῆ. χὶ. 3, “τῆς Ηἰϊνο πηάογ 
Ἡετθοη, ἰη ἴδε ἰαπὰ οὗ ΜίΖρεβ." [|οβῆυδ 
ἌΡΡΘΟΑΙΒ ἴο πᾶνε βιλϊςθη δηά βιδάιοα (δ6 
Ηϊνιο8 48 Ὁ πούίβ 5 Βααλὶ-Οδὰ, ἰῃ ἴδὸ 
γΆΠΟΥ οὗ 1 ,οὐδηο ὑηοσγ Μοιπὶ Ἡοσγπιοῃ 
([ο58. χὶ. 17; χὶϊ. 7), θαῖξ 20 διγέμοεσ (]ο 58. 
ΧΙ, 5). ὙΠΟΙΟ ννγᾶ8 δὴ υηδβιράυοα Ηἰϊνῖο 
Ρορυϊδίίοη ἴο ἴδε ποτ οὗ Βαδὶ-ετηοη ( οἢ 
ΡΓΟΌΔΟΙΥ πιεδη8 Βαδὶ-Οδὰ υὑπάεσγ Ἡδππηοη, 
βίῃησα ἰξ 15 Ποῖ ΒΥποηγτηουβ ἢ Η Θστηο : 866 
1 (τ. νυ. 3), ἴο πε δηϊοσίηρ ἰῇ οὗ Ηδπλδίῃ: 
ἐκε. ἴῃ ἴδε ξοΓΕ 16 γα] ον οὗ Οαἶο-ϑγσίδ. 

ἐδε ἐπέεγὶηρ ἱπ Κ᾽ Ἡαρια δ ὍᾺΪΒ 15 Αἰ νγαγϑ 
ΒΡΟΚεη οὗὁἨ 48 {με δχΐσγεῃβ ῃογίβεγῃ θΟυηάΔσΥ 
οὗ [86 ἰαηά οὐ Οδηδδη. ϑεὲ Νυπι. χίϊ, 21; 
Χχχίν. 8; 1 Κίηρβ γἱ}]. ὅς , 2 Κίηρβ χίν. 2ς, ὅζο. 
1 ννὰβ ἴ86 γαῖα οὗ ΔρΡρσοδοῦ ἴο (δῆδδῃ ἔτοϊῃ 
Βδυίοῃ, δηὰ 411 με που (ΖεςΆ, ἰχ. 2; [6γ. 
ΧΧΧΙΧχ, 5). Ηλι ἰογτηοὰ Ῥατί οὗ 1[8ὲ ἀο- 
Τηϊηϊοἢ5 οὗ δοϊοπιοη (1 ΟἾΓζ, νι]. 4), δῃηὰ οὗ (ῃ 6 
ξυΐυγα ᾿Βογϊΐδηοε οἵ |5γδοὶ, 85 ἀεβοσί θὰ ἰῃ 
Υἱϑίοῃ ὃὈγ ΕΖεκίοὶ (χὶν!. 16), ψβθη ἰξ νν1}} ὃ6 
ἴῃ [Ἐς {τδε οὗ Τδη (χΙνεῖ!. 1). 

4. “πώ 1δ εν «ὐετε ἰο ῥγουε, . ΤᾺΪἧ ἰδ ἃ 
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ννουϊά πεαγίεη υὑπίο [Π6 σοπιπιδπά- 
τηδηῖβ οὗ τῆς ΠΟΚΡ, τυ ἢ ἢς σοι- 
τιλη δά τῆεῖς ἐλίΠεγβ ὈγῪ τῆς Παπά οὗ 
Μορεϑ8. 

ς 4 Απά τε «δι άγεη οὐ ἴβγδεὶ 
ἀννεῖς διηοηρ ἴῃς (ὑδπαλδηϊῖεβ, Η!- 
εἰἴε8, Δη4 Απιογίῖε8, δηὰ ΡεγΖΖίϊεβ. 
πὰ Η!νιῖε5, ἀπά [εδυβιῖ68 : 

6 Απά τΠεῪ ἴοοκ {δε ῖγ ἀδιιρ τεΓϑ 
ἴο Ὀ6 τπεῖγ τγῖνεβ, δηὰ ρᾶνε {ΠΕῚΓ 
ἀδυρῃίοιβ ἴο {ΠΕῸΙΓ 80η5. ἀπά βεγνεὰ 
πεῖν ροάϑ. 

7 Απά τῃε ςδηάτγεη οἵ ἴβγδεὶ αἱά 
αν] ἴῃ τῆς 5ρῃξ οὗ ἴῃε ΠΟΚΡ, δηά ίου- 

ΦΌ Καθ 6Β5. 1Π|. [ν. 5--9. 

ξ τς ΙὉΚΡ τμεὶγ Οοά, δηά εεγνεά 
ΔΔΪϊπλ δηἀ τῆς ρτονεβ. 
8 4 ὙἸδετείογε τῃ6 δηρεγ οἵ ἴδε 

ΓΚ νγὰ8 ποῖ δρδίηβι ἴβϑγδεὶ, δηὰ ἢξς 
8014 (Πδηλ ᾿ηἴο τῆς Ππαπά οὗ ΟΠ υβῆδλη- 
ΓΙΒΠδι δῖ Κίηρ οὗ ἵ᾿᾿ΙΜεβοροιδημ : ΤΉΕΡ: 
Δηα (ἢες οδι]άγοη οὐ [βγδοὶ ϑβογνθα λαναίωε. 
ΟἸὨΒ5ῃδη- ἰβῃδιίῃδίηι εἰρη γεᾶγϑ. 

9 Δπὰ ψῆρῃ τς ΤΠ ]άτγεη οὗ [βγδεὶ 
οτεἀὰ ὑπο τῃ6 ΠΟΚΡ, ἴῃ ΓΟᾺΡ γαϊβεὰ 
ἋΡ ἃ ἰἀεἰνεγεγ ἴο τῆς Τμι]άγέη οὗ ΓΉςΡ. 

δ τοῖν, 

Ιβγδεὶ, ψνῆο ἀεϊϊνετεά τἢδπὶ, εὐδη 
Οὐτληῖϊεὶ τπῈ βοὴ οὗ ΚοηδΖ, Οὐδ᾽ εθ 8 
γουπραγ ὑγοίδεσ. 

εν ὀχργαβϑίοη οὗ [πε Ὀσίθῖοσ ΤΟΥΤῚ ἰῇ γΈΓΒ68 
1 Δῃά 2, δηὰ ὀχρίδίηϑ ἰδεῖσ τηθδηΐηρ. 

δ-. ““πά1δὲ εἰ ϊάγεη οΥ Τγαεὶ, Ὁ. ΤὨΐ5, 
(θη, ννα8 ἴῃ 6 σεϑ!, ὍΤῆς 5γ86}1[68, Ἰησιοδά 
οὗ Ἔχίοστη δέ ηρ [δ6 Δοσιιγϑοα γαοαϑ οὗ (δηδδῃ, 
ἄννοῖϊξ διποηρϑὶ ἔποτὰ, ἀπά {μεὶσς [Δ ννᾶ5 ποῖ 
64ι.] ἴο ἴδε 56] -ἰσηροβεα {σαὶ ΕῸΣ ΠΟΥ 1ῃ- 
[ουτηδυτιεὰ τὴ} 186 Ηδραίπεοη, δἀάορίοα {πεῖν 
Ἰάοἰαίτίο5, Ἴοσαϊ ἴῃς ΠᾺΡ, δῃὰ βεγνεὰ Βδδ] τὰ 
δῃηᾶὰ Αββίδσοίῃ. Απηὰ βοεὲ ψὰ δῦ Ὀγουρδῖ 
Ὀδοῖ ἴο 186 γεΥ ρμοΐηξ νΒΒεῦ ΘΒ. 11. 13 πδὰ 
Ὀτουρδῖ υ8, {πὸ τηἰοιτηράϊαίς γεῦβο8 Ὀοίηρ ἃ 
αἰετεββίοη, ἱπιγοάυοεά ὈΥ (π6 σοτιρΙ]οσ. 

ἴῃ δ, ἴῃς Θηυχηθγδῦοη οὗ ἴπ6 (δηδδηϊΐο 
ΤΆΘΘΒ 18 [86 5616 45 αἱ Εχοΐά, Χχχὶϑ. 2; ΧΧΧΙ͂Ρ. 
11. Αἱ |ο58Ἀ. χχῖν. σσ, δηά δαῖ, νυἱῖ. σ, ἴθ 6 
18 ἴδε δαἀάϊίίοη οὗ ἴμ6 ΟἸγραβῖθα. Αἱ Οσδη. 
ΧΥ. 190-21, ΒΟΥΘΙΑΪ ΟἿΠΟΥ {Ὑ065 ΔΓΟ οηυτηογαῖοα, 
(ΟΠΡΑΓΕ ΕἾΖΓ. ΧΙ, Δ. 

Θ. “κα δεν ἰοοῖ ἐδεῖν ἀαειςῥίεγε, {9.1 ΤῊ 
ἔυτίβοῦ Ὀγοδοῖὶ οὗ ἴῃ6 σονθηδηΐ ἰῃ ᾿ῃἴοσ τη - 
τίασεβ ἱπ [86 ΟΔηΔΔηΪ 65 ΤΏΑΓΚ8 [ἢ 6 ̓δίοῦ 
ἀαῖς οὗ 1686 ᾿ἰγδηῃβαο ] ῃ5, 848 σοτηρασοά ἢ 
18οβε οὗἉ (Ὦ. 1]. 1-3. ΕῸΓ δῇ ΘΧΑΊΡΪ6 ἴῃ ἰδοῦ 
{{π|65 οὗ ἴ86 ἰηβυσηςο οὗ [686 σηδυτίαροϑ, 866 
1 Κιηρϑβ χυΐὶ. 31.321; Χχὶ. 25, 26. 

7. ΑΔ τοροττίοη οδάϊ. 11. 866 ῃοΐθβ.0 “[Ἵμα 
ἐδε σγου. ὌΠ 15, ἤθσῈ 458 οἰβείνβοσε, 18 ἃ 
Ψ͵ΟΏΡ ἰσδηϑίαιϊίοη οὗ ἴῆς ψόοσὰάὰ ΑΒΗΕΒΑΗ, 
ΟΥ̓ σἰηδίίηρ ἔγοπι ἃ τηδυηάοσϑίδησίηρ οὗ ει. 
ΧΥ͂. 21, οὗ ψ ὨᾺ [86 ἴσυθ {γδηβίδ τ! 18 
ΦἸΒοῦ 8881} ποῖ δβοὺ ἊΡ δὰ (ἰπιᾶρὲ οὔ) 
ΑΘΆΘΣΔΕ, Ἰοδὰθ οὗ ΔῺΥ͂ ΜΟΟᾶ, πΠοΟΔῚ [ἢΘ 
ΔΙΊΑΣ Οὗ ἴδ)0 Τοτὰ ΓῺ Θοἂ: ποῖῖδβονΣ 
Β.41} ποῦ δ0᾽ Ρ ΔῺΥ δίδίηο (οὗ ΒΔ42])." 

8. Τρεγεΐογε ἐδὲ ἄησεγ ΟἹ 1δὲ Ζογά, ἐσε 
Ἡροτε στὸ Βο]ά δραίΐη 186 ττοδὰ οὗ ἴΠ6 ῬΥΌΡΕΥ 
Ὡαττδῖνο, νος ἢ 566 ΠῚ8 45 1 1ἴἴ οὐρῇ ἴο ἢᾶγα 
τυῦ (05 (1. 1): Νονν δῇῖεσ (6 ἀδδί οὗ [οβϑυδ 
ϊ σἄππο ἴο ρ455 ἴμαΐ ἴῃ 6 ἙσμΠ]άγθη οὗ 15γ86] ἀϊὰ 
6δΥἹ]} ἰῃ ἴδ 6 5ίβιῖ οὗ ἴπς Ἰμοτγά, ἀπά ἕογραϊ ἴῃς 
Τιοτά, δηὰ βεγνοα Βδδὶῖπὶ δηὰ Αβϑβίδγοι, δηὰ 
[Π6 δῆξοσ οἵ ἴῃς νοσὰ (111. 8) ννᾶ8 Βοῖ δραίηβί 

ἴβγαεὶ, δῃηὰδ ἴθ 53ο]Ϊά ἴθ ἰηίο (Π6 Βαπά οὗ 
Ομ 5ϑμδη Εἰβῃαῖμαιτη, ὅς. Τδεγεΐογε, ἴθ ἴδ6 
ΗΞςὉ. “δι ὰ," ἢ «οἷά ἐξδενι, ἃ5 Ἰῃ 1. 14, ΘΓ 
1ὴ6 ΘΧΡΓΟΒϑίοη γείεσ ἴο [86 υ8ὲ οὗ (ῃς ννοτάὰ 
ἴῃ (18 Ῥαββαρβ, ὅς ἰνγ. 2, 9; Χ. 7; 1 ϑάγη. 
ΧΙ, 9. 

Οριδαη» ΚΡ δαϊδαΐηι, Κίαρ Γ᾽ Μεεορβοίαηηα. 
Μεβοροίδῃδ, Οὐ ΑΥ̓ΑΠΊ-ΠΑΒγαὶπὶ, ννὰ8 ἴῃ6 
βεαί οὗ Νισησοά β κίηράοπι, αηὰ Νιηγοά ννᾶ8 
ἴδε 5οὴ οὗ Οὐϑὴ (Οεη. χ. 8-11). ΤῊ]5 ΡΕΓΒΔρΡ58 
δοςουηίβ ἔοσ [86 ἢδπηῈ ΟΒΗΑΝ, ν σι οσσυΓ5 
450 ἴῃ Ηδθακ. 111, 7, ἢ τεΐογεησε ΡΟϑϑΙ ὈΪΥ 
ἴο [86 88π|6ὲ Κίηργ. Α8 τορᾶσγάβ [86 Ἰα(ογ ραστί 
οὗ [86 πδιης ΚΕ 15 αὶμλ--- ΟΒυδηδη οὗ ΒΕ 1588- 
[Πδ]π|---ἰ ἴ 15 Ηεοῦγονν ἰδ οδ ΟὨΪΥ πλθδῃ 
Οδιωδαη Ὁ 1 ὲ ἀομδίε «υγοης, ἱ. ς. [Ὰ6 ἐχοεθάϊηνς 
το κεα, οὐ 9 ἐῤε ἀοωδίε αἱείονγ, ἰ. 6. [μ6 στοδῖ 
σοΠΠΠΘσοσ. Βυῖ ἰἴ 15 ρεσθαρβ [86 πᾶπιθ οὗ ἃ 
ΕἸ, ΟΥ 4 ἴοσγεϊρῃ τνογά αἰϊεσεὰ ἴο 4 ΗἩοῦγονν 
ἕοστη. Νοιδίηρ 18 Κηονγῇ ἔτοσῃ δἰ βίου, ΟΥΓ 
ἴπ6 οὐποϊξοστῃ ἰηβοσριοηβ, οὗ [86 ρμοϊϊξςδὶ 
οοηάϊποη οὗ Μεβοροΐδιηια ἂΐ [Π|]|8 {{π|6, 
τπουρ ὙΠποίχηοβ 1. δηὰ [1]. 1ὶὼ [86 1:81} 
αἀγηῃδϑῖῦ ἃ Κηονγῃ ἴο μανα ἰηναάοά Μεβο- 
Ροΐδτηϊα. 866 νοΐ. ἱ. Ρ. 455-457. [ἰ 5, Βονν- 
ΕΥ̓ΟΙ͂, ἰῇ δοοογάδηοα ψὩ συ ς ἢ δὴ ἀρρτοϑεῖνο 
Ασδιηθδῃ τηονοηθηΐ ἰοννασγὰβ δ θβῆηθρ, [δὲ 
80 ΘΑΓΙΥ 45 τὰς {{π|6 οὗ ΑὈγδμδηι ννὲ πη [6 
κίηρ8 οὗ ϑδίηασ δηά οὗ ΕἸδλπὶ ἱηνδάϊηρ [86 
8001} οὗ Ῥαϊεβύης, δηὰ ἰᾶνὸ ἀϊσείηςξ ον άθηςς 
ἴῃ [ἴῃς Ὠδπιε8 οὗ ἴ[Π6 ΕΟ 15} Κίηρβ (Ο θη. 
ΧΧΧΥΪ. 32, 35) 37) Οὗ Δὴ ΑΓΑΙΊΘΔῊ ΟΥ̓ΠΔΞΙΥ ἴῃ 
Ἑάοτπι δῦουΐξ ἔπε {{π|6ὸ οὗ [86 ΘΑΣ [υάξε8. 
(ομΡ., ἴοο, Ϊοῦ 1. 17. 

9. Οἰδηίεὶ ἐδε “οη 977 Κεπας, Οαἰοδ᾽ γοισιρεγ 
ὄγοίῥεγ.) ΟἸΒΏΪΕΙ ννᾶβ δίγοδαῦ ἀ 5: ηρι 5ποα 
ἴῃ [οβἢιιδ᾽ 5 {Πρ τς 458 ἃ γᾶν δηὰ 8:10 558] 
Ἰεδάδσ, 866].13, [05}. χν. 16-19. ΤΕ ἀδβοσρ- 
τοι Οὐδηίο! ἐδο τοπ 9.7 Κόπας, Οαἰεδ᾽, γουπροῦ 
ὀγοίβεογ, ἰθανθβ ἰἴἃ ἀουθῖ δ} ΒΕΊΒοΥ ΟἸδηϊοὶ 
Ηἰπηβ ἢ, ΟΣ ΚρηδΖ, νγὰ8 Ὀγοῖθποσ ἴο Οαϊοδ. 
ΤΙῊΙ5 πηοηςοη οὗ ΟἸδπηἶεὶ σθοννβ [δὶ στε ἂγὸ 
Ὠοΐ ἴο υπαογϑϊδηὰ ἴοο [ἰἴεΓΆ}γ παῖ αὐ 186 
ξοηοΣγΔΈοη 80 δά ϑδδεὴ ἴῃς τγᾶγβ οὗ (δπδδῃ 



ΤῊΣ. 
«υα:. 

{Ἡδς. 
Ἄἄγανε. 

ν. 10-- 3. 

ΙΟο Απά τε δρίτξ οὗ τε ΤῸΒΡ 
ΤοΔη6 Ὡροὴ Πϊπι, ἀπά δε ἱιάρεὰ 
ἴβγδεὶ, δῃὰά ψεηῖ ουἕ ἴο ΨΆΓ: πὰ 
τε ΓΚ ἀε]νεγεά ΟΠ βῃδη- τ 5 ιἢ- 
αἴπὰ Κιηρ οὗ ᾿Μεβοροίδηλίδ ἱπῖο ἢ Ϊ8 
Παηά ; δπά 18 μαπά ργενδι]εὰ δραδίηϑβῖ 
ΟΒυβἤδη-τϑῃδιμαίπι. 

Ι1 Απά τε ἰαπά πδά γεβϑῖ (ὉΓῪ 
πν Απά Οεδηῖεὶ ἀπὲ βοὴ οὗ 

6η42 ἀϊεα. 

ΦΌῦ0ΟΞΕ 5. 11]. 

12 ἢ Απά {πε οδ]άγεη οὐ 1βγδαὶ 
ἀϊά εν] ἀραὶπ ἴῃ τῃ6 βἰρῃξ οὔ τῆς 
ΠΟΚΡ: ἂπά {πε Ομ βιίγεπριμεπεά 
Ερίοη τῆς Κίηρ οἵ Μοδρ δρδιηϑβϑὲ [8- 
γϑεϊ, Ὀεσδιιβα ΠΟΥ Πιδά ἄοπε εν] ἰῃ 
(ἢς βίρῃς οὔτε [ΧΟΚΡ. 

Ι ἦ Απάὰ δε ρδιπεγεά ὑπο πίπι πε 
σὨ!]άγοη οὗὐ Απιπιοη δηὰ Απλδίεΐ, 
Δ νγεηΐ δηὰ 8πιοῖς ἴβγδεὶ, δηἀ ροϑβ- 
δ6886α [6 ΟΥ̓ οὗὨ ραἷπὶ ἴΓ668. 

μβαὰ αἰεὰ οἹ Ὀεΐοσγεα τπ6 ρεορὶε 611 ἰηΐο 
Ἰάοϊαῖγτγ. 12ε 1ονά γαϊμεά τῷ κα ἀείδυεγον 
(Πογα Υ ἃ ταὐίοωγ), «υδὸ ἀεϊδυεγεά ἐδεγι. 8εε 
1. τό, 18. 

10. “14 ἐδὲ ϑδῤίγὶ! οΥΓ ἐδε Ζογά εαριο ἰϑοη 
δὲ»ι.) ὍὨ15 τηάγ κα (86 Ρεσυ]}ὰν οῇοε οὗ 186 
]υᾶρο8. ὙΠΟΥ͂ οσΘ ϑανίου σ8 ἀπ 9 ΤΏΔΥΩ. 
ΝεΆ. ἰχ. 27) οδ θὰ δηά ἀϊγεςϊοὰ Ὁγ ἴἰς ΗΟΙΪΥ 
δρίγιῖ, νδο ἐπάυεά [οπὶ ἢ οχίσαοσάϊη 
τυϊϑάομιμ, σουγαρθ, δηὰ βίσεηρία ἴοσ [6 ΝΟΣ 
ὙἘΙΟΒ ἸΔῪ Ὀεΐοσε ἔμεπὶ (ΠογΊΡ. νἱ. 34: ΧΙ. 29 ; 
ΧΙ]. 25; χίν. ό, 19), δηὰ ΟΙΘ ἰῃ 1818 ΓῈβ 
ἴγΡ658 οὗ Ομγίβε {86 “ [.υᾶγε οὗὨ [5γδε]" (Μίς. 
γ. τὸ, οη Ψψδοπὶ “ἋἴΠ6 ϑριτῖ οΥἨ ἴῃς ἰοτὰ 
Οοά" νν»α8 “σῇ δουΐ τηθᾶβυγο" [84], χί, 2: 
ΧΙ. 154; ΙΧ Σ; ΟΟΠΊΡ. 88]. ᾿ἰχ. 19, 21; 
Μαῖξ. χὶ! 18-21 ; [οἷν. 1. 32, 33, 34, ἄς,, δηὰ 
Αςῖϑ χίϊ!, 2. Ὅς ῥσεςῖβα ρῆγσαβο, “ ἴῃς ϑριγιξ 
οὗ [δε 1, ογὰ," ἤγϑὲ οΤσουῦβ ἰῃ 1818 ράᾶββᾶρο, 
δηὰ 8 τερεδίθα, νἱ, 34; χὶ. 29: χἰϊὶ. 2ς: χίν, 
6, 1τφ; ΧΥ͂. 14, Δηὰ ἔγεαυθηῦγ ἴῃ ἴΠ6 ΒοοΚἕ5 οὗ 
ϑδῖηι6ὶ δηὰ Κίηρβ. 

11. {δε ἰαμπά ῥαά γεσ’ 40 γεαγ.ἢ ὙΠῸ ἰδηὰ 
ΤῊΘΔΠ5 ΒΕΓΟ, 845 δ ἱ. 2, ηοῖ ἴθ ᾿νῃοΐθ ἰδπὰ οὗ 
(δηδδη, θυΐῖ ἴπῸ ρασί οοησςεττιοά, [ἢ (6 ἔΌΣΤΤΠΘΥ 

8εὸ ἰξ πιοδηΐὶ {π6 ἰδηὰ οὗ [86 τῖρο οὗ 
]υάδῃ, [ἴ ΡγοῦΔΟΌΪΥ τλθδῃ8 ἴΠ6 βᾶπης ἤοσθ. ΤῈ6 
ΔΩΔΙΟΡΥ οὗ ἴπ6 ΟἴΠΟΓ ΘΑΥΪΥ ΑΥΔπιθδῃ ἱηνδϑίοῃ8 
(ποῖς ἴο γοΓ56 8) ἰοδ 8 ι.8 ἴο ΙΟΟΚ ἔοσ ἢ 5ηδπη᾿ 5 
οὐ ηδίϊοη ἴῃ {πῸ δου. ΟΥΒη161᾽8 οννῃ ἴογτὶ- 

[ΟΤῪ [ΑΥ̓͂ 'ἰῃ ἴδ βουῖ ([. 15), ἀπά [υἀΔῃ ννᾶ8 [86 
{ῦς ἴῃ ΠΟ Π6 δηὰ (ἰδοῦ ψεῦο σοοκοηρὰ 
(}08}. χν. 13,19, 20). ΤογΙ7 γεαγα, κα 186 
ΒΙΓΤΑΙΪΔΥ ἴοστῃ, Υ. 21, ΥἹ]. 28; ΧΙ, σ, δηὰ 1ῃ6 
ωσίσογο γεγ8 οὗἁ 111. 20, 18 ἃ σουπὰ ὨυΠΊΌΕΓ, 
ῬΕΓΒΩρθ σαυϊναϊοηΐξ ἴο 4 ροποσγδαίίοη. Οὐῤηϊεὶ, 
ἐρε “05 οὐ Κεπας, ἀϊεά, Ὡοῖ δυγ ὶν αἴοσ τΠ6 
40 ὙΟΑΓΒ᾽ τΤαϑί, Δ85 Β6 τηιϑὲ βᾶνα θδθη ΔΙ ΓΟΔαΥ͂ 
οἷά δ {πῸ οοπιηθηοοπιεηΐ οὗἩ [86 Μεβορο- 
ἰυλίδη βογυ 66, 

12. ιά ευἱ,͵ Θ᾽.]1 ὙΒια στϑουσγεπο οὗ 
{Π15 ρῆγσαϑθθ δὲ 11. 11; 111, 7, 12: ἴγ ας σία: 
ΧΙ]. 1, ΠΊΑΓ Κ5 [Π6 Βδηά οὗ ὁηθ δυΐποσ δηά οὔδ 
Ὀοοκ. 866 δῦογνο, ἢοΐθ οἱ ἱΐΪ. σσ. 

απ δὲ Ζογά “ἰγεπριδεπεά Ἐρίοπ, 4. 
ἘκΙοἢ 5 ΒΡΓΟΠΊΔΟΥ νγὰ8 ἴΠπὸ ϑρθςϊαὶ ψοσκ οὗ 
Οοὐ, «πὰ [δε οδι86 νγὰ8 (δαῖ [5γδθὶ] “δαά 
ἄοπε ουΐ ἐπ ἐδὲ σἰχ δὲ οΥ ἐδὲ Σογά," ἀπὰ ἴδογα- 

ἴοσγο “ἐδε Ζογά εἰγεησιδεποά Ἐρίοη ἀραὶϊμεΐ 
1εγαεί," ϑδτωυθ} 8 σοτηπηθηΐ οἡ (πε εὐθηΐ ἰ5 
ἴο ἴδε βᾶπιο εῇεςίῖ, “ δεν δὲ ὥόγραΐί 1δὲ 
Σογά ἐδεὶν Οοάὐ Ηδ «οἷά {ῤέγγε ἐπίο δὲ ῥδαμά 
«9.9 δὲ Κίηρ 97 Μοαὸ," τ ϑᾶτϊη. χίὶϊ. 9. 

18. 12: εὐ άγοη ἡ νν»ποη.) (Βεηὶ Αὐασηοη), 
Αἰπιοβῖ δἰνγαγ8 50 5ρόκεῃ οἵ ἔγοπι ἵμεῖγ ἀπο}βίοσγ 
Βεπ-ἀτησηὶ, ὕσεῃ. χῖχ 18. ἈΔΓΕΙΥ οδ]]οὰ 5: ΠΊΡΙΥ͂ 
“ΑἸηπΊοη," 28 8. ΙΧχχῇϊ. 7. Ηεσε {ΠΟῪ βθθπὶ το 
Ὀὲ υηάεγ {δε Ἰεδάθγβμὶρ οὗ ἴῃς Κίηρς οὗ Μοδῦ, 
858 ἀο 4150 ἴ!6 Ατηδιεἰπιῖοβ. Ῥοσδαρβ (ἢ 15 δο- 
οαϑϑίοη ἴο 18 ἀοπιηϊοη ἰ5 ἴπ6 “ἡγεησίδεηίης 
ΒΡΟΚΟΙ ΟὗὨ ἴῃ γόσϑε 12. [ἢ σμδρῖου Υἱ. ἴμ 6 σοσῃ- 
Ὀιηδίϊοη 18 Μιάϊδηϊ 65, Απιδὶοκιῖοβ, δηὰ ς]ἀσθη 
οὔτις Εδϑῖ, ΟΥῦ Ασδὺ {γιῦθβ8. [ἡ ἴῃς πδγσδῖνθ 
οὗ 1 ρα 5 Ἰυά οβῃ!ρ, [86 Απιπιοηϊο5 δίοπο 
ἅτ τηθηςοηεὰ ; Ὀὰϊ νυ 4 ΨΟΥΥ ΤΟΠΙΆΥ ΚΑΌΪ6 
τεΐεγεηςε ἴο [με Μοδθιζεβ, δηὰ 85 1 ΠΟΥ͂ νυ σα 
ΟἿΘ ΡεορΪθ. 866 ῃοῖδ Οὔ χὶ. 24. ΤὴΘ Απλδὶοκ- 
1[68 ἌΡ ΡΘΑΓ 48 ἴδε ςοηδίδηϊ δηά ὈΙ((ΟΓ 065 οὗ 
[μὲ Ιβγδεὶἴο5, Εσχοά. χνὶϊ, 8-16; Νυχῃ. χίν. 
413-45) ΧΧΙΥ. 20; 1 8541). ΧΡ. 2-31: Ὠδυῖ. χχν. 
17“1ο. ΤΏ πδηγίηρ οὗ τηουπίδίη ἰῃ ΕΡΏ ταί τα, 
“Ὧδε γηοισιὶ οὗ ἐδ “νιαίεξίε: " (Τὰ. χι!. 15) 
18. ὈΓΟΌΔΟΪΥ ἃ τῃεπλοσίδὶ οὐ 115 )οἰηξ ἰηνδβίοῃ 
οὗ Μορδιῖοβ δηὰ Απημδὶο κιἴο5, ἀπ τᾶσκα ἴΠ6 
8066 ΕἸΠῈ Γ οὗ {δε ῖὶγ οσσυραίίοη, ΟΥ οὗ 50ηὴ6 
δῖ 58] υἱσΐουυ οὐὲσ ἴμο. (ΟΠΊΡ. νυ. 14. 72ε 
εἱδγ φῇ ρῥαΐνε ἐγεες: ὁ... ετῖσμο. 866 1. 16, δηὰ 
ηοΐο. Βαϊ 5ἴπος Ϊεγίςβο ννᾶβ υἱετ]ν ἀσβίγογοά 
Ὀγ Ἴ ον: δηά ποΐ σου Ε11 τΠ6 πιὸ οὗ 
ΑΒδὸ (]ο58ἢ. νἱ. 24, 26; 1 Κίῃηρβ χυΐ. 34); ἰἴ 
ΟΔΏ ΟΠΙΥ͂ αν οχιϑίοα δ [15 {Ππ|Ὸ 48 8} 
ἀηνν Δ] εα Προ, Κὸ [ογυβαίοπὶ δου 115 ἀ6- 
βῖσυςτοἡ ΟΥ̓ Νεδυζαγαάδη, {ΠῚ Νοβοηγδῃ 
το θυ] 1158. νν 4115, δηὰ ᾿ἶἶκα 118 τηοάθσπ σεργε- 
βοηϊδνο ΟΡ ἈΠΠΔ, ἃ Υ]αρο ὙΠ ἃ ἔοσίγοβϑ ΟΣ 
θάγταοκ ἔοσ ἴδε Τυγκιϑῃ γαγγίδοη. ὅδε δ 
ϑδυ]ογ, “ϑεδα 868, νοὶἱ]. ἴϊ. Ρ. 32. ὙΠ οςου- 
Ῥαϊίοῃ οὗ Ϊεσίομβο νου Ὀὲ γαϊυδοϊο ἔοσ 186 
οχίγοπι ἔογΓΠῪΥ οὗὨ [ἢ ῥἱαίη, νυν δῖ ἢ [οϑορῆι8 
(4115 “4 ἀϊνίπε σουηίτγ," “ [ἐν ϑἢ δν τβ, 1. νἱ, 
6; ιν. νἱ]]. 3.; “ Αηπᾳ. ν. 1, 2Δ.:. Ὑ 5 οσσυρά- 
(ἴοῃ οὗ ]Θγίςδο βδουϊά Ὀ6 σοτηραγοά νυ 86 
ἸῃηνΑϑίοῃ ἰῇ Χ. 9, ἤοτο ἴσο οὐ οὗ ἴο (ἢγϑο 
{γῖθε65 παπηοὰ, Βοηϊδηγλίη δηὰ ΕΡΒΓδίπι, ἅγὸ [86 
ΒΔ 48 ἴποβο ἤΟΓῸ Τοποοζηρα, δηὰ ΠΟΘ 
(σεσβα 7) 86 ΡΒ] 5: η685 ἅσε σουρὶοα τνῖἢ [86 
Αἰηπλοηϊο8, ᾿υ5ὲ 485 πεσὰ (αἴ σὑεσβα 31) [ἢς 
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14 80 ἴδε οὨ] ἄγεη οὐἁ Ιβγδεὶ βεγνεὰ ἰδηρίῃ ; δπά πε ἀϊά ροἰγά ἴξ υπάεσ ἢΐ8 
Ερίου τε Κίηρ οὗ Μοαῦ εἰρῃίεεθ ταϊπιθηΐ Ὡροῃ ἢ18 τίρῃς ΓΙ ρ ἢ. 
γελῖϑ. 17 Απὰ ἢς ὕγουρῃς τῃ6 ργεβεηῖ 

Ις Βυῖ ψπεη {πε ἙὨ] ἄγε οὐ 1βγαθὶ ἀητὸ Ερίοη Κίηρ οὔ Μοδὺ: δπά 
ςτεἀ υηῖο τῆς ΓΟΚῸ, τ ΓΟΚΡ τγαίβεὰ Ἐρίοῃ τᾶς ἃ νεῦὺ [Δ τηδη. 
1πεπὶ ἃρ 4 ἀεϊίνεγεγ, Εμυά τἢς 80 18 Απὰ ψῆεη δε Πδὰ πιδάς δῃ 

Ἰ Οτ, ἅς οὗ σεγὰ, 'ὰ Βεηπ)απιϊῖα, ἃ πιδη ἴἰε- οπὰ ἴο οὔεσ τῇς ργεβεηῖ, ἢς ϑβεηῖ 
Ἄρα, Ἠδπάςά : δπά δγ Ἀΐπὶ ἴῃς οὨ]άγεη οὐ νὰν τε ρεορὶς τὲ Ῥᾶγε τῃε ργε- 
ΑΝ 1ϑγδθὶ 8βεηῖ ἃ ργεϑεηῖ υπῖο Ερίοῃ [6 8εηῖ. 
κὐάρ  Κίηρ οὗ Μοδϑ. 19 Βυῖ ἢε Πίπιβε! εὐγπεά δρδίη 
ἀαμά. 16 Βιι Εδπιιά πχδάς πίη ἃ ἄλρρογ 

ὙΠΟ Ππαά ἴνψὸ εάρε8, οὗ ἃ οὐυδὶῖ 

ῬΠΠΙϑεἶπ6 5 ἅσο τηθημ}οησὰ ἴῃ σοηπδοϊίοη ᾿ν ἢ 
ἴμε Μοδδίζεβ. δεὲ [πἰγοάυςξίοη, Ρ. 12οθ. ΤΣ 
“ ΠΥ οὗ Ῥαὶπὶ ἴγεεβ." [ὉΓ “ [6γςδο,᾿" 185 8δῃ 
Ἰηἀϊοδίίοη Ρεγδαρβ οὔθ ἱπβυσηςο οὗ [ο5}.8᾽5 
οὐ 86 (10 ββ. γί. 216). ΤᾺΘ γΕΙῪ παρε οἵ [τσ μο 
ννα8 Ὀἱοιϊ(εά οὐ. ὙΠΟΙΘ ἀγα πὸ ραὶη-ἴγεα5 
αἱ [εγίςδο πονν, θυ [Ὀϑερῃυ5 τπηθηςοη5 ἴθ 
Σοροδίθαϊγ, 48 νν 6 }} 85 ἴῃ 6 [ὦ ἴγοοϑ8. 

14, 80 2δὲ ερίϊάγεη 9 Ἰεγαεῖ “εγουεά Ἐρίοπ.] 
ΤῊ] 15 [ἢ 6 546 ῬΗΓΆ56 45 γέσϑα 8. ΟΡ. Οεῃ. 
χίν. 4. Ετοπὶ ἴἃ 15 ἀογίνοά ἴπ6 ἘΧΡΥ βίο, 
“6 {{π|6ὲ8 οΥ̓͂ ϑεστνϊ(ιἀ6,᾽ 458 ἀἰδιηρυ ϑμοά 
ἔτοπι “186 Ππηε8 οὗὨ τοϑβί, ἰὴ βρεακίηρ οὗ ἴδ6 
ὕχηεϑ οὗ ἴδε [υρεπ. 

εἰσ ῥίεεη γεαγ..}] ΓΕ βᾶπιθ ΠΌΤ ΕΓ Οὗ γεατβ 
85 [6 Ορργεβδϑίοῃ οὗ [6 Απιτηοη 68 ἰλϑοῖθα, 48 
τεϊαλίεά χ. 8. 866 [ηϊτοάυςσξίοῃ. 

16. ωξ ευδεη ἐδὲ οδίϊάγεπ 977 Τεγαεὶ εγίεαὶ 
το ἐδε Ζογά, ἐδε Σιογά γαϊμοά ἐξόν μὸ ὦ ἀεἰ!- 
τεγεγ.}] ΤῊ ΥΕΙΥ͂ δάπης ννογβ ἃ5 δ16 υϑεὰ δ 
ΨΟΓΒΘ 9. 866, ἴοο, ἱΪ, 16, 18, δηὰ ΝΕΉ, ἰχ. 27. 

Ἐρμά δὲ “οπ ο΄ Οεγα, α Βεη αν»ιῖ!ς.} “ΤῺ9 
Βρη αν»! ε. ΟὐοἸΏΡ. Υἱ. 11 ΟΣ ϑάπ). χυϊΐ. 58. 
Α5 τοραγάβ [Π6 ρασεηΐδρε οὗ Εμυά, ἢῈ ννᾶβ 
οὗ [6 Ῥ τ οὐ Βοιιδα οὗἨ Οεγᾶ (2 841). χυὶ. 
5), [ῃ6 βοὴ οὗ Βεῖα, Βοη)απηη 8 βγβϑίσθοσῃη, 
Ὀοτῃ Ὀεΐογε [Δοο 8 ἀδβοθηΐ ἱπῖο Ενγρί (σε η. 
ΧΙν!. 21), δῃά [πδη ᾿ηοϊυάδοά δἀπιοηρ “186 5008 
οὗ Βεηϊαπλη." Αἱ [6 βοοοηά ηυταθεγίης οὗ 
[86 Ῥεορῖς 1 [86 ῥ]αἰηβ οὗ Μοδῦ, Οεγα ἰβ ποῖ 
πατηρά, δεΐηρ ἱποϊυάδεὰ ἴῃ “186 ἔτ γ οὗ [86 
Βεϊαδίῖοβ" (Νυχτη. χχνὶΐ, 38), ΟΣ 8 6 ἴῃ 186 
ΒΟΠΘΔΙΟΡΎΥ ἸΏ 1: ΟὮτοη. νἱ].; Ὀυϊ ἴῃ τ Πἤγοη. 
ὙΠ. 2 ἢ6 ΔΡΡΘΩΓΒ 45 “8 δοῃ οἵ Βεἷδ." Τῇδ 
ΒΆΤΩΘ ΣΘΏΘΔΙΟΡΥ (γεγο 6) 4830 ἱῃεπλαῖθ8 παῖ 
ΕΠυὰ (ἀΡΡΩΣΟΠΕΥ νυσϊ τη ΑὈΙΒυὰ ἴῃ σοσβα 3) 
δοσδπηθ ἴμ6 Βεδὰ οὗ ἃ βδραζαῖε Βοιιδε. 

ἐοβεδαπάεά,] 1, 1 ΓΑ} δοιωπά ἐπ, ἐ. 6. ἠοῖ Βανίην 
τῆς ἴτεε υϑὲ οὗ, δὲς γύσδὲ δαπά. ΤῊΐ5 ρῆγαϑα 
τηυδῖ ΟΥΡΊΠΑΙΙΥ δανὸ ἀεβογδοὰ δὴ δοοϊἀθηΐδὶ 
ἀείεοεῖ; Ὀυϊ ννῆδη ννὸ τοδὰ οὗ 700 Ἅσδοβδῆ τῃθἢ 
οὗ Βεηϊδηγχίη 41} Ἰεβι -αηάοὰ (Τυάς. χχ. τό; 
1 Οδγοη. χἱὶ 2), δῃηὰ 531] 5]1ροσβ, ἢ ἰ8 
οὗνίου5 (μαὶ [8 νγὰ8 Ὧ0 δος ἀθηΐδὶ ἀδίδοϊ, 
δυῖ νγᾶδ δὴ δοηυϊγοὰ γί. 

ἤοπι πε 'φυάγτίεβ τῆδς τύεγε Ὀγ ΟἹ]- να 
ραϊ, ἀῃμὰ βαϊά, 1 ἤανε ἃ βεογεῖ δγγδηά ὑναζες. 

ὦν δένι 1δὲ εὐάγεπ 9 Πγαεὶ “ἐπὶ ἃ ῥγϑ πὲ, 
ὦ ..1 τόσ [815 νγὰ ἰδάσγῃ μαΐ ἴῃ [5γδο [168 
μιδὰ ρΡυγομαβοὰ ρεᾶςα τ] Β ΕΙοη ΟΥ̓ ἴδε ρμαγ- 
τιοηΐ οὗ {τθυῖο, ἴῸΓ δυοῖ νγᾶ8 2 δε ῥγεσεηξ ἈΘσῈ 
ΒΡΟΚΘη Οὗ ΟΟΠΊΡ. 2 ὅπη. Υἱῖΐ. 2, ὁ; τ Κίηρβ 
ἦν. 21; 5, Ιχχίὶ. το. να αἷβο ἰδοάσῃ ἴδαδαῖ 
Επυὰ ννα8 ἃ οἰϊοῦ οὗ βοπιὸ ἀἰβεϊηοςίοη, βίποθ 
μα νγᾶ8 Ἔργα ἴο Ὀγίης ἴδ6 πδξοηλὶ {σδυῖϊο 
οἵ “1δς “δ! άτγθη οὗὨ [5Γ861᾿ ἴο ἴδ Κίην οὗ 
Μοδῦ, δηὰ νναβ δἰ(οηδδὰ ΌΥ͂ ἃ πυηθσγουβ 8016 
(επς 18). Ηδξεηςε ΜῈ ΤΩΔΥ σοποὶάο [μπδῖ [Π 6 
οβίσυςξίοη οὗ [6 Βεη)απηϊο5, γοσογάθα ἴῃ 

]υάς. χχ. 85 μανίηχ ἴδκθη ρίδοθ ἴῃ ἴδῃς {{{π- 
ἔλα οὗ ΡΒΙΏΘ 45, δὰ Ὡοΐ ἴδίκεῃ ρἷδοο δἱ (18 
[ἰπη6. 

16. Τωυο “6. ΟοτΡ. 5. οσ]χ. 6; Ἀθνυ- 
ἱ. τό; 11. 121; Ηοῦ. ἱν. 12. ἱ 

ὠμά δὲς γαΐ»ιεπί.}] Α τα ΠΑ εἰοακ, δο- 
οογάϊηρ ἴο δῖ, [εγοσηθ. 

μῤοη δὲς γίσδι ἐδ 6.}] ὍΘ Ρσοροσ 5146 ἔοσ 
ἃ ᾿ἰεβι βαπάθα τηδη, δηὰ δ͵8ο ποῖ ᾿ἱΚοὶγ ἴο 
Ὀ6 οὐϑεγνεά (2 84). χχ. το). Ηδ δδά ἀοιυδι- 
1688 ἴδ6 ἀρροάσγδηοε οὗ δεῖπρ υὑπδιτηοὰ. Τὸ 
ΠΑτταῖνα 5ῆονν8Β οἰδασὶν τὲ ΕΠΗυά᾽ 5 δεϊΐοη 
ννγ85 ργειηθα! διε, ῬγΟΡΑΟΙΥ ἢς δοςερίεἀ [ῃς 
Βυμ δῖ; οΥὟἶνδος οὗἩἨ ργεβοηϊηρ [6 ἰτδυῖο 
ἴοσ [86 δχργθββ ρύγροβε οὗ ραἰηΐηρ ὅςοθβϑβ ἴο 
Ἐροπ 5 ργέβοηςα. 

117. Ἧε ὄγουσδί πραγ Ὅῆδ ρσοροσ ψοσζὰ 
ἴον οβογίηρ ἃ βῆϊ οσ οδεγίηρ, 1,ενϊῖ, 11. 1, 4, 
ἄσ.; ΡΒ. ΙΧχὶϊ, 1ο. 

18. 72ε ῥεοῤίε.} (Ὦ»Π). ὙΠ ννοσγὰ ᾿τὰρ! 68 
ἃ σοηδβί ΥΔΌ]6 ὨιθΟΣ, 866 Οοβοη, ὁ Τἢοθ5.᾽ 

190. ΒΒωὲ δὲ ῥί»προί ἱμγηπεά αραΐη ον ἐδε 
σμαγγίες ἐῤαὶ αὐεγε ὧν Οἰἦρα!.} 11 ἀρρεᾶτβ ἔγοσα 
]οβῇ. ν. το, ὅζο., [μὲ ΟἿ)ραὶ ννᾶβ8 τη {86 ἴτῃ- 
τιαράϊδία πε ρῃδουγμοοά οὗὨ [εγίςμο (866 ποῖς 
οὐ [υάρ. 11. 1), σβεγε ἀουθι]ε55 Ερίοη Βε]ά 
ἢῖ5 οουτί δἱ [8 πιο, ᾿δουρὰ 1818 ἰ8 ποῖ 
ΘΧΡΓΟΒΒΙΥ διἰαίθα, δυῖ ΟὨΪΥ ἱτηρ]οὰ ἴῃ ἔπε ἰεχὶ 
οὗ γεσῦβὲ 12. ὟΝ δαὶ [ἢς Ῥρεδ», ἢοσὸ σοηδογοά 
φωαγγὶει, ΜΜΕΥΘ, ἰδ ὑποογίδίη. γος δηὰ ἴῃς 
1,ΧΧ. ἴλκε [6 ννοσγὰά ἰῃ 118 σοχησηοη πιδδηίηρ 
οὗ σἀτνεά ἱπιδρ68 ΟΥ ἰάο]8. [ἔ τ} 5 15 80, βοῖὴδ 
Ὑ 6] ΚΠΟΤΏ ἱππλροβ τηυδὲ 6 τηρδη, Τὸ 



ἡ ἀο Ξε] 7 5068. 111. 141 
απο ἴδε, Ο Κίηρ : ψῆο βδἰά, Κδὲρ {πε ἀδρρεγ ουξ οὗ ἢἰ5 δε] }]γ ; δηά τὰς 1 τ φσμ 
81]Ίεηςθ. Απά ἃ}} παῖ βἴοοά ὈΥ πὶπι ἀϊτγί σαπὶς οὔ. σὲ ἐλαβινν- 
ννεηΐϊ οὐ Ποπὶ ἢ π1. 23 ΤΒεη Εδυά νγεηξ ἰογἢ τπγουρῇ ἀὐλα 

20 Απά ΕΠπυά οΑπιαὸ υπηῖο Ἀϊπι; [ῃῈ ροόύοῃ, δπηά 8ῆυϊ (ἢ ἀοοῖβ οὗ 
[Ηδ.. Δπά ἢδ νγᾶβ ϑἰ[τἰρ ἴῃ ἷ8 5 ΠΊΠΊΕΓ [πε ΡῥδΟυΓ ἀροη δΒίπι, ἀπά Ἰοςϊκεὰ 
οἱ οοοίἑαφ. Ῥάιίουγ, ΠΟ ἢ Πα Πδὰ ἴογ ἢ πιβ6] 6 τἤθπ,. 

Δἰοπα. 
πιοϑϑᾶρε ἔτοπὶ (ὐσοά υηΐο [ἢ 66. 
ἣς δγοβε οιἝἷ οὗ λὴς βεδῖ. 

21 Απά Εμυά ρυῖ Ὅτ ἢ 5 ἰεβ 
Παπά, δηά τοοῖς {πῈ ἀᾶρρεῦ ἴτοπὶ ἢ 8 
ΠΕ ΤΡ ἢ, ἀπά τῆγυβὲ [τ ἰπῖο ἢ 18 

"Πγ: 
ΚΑ Αμπά τῃς Πδῆ αἷβο ννεπῖὶ ἴῃ δίζεγ 

1ῃ6 δ͵λάε; πὰ {πε ἔδει οἰοβεά ὑροη 
τῆς Ὀ]δλάς, 380 τπλξ ἢε ςου]ά ποῖ ἄγαν 

Απά Επμυά 5414, 1 δανε ἃ 
Απά 

24 ὍΒεη δε νγᾶϑ ρος ουξ, ἢ΄8 
βοΙνδηΐβ ΟΔΠΊ6 ; ἀπά ψΠεη [ΠΟΥ ἂν 
τηδῖ, Ὀ6Πο]4, της ἀοοτβ οὗ τΠ6 ρδιηίουγ 
τυῖγό Ἰοοϊκαα, ἘΠΕ 8414. δι γε ὶγ δε 
Ἰςονοσοῖς ἢι8 ἔδοῖ ἰῃ ἢἷ8 ϑ8.Π|Π6Γ "ον οία 
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σΠΔΠΊδοΓ. 
25 Απά τΠ6γ ταγη δὰ 11}] {ΠΟΥ σγετα 

Ἀϑῃδηηδά : τὰ, ὈεΠο]ά, ἢῈ ορεπεά 
ποῖ ἴπε ἀοοῦβ οὗ πε ρδγίουγ; [πεγε- 
ἴογε {ΠΕΥ ἴοοῖς ἃ [κεῦ, δπά ορεπϑά 

ΑΟ Ψ. ἐο!]οννίης τς Οδαϊάθο Ταάγρυπι, δηὰ 
δγτίᾶς νεγβίοηϑ, δηὰ ἴῃς Ἵμϊεῖ [εν ]88 οοτ"- 
τηθηϊδίοσβ, ἰηςογργεῖβ “ βδιομθ-]υλιτίεβ. ΤῊΪ8 
δ6η86, ΒΟΥΤΟΥΟΓ, 15 ἢοῖ θΟΤΠΟ οὐϊ ὮΥ̓ ΔΩΥ͂ ΟἾΒΕΓ 
Ῥάϑϑᾶψε ἴῃ ϑοσιρίυσε. 

Κορ «ἰδεμεε ΟΥ ἴῃ οὔς Ψψοσά, Η 58} δη 
ἱπεπηαῖ!οἢ [0 18 δἰϊεπάδηϊβ [8 ἢ6 νυ ]ϑῃθά 
ἴο ὃ6 ες δἷοπε; δπὰ {ΠΟῪ δοσοσάϊησν “ 4]} 
ψοηΐ οὐυΐ ἔγοτῃ δϊ1π|.} 

40. “454 διά απὸ μπΐο ῥίνη.) ῬΥΟΌΔΟΙΥ ἢἰ5 
ἤχϑι πιεϑβᾶσε ἰῇ γεῦβα το (1 δαῦσέ ὦ “εεγεῖ ὅν" 
γαραΐ, 49 ..) Βλὰ Ὀέεη ἀοἰνεγεὰ ὉΥ͂ ἘΒυά ἴο 186 
διἰἰοπάδηϊβ πῃ 1ῃ6 δηϊο- μδηλθοσ, δηὰ ὈΥ {Πεπ 
ολυτι θὰ ἴο ἴΠ6 κίπρ. Νονν Εδυὰ 15 δάπριοά 
ἴο ἴδε ΚΙ πρ᾿5 ργεϑεηοα, ᾿ἰηἴ0 “8 5:ΠΠΊΘΤ ΡᾶΤ - 
Ἰουγ," ΠΙΘΓΔΙΙΥ͂ Κ8Ππ ὈΡΡΟΙ σμδπθοῦ οὗ οοοΐ- 
655 ὙΠΙΓἢ ἢ6 δὰ," δηὰ ψῆοτο ἢ6 ννᾶβ 
“ 5 Ἐς Δ] οηθ,᾿᾿ ῸΓ δυςι 15 {6 ἴοσγοο οὗ [86 
Ἡδεῦτενν νγογάϑ, ποῖ, ἃ5 ἴῃ (6 ΑὐΥ., “Ὡς ἢ 
Ὦς δά ἔοσ δ πη561} δἱοπθ. 

1 βανε α νιοσασε ἤτον Οοά ἐσῖο ἐδεε.} ἘΒυὰ 
Ὀεϊενεὰ Ἀἰπιθοὶῦ ἴο 6 δοσοιῃρ μιῆς τ86 
Ἀινίηο πηδηάδῖο, ἀπά 80 ἢἷ5 ννοσγάβ ὑγοσο ἴγυθ 
1ὴ ἃ ςογίδίη δεῆ86. Βυῖ 1ἴἴ νγᾶϑ 4130 ἃ ξΞίγαϊδροπι 
ἴο Θπαῦϊα ἢϊπὶ ἴο Δρργοδοῖ οἷοβθ ἴο ἴῃ ἰκζέίηρ, 
45 1 ἴο ἀοἸ νου 818 πιοϑϑᾶρε ἰη ἃ ἰονν νοΐοθ ἰηΐο 
1 ς Κιηρ᾿β ϑᾶσ. 

δὲ ἀγοἱέ οἱ οὗ δὶ. “εαἹ,} Τὶ ἄοεβ ποῖ οἰθασὶῦ 
ΡΡοαγ 1 ννδῖ τηοῦνο ἢ6 ἅγοϑο. [{ τηϊρῆϊ 
Ὀὲ ΙΏΘΓΕΙΥ ΒυΓρτίδε, ΟΓΥ ἴὉΓ [Π6 ρυγροβὲ οὗ 
θείης πεᾶγ Εμυά ἴο Ποδσ ἢ5 Τγθβϑᾶβο. 

21. Ἧῖ κῇὴ δαμά.} ὍΤὨΘ τιθπίίοη οὐ (815 
Τηυβὲ Ὅε ἔοὸσ 1ἴΠ6 ρυγροβα οὗ Ὄχρ δι πίηρ δον 
Εκίοη οἄπιε ἴο ὃς ἴδκθη 80 ὑπᾶννᾶσγοβ. Εδιυὰ 
ξοϊ ἢῖ8 Ἰεῆ μαηὰ ἴο [ῃ6 ἈΠῚ οὗ 8 ἀλσροῦ 
σου ὀχοϊπην βυρίοοη, δπὰ ἴοπ βηϊβῃοὰ 
πε Ὀυβίηθ85 ΟΥ̓ ἃ ϑυάἀάδη δπά υἱοϊεηΐ ϑίδὺ 
τς Ὀυσίοα [6 ψΠοΪΘ ἀλροσ, μδηά]θ δηὰ 
ΑἸ}, ἴῃ ΕἸ οπ᾿ 5 θοῦ. 

22. 12ε ἐγ.) ΤὨς νοσζὰ (ῥαγεδοπαθ) 80 

Γοηδογοα ΟΟΟΓΒ ΟἿΪΥ ΒΕΙΟ, δηὰ ἰ8 οὗ νυεῖῦ 
ὈΠοοσίδιπ τηθδηΐηρ. ΟἾΠΟΙΒ υηδογβίδηα ἴ οὗ 
[6 ραγί οὗ {δὲ Υ αἱ ψ δῖος τῆς ἄδρσρεσ 
᾿ᾶπια οὐ, πιλκίηρ 2δε ἀασσοῦ ἴἢ6 Ὡοπι. οΔ56 
ἴο ἴιε νοῦ οὔ» οἵ. ΟἸἾΒοΙΒ δραΐη, στἢ 
ετεδῖὶ ργοῦδὈ ΠΥ, ρα κα Εμυά [86 Ποχη. ςΆ56, 
δηὰ υπάογϑίδηά ἴΠε ψογὰ (ῤαγυεάοπαδ) οὗ ἃ 
γεβ θυ] ΟΥ οΠδηλροσ, Τπσουρῃ πο ἢ ἘΠυὰ 

17 [6 Βυχηπιοσ Δρασίπηθηΐ, ΟΥὍΎΌΠΡΡΕΟΓΙ 
Ῥασίουσ, σοῃϑβἰϑίοα οὗ ἃ ροσοῖ οὐ ρι"εγοπαῦ, 
ΠΟΥ [86 ΘΠ ΓΔησδ- ὍΟΓ5 γΟΓΟ, 8 φαησεάοπαῦ 
ΟΥ Δηοῖ γ, δηὰ ἃ οὐεεγ ΟΥἨ Ὼ ἸΠΏΘΣ 
σΒατθΕΓ ΒΟΤῈ [δος Κὶπρ 8361, ἴΠ6 ἀδβοσιριίοη 
Ὑ1}1 Ὀ6 ΡΕΓΙΘΟΌΥ ἱπίο! Πρ ῖῦ] 6. ὙνΒεη Επυά 
ουηά δε οουἱὰ ποῖ οχίγαςς (86 ἀδρροσ, δπὰ 
80 νγ8 Ὁπδιτηθα, μὲ νου] παίυγα!ν ἰοοκ ἱηῖο 
186 δηΐου ΒΑ , ἴο 866 ἰῇ πε νγὰ8 οὐϑεγνεά, 
ϑεαίηρ Ὧ0 οὔθ ἴδεγε, δηὰ δηάίηρ ἴδε ἀοοῦβ 
δηά ἴδε κοῪ 1ηϑἀδ δὶ 8 ἀἰβροϑβδὶ, ἢδ Ῥγοτηρ 
οἰοβοὰ δηὰ ἰοςκοὰ ἴῃς ἀοογβ, ἴοοκ ἴδε ΚΟΥ 
ΜῈ πὶ, ἀηὰ θη σοισοὰ ἴῃ ἴἢ6 5βιψδί, δηὰ 
ἔδθω αν ΓΒγουγρῃ [86 τσὶ, οὗ [86 δἰτοηάδηϊβ 

ΟΥ̓́. 

24. ἤξῥεη δῪὲ «ὐαῇῷ ροπὸ ομῖ, (5.7 ΤῊ 5 
ΨΕΙ͂ΒΕ 866 ΠῚ5 ἴ0 ἱπαϊοδῖο τ[μαῖὶ ΕΒυὰ ρμαββεὰ 
ὈοΪάγ ἰΒγουρσὰ ἴμ6 αἰϊοηάδηϊβ 'ὴ ἴπε οοιυτγῖ 
Ὀεϊονν, αἰβαγγηϊηρ βυδρίοϊοη ὈΥ͂ Β15 ἀδπιθδηουτ. 
Εογ ἴδε δἰοηάδηϊβ νοσο νᾶσε οὗ 58 ἀθραῦγ 
ἴυτα, δηά τοϊυγηεά ἴο ἴΠ6 Κιηρ᾿ 8 ὈΡΡΟΙ σμαγ ΟΣ 
ἴῃ σοηβδοαυθηςο. Βυΐ Βπάϊηρ [Π6 ἀοογβ ἰοςκοὰ, 
88 1ΠΕΥ δι ρροβϑά, ἔγοπὶ ἢ, ἴμεν ςοποϊυ ἀρὰ 
[Παῖ ἢ νγὰϑ “"Ἑουοσίην [15 δεῖ." (ἰοὨ. Σ 
54π|. χχίν. 3. Τὴ οχρδηδίίοη οὗ ἴδε ρῆγαϑθδα 
45 οὗ “ τΑἸκίηρ 5'θθρ᾿᾿" δυϊῖ5 ὈοΪἢ ραββᾶροβ δαβί, 
δΔηά οϑρθοίδ!ν τ ϑάτῃ, χχῖν., δηά 15 δἀορίδὰ ὉΥ͂ 
] Ὁ. ΜΙ|εβδ6}15, Βιϑβορ Ῥαϊσίςκ, δῃὰ οἴδβεσυβ. 

456. {2} δε «υεγε α΄δα»πά.} Τῆς 58πὶ6 
Ῥῆγαϑθο οὐοιγβ 1 Κίηρβ 11. 17, Υἱ]. χα, δηὰ 
ὨΟΨΏΘΓΕ 6856. 

α ἀν. 11ῖογα ν “ δῇ Τροποσ." ῬΓΟΌΔΌΟΪ ἃ 
ψοοάδη ἰησίσγυμηεηῖ τὰ πο (ΠΟΥ εἰἴδοσ 

Ἔν ζ. 
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ἐδφη: πᾶ, Ὀεμοϊά, τμεῖγ Ἰογά τὺσς 
[4]]Ἰδ ἀονγη ἀεδά οἡ [ἢς εατγῇ. 

26 Αμπά Επιά εβοαρεὰ ψνἢ]]ς ΠΟΥ 
τΑγγεα, Δηα ρα88εἀ Βεγοηἀ [ἢ 4ιυιΑΓΓΙ68, 
δηά εβοδρεά ιἱπῖἴο δειγδῖῃ. 

27 Απά [ἴξ οδπιε ἴο ρ288, θη 6 
ννᾶ5 οοιης, ἴδ ἢς δΓεν ἃ {γαπιρεῖ ἴῃ 
τς τηοιηῖδίη οὗ Ερἢγαίπι, ἀπά τῇς 
σὨΠ] άγθη οὗ [5γδεὲ] νγεπὶ ἄοννη νυ ἢ πὶ 
ἴτοπλ ἴῃς πιοιιηῖ, ἀπά ἢε Ὀείογε τΠ 6 πὶ. 

28 Απά ἢε 5414 υπῖο {ῃδπὶ, Εο]- 
ἶονγ δίεγ πὸ : ἴογ ἴῆε ΓῸΚΡ Βδῖῃ 

πο ἃρΡ ἴμε ἰαΐςι υἱτη, οὐ ἄσγενν δος [6 
ὑνοοάρθῃ δὰσ οσὐ θοϊῖ, Ὑμδῖ ἴπε κου ψνου]ὰ 
ἔλϑίοῃ ἰξ, δῃὰ ἐμογοίοσε υηΐξϑίθη ἰΐ, ἕγοτῃ ψ1}- 
ουξ 45 ννῈ]] 45 ἔγοπι τίη, 15 οἰθασ τοῖα Εμυὰ 
μανίης Ἰοοκεὰ [ῃς ἄοοσ ὕροὴ Ερίοη. 1 5 
᾿ἰκοὶγ τπδῖὶ [86 ςδῖοῦ οὔἶοεῦ οὗ Ερὶοη 5 δουκο- 
Βοϊὰ παὰ ἃ ϑβεοοηὰ ΚΟΥ, ἔοσ. να Ἰεάσγῃ ἔσγοπὶ 
[54]. χχὶϊ. 15, 2ο 22, Χχχυῦϊ!. 2, [δὶ δ6 Ροϑ5- 
βοβδϑίοη οὗ ἴῃς ραΐδος ΚΟΥ ([Π6 βατὴβ οσὰ 85 
8 υϑοά ΒΟΓΘ) τνγὰ5 ἴδ ὑτγεγοραῖϊνε οὗ ἴῃς ςξιἱοῖ 
ΟΠΘΟΥ “ ὙὨΙΟΝ νν88 ΟΥΟΣ [6 Βοι56.) ΟΟΠΊΡ. 
Ἑλον. 11}. 7. 

46. δείγα! δ. ὙὍὙ8Πὲα γίοϊς ργεῆχοα βῃοννβ 
(παῖ 118 παπὶὸ δὰ ποί ἰοβί [15 δρρο! δῖνος 
οδαγδοῖοσ [{ π|6 805 “ [δ ἔογεβί ἦοΟσ “ ννυοα]Ἱὰ," 
ὙΠ ἢ οὐ ηΥ Ὀογάογοαὰ οὐ ἴδε ουϊναϊοά 
Ρἰαΐη Ὡθᾶγ Οἷἶργαὶ, δηά οχιίοημάθᾷ ἰηΐο “ ἴῃ6 
τηουπηίδίῃ ΟἹ Β}}} σου οὗ Ερβσαῖπι." (οι. 
ζοϑὶ. ΧΥΪ, τς, 18. ΟὨσδ [Β6ΓΟ ἢ ννᾶϑ 5δῖῈ 

οἵα Ὀυγϑυϊῖ, ἀπά αυΐοκΚὶν ςοἸ]]οςοϊεά ἃ 5ἴσοηρ 
ἴογος οὗ ΕΡἈγαϊπινῖεβ, δὰ ῬγορὈ ἰΒ6 δοτ- 
ἀογίης Βοη] απ 68. 

ΑἹ. {2ε »πομπῖαὶη 9. Ἐῤῥγαΐμ.] (Ομ. 
υἱ!. 24, Δηά [ο5}.. ΧΥΙΣ. 1 4) 2. 5. [μ6 τηουπίδι 0115 
ἀϊκισῖςς τη ἴὰς ττῖὶῦς οὗ Ερἤγαιπι. 5116- 
σἤοπὶ ννᾶ8 δἰπῖοὰ ἴῃ ἴΐ, [οϑῇ. χχ. 7, Χχῖ. 21, 
δηὰ Τὶ πη ηδίμ-Βεγεβ, [υἀξ. 11. ο, Δηὰ {πε ἴοπιδ 
οὗ ΕἸϑαζασ, [οβι. χχῖν. 22. Οουρ. [πᾶρ- νἱϊ, 
24, ΧΙ, 1, 8, ΧΙχ. 1, [6γ. χχχὶ. 6, ἄς. 80 
Ἰαῖθ 45 [πε {ἰπ|ὲ οὗἁ 5411] τ ννυ8 ἃ Κιηά οὗ σδπὶρ 
οἵ τοΐιχζε ἔγοπι ἴ86 ορργοβϑϑίοη οὗ ἴῃς ῬΆΒ1]15- 
[[η68.ὖῦΌὃῦΣἥΣ ϑ84π|. ΧΙ. 6, χίὶν. 22. δίδῃϊο οὔ» 
ΒΟΥνο5 (πὶ “Ἃο [6 δοουτα πεῖρ 8 οὗ [86 
τιουηϊδίη οὗ ΕἸΡῃγαίπι" οἴμεῦ {168 τγδῃ- 
ἀογοὰ [ὉῸΓ 5ῃο τοῦ δηά ἴῸσ ρονγοσ. Εμυὰ [ἢς 
Βεοηϊαπηῖϊῖο “ εν 815 ἐγυπιροῖ ἰὼ ἴπε πηουῃ- 
(αη οὗ ΕΡἢγαὶπιὶ, 45 ἰῃ [86 ταὶ γιηρ ρίδος οὗ 
[86 ηδίίοη." οθογδὰ ἀννεὶξ θεΐννεθη Β πιδῇ 
δά Βεῖβεὶ 'ἴΏ Μουπὶ Ερδγαῖπὶ ([υὰξ. ἰν. 
5). ὍΤοΪα, οὗ βϑαςοῆαῦ, ἡπάρο ἰβγαθὶ ἴῃ 
ϑ8δπ ἰη Μουηΐ ΕΡδγαὶπὶ (χ. 1); ϑαπλιεὶ, 
ἴοο, νΜὰ8 οὗ Ἀδπιδίπδὶπι- Ζορἢίσα, οὗ Μοιιηῖ 
ἘΡΒγαίπὶ (1 84π|. ἱ. 1), " διηδὶ δηὰ Ραϊοβῖ. ῥ. 
227. 

ὀίραυ α ἐγμηιβεί.) (ΑΟπιρ. Υἱ. 34, 1 84Π|. 
ΧΙ, 3, 2 ϑ8Π|. ΧΧ. 1.1 Κίηρϑ ἱ. 34, ἄζο. 

ΦΌΏΟΙ 5. Π|. [ν. 26---2ο. 

ἀε]νεγεά γοὺγ ἐποηγεβ ἴ[ῃε Μοδθίτεβ 
ἱπῖο γοιγ παπά. ἊἈπά {ῆεΥ ψεηΐῖ 
ἄἀοννῃ δίϊεσγ ἢϊπι, δαπὰ ἴοοὶς τῆ ἰογάϑβ 
οὗ [ογάδηῃ τονναγά Μοδδϑ, δηά κιιβεγεά 
ποῖ ἃ ΠΊΔῃ ἴο ρᾶ88 ΟΥΕΓ. 

29 Απά {ΠεΥ 8ϊενν οὔ Μοδῦ δἱ 
τπδξ εἶπα δῦους ἴεη τπουδαπὰ πηδη, 
4}1 ΠΙυβῖγ, ἀπά 411 πγεη οἵ νδϊουγ; δηά ἴ Ἠεῦ. μα 
ἔπεα εϑολρεά ποῖ ἃ πιδῆῃ. 

20 ὅο Μοδῦ νγὰ8 βιδάμεά [παῖ ἀδΥ 
ὑπάοθγ [Π6 Βαπὰ οὗ βγεῖ. Απά τῃ6 
ἰλπὰ μιδά γεϑῖ ἔουγβοοῦα γεᾶγϑ. 

ᾳυεπξ ἄοαυ".] ΜὶΖ. ἔτοσῃ (6 τηοιιπίδίη οὗ 
ΕΒ γαὶπὶ ἱπίο [86 [ογάδη νδι εν Ὀεηθδί 1, 

δὲ δεΐογε ἐδερι.)] ΜΖ. ἃ8 ἴμεῖσ Ἰεδάοσ δπὰ 
ςδρίδίῃ. 

28. δὲ Ζογά ῥα ἀεί υεγεα ᾿γομρ σπερμῖδε 
ἐπίο γζοιγ ῥαπώ.) Ἐπυὰ 5ρεᾶκβ ποῖ πΊΘΓΕΪΥ ἢἷ5 
οὐ ΟΡίηΐοη, Ὀυὰΐ ΟΥ̓ Ὠϊνίης ἱπορίγαϊοη. [ἢ 
.ἰκὸ ΣρδΔηηοΣ Οἰάδοῃ ὀχδοσίθα ἢ 8 ξΌ]]ονσοσ 8 
στ [Π6 ννογάβ, “ Ασίβο, ἕοσ [86 1,οσάὰ μαί(ἢ 
ἀο]νεγοά ἰηἴο γουγ Βαηὰ ἴδε μοϑβῖ οὗ ΜΙάϊδη.᾽ 
Υἱἱ. 15. (ΟοΙραγο, ἴοο, ΠΕ θοΣΔ ἢ 5 τηδβϑαρὸ ἴο 
ΒΑσακ, ἵν. 7,14, δηὰ ἴδε νοσὰ οὗ (δες ἔλ]536 ὑσο- 
Ῥμεῖβ, τ Κίηρϑ χχίὶ. 12. 

28. Ἐνετγιβίηρ ἱηάϊοαῖεβ (πς σαρί ἀ Ὑ οὗ 
ἘΒυά 8 πιονοπιθηῖβ. Αγνοϊάϊης {ΠπῸ, δ6 
ψνεηΐ ϑίγαίρδϊ ἴο ἴ86 Ἰογάδη ἔογάβ ( [οβῇ. ἰϊ. 
7), 380 8ἃ8 ἴο ἱπίοσγοορέ 411] σοπηπιυηϊοδίοη δ6- 
ἔνθ ἴδε Μοδδιῖοβ οἡ ἴμ6 ννοβϑὲ δἰάθ δηάὰ 
τπεῖγ σουπίγγιηεπ οὐ ἴδε εαϑῖ. ὙΒΟ σϑϑιῖ 
νν838 ἴδ {86 Βο]ς θοὰγ οὗ Μοδθὶϊεβ ἰῃ [5γδοὶ 
ΕΓ ουϊ ΟΥ̓ ἴο {86 πυσθοῦ οὗἩ το οοο π6η. 

2θ. “4 'μἱγὴ 1. 6. γΕ}} δά, το }}-ἴἰοτο 
ΤΏΘη, ἴδ6 ῥγίπλα ρασί οὗ {86 παϊίΐοῃ. ἍΝ Βοηος 
1 [0] ονν8, 

80. 80 Μοαῤ «υα: σωεδάμεα μπάεν ἐδ δαμά 
9) 1γαο)] ὍΠε νυτίοσ οὐ 8. ονΐ. βθοτὶβ ἴοὸ 
ἢανο μδὰ [818 γε ῦβο ἴῃ ἢἰβ ταϊηὰ ἤθη ἢθ Δρρ θὰ 
ἴῃς ΙἀοηΠς8] Ἐχργεββίοη ἴο ἴΠ6 [5γδθ 65 νν μΙ οἢ 
8 ΒΟΥ υδεὰ οὗ Μοδῦ, “ ὙΒοσ οποπγὶθβ 4150 
ΟΡΡγοββϑοὰ ἋΠθηὶ, δηὰ {ΠΕῈΥ ΟΓΟ ὀγοιδὲ ἐπί 
“μδ)εοϊοη μπάογ' ἐῤεῖν ῥαπά," 

ἐδε ἰαπά δαά γε ζοιγίοογε γεαρ ἢ 705ῖ 
85 ἐῤε ἰαμά ἴῃ [υάρ. 1. 2 τηραπῖ μὲ {τἰδὲ οὗ 
]υάδ ΟΠ]Υ, ποῖ ἴπ6 τυβοϊε οὗ (απδδη, 80 Βεσθ 
ἐδε ἰαπά ταθδῃ5 ἴῃδὶ ροσγτίοη οὗ 1 ννῃϊοῦ μδὰ 
βυβεγοὰ ἔγτοπι ἴπΠ6 ορργοββίοη οὗ Μοδδ, ρτο- 
ὉΔΟΥ͂ Βαοη)απλη δηὰ ἘΡηγαίτη οδιοῆγ. Α5 τὸ- 
ξατὰβ ἴ86 ἀυγαϊίοη οὗ γε, [οβορ8 ἈΡΡΘΔΓΒ 
ἴο αν σεδὰ εἰσδὲ, ἰηϑδιθδὰ οὐ δἰρ δὲν ὙΟΆΓΒ, 85 
Π6 ς8}15 ἴὶ ἴοο βῃοτί ἔῸσ ἴδοῖὰ ἴο σϑοονοσ Πεὶσ 
Ὀτεαῖμ. “1. Α,᾽ ν. ν. 1. ἊΑῃ ἱπιροτγίδηϊ 41165- 
ὕοῃ ἃγίβ65 ἔγοσῃ [ῃ6 αὔονο παισδῦνο 88 ἴ0 {6 
ΤΆΟΓΑΙ ἀβρθοῖΐ οὗ ἴδε ἢϊδίοτυ οὗ Εμυά, Μδηγ 
σοτηπηεπίδίοιβ ἀείδηά αι 5 δοῖϊίοη ἰῃ διδὺ- 
δίηρ Ερίου οὐ ἴδε φγουῃὰ οὗ δ5 μανίην ἃ 



ν. 31---1. 

1 ὅ Αμά δἤεγ ἢΐπὶ νγὰβ ΘΠ ΔΠΊΡΑΓ 
τΠς 5ὁοη οὗ Αμδὴ, νυϑίςἢ 8]ενν οὗ τῃ6 
ΡΠ] 8επ68 οἷἰχ δυπάτεά πὴεὲη ψ ἢ 
Δὴ ΟΧ ρολά; δηά ἢς 4130 ἀεϊϊνεγεά 
Ϊ[δγδεϊ. 

ΦΌῦ ΟΕ 5. [1Π1.1ν. 

ΓΗΑΡΤῈΕΚ ΙΝ. 
1 2εδογαλ απά δαγαξ ἀεἰνεν ἐλόνε ὅσ ονε δὲ» 

αμα δεγα. 18 “αεἰ ζεζοίλ ϑδέρεγα, 

ἥν τῆς ςΒΠ]άγεῃ οὐὨ ἰβγδεὶ δρδίῃ 
ἀϊά εν} ἰῃ τἢ 6 βἰρῃξ οὗ τῆς ΙΟΒΡ, 

ψεη Ελυά νγᾶ8 ἀεδά. 

ἀϊγεςῖ σοτηπιδηὰ ἔγτοιῃ ΑἸπιῖρ Ὑ Οοά ἴο ἀο 
80, ΕΐοΣ, ΠΟΥ ψουἹὰ ἄγρυς, ᾿υ5 πε 86 
Δεϊίοη ἰῃ ἴΠ6 βῶτηθ ΨΑΥ͂ 845 ἴῃς δχοοιΐοη οὗ ἃ 
Ἰερᾷὶ βεπίθηςθ 18 1υ δε πεοαὰ ὈΥ͂ ἴς δυϊμοῦ! τυ οὗ 
[06 5ἴαῖθο. βυῖϊ [Π158 158 ἴΏ ΕΥΟΓΥ 86η86 τηοβῖ 
υηϑεῖθ δηὰ ὑηνναστδηίδθ]α στουηά ἴο ἴδκο. 
Το ἴσιο βοϊυϊίοη οὗ με ἀΠἸΒΊΟυ ΠΥ δοοῖη5 ἴο 
116 ἴῃ ἀἰϑειησυ πίη Ὀεῖννθοη ἔνο ΨΒΟΙΙΥ ἀϊ5- 
ὍηςΣ {πη ρ5,---Οοἀ 8 φυονιθηζίδὶ ρονοσησηθηΐ 
οὗ 16 νοσὶά, ἀπά Οοὐδβ τηοσδὶ ἰ'ᾶψν. Οοά 
ΓΟ ἀΘΠΈΔΠ}γ Ὀτὶπρϑ δρουΐ Η 8 οντη ρυΓΡΟΘ68 

δε τοὶ ΔοΌοηϑ οὗ τῇθη, ΌΥ ἴπεῖγ ὑδά 
Δοίίοηθ, δῃηὰ ΟΥ̓ δεϊϊοηβ οὐ 411] ἴδε ναγίουϑ 
βῃδάθβ δεϊννεθοη σοοά δηὰ ὑαὰ (Όϑσῃ. χχνίϊ. 
9-1ο, ἄς,, 1. 2ο, Αςῖϑ 1. 22). Βυὲῖ [015 [48 
ΠΟΙΝΙηρ ψδδίενεσ ἴο ἀο ψὩ ἴδ6 τρηΐ ΟΥὉ 
το ρ οὔ 506 δοϊίοηθ, ὉΤμδῖ 15 ἀθοϊ δα 50] 6] Υ 
Ὁγ Οοὐ 8 ἱπηπιυῖδοϊε πλογὰὶ ἰᾶνυ. [ἢ Ἰυάρίηρ, 
Βοννουοσ, οὗ [π6 πδίασο οὗ δὴ δοίίοη ἴῃ 115 γϑὶδ- 
τίοη ἴο ἴῃς δροηΐ, ἴΟγΟ ἃΓῈ ΤΏΔΠΥ͂ ςοηβί ἀογὰ- 
ἰἰοη5 ψν Ὡς τυδῖ ΣΥΘΔΕΥ το οὐὖγ ἰυάρ- 
τηϑηΐ. Αςῖβ οὗ υἱοϊδηοθ οὔ σπηπίηρ, ἐς. ἀοῃθ 
ἴῃ 8ὴ ἂρθ θη {Π6 ὑΒοΪθ μυτηδη βΒοοεἰγ δρ- 
Ρἰαυάοά δον δςῖβ, ἤθη ἴπε θεϑῖ τηθη οὗ 
[86 ἅγὲ τδουρξ {πότ στιρπῖ, απ θη τηεη 
ΨΟΓΟ ΟὈ]ρεὰ ἴο ἴακε [δ6 ἴανν ἰηΐο τμεῖσγ οὐνῇ 
Βδῃᾷάβ ἴῃ 56! πἀεΐθηςο, 5 ἃ γ ΣῪ ἀἰογοηῖ {ΠῚ ΠΣ 
ἔγουῃι ἴῃ6 βαπηθ δοῖβ ἄστεα ἴῃ δὴ ἂρὲ βδη ἴπ6 
ΘΠ] Βίοηθά σοηβοίθης68 οὗἉ τλθῃ ΡΘΠΘΓΑΙΥ σοη- 
ἀδη {μ6πὶ, δηά θη ἴῃς ἰᾶνν οὗ [δς ἰαηά, 
δῃὰ ἴῃς ἰανν οὗ παιίοῃβ, ρῖνε ἱπαϊνι 115 δϑάθ- 
αυδῖς 56ουγ. ὙὉὙ8Ὲ δρρὶϊοαίίοη οὗ ἴδ 6586 
ΡΥϊηαρΙε5 ἰο ΕΠυ 5. ΠἰσίΟΥΥ 15 οὐνίουβ. ΕῸΓ 
ἃ Ῥτοοῦ οὗ ἴπὸ δρργοδαϊΐοη οὗ Εδυ 8 σου ΠΕ“ 
ΙΏΘη, 566 Ϊοβερθι8 “ ]. Α..,) ν. ἰν. 3, Δηά ςοπὶ-" 

ε ἴδε 80]6 οὗ ]υὐ ἢ δηά Ηο]οΐεσηοβ. Ὑν 6, 
ΟΥΘΥΘΥ, οδῃ δάσηϊσο ΕΒ υ 5 (δ ἢ δηὰ σοῦγαρο 

δηα ρει οί8πι, νου Ὀείηρς ὈΠ πὰ ἴο ἴΒο58 
ἀείοςτνε νἱονν8 οὗ τηοσδὶ σῆς ψ ΒΙοδ ταδάς 
δῖπὶ δηὰ Ἀ15 σουηΓγτηεη ΡίΟΤΥ ἰῃ δῃ δοῖ νΒ]οΝ 
ἴῃ [86 ᾿ἰσῃϊ οὗ ΟΠ ΙΞΕΔΠΙΥ 18 ἃ σσίπηθ. [ἰ 5 
ΤΕΙΊΔΓΚΔΌ]6 Παὶ πεῖ πον ΕΒ ποσ [46] σὰ ἴῃ 
δῖ. Ρδ}}5 11ςσἵ 1 Ηθδ. ΧΙ. 32. 

81. 43ονγρ δίν»ι «υα:ῷ ϑῥαγσαγ δὲ “οη οὗ 
“πα:ῤ.}) ΑἸ] δῖ νγο Κπονν οὗ 5ῃδ ΡΣ ἰ5 σοη- 
ταἰϊποὰ ἴπ [158 υοσϑο, δηὰ ἴῃ οἢ, νυ. 6. ἘΣΟΤΩ 
ἴπ656 ἴννο ὨΟΓΟΕΒ νγ6 ΠΊΔΥ ραῖθοῦ (Παἱ ΘΒΑΤΉΡΑΓ 
25 σΟὨΓΟΠΊΡΟΓΔΙΎ ὙΠ} [46], Δηὰ [Πδΐ Π6 ΟὨΪΥ 

Οουγοά ἃ [ΕἸ ΡΟΓΔΑΓΥ δηὰ ρασίϊδὶ ἀθ σοσδῆοθ 
ὉΓ 5γδ6] ὉΥ͂ 8 Ἵσρίοϊ[. (ὅ6εε ν. 6 ῃοΐβ.) [1 
ἄοοβ ποῖ ἄρρϑασ ἴο ννῆδῖ {γὶῦε δε Ὀδεϊοηροά. 
ΗἰΪ5 δῃσουπῖοσ ἢ (6 ῬΒ]}1511η65 στηλῖκοβ 1 
Ῥτο δ Ό]6 τΠαὶ 6 ΠΙΔΥ αν ὕδεη οὗ [6 {τὶδο 
οὗ ]υάδῃ; δηὰ 1 8 ἐδίβεσ 8 πάτηθ “μαΐδ ἰ8 

(ἂς 54π|6 45 “παὸ (Οδεη. χχχγυϊ. 18), οπθ ννουἹά 
Ἰοοῖκ ἴο ἴα Ὀογάοσβ οὗ Εάοπὶ 45 ἴδε ρίδος οὗ 
δ15 τί. Ηἰ5 οὐ δπιο, οὗ υποογίδίη εἰγ- 
ΤΏΟΪΟΜΥ͂, ϑουπᾶθ Ομδίἀθαη. ὅεε |[6γ. χχχίχ. 
3, δηὰ σοχραγο δάκά, Βεία, ὅχτο., θη. χχχνὶ. 
32, 35. [{{86 τ ργδῦοη οὗ Ηοῦογ [ἢ6 Κοηϊδ 
ἔτοπιὶ ἴπ6 νυ] ]άοτηεββ οὗ Ασδά (υἀρ. ἱ. τό, ἱν. 
11) ἰηΐο ΝΑΡΒΙΔΙ ννᾶ8 σδυϑεά ὈΥ [86 ΡὨ1]15{1πη6 
ΟΡ χεββίοῃ, [ἃ ψουϊὰ δοσουηῖ ἔοσ (ἢς Ἰυχ- 
[ἀροϑβιτοπ οὗ ϑμδπιραῦγ ἀπά Ϊδεὶ ἱπ [Ιυἀρ, ἰ. 
δηά νουϊὰ σοηβῆγηλ [686 ἰηάϊςδίοηβ οὔ 
ϑθδηηρασ δεϊοηρίησ ἴο ἴδε βου οὗ [υ6Δἢ. 
ῬοσϑιΌΥ ει δ. πα (]οϑῃ. χῖχ. 38; [Ιυἀρ. 
ἷ, 23) ΤΔΔΥ ὃ6 σοππεοῖϊοα Μ1Γ[Δ [118 τηϊργα- 
[ἴοπ. 

αὐῤίεδ᾽ “«ἰεαυ 9 δὲ Ῥριδοεποι οἷ ῥωπάγεά 
γπε αὐ απ οχ σοαά.)] Τῆς οχ ροδὰ 8 ἀθ- 
δι τι θεὰ 45 δὴ ἰπϑίσυσηθοηΐ οὗ νοοά δδουΐ εἰμ 
ἔεεϊ Ἰοῆξ, αἰτηοὰ ἢ Δη ἸΓΤΟῚ 5ΡΙΚὸ ΟΥ Ροϊηϊ αἱ 
οο δηά, στ ΒΘ ἢ ἴο θρὺγ (Π6 οχ δὲ ρἰουχῆ, 
δῃηά ν 1 δὴ ἰσοῦ 5Όσαροσ δ {86 οἴδμοσ οηὰ ψἢ 
Ὑ8ΙΟῈ ἴο ἀεοίδο (6 φασί ἔγοηι ἴῃ6 ρἱουρὴ 
δῆδτε ψΏ θη ἃ Ὀεςδτηθ οπουμρθογοὰ Ὰ 
ΤὨο ἕαςϊ οὗ {πεῖν ἀο γΟΓῸΓ μανηρ Ὧ0 Ὀεῖοσ 
ΘΔΡΟΏ ΘΏΒΔΗΟΕ5 815 Δ}, δηά [Π6 ροννοσ οὗ ἢ] 
Ὀϊνιηο ΠοΙΡοσ, δ [ἴθ βάστὴθ {ἰπ|6ὲ ἴα ἴ σἤοννβ 
δον ἰονν ἴπ6 τβθη οὗ [δ σγογε Ὀσουρῆϊ δ 
[815 τἰπλς, θείην ἀἰδαττηθαὰ ΟΥ̓ [ΠΟΙΓ ΟΡΡΙΟΒΒΟΥΒ 
(7υάξ. ν. 8), 48 νγὰ8 ἴπ6 σᾶ86 ἰδίεσ (1 881). χιὶὶ, 
19). Οομῃρασε [υρ. Υἱὶ. 2, χν. 15, τό. 
84πΠ|. ΧΟ. 40, 5οβ. ΔΛ 5 γα ἱποίάθηϊ ΟσοῸ ΓΒ 
ἴῃ Βεδίμθη συ ΠΟΙ ΟΟΥ ἤεγε γουγρυβ ἰ5 ΓΘ τ 
ἰαϊεὰ ἴο αν ρυΐ ἴο ἢΙρΏς ΒδἼοοῆυβ δηὰ ἢΪ5 
ἔο] ]ονγοσβ αυἱ απ οκ 5οαά, " [11Δὰ,᾿ νἱ. 114. Α5 
τοραγάϑ ἴδ Ἐπ|6 οὗ ϑῃμδτηρ αν β᾽͵υ 6581, Βοιη6, 
45 1 ,οοἰεσο, ταλκο ἰξ σοἰηποίάοης νὰ ΕἸυα 5, 
δηά [πογοΐοσγο οἰδοθά δεΐοσγο ἵν. 1. Βυΐ 48 Ἷἢ. 
νυ. 6 ςοππεοῖβ ἢ]5 ἀδγ8 1 (ἢ 056 οὗ [Δε], δηὰ 
ταΔ Κ65 ἀἰϑδϑίσοιβ {ἰπ|65 οοπίηϊο {11 ΠοθογΔ ἢ 
ΤΟΘ6 ἐ'8ἃ το ῖμοῦ [ἢ ἰβγαοὶ," 1 56 8 ΤΠΟΣῸ 
Παῖιγαϊ ἴο ρίδος ϑδιιαπιραῦ δῇοσ (6 ρεγοά 
οὗ τεϑῖ, υνυβδίονυοσ 1 νγᾶ58, ν ῃο ἢ δησυθαὰ ὕροη 
ἘΠυ 8 νἱοϊογίθβ. 

ἀεϊυεγεά ᾿γαο.] ΤῊ ρῆγαϑε ἀ 15:10 Ἐ]γ 1Π-» 
οἰυάε5 δβδιιζαῦ δποηρ ἴ6 [υὐξε8. 866 ποῖ 
ΟἿ ΨΟΙΒ6 15. 

ΟΗΑΡ. ΙΝ.1. «ἡζαίπ ἀπ ευἱ. ... «υδὲπ 
Ἐδιμά «υας ἀεαά4.}] ΤῊ 5 πιᾶλγῖκ5 [86 βδοσγοὰ ἔμπο- 
ἴίοη οὗ ἴδε [υᾶρο, ψῆο ποῖ ΟὨΪΥ ἀοἰϊνογοὰ 
186 Ῥεορῖθ τόσ {πεῖσγ δῃθτηίθβ, Ὀιυιζ 4150 σὸ- 
δι γαϊπεὰ ἴΠεπὶ ΠΌηι ἰάο᾽αῖσΥγ. Εοσ ἴμ6 ρῃγαϑα 
44 εὐ, 5866 Ὠοΐδ ΟἹ ἱΐ. 11. 
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2 Απά τῆς ΤΟΚῸ 8014 ἐπεπὶ ἰπῖο 

τῆς μαπά οὗ [αδίη Κίηρ οἵ (ὑδπᾶδη, 
τπαῖ τεϊρῃεαά ἰῃ ΗδΖογ; (πε σλρίδίῃ 
οὗ ψῆοβθε ἢοβῖ τας δίβεγα, ψν Ὡς ἢ 
ἀνεὶς ἴῃ Ηδιόββεῖ οὗ τε Οεη- 
[1168. 

ἃ. δοϊά δε». 8:6 δδονε, ἢ. 14. 

.αδίπ, ἀἰπο 9.0. σπάση, ἐδαῤ γειά ἰῃ 
Ηαπον. [Ιἰ 18 σογδ ΠΥ ἃ ΨΟΙῪ 5: ηρι 2 εἶτα 
συμηϑίδηοα [αὶ ἴῃ [ο5}}. χὶ. νγὸ ᾶνα ἃ ἀθ- 
(αἰϊοὰ δοοουηὶ οὗ ἴδ6 υἱίογ ἀοπιίσυςοη οὗ 
ἩδΖοσ, “ ἐδεγε «υὑα,ς ποὶ αϑῦ ἐξ ὁ ὀγεαέδε, 
απά δὲ δωγπέ Ἡσπον «υἱὴ ἥγε," δὰ ““ηιοίς 
ἐδε δἰπρ ἐδέγες  (]Δ0ϊη, γοῦβα 1) οὐδέ ἐδ 
σαυογ ἡ, Ὧν Ησκον ῥεζογεοί δι «υὐαιΆ δὲ ῥεαά οὗ 
αἱ! ἐῤοηε δἰπράον." ΑΙ] 186 4]1|δὰ Κίηρϑ, 
στὰ (Ποῖ ΠΟ]Ιοννο β, δηὰ 86 ᾿ημαδιίδηῖβ οὗ 
ἴ 6 οἰτ65, γόγα δα το ἢ (Π6 οἀρο οὗ τπῸ 
δινογά , δηὰ [δ [15 οὗ Κίηρβ βυθάυεά, ἢ ο56 
ἰλῃ 8 εσο ρίνθη ἴο ἴδε [5γδε 1168, ἴῃ οἷ. ΧΙϊ,, 
ΘΗ Γδῖθ8, ἀηοηρ; ΟἾΒΟΓΒ, ΗΠ ΔΖΟΣ, Τ Ἄδηδο, 
Μερίάάο, Κοάσβῃ, [οσ : (86 ὙΟΙῪ Ρῥ͵δςο8 [μδί 
ΔΡΡΘΑΣ ἰῃ [818 ΠΙβίοΥΥ 85 ὑπάοσ ἴμε6 ἀοχηηΐοη 
οὗ ]αδίη, Κίηρ οἵ Ηδζοσ. Μογσϑονεσ, ἃ στεαῖ 
ξελῖυτο ἴῃ [οϑλιι18᾽ 5 ὙἹΟΊΟΥΥ νν8 ἴ 6 Ὀυγηΐϊην 
οὗ ἴμε “δαγιοῖβ οὗ ἴτε (ὐδηδδηϊεβ, ννὩ] ἢ νν 88 
ἄοηθ οὔ β8:6ἢ ἃ ἰαγρθ 5.816 88 ΔΡρΡαγεΉΓΥ ἴο 
εἶνε [6 πᾶτε οὗ ΜΙΒΕΕΡΟΤΗ (δυΓη 8) ἴο 
ἴδε ρίαος Βεσα {ΠΕΥ ννεσὸ δυγηῖ; ἡ 816 Βογα 
αρϑὶη να Πηὰ [4᾽η ἴῃ Ῥοβϑεϑβίοῃ οὗ φοο ἱγοῦ 
οδατγίοῖβι οδορ ιϑνναβ ἜὐἀθΠΠΥ Ροτρὶεχοὰ 
ὃγ 1Π6 ἴνγο παγγαῖϊνεβι Ηδ ἀο68 ποῖ σῃθῃς! οἢ 
(6 Ὡᾶπὶθ οὗὨἨ [|40]1π, οὐ ἴῃς ἀεκισγιςτῖοη οὗ 
Ἡδζοσ, ἱπ 818 ᾿ιἰδίοσυ οὗ [οδϑῆυ δ᾽ 8 σοπαιιοβῖ 
(1.4. ν.}.. 18); δυῖ ΒΘ τῆδκοβϑ Βαγαῖκ ἤρδῖ 
τὰ Δ αἴογ ἴδ ἀεξεαϊ οὐὗὨ 81:56 γᾶ, 5147 
μίπι|, αηὰ ταΖο ἷ8 ΠΥ ΟΓΗ 4Ζοσ ἴο ἴδε ἔουπ4- 
ὥοη (||. Α..᾿᾽ ν. ν. 4. Ηες ,αἷβδὸ ρίνεβ εχ- 
ΔΟΙΪΥ ἴπ6 8Δπ)|6 ὨυθΕΓ5 ἴο ἴμε Οδηδδη 5} 
ἈΤΤΩΥ οὐ ἴδε ἵνγο οσοδϑίοῃβ οὗ [οβῃυδ᾽ 8 ἀπά 
ΒΑγαῖκ 5 υἱοϊογίθβ, ΥἱΖ. 39 θοῦ :ηΐδηϊτΥ δηὰ 
το οοο Βοσβοηεῃ, δη (ἸΒουρὰ ἴῃς Μ55. Ἡπδὴ 
Ἧοοο Τδδτιιοῖβ, δϑᾶγηιοὶ 4150 (1 ϑᾶμῃ. χὶϊ. 9 
δεοη8 ἴο ρίας ἴδε σοηηιιεϑὶ οὗ [Αδϊη δηὰ 
δίϑοσα θοέοσο [δὲ οὗ Εξβίοη δηά [πε Μοδθίῖθβ. 
{δὲ ἔννο δασυδνο γεϊδῖο ἰο ἀἰβετοηΐ ὀνθηίϑ, 
ἩδΖοσ ταιιϑὲ πᾶσα Ὀθοη γοῦι, ἀπά σοβιπιοά 
118 ροβιοη 45 ἴδε στηθίσορο!!β οὗ ἴ86 πογίβογῃ 
(ὐδηδδηϊῖθβ : {86 οἵβοσ οἱ[165 τχιιϑὲ 450 ἤᾶτο 
τεβυπηοὰ {πεῖς ἰηἀδροηάθηςο, δηά γοσϊοσγο [ἢ 6 
ἔλ θη ἀγηδϑίϊοβ ; δηὰ [αδἱη πλϑῖ 6 σοηδιἀεγοὰ 
435 ἴῃ6 ΠΟΓΘαΙ ΑΓ Ὠάπιο οὗ ἴδε Κίηρ5 οἵ Η Δ2οΥ, 
.1κὸ Αδίπμθίθςἢ οὗ Οσεγαῦ, Η δάδα οὗ ϑδγσγίδ δηὰ 
Ἑάοπι, Αραὰς οὗ ἀπιδίθι ; οὐ ἔπε Ὡδπὶὸ οὗ 
οἴδοο, Κὸ Ῥδάγδοι, Βγεπηυβ, Οαϑαγ, ἄς. 
ΤΟ βίγοηρ (ὐδπαδηϊδ ρορυϊαϊίΐοη ἴῃ Μδῃ- 
4396}, Ζεδυΐίοη, Αϑμεσ, δηὰ Νδρῇῃῖδὶ! ([υἀ. ἱ. 
λ7-11) ΤΔΥ πᾶνε ρδϊμεσοά βἰγεηρῖῃ ἀυτγίηρ 
ἴ6 Μοδδιῖς δηὰ Ρμιϑῖίης ἀοπιηίοη. 

Ηακον.) Α εἰϊγ οἵ Ναρβίδιὶ, [οββ. χίχ, 36, 

ΌΌΟσΕ. 1. [ν. 2--4. 

2. Απά τῇε ΤΠ] ἄγε οὐὨ βγδεὶ ογεἀ 
υπΐο ἴῃ6 ΓΟΚῸ : ἔογ 6 δὰ ηϊπα 
ἢυμάγοά ςἤατγίοῖβ οὗ ἰγοη ; δπὰ Ὀσθηῖγ 
γεᾶῖβ ἣς πλρ ΠΥ ορρτγεβϑαά τὴς οἢ]]- 
ἄγη οὗ Πρ. 

4 Γὶ Απά ])εδογαῆ, ἃ ργορβεῖεβϑ, 

ἈΡΡΑΤΟΠΕΥ δεΐνγοεεη ΕΒ ἀηδῆ οὗ Ναρδίδὶὶ δὰ 
Κοίοϑη, δηὰ ποῦ {π6 νναῖοτβ οὗ ΜΕΒΟΜ, 
οΔ]1οὰ Ογ ]οβερῆυβ ἔμ ϑειηθοβοιῖέε [νἀκ, 
ΠΟ [,Κὸ Ηυἱοῆ. [ἴ νγὰ8 οὔθ οὗ ϑοϊοϊῃοῃ 
οδιεῦ ἔοσδοά ἰονγῃβ ἰῃ ἴΠ6 πούῖβ (1 Κίηρ8 
ἶχ. 15. ὅ86εε ' ΠὨ]ςῖ, οὗ ΒΙδ]ε,, ΗΑ4ΖΟᾺ), δυζ 
ἀοεβ ῃοῖ Ἄρρεᾶγ ἴο ὕες [με ρἶδοθ 51}}} ςδ θὰ 
Ηδζοτσ, εἶοϑε ἴο σσβασοα ΡΒΠΡΡΙ, οσ Ῥαδηϊυπι, 
ὯΟΥ Βαηϊλ8. 7[οϑερμυ5 (" [. Δ.,᾿ ν. ν. 1) 
ἀοβϑοσῖθο8 (6 ἩδΖοσ οὗ [40] 458 οὐ ἴδ6 
μοῖρα ΒΟ ονοσπδηρ ἴθ ϑειηθοδβοηϊο 
[,κο, υϊ τψουξ βροοδίηρ [86 5116 τοσο 
ῬΓΘοΙβοῖγ. 6 ϑ5δ4υ}ςΟΥ ἰουηὰ οἡ ἴδε 81}}5 ἴο 
[86 ποσίμ οὔ 1Κὸ Ηυ]εῖ, Ἰοοϊκῖης ὕροη [86 
ἴαίῖκθ, τηοϑὲ Ὄχίθηβίν γοπηδίηβ οὗ δὴ δησίθπέ 
οἴγ, ἢ σγοϊοροδῃ νυνὶ δ, δὰ ἴῃς ἔουηάδ- 
[ἰοΒ οὗἩ Ὧη δηςσίθηϊ ἴϑηρῖο, 411} νυ] ἢ Π6 ̓ υάρΡ68 
ἴο δείοης ἴο {{π|65 Ιοηρ Ὀεΐοσε δοϊοσῦοη. Ηδ 
18 ΨΕΙΎ ςοηβάοηϊ ἰμαῖ ἴμεϑα ἃγὰ ἴῃς ΣΕΙΏΔΙΠ8 
οὗ ΗδΖονσ. 

Ηανοεδεῖ δ. ὌΠ 51ῖε 15 υπκηονῃ, Ὀυῖ [ἢ ς 
δάάιπτοη, 9 δε Οεηείε:, ΤΑΆΤ Κ5 ἰἴ 88 ἴῃ σαδίθε 
9 Ἴδε παλίοπς (Όεη. χίν. τ; [54]. ἰχ. 1). ΤΠΘ 
Ὠδλῖῃθ Παγουῤείρ δ'ρη 68 «υογ πα δὶρ, ἐμ 
ἐπ δῃηὰ εαγουΐϊηρ, ΠΟΊΕΙ ἴῃ βἴοηθ οὕ νοοά 
(ἔχοά. χχχὶ. 9), ἀηάὰ βοηῆσθ τηΐρξ δ6 ἀρρ!οὰ 
ἴο [6 ρἷδοθ σβεῦα 86 ὑγΟσΚ8 ἅΓῸ οαγτιοά 
οἢ. [{ 848 θδθη ςοη͵δεϊυγοά [δῖ 1815 Ὀοΐηρ 
ἃ στεδλῖ {προσ ἀἰδίσίςϊ, τὶς ἢ ἴῃ σράδγβ δηὰ ἢσ- 
ἴσϑθ8, δηὰ πρὰγ Οτεδλῖ Ζίάοη (οβμ. χὶ. 8), 
Ταδίη Κερῖ ἃ Ιαγρε πυπιθεγ οἵ ορργεβϑϑά [5γδε]- 
1165 δ ψόοσκ ἴῃ Βεννίης ννοοά, δηὰ Ῥγερδσηῦ 
1 δ Ηδγοββεῖῃ ἴοσ ἰσγαηβροτί ἴο Ζίάοη; δηά 
τηλὶ τῖ8λ656 ψοοὐσυζογθ, αἰτηοὰ 1 ἀχο8 
δηὰ Βαϊςμοῖβ, οστηθα ἴῃς 5.  ἀἴοσβ οὗ Βδαγαδακ 8 
ΔΥΤΩΥ ( Ργαϊΐεςϊ. ῬΒΙΟΪοΣ., ||. ὟΝ. 2)οηαὶά- 
80η). ΤῊΘ Παηδ οὗ ϑ΄56γὰ 18 ἕουῃὰ ἴη ΕΖ. 
11. 53: ΝΕ. Υἱ]. ς ς,) 88 ἴ:6 δΔηςοβῖοσ οὗ ἃ ΚὭΤΉΪΥ͂ 
οὗ 186 Νειβμιηἰπι, οὐ ἔοσείρῃ βεγνδηΐβ οὗ ἴμ6 
1, ον 68. 

8. Οὐἱεά μηπΐο ἐδε Σογά.1 866 11]. 9 
ἐραγίοί, ογομ.}] 866 ἱ. 19. 

οῤῥγευσοά.] ΤῊ 58π|6 Ἰνοσὰ 45 15 εὐ, Εχοά. 
, 9, οὗ ἴπ6 ορρσγοϑβϑίοῃ οὗ ἰϑγαδοὶ ΟΥ̓ [86 
Εεγράδηβ. 1 [ΒΕΥ ψψετε ρυΐ ἴο ἰαβδὶκυνοσκ ἴῃ 
πους Ππιθογ, {πεῖ Γ ΠΟ ΠΟῺ ννα8 ΡΕΣῪ Κα 
{Βμαῖ οὗ [μεὶσ δῃοδϑίοσβ τρδκίηρ Ὀγίςκϑ. 

4. εδογαῤ, α ῥγοῤῥεῖε:.. ΗΡΘΥ πατηὸ, τπθλῃ"- 
ἴῺ; 4 ὁτε, ἰα ἴ[ῃ6 βαὴθ 48 παῖ οἵ ἈΘῦοΚΔἢ 5 
Ὥυγ56, Οδη. χχχυ. 8. Α ἴδπιαϊθ σοῦ ννὰ8 50 
ΟΧΙΓΔΟΓΟΪΠΔΤΥ ἃ τὴς ἰῃ [5Γ86] (ποῖ ἃ βϑἰηρὶθ 
ἰησίδηοα Οσσυγβ, Ἔχοορί ὑμπδῖὶ οἵ πε ἰοσείρη 
υϑΌΓΣΡΟΣ ΔΕ.Δ}14}) [μὲ [6 χϑδβοῦ οὗ [ἱ 15 ἱτη- 



ν. 5---Ο.} 

τῆς ψῖθ οὗ 1δρίἀοιἢ, 86 ἰυάρεά 
5γδεῖ δὲ τῆι εἰπλς. 

ς Απά 96 ἀννεῖὶσ ὑπάογ πε ραἷπὰ 
ἴγεε οἵ [ϑεδογδὴ θεΐννεεη Κδηιδῇ δηά 
Βεῖ ἢ -εἰ ἴῃ πιουηῖ ΕρΒγαδὶπι: δπά τῆς 
σὨΠ]Πάγθη οὐ 1βγδθὶ σᾶς ὉΡ ἴο ΠΕΓ ἔογ 
)υάδρπηεηῖ. 

Απά 86 8εηΐ δηά οΔ]]|εἀ Βαγαΐς 

τλοδἴοἷν βυδ)]οϊποὰ ἴο ΠΟΙ Ὡᾶπιθ. 86 νυγᾶβ 
ΦΔΎΤΟΣΩΘΙΣ, 8 ῬΤΟΡΔΘἪΘθ858," ᾿κὸ ΜΙΓΡΔπ), 
Ἐχοά. χν. λο; Ηυϊάδῃ, 1 Κίηρβ, χχὶϊ. 14; 
15412}} 8 τυν]ἱῖς, [52]. υὙἱ1}. 2; Νοδάϊαι, Νϑῆ. Υἱ. 
14:1 δηὰ Απηλ, δηὰ Ῥἢ1]Π1ρ᾽5 ἀδυρμίοτϑ, [υκ6 
:, 16; Αςἴβ χχί. 9. Οορ. δν. 1ἴ. 2ο 11 
(ογ. χὶ. ς. [ἢ νεῦβ68 6, 9, 14, ΜῈ δνα ΘΧΑΤΊΡΪ68 
οὗ ΠΕ’ ὑσορδεῖς ρούνοῖβ, δηὰ ἴῃ οἷ. ν. ἃ Ὡ Ὁ ]ς 
δροςϊ πο οὗ ῥσγορδεῖίς βοῆρ.0. ὙΠουρὰ 86 
οἴδεσ ᾿υάξεβ ἀτὲ ποῖ ᾿δ]δὰ ργορδεῖβ, γεῖ {ΠΟῪ 
411 βθοτὶ ἴο αν μαδὰ ἀϊγεςῖ σοτησαιη! Δ Π]Οἢ 8 
ἰβοῖς Οοά, εἰἴποσ οὗ Κηον]εάσο, ΟΥὁἹ ροννεσ, Οὗ 
-. 

ἐδεὲ «ἱΐξ φ" ᾿αῤίάο! δ. ΤὨἢ]8. Ὡλπης ΟὨΪΥ 
ΟΟΟΌΣΒ μογα. [{ πηρδη5 βγεδγαπάς, ἰα»2}:, ΟΥὉ 
,“αν»ιεν, ἀηἃ 56 Ε.8, ἴῃ 118 υὃ56 85 ἃ ΡΙΌΡΟΙ ὨΔΙΏΘ, 
ἴο Βανγα Ὀδθη ἀεβοσίρίίνε οὗ ἴῃ 6 δηεμε εἶδῃος 
οὗ ἴδ) ἐγ. Οοπρ. ἤδη. χ. 6; Ἀονυ. ἱ. 14. 

δ. δῥε ἀευεἶ!. ἈΔΙΠΟΥ, “8.80 881," ΥἱΖ. ἴο 
7υάσε τἢ6 Ῥεϑορὶς (ςοιρ. 58. ἰχ. 4; [υάξα8 ν. 
10), 85 1ἴ Ό]]ονν8, 

απά 1ῤὲ εὐϊἰάγεη οΥ᾽ Τεγαοὶ οαρρς μρ 1ο δὲν 70 
7μάσνιοη!.} ὙΠῈ υδιυ4ὶ οἷδε ἔογ 186 ὑπάρε 
ἴο 511 ννᾶβ "1 (6 ρκαίς " (Αυ1 ἵν. 1, 2; 
Ῥγονοτὺϑ χχὶϊ. 22). [{ δυϊεοὰ ΒΕΓ ἙΠδγδοῖοσ, 
δηὰ τὴ6 νυ ῖ]ὰ πηϑαῖθ ἘΠ Π]65 ὈΘΓΟΙ, Ὁ ΠΟΙ ἴο 
Δἴ ὑοῦ ἃ Ρδὶπγ-ῖσγος (οδ ]οὰ ἐνὲσ δἤογνναγάβ 
τῆς -ἴγεθ οὗ ᾿οθογδὴ), ἰῃ ἴῃς βϑουσγο 
Βεῖγηῖβ οὗ Μουπὶ ΕΡΒγαίπι, θεῖννθθη Ἀδιηδὴ 
δηὰ Βεῖδεὶ (8εε χχ. 332 ποΐο). 

εἄγιθ ερ 10 δὲν, Ὁ .7] Ἐτοτῃ ἴδ6 ἴοννοῦ 1Δηἀ8 ; 
(βου, ᾿πἀορο ΘΠ} οὗ δἰ δί!οῃ, 20 εοηρι μῷ 
25 ἴ6 ὈΓΟΡΟΙ ΕΧργοϑϑίοη ἴῸΓ ροίΐηρ Ὀεΐοσα 
[δε Ἰυάρε, Ὠουῖ, χχνυ. 7; Ἀσ1} ἱν. 1. 

,ὸν ἡμάφνιεπι. ΤῊΪ5Β βῆοννβ [παϊ ἴδ Ἰυάρε8 
Ἔχογοϑοὰ [86 ΟἸὙ]] 45 νγῈ}} 85 στ ΠΑ ἤπης- 
(ἰοη5 οὗ συ εγθ. (ΟΠΊΡ. 1 ϑάσῃ. Υἱῖ. 15- 17. 
ΤΟ ογάοσ δηὰ Ἴοηβίσυοσίίοη δὰ ννογάβ οὗ 
{Π158 ΠΟΘ γοΓβ6 ΔΓῸ 5: ΠΡΊΪΑΥΙΥ Κὸ [ΠΟ56 ἴῃ 2 
ΚΙίη5 ΧΧΙΪ. 14.) ἰη ψ ΒΙοἢ Ηυ]άδῃ 15 βσροκθη οἔ. 

Θ. Βατναξ, δὲ “οη5 ἡ “δίποα»ι.Ἷ ΓἮΘ παπλθ 
Βαναξ (45 Ϊοβοριυβ «30 οὔϑεγνἝβϑ) βρη ϊῆεβ 
ἐσδιπίπα, ΔῈ ΔΡΡΓοΟρτίαῖθ ΠΑΠῚΘ ΤῸΓ ἃ ΨΑΓΤΙΟΥ 
ΠΟ56 ϑυυογὰ ἤλδπεα 85 αυ οΚΙΥ δηὰ ἱστὸ- 
δΙΞΈΟΙΥ 45 ᾿Ιρμ ηΐηρ, Οοπιρ. “ ἄιο ΔΙ πλΐπα 
Ὀ6111᾿ οὗ τὰς ϑεῖρίοβ, ".Ἐπ.᾿ υἱ. 841. [{ 15 
τουηά 4150 45 Βαγεῶ, ΟΥ Βαγεα:, ἄτοπα Ραυηὶς 
ῬΓΟΡΟΣ ΠαΙ68. ΗΔΙΏΣΟΔΓ νγᾶ8 80 βυγσηδτησά, 
(ἀοηιρατο Ματκ 11]. 17. 

γοι, 11. 

ΦΌΟΞΕΒ . ΙΝ. 

[ῆς 50η οὗ Αδίῃοδῃι οι οἵ Κοάεϑῃ- 
ΠΆΡὮΙΔ]1, πὰ 84] 4 υπῖο ἢϊπι, Ηδιὴ 
ποῖ ἴε ΓΟΚΡ (Οὐ οὗ βγδεὶ ςοπι- 
πιληάεά, «αγίηγ, ὁ δηὰ ἀγἂν τονναγά 
τηοιης Άῦοτῦ, δπμὰ ἰαΐε ψνἢ [πες 
ἴεη τπουβαη τηδη οὗ τπ6 ςἢι] άγθη 
οὗ Νδρδταὶ: δῃὰ οὗ τῆς Ἵμ]άγεη οὗ 
Ζεδυϊυη 

Κεώεδ- Ναρῥια!. Ὅο ἀϊπιπρυ 8 11 ἔγοπι 
Κοάεβῃ (ἀουδίδι!] ψΒεῖβεσ τἴδ6Ὲ βᾶπηθ 848 
Κοάδβῃ.Βαγῃθα), ἴο ἴῈ δοι ἢ οὗ [πάδἢ, 
Κοάδβῃ- ΝΑΡΒΙΔΙ: 511} τοπηλίηθ 88 ἃ υἱἱϊδρα 
ὉΠΟΟΥ ἴδ6 δῆς οὗ ζαάε. [Ιἰ 1165 οἡ [ῃδ 
Βεῖρμῖβ 4 τ 1165 ἴο ἴῃ 6 Ὠοτί-τνοβῖ οὗ [ἴῃς 1 αἶκὸ 
Ηυϊΐϊςεῖ, οΥ ἴῃς νναΐεσβ οὗ Μογοσι, ονογ οοκίης 
με θαβίη οὗ ἴῃς ογάδη. [1 18 ἀθβοσί θὰ ἴῃ 
οβἢ. Χχ. 7, 885 " Κεοάδϑβῃ ἰῇ ΟἿ] ἶθο, ἰη Μουηῖ 
ΡΠ," ὁ. 6. [86 τηουηίϊδίηου. ἀϊϑίγςϊ οὗ 

ΝΑΡ ΔΙ, δηὰ 885 “" Κοαεϑβῆ, ἴῃ Οδ]1θὲ " (χχί. 
22). [{πνν)ὲὰ8 ἃ (Υ οὗ τεῆιρε, δηὰ οἷς οὗ [86 
ἜΝ οἔὗ ἴδε 1,ονϊῖεβ, υνἱΖ. ἔοσ ἴς Οογββοη 68 
10.). 

Ἦδἱδ ποὶ ἐδὲ Σογά Οοὐ οΥ 1» γαεῖ εογριαμϑπαεά. 
δ(. [ἀπ|65 («ἢ ν. 1ο) ἀοῆῃοϑς [6 Ῥσγορδβεῖβ 85 
πο586 “ΒΟ δανὸ βροΐίδθη ἴῃ (6 Ὡδπὶὸ οὗ ἴῃ6 
Ι,οτὰ." οῦδοτγαῖ, “τς Ρῥσγορδεῖεβδβ," δεῦα 
ΒΡΟΔΚ8 ἰῇ Ηἰ8 Ὡδτης, δηα ἰ581::65, Ποῖ ΠΟΥ Οὐ 
δυῖ, Ηἰ5 σοτητηδπάβ ἴο Βαγακ. ὅ8|6 βρϑᾶκβ οὗ 
Οοά 45 ὑεῤουαῦ δε Οοά οΓ᾽ Σεγαεί, Ὀδοδυβο 
8[)}6 5ΒΡΟΔΚ5, 45 1 Μ6ΓΟ, ἴῃ [ἢ6 ργόβοηςσο οὗ [ἢ 6 
ΒοδίΠθη ΘΟ Πγ168 οὗ [5γδοὶ, δηὰ ἴο σειηϊηὰ (ἢ 6 
[5.86 ]1165, ἰη [86 ΠΩ οὗ {Πεὶγ ἀϊπίγοββ, (ηδ 
Ηε νν»88 τοδαγ ἴο ροσίοστῃ ἴΠ ς ΠΊΘΥΟΥ͂ Ῥγοτϊηϊϑοά 
ἴο (πεῖν ἐδέπεγβ, αηὰ ἴο σοπιεηρεῦ Η8 ΠΟΪΥ͂ 
ςονεοηδηΐ, παῖ ΤΠεΥ, θείην ἀεϊνοτεὰ ουἱΐ οὗ 
[Π6 Βαπᾶὰ οὗ {ΠΕΣ δηθηε8, πῖϊ δοσνο Η πὴ 
νἱίδουϊ ἴρασ. Ὑ815 {{|6, ἴοο, σου Ἱὰ τϑςοδ]]} 
ἴο Ποῖ πο ΟΣ 68 ἰῇ δὴ ἰηβίδηϊ 411] Η 5 ραϑί 
δςοῖβ ἰη Εργρῖ, δ ἴτε πὰ 8εα, ἴῃ ἴ86 τ] άοΓ. 
Ὠ658, Δηἀ ἴῃ ἴΠε σοπαυσβί οὗ (δηδδη. 

ἄγααυ ἐοαυαγά Μοιπέ 1αδο».}] ἘΛΔΙΠΟΙ 
ἀμρτοδὰουῖ" ὅ66 χχ. 37. ΤΒ6 οὐ]οςῖ, ἀουδῖ- 
1658, νν 88 ἴο εἴἶεςϊ 4 ὑιπςζίοη οὗ ἴ86 πογίβοσηῃ 
ἀγιῦε58 ἢ ([Β6 {Π|068 οὗ ΕΡἢγδὶπη δηὰ 
Βεη᾽δηϊίη, ῆο γόγα βοραζγδίοα ἔσοτη {ποπὶ 
ΌΥ ἴδε ρἰαὶπη οΥ̓͂ Εβάγαείοη, ΒΟΓΕ 85:56. 5 
σῃαγίοῖβ τνοιϊὰ πδίυγα! Υ σοηργοραΐς δηὰ ὃς 
τηοϑδὲ οἴεςῖίῖνθο. Μοιηΐ ὙΤΑΌΟΥ σίϑε8 ἔστοτη 
[86 ρῥ]δίη οὗ Ἐϑάγσδοίοῃη, δηὰ 1158 Ὀσγοδὰ ἴορ 
αἰοτάρα ἃ βίτοηξ ροϑβιτίΊοῃ, οὐὔἱ οὗ γοδοῖ οὗ 
5,5 σα 8 σβαγίοῖβϑ, ὑβοσο ἴ86 [5γδο 168 σου] 
γλυϑῖοΥ ἤἴτοῦη ποῖ δηὴ βοιῖῃ, δηά ἔτοσζῃ 
γΒοηςδ, Βοη {86 νου ΓΑΌΪῈ πποπηθηΐ ΟΔΠΊΘ, 
ΠΟῪ οσουἹὰ τυ} ὕὑροὴ {με (Οδπδδηϊοβ ὃ6- 
ἷονν. (866 ποῖθ δ επὰ οὗ Ἴμαδρῖθσ Οὐγ 
ἱξπόγαηςο οὗ ἴδε 56 οὗ Ηδγοββοῖμ πηαῖκοβ ἰΐ 
ἀμῆουϊε ἴο ἕο Πονν δ.|56γ8᾽8 πηονοτηθηῖ8 ΥΒ 
ΠΕΓΙΔΙΠΑΥ͂ ; δυΐ 1 (ἢ6 πιοάογῃ ΗἩδγοίβιεῖῃ δὲ 
Ηδτοββεῖδ, δίϑεσα τησδὲ δᾶνα σρδγοοά ΤΌΤ 

Ἰ, 
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 Απά 1 νἹ}}] ἀγαᾶνν υαπηῖο πες ἴο 
“ Ῥε.83.9, [Π6- ἀγῖνεσ Κα ἰδῆοη δίβεγα, [ῃ6 οδριδίῃ 
ΤΟΣ 

οἵ [418 ἀγπιγ, νυν τ ἢ15 σπαγίοῖβ δηά 
ἢ18 τυ τυάς ; δηά 1 νν1}} ἀδ] νοῦ ἢϊπὶ 
ἱπίο {λῖπ6 Πδπά. 

8 Απάὰ Βαγαῖὶς 8αἰϊά υπῖο ἢογ, 1 
του νὴ ρὸ ἢ πιε, πε 1 ψ]}}} 
ρο; δυῖ 1 τἴπου ψν 1] ποῖ ρὸ ψ  πιε, 
ἐλέη 1 νψ}}} ποῖ ρο. 

9 Απά 56 ϑαἰά, 1 ν}}}} ϑυγεὶν ρὸ 
νυ ἢ (ἢες : ποςν τ Πβιδηάϊηρ ἴῃς ]ουΓ- 

ΦΌΌΟσΕΒ. ΤΡ. [ν. 7)---ῖι. 

ΠΟΥ τῃδὲ που τἈΪκοϑῖ 541} ποῖ δὲ ἔογ 
τΠ1η6 ΠοηΠουΓ ; ἔογ ἴῃς [ΚῸ 85}4]] 56]]} 
δίβεσα ἰηῖο τῆς μδηά οὗ ἃ ψοπιδη. 
Απά [εθογδῖ ἄγοβα, ἀπά σγεῆῖ τυ τῃ 
Βαγαῖς το Καάςϑῃ. 

Ιο Γ΄ Απᾶ Βαγαῖς οδ]εά Ζεδυϊυη 
δἀηὰ Νδρμιαὶι τὸ Καεάδϑῃ; δηᾶά ἢς 
νγεηῖ ὑρ νὴ το τΠοιβδηὰ τηδη δὲ 
ἢϊ5 ἔδεϊ : δπά ᾿εθογδῃ νψεηξ αρ ἢ 
ἨἈϊπι. 

11 Νον Ηερβεγ ἴῃς Κεηϊϊοα, τυλίος 

{δ6 νεϑβ. Ηδυοίμιοῖῃ, οσ ΗἩδσίὶ, 15. 4 μοῖρες 
ἴῃ [6 ταῆρὲ νοὶ δεραγαῖοϑ Εἰβαάσγδεϊοη ἤτοτὴ 
6 Ρ]αἰἢ5 οὗ ΑἼσγε, ὑπάδσὺ τ ῆϊς ἴ86 Κἰβῆοη 
Ὀγεαῖκϑ ἰβγουρῇ ἴῃ 118 σουζδβο ἴο ἴδε 568. 

7. 1] «υἱὴ! ἄγακφυ ὠπίο 1δὲε.1 ΒΥ Οοὐ 8 ῥὑχονυ- 
ἄδησα ἰξ σάπὶθ δδουΐ δῖ ϑ,ϑοσα σᾶπὶὲ ἴο ἴῃ 6 
Ρἶίαςες οΥ̓͂ ἷ8 ἀοδιίίηοδ ἀϊδοοτηβίατε, τ Βετα 
Πεθογαμβ δηὰ Βαγαῖζ, Ὄχργεβϑῦ νναγπεὰ οὗ 
Οοά, ψεσο σον ἴο ποεῖ δϊπὶ, δηὰ ἴακο δά- 
νδηΐαρε οἵ πε νἹοϊεηῖ βίοστῃ δηά ἴδε διά άφη 
Τί βίης οὗἩ ἴΠ6 νγαῖεγβ οὗ ἴδε Κἰϑῇοη, Κπονγῃ 
δοΐογο οὐ Οσοά, νςΐ αἰἀοά, δὲ ἴδ 6 οσϊςοδὶ 
τιοπηεῃΐ, ἔμεῖγ ᾿ταρεΐυ οι 4554}. 

ἐδε γίυενρ Κυδοπμ ἘἈδῖδβου 86 ὀγοοῦ οσ 
“γεασι. ὙΠῸ Κίβϑμβοη (πον ἴδ6 Νδῆγ Μυ- 
κΚυϊί4), 80 Το ἴτοπὶ 118 τυ ϊηϊηρ ΘΟ ΓΒ6, 
οδυβοά Υ [86 ἀεοδάὰ ἰεναὶ οὗ ἴῃς ρδίη οὗ 
Εϑάγδοϊοη ἴσου δῖ ἢ 1 ἤον8, τϑεβ, ἰηῃ 
Τεβρεςῖ ἴο οὔθ οὗ 118 βοιιγοοθ ΟΣ ἔδεάογϑ, 
ἰη Μουηΐῖ Τάδοσ, δῃὰ ἤονγβ ΠΟΑΥΪΥ ἀκ ννεϑὶ 
σγουρὰ {Π6 μαῖα, ὑπὸ Μουηΐ ἀδπηεὶ, 
δηὰ ἰηΐο 86 ΒΑΥ οὗ Αςγθ. [π ἴδ ΘἈΓῪ ΟΓΥ 
ΘΑβίοσῃ ων οὗ 115 σουγϑο, Ὀεοΐοσγε 1 ἰ5 τὸ- 
στυϊεαὰ ὉΥ [86 βργίηρβ οὐ (διτησὶ, ἰξ 18 ἢ0- 
(ης Ὀυΐ ἃ τοττεηΐ, οἴδη τ, δυῖ ΙΔ ]6 ἴο 
5.γ6}} ὙΟΙῪ 5 6 η]}} δηὰ ἀὐἰδηρογοι ϑυ, δηὰ 
ἴο ονοσῆον 18 Ὀδηκ8 'ῃ ΘΑΥΪΥ ϑργηρ, δἴἶογ 
ΓΑΪΏ ΟΣ [16 τηοἰ της οὗ δηονν. ὍΤὨ]8 δοΐι δ! 
οσουττοα «δἱ ἴμ6 θαῖτϊ οὗ Μουηΐῖ Τᾶδοσ, ἰῃ 
Αργῖϊ, 1799, ΒΘ ΠΊΔΗΥ͂ οὗ (Π6 ΤΓΚΙΒΗ ΔΓΙῚΥ͂ 
ΕΓΟ ἴῃ σοηβεαιεηςε ἀσονηεά, Τῇ στοιπά 
οὐ ἴπ6 ὈδΔηκΚ8 οὗ ἴῃ ΚΊβῆοη Ὡθᾶγ Μορίἀάο 
(οὐ) Ὀδοοσηεβ δπ ἱτηραϑϑδῦ δ ἸΏΟΣ 355 πύου 
ἴΠ6 5δλπὶ6 αἰγοιπιδίδηςεβ (΄ Ὠἱςῖ, οἵ ΒΙδ0]ς,᾽ 
ΚΊΒΗΟΝ), δπά ννου]ὰ δὲ ραγι συ ]αῦ ἀδηρογς 
Οὐδ ἴο ἃ ἰᾶατρο ηυστῦοσ οὗ σΒμαγίοίβ. 

8. Ζ7 ἐδοι «υἱὲ ποὲ χὸ «υἱὴδ πο, ἐδεπ 1 «υἱ]ῇ 
ποῖ 530.} Βαταῖ, ᾿ἴκε Οἱάδθοῃ (Ὑ]. 1ς, 36-40), 
ὙΠῸ ἰ8 ἡδπιεὰ νἱτἢ αἷπὶ (Η εὐ. χὶ. 32) ἀπιοηζ 
[86 ΘΧΔΑΙΏΡΪ]68 οὗ υἱεϊοσίοιβ ἔδτ, ἀηὰ Κα ουθη 
Αὐγδδδηι, ἴμ6 ἔδῖμοσ οὗ ἴδε ἔμ} (Οεη. χτ. 
2, 3; ΧΡΙ!. 18), δηὰ Μοθ68 (Εχοά. ἱν. 1ο, 1.3), 
δηά Ῥεῖεγ (Μδαῖϊ. χίν. 3.0, 31), Ἄχ το βοπα 
ννοκηθ85 οὗ (δ δ ἤσδῖ, Βιυῖΐ [5 ΟἿΪΥ 
τηλ κ65 ᾿ἷ5 ΘΧΔΠΊΡΪΘ ἸΏΟΓΘΟ Ῥχγοβίδοϊος ἔῸΣ ΟΥΓ 
δποουγαροτηθηΐ, τΒουνμ ἢ δ6 δυβογοα βοσὴς 1958 
ὉΥ ἰξ ἰπηβε 1 (νεσδα 9). 

Θ. 7 «υἱἱ σωγοῖγ 50 «υἱὲ 1δεε.7ἢ Ματκ ἴδ 
ὈΠΠ ΘΒ διηρν δ δηὰ σουτᾶρο οὗ ᾿)εδογδῇ, 
δηὰ {Π6 τεῦυκο ἴο ΒΑΓΆΚ᾿ 5 {τ αἰ γ, “δε 1οτά 
88] 586}} δϊβεσα ἰηῖο ἴδε παπά οὗ ἃ υτοπιδῃ." 
ΕΟΓ ἃ 5: τ} Γ υϑε οὗ νγοδὶς ἰπϑίσυτηοηῖ, [παῖ 
[86 ἜΧΟΟ ΠΟΥ͂ οὗ ἴπ6 ροννεῦ ταϊρῃῖ Ὀ6 οὗ Οοά, 
(ΟΠ ἴῃς ἰϑίοτΥ οἵ ΟἸάδοη δηὰ ἢΐ8 3οο, 
Βανιὰ δηὰ 19 5β᾽ἴηρ, ϑμδίηραγ δηά ἢἷ5 οχ- 
ξολά, ϑαπίβοῃ δηά ἴῃς Ἰανν-Ὅοπε οὗ ἰδ 4585, 
ἄς. 866 1 Οοχ. Ϊ. 26-21. 

ἐδε Σογά «ῥα “ε}} (566 1ἱ. 14. 111. 8) δέσεγα 
ἑπο ἐδε δαμά οὔα «υο»ιαη".} Ν]2., [46], Ὑθῦβα 22. 
Οοπῖρ, ]υἀ. χνί. 6. Βαγαῖκ σοι ῬγοθδθὶΥ 
ΚἈΚ ἐδε «υονιαη τηυδῖ Ὀ6 Πεῦοσαῃ. ΤῊς 
ῬΓΟΡΒΘΟΥ͂ νν48 ΟἾΪΥ εχρ δηθὰ ΟΥ̓ 15 {16]- 
τηθηΐ. 

εδογαῦ γος αμπά «υεπὲ «υἱὲ Βαγαξ 1ο 
Κεάεῤ) Ηδετ ῥῬγεβθῆςα 85 ἃ ὑγορμοῖοββῈ ψου]Ἱὰ 
Εἶνε ἃ αἰνίπε βαηςίίοῃ ἴο βαγακ᾽ 5 δἰϊοτηρί ἴο 
Γαϊβδα ἴδε {τ068 οἵ ΖΘοδθυϊυη δηὰ Ναρμῖδὶὶ. ΤῸ 
Βατδὶκς Ἀϊπλβε]Υ ᾿ς τννουϊὰ δὲ ἃ ρῥἰεάμε οὗ Βοσ 
ἴγἢ} δηά ϑβἰηςεσγίῖγυ. 886 ἀοεϑβ ποῖ δρρϑαδγ ἴο 
Βαγο ἰοὰ δὴ Ερῃσδιπηο ἔογος ἢ ποτ. ΜῈ 
ΓΔ ΟὨΪΥ Θςοπ͵εοΐυγο, ἔσο [668 ν. 14, [δῖ 
δ!6. ΤΟΠΊΠἸϑϑίοηθαὰ βδοῖὴθ οἰϊοῦ ἴο γαῖβο {86 
{τῖδ68 οΥ̓ ΕΡΒγδίῃη, Βοη)ατηίη, δηὰ Μδηδββθὶ 
(ςοπρ. β. Ιχχχ 2), ἢ }]Ὲ δὴ6 ψοπὶ ΜῈ 
Βαγαῖς δηά σηιίεγοα Ζεδυϊίυη, ΝΑρΡΒ(Δ], δηά 
Ιβϑδοθασ. Κεάφεῤ, ἃ85 Βατγαῖκ᾽ 5 γοϑιάθηςθ, δηά 
βἰτιδῖθ διποηρ ἴπ6 Ἀ11}15 νυν! Οἢ ἕοτγτῃ ἴΠ6 βρυγβ 
οὗ ἴδε δπ|1"] οὐδοῦ σᾶηῆρθ, ννᾶβ Ἵβοθθῃ 88 
ἴ8ι6 τυ 5 ΣΡ ῬΙΔς6. 

10. “1π4 δὲ «υεπί τῷ, 67 Ἀδίμογ, “δοὰ 
ἴθ ᾿δουδαπὰ 95 95 ὋΡ δῖ δὲδ 
θθ:;᾽ 1.6. ἃ8 δ᾽5 (ΟἸΙΟ ΕΓΒ, ἴθ 6 ϑδῖὴθ 48 
“εν ῥὲρε" ἸῈ γοῦβο 14. [δῖ [86 σοηγοῦβο οὗ 
(Π6 ρῆγαθε 111. 27, οὗ Εμυά, δὲ ὀξύογε ἐῤερῃ; 
ΠΟΙ αἱ, ΟΥ̓́͵, δείογε ἐδεὶγ ἥπε. [Ι͂᾿ ἴκὸ 
ΤΏΔΗΠΟΣ, Εχοά. χὶ. 8, ἀηὰά 1: Κίηρβ χχ' το, 
“ ἢ] ([λ6 ΡῬεορὶθ αἵ [ῈΥ ἔξει," ἱβ σεηάετοὰ “ 8]} 
ἴ!ς ΡῬθορίὶς ϊδΐ ἕο! ]ονν {866.᾿ 

«υεπὶ μῤ.}1 Τὸ τηουηΐ ΤΌΟΣ, 8ἃ5 γΟΓΒΟ 12. 

11. Ηεδεν ἐδε Κεηΐς (1ἰϊ. 11, ποῖθ).)}) ὙΤ 5 
τα ρτδοη οὗ Ηοθοτ ἴμ6 Κοηϊῖο, ἢ 4 ροτίϊοη 
οὗ 8 {Υθα, ἔγσοπὶ ἴδ βοιῖ οὗ πάλῃ ἴο πο 
Ὡοτδ οἵ Νδρῃῖδι!, μδὰ οἰθαγὶν ἴακοη Ρίδοθ 
ΤΟΟΘΠΕΥ, ἴῃ ἴδ6 Πεζίπιε οὗἨ ἴδ οχιβίίηρ βθηθ- 



ν. 12--17. 

Εἰλίυσο το, τυᾶς οὗ τὴε ΤὨ]άγεη οὗ δ Ηοδαῦ {πὸ 

7 Ἡοδ. 

ὕ 

ἔλι με ἴῃ ἰᾶνν οὗ Μοβεβ, μδὰ βενεγεά 
ΒΙπλ5861} ἔτοηλ τε Κι δηῖῖεβ, δηά ριτοπεά 
818 τεηῖ πρτὸ τε ρἱαίη οὗἩ Ζδδηδίπι, 
ὙΒΙΟὴ ἐς Υ Καὶ εἀεβἢ. 

12 Ὑ {ΠΟΥ 5δμενγεὰ δίβεγα τπαξ 
Βαγαῖς τὴς 8οη οὔ Αδίποδπι νγᾶ8 ρΌη6 
ὮΡ ἴο πιοιιηῖ ΤΆΡοΓ. 

13 Απά δίβεγα Γραιπμεγεὰ τορεῖποῦ 
οος, 1} ἢ]18. σμαγίοῖβ, δύέφ πίηε δυπάγεά 

"το ίασνεα- 
ἐεθηι. σμδγιοῖβ οὗ ἴγοῆ, δημὰ 1} της ρεορὶε 

τας τοῦγό ἢ Ὠΐπι, οσλ Ηδιοβῃοιῆ 
οὗ τῆς (ὐεηι]ε8 ἀπο τπε γίνεγ οὗ 
ΚΊβῃοη. 

14 Απά εδογδῇ 5αἰά υπῖο Βαγαῖ, 
ὕρ ; ἔογ 1818 ἐς τῆς ἀδὺ ἱπ μος ἢ τῆς 
ΓΟΚῸ αι ἐδ] νεγεά ϑιβογα ἱπῖο της 
μαηά: ἰ5 ποῖ τῆς ΓῸΚᾺΡ ροης ουῖ 

ταῖου, βίπος [2εἰ ννὰ5 Ἡ εθετ 5 ὙΠῈ, γΕΓΒΕῈ 21, 
ςἢ. ν. 24. 866 ποῖδ οἡ ἰϊϊ. 21. [{|5 τηθητοπθὰ 
Βετγο ἴο δοσουηΐ ἔογ ἴῃς συ θϑοαιεηῖϊ πλστδίϊνα, 
θυῖϊ ῬοΞ51ὈΪΥ 4150 Ὀδοδυδε ἴ6 πον οὗ ἴδ6 
βοῶ ΤΙ 5ἴ6Γ οὗ ἴδ [5146}165 αἱ Κοάθϑῃ δὰ 

Ὦ ολγτίεά ἴο ϑίβεγα ΟΥ̓ δοπιῈ οὗ πε {γδ6 
(νεῖϑε 12), ννβοϑε ἰθηΐβ νγὲ ἅγὲ μεγε ἱηξοττηβὰ 
ὍΤΕ ἰῃ ἰδὲ ἱπηπιεαϊαῖα ἡεὶΣΒουγμοοά οὗ 
Κοάσϑα 

«υδίεδ «υα: Γ᾽ δὲ ερίἰάγεη 9.7 Ηοδαδ. ΤδΟ 
Α. Ν. 145 ρἰδοοά ἴπο8ὲ ννογάβ ουὖΐ οἵ ἴδμοὶσ 
ογάεσ. [ἴ διουϊὰ ὃὉὈ6 “δεῪεὰ βονοσϑὰ δ τ- 
8017 ἔτοια [89 Κθηλῖοθ ὙΔΙΟΣ ψ0Σ0 οὗ 
ἘΜ 0 οκἰἸάσχοι οὗὁὨ ἨοῦΔὮ, ἄς. Το ἔοστῃ 
Καίη, οὐ Οαίη, Ἰδγο ἐγδηϑίαϊοὰ Κη θ;, ΟΟΟυ Υ5 
4150 Νυπι. χχὶν. 22. [{ 195 ἴ86 πᾶῖηθ οὗ ἴδε 
Δηοδϑίοσ οὗ ἴμ6 {γῖδο. 

2ἐ1ορεά δὲ: ἐεπ|.1 511} ργεβεσυίηρ ἢ 8 ποπιδὰ 
οἰασγδςῖοσ, δηὰ ποῖ ἀνε] !πηρ ἴῃ Ποιι568. 
μῃ ὁ {δὲ ῥίαϊπ.) ἘΔΙμοΥ, “ππῖο [890 οδὶ 

(οΥ ἐεγεδιηδ ἐγεθ) ἰὰ Ζαδπδὶτα," 85 ἴῃς δερί. 
ΣΙ ΣΒΕΥ τεπάεγ ἴ, ὙΒε Ψυϊκαῖε Βεγε, δηὰ 
Οὐδ. χἱϑ, 18: χίγ. 11; ΧΥΙ. 1: Ὠοαυῖ, χί. 
30, [45 πυβίθά ΟἿΣ ἐγδηβίδϊοτβ ἴο ΤΕ ΕΓ 
ἱξ “ ῥἰαη," του εἰβεννμεγε, 88 [υ ἀρ. ἰχ. 
6, 17:1 ϑάτῃη. χ. 3, ἰἴ [Ὁ] ]ονν5 ἴδ6 ϑερῖ. ἴῃ 
τεηδοτίης πε ψοτγὰ γῖΡΒΕΥ “ οακεῖγεοο." ΤῊς 
Α. Ψ. ὰ8 δνουυνβοσα ΟΥΤΟΠΕΟΌΒΙΥ “ ῥἰαίη. 
ΤΒο ἰλϑὲ γείδοσθηςθϑ 80 ΡΪΥ ΟΧΑΠΊΡΪ 65 οὗ βἰη ρα 
ἴγοο5. δεῖπρ υϑοά 848 (ΟρΡορταρῃϊοαὶ τλᾶγκβ, 
Οοπρ. |οϑβὶι. χχίν. 26: Οδθῃ. χχχυ. 8. Ζαωρ-" 
σίνι, συγ ἴῃ [Π6 Κεγὶ δηά ἴῃ [οδϑὰ χῖχ. 33 
Ζασπαρρῖ»η, Μ ὮΘΓΟ 866 ηοΐα. 

18. Νῖιο ῥισιάγεα (8566 νοΥ86 3.} ]οβερδυ8 
ΓΑΔ ΌΠ65 ΤΠ6πὶ ἱπίο ἴδτοο ἰΒουβαηά, 

ὕπονι Ἡαγουδεὶ μπΐίο 1δὲ γίυεν Κ᾽ Κι εδοη.] 
1. ἴῃ ἴῃς ψ Βοὶς ρἰδίη οὗ Εβάγδεϊοῃ πὶ ννεϑῖ 
ἴο δαϑῖ. 

14, εδιγα “αἱά, δ; 32 γν ἐδ ἐξ δε ἄαν, 

ΦΌΡΟΒΒ. [Ν. 

δείοτε τοὺ ὅ8ὅο Βαγαῖς υγεῆξ ἀονῃ 
ἴτοπι πιουηὶ Τ Ἄρδοῖ, ἀπά ἴδε τπουβαπά 
τλση δίζογ ἢιηι. 

Ις Απά “πε ΙῸΚῸ ἀϊβοοπιῆιοά Ῥρ ὃν, 
βίβεγα, δηά 8} ἀΐς Ἵμαγίοῖβ, ἀπά ]} δ᾿ 
ἀΐ: ᾿οϑβῖ, ἢ τῆς εὐρε οὗἩ τς. ϑυγογά 
δείοτε Βαγαῖ; 80 ἴπλῖ δίϑεγα ᾿ρῃτεά 
ἄοννῃ οὔ δὲ: ᾿οἰιατῖοε, δηά" βεὰά δννᾶὺ 
οὔ ἢ!5 ἔεξεϊ. 

16 Βυι Βαγαῖς ρυτβειεὰ δίδγ τῇς 
σμαγοῖβ, ἀπά δῆεσγ (ὃς ἢοβῖ, υπῖο 
Ηδιοόββεῖῃ οὗ τλ6 (σεπεῖ]ςβ : δηά Δ]]} 
(ἢε Ποβὲ οὗἁἩ δίβεγα [6]] ὑροὴ (6 οἄβς 
οὗ τς ϑυνογά ; σμά ἴῃεγε νγαᾶβ ποῖ ἴδ " μοῦ. 
τλλῃ ἰεξ. 

17 Ἡονθεῖς ϑίβετα ἢξά ἀνγᾶὰὺ οἡ 
ἢ!8 ἔξεϊ ἴο τε ἴεηῖ οὗ Ϊδεὶ τῆς νυἹε 
οὗ Ηεδεγ (πε Κεηῖῖα: ἴον ἐἦεγς τυας 

Φ΄ .1 Ἰδεδογαῖι 5111} ἀρρθασβ 85 ἴμ ρσγορβείεβϑβ, 
δηηουῃοίηρ ἴμ6 ρυγροϑεὲ οὗ Οοά ἴο εἶνε ἴδμε 
γἱ ΠΟΥ οὐ ἴδδί ἀδγ. 

Βαγαᾷ «υεπὶ ἄοαυπ.} Ἐτοτι ἴδε Ὀτγοδά ἴορ οὗ 
Τάθοτ, ψβεγε Β6 μδα ὕδεη νγαιομίπρ μ15 ορ- 
ΡοΙΤΌΠΗΥ ἴῃ 8461}, ἴο ἴδε ῥἰδίη οὗ [βϑΖγϑεὶ (οσ 
Εϑάσδοϊοῃ) Ὀεϊον. 

16. 72ε Σογά ἀϊμεονηβέεά ϑμεγα.) ΤῊ ψοσὰ 
Βετο γοηδογοὰ δἀλγοο»έ 15 ΟὯΘ βΒροκδῆ εϑβρεςὶ- 
Αγ οὗ Οοἀ. 8εε ἔχοα, χίν. 24 (ΑΔ. ἐγομδῥεά); 
ΧΧΙΪ, 27 (Δ. Ν. ἀε:1γ07); [ο58. Χ. 1ο, ἄς. 
Ὡς δὲ εἄρε Γ᾽ ἐδὲ τ«υογά.] 866 γεῦβα τό 

δΔῃά 1. 

ἩΡᾺ, Βανγαξ.] Ἐαγδκ, ἴῃ [8 ἱπηρεϊιουδ 
αἰίδοκ, πιδάς ἴῃ (Δ (ἢ (Ὁ. χὶ. 232-34), νν88 
Π6 ἱπίγαπιδηξ, δυῖ με ΓΠΟΒῸ ννὰ8 ἴδε γεδὶ 
δξοηΐ οὗ 1818 νἱοῖουγ. Ρ8. ΧΟΡ]. 1. 

ἰἐγδιεά ἄοαυπ οὗ δὲ: ἐραγίο! ῬΥΟΌΔΟΪΥ Ἀ15 
Ἑοβδηοῖ βέυςκ ἴῃ ἴδ πλογ85 (3ε6 ποΐε Οἢ γεσβα 
7); οὐ δ ταϊξῃῖ Ἰεανα 18 Ἵβαγίοϊ ἰη οσγάεγ ἴο 
τηἰϊϑοδά ἢν15 ριι γϑι 5, αηὰ ἴῃ ΠοΡο οὗ γαϊηΐηρ ἃ 
Ρίδςς οὗὨ 56 ΕΥ̓ ψν 8116 ἔμεΥ ψΕγα ΠΡΟ ΥΠΝΕ ο 
18 ἔγαςὶς οὗ {86 ομτγιοῖ- 8 6615, δηὰ τῃ6 Ὀ0}} 
οὔ τδο Ποβῖ. 

16. ΤΡεγε «υα: ποῖ ὦ »ηαπ 3.1] ΜΝ Βαῖ στ 
ἴμ6 ονεγῆονηης οὗ [πε Κίβῃοη (ν. 21), ὈΥ͂ 
ὙΠ οἢ ὨυπιΌοΥ8 γεγῈ ἀτονγηεά, δηά {με ῥδηΐς 
ὙΠΟ Ὰ δά 5εἰζοά [Πς6 ἀοίεαϊοα ΔΓΤΗΥ͂, δηὰ πλδάς 
1Ποτλ 8ῃ ΘΑΞΥ͂ ὈΓΕΥ͂ ἴο ἴῃς βιυνογά οὗ ἴδε ρυΓ- 
βυΐηρ 15τγ26} 1165, 5156Γ8 5 ΟΪΘ ἔοσγοβ νγὰβ οἷ 
ἴο ΡΙοςε8 δηὰ Ὀσόκεῃ ὑΡ. 

17. 12ε ἱεπὲ οὶ .αεἰ.} ὝΒεθε Κι ηϊε8 σε- 
ταϊηοὰ (πεῖς ποπιδαάϊς μδοΐ8. Ο(οιΡ. [6Γ. χχχν. 
ό-1ο. δίβεσα ννεηΐ, ποῖ ἴο Ἡ ρεγ 8 ἴεηΐ, δυῖ 
ἴο 4615, 88 ΠΊΟΤΕ 83ἜΈσιγε ΓῸπι Ρυγϑυμ. ΕῸΓ 
186 5εραγαῖε ἴθηΐ οὗ {με νοπιεω, 5εὲ Οεη. χυΐ!. 
6, το; χχίν. 67. 

εὔόνε «υα: βεαεέ, (9. δίβοσγα [μουρδῖ, ἴΒοσὸ- 
;, 2 
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Ἃ ΓΑ 



“΄ ςἢ. 5. 25. 

ΡῬεᾶοα δεῖνγεεη αδίπ τῆς Κίηρ οὗ 
Ἡδλζουι δῃά τῆς δουβε οὗ Ηεδεγ τἢ6 
Κεηίτε. 

18  Απά Ϊ4ε] ψεηῖ ουξ ἴο πιεεῖ 
ϑίβεγα, δηά 8414 υπΐο ἢϊπὶ, ΤΌΓγη ἴῃ, 
ΤᾺΥ ἰογά, ἴυζπ 'π ἴο πΊῈ; ἔδαγ ῃοῖ. 
Απμά ψῆεη δα μιδὰ τυγηεὰ ἴῃ υπῖο 
Πεῦ ἰηῖο τῆ6 τοηΐϊ, 588ε οονεγεαὰ πὶ 
νν ἢ 4 ᾿πιᾶπῖϊε. 

19 Απά δε δά ὑπο πεῖ, Οἰνε 
πιθ, 1 ΡΓΑΥ͂ ἴπες, ἃ [{π||ὸ νγδῖεσγ ἴο 
ἀγίηϊ ; ἴογ 1 δπχὶ {πϊτθῖγ. Απά 8586 
ορεηςά “4 Ὀοί]ε οὗ πλῖκ, πὰ ρᾶνα 
ἢϊπὶ ἀσίηϊ, ἀπά σονεγεα ἢϊπι. 

20 Αραίῃ πε 84: υπίο πεῖ, δίδπά 
ἴῃ τῆς ἄἀοογ οὗ τμε τειῖ, πὰ [ἴ 58}4}] 

ΌῦΟΒ5. [Ν. 

Π41] οὗἩ τῆς τεηῖ, δηά ἴτοοῖς δη ἢδη)- ὐλύμς 

[ν. 18--- 24. 

ΤΆΘΓ ἴῃ πεῖ ἢλπά, δηά ννεπί 80Ά}Υ 
ὑπο ἢ΄π|, ἀπά 5πιοῖς τῆς παὶΐ ἱπίο 
ἢ18. ΤῈ ΠΊρΡ]68, ἀπά ἐλϑίεπεά ἴξ ἰπῖο τῆς 
σιουπά : ἔογς 6 ννδ8 ἔλβί δείεερ δηά 
ἍΕΔΙΥ. ὃ0 δε αἰεά. 

22 Απά, ὈεΠο] 4, 45 Βαγαῖς ρυγβιιεά 
δΊβεγα, [246] σᾶπὶῈὲ ουὖξΖ ἴο πιεεῖ ἢΐπι, 
Δηὰ 54] 4 υπίο δίπι, (ὕοπιε, δηά 1 
νν}}} 8ῃενν ἴδε τῆς πλᾶῃ τγοπὶ τοι 
8ε}κεβῖ. Απὰ ψῆεῃ ἢς οδηια ἰπῖο 
Πογ “επί, ὉΠ ο]ά, δίβεγα ἰᾶῪ ἀθδά, δηά 
τς ηΔ81] τὐας ἴῃ ἢ 8 τε ΠΊρ]68. 

22 80 Οὐοά βυδάυεἀ οἡ τἢδὲ ἀδγῪ 
]αθιη {πε Κίπρ οὗ ὐδπδδη δεΐογε τὰς 
σὨ]άγεη οὗ [βγδεὶ. 

24 Απά τς Παπά οὗὨ τῆς ςἢ] ἄγη 1ΗεΡ. 
οὗ ἴβγαεὶ ἵργοβρεγεά, δηά ργενδι]εὰ ἔργ ανα 
ἀραϊηβὲ [δοίη τῆ6 Κίηρ οὗ (δπδδη, μπ' ὑπαὶ 

δε, ΕΠ ΔΠΥ πιᾶη ἀοῖῇ Τοπὶα ἀπά 
δηαχυίγε οὗ τῆεε, δηὰ 84Υ., 185 {πεγα 
ΔΠΥ πιδῃ ἢεγε ἱ τπδΐ τθοιι 5Πα]ϊ 52γ, 

ο. 
21 Ἴδη 146] Ηδερθετ᾿β ννἱέε το ἃ 

ὉΠῚ1 {ΠῸῪ δὰ ἀεβίγογεά Ϊδδίῃ Κίμρ 
οὗ (ὐδηδδη. 

ἔογο, ἴο δηὰ ἐγ εηάβῃ}Ρ ἀπά ρῥγοϊεςἴοη ἢ 
τς {πδ6. 

18. “1η4.]..εἶ «υτπὲ ομΐ 10 »ιεεΐ ϑὅμεγα ἡ ΤΠ6 
Ὧδνν8 Οὗ ΤΠ 6 ργοδῖ νἹοοΟσΥ μδά ΓΌΟΝ ΔΙΓΟΔΑΥ͂ 
τοδομοὰ ἢοσ, δηὰ 816 ννᾶ8 οὔ ἴδς ἰοοῖς οι ἔὺΓ 
ξυγῖθεν (ἰἀΐηρ5, νβεη 886 δὰνν ἴἢ6 γτεδῖ σἂρ- 
1ίη βοοίηρ ἰοννασαάβ δοῦ τοηΐ ἴῃ ουἹάθης ἀ15- 
ἴΓε88ὅ. Ηδγ ρἷδῃη ννὰϑ 40} ΚῚῪ οσττηθά, 8586 
νοῦ Ἱὰ ἴΔΚ6 ἴῃ [Π6 ἀεϊνεγαηςς οὗ Οοὐ β 
Ῥεορίςθ, δηά [π6 ἀσβιγυςοη οὗὨἨ δὶ5 Ἔποπλε5 (ν. 
31) ΟΥ̓ [86 υϑὲ οὗ [86 ὙΥΟΙΏΔΠΙΥ γερο ἢ5 οὗ 
0116 δηὰ ςδ)ο ηρ (σοτηρ. [οβῇ. ἱ1. 4-6., 8-15; 
1 54Π|. ΧΙχ. 132-16: 2 841). ΧΥΪΪ. 18-21; [πἀ. 
ἾΧ,«Χ  ., ἃχο.). 4“) παρε, α σοτὰ ἔουηά δογα 
ΟἾΪΥ, ῬΕΥΔΡ5 ἃ 41}, ΟΥ σου ΟΓΡΆΠΟ. 

19. Μ δοἐέΐε φ" »εἰ8.1 Α τουςἢ οὔ ἴσιο πο- 
τηλάϊς 116, δηὰ ΡῬοσμλρ8 πα !οδίϊης 4150 παῖ 
{ΠΕ σεσὲ αἰγεδν Ἀεοραῤίία. 866 ν. 25, 
ΜΒ οσα [δ6 οσυγάϊεδα τα Κ, βαϊ ἃ ἴο ὃς ἱηϊοχΙςαῖίης 
(πετη Α. Ν.), 8 σουρίοὰ τὰ τς ἔγοβα 
τηὶ 

20. διαπά ἐπ ἐδε ἄοον, (9.2 ὙΤπδ σμάγδος 
[ογϑιῖς ἀρ! ΟὙ οὗ ἴΔ6 Οσίθηΐαὶ ςμαγδοῖοσ, 
ὈΟΙΒ ἰῃ ϑίϑοσα δπὰ 14εῖ, 18 υΕΥῪ ἔοσο ΕΪΥ ἀε- 
Ρἱεϊεά ἰῃ 1Π|8 παγγαῖγνο, δηὰ ἴο ἴῃς 16. 11 18 
ΟὨΪΥ ὈῪ ἴῃς Ἰίχῃξ οὗ ἴδε Οοβρεὶ {πᾶξ ἴῃς ἰανν 
οὔ τυϊῃ 5 ΠΥ σενοδὶθά, 

21. Οοχπῖρασο (πε ροεσίϊοδὶ δοοοιυηΐ, οἷ. ν. 
16, 17. [πὲ σδῃ ονοσΐοοκ ἴδ6 ἸΥΟΔΟΠΟΓΥ δηὰ 
νἱοἴσηςο Ὡς ἢ Ὀεϊοηχεοά ἴο ἴῃς πιοτλ]8 οἱ [Π6 
ἃ26 δηὰ σΟΙΠΙΣΥ, δηά ὈΘΑΓ ἴῃ πηϊηὰ [4618 
γάθηϊ βυτηρδίῃ!ο8 ἢ 186 Ὁ Ἡ ϑ πη ῬεΟΡΪθ 
οἵ Οοά, μεῦ δ ἰῃ [π6 σσῃὶ οὗ βγϑε] ἴο 

ῬΟΒβ8685 {πὸ Ἰαηὰ ἰῃ δῖος ΠΟΥ ΟΓῸ ΠΟΥ 
βίανεϑ, ΒῈσ ΖΘ 4] ἔοσ {πε σου οἵ [Ἔπονδῖ 88 
δραϊηβὶ {πὸ γοάβ οὗ (ὐδῆδᾶπ, δηὰ ἴδε δοσζοῖς 
σοιιγαρο δηά Πιτήη655 Ὲ οἷ 5856 Θχοσυϊοά 
ΒΕΓ ἀφ] γ Ρυγροβε, νγὲ 5[8}} θὲ γεδαν ἴο υἱεϊά 
ἴο ΒΕΓ ἴδε ργαίϑαε ΒΟ ἢ ἰδ Ποῦ ἄυθ. 866 ἰἰ1. 30, 
Ὠοῖδ. 

42. Βεδοίά, ας Βαγαξ ῥμγεμα δίσεγα, Φθ.} 
ΤΕ παγγαῖϊνε ἰὴ 15 γοσβο Ὀσίηρβ ουΐ 5:ΓΟΏΣΙΥ͂ 
[86 δΙΙδΙπχεηΐ οὗ ὨοΌΟΓΑἢ 8 βαγίηρ δἵ σογβα 9. 
Βαγαῖκ, []η Κίηρ Ἀ15 υἹσῖοΥΎ ἱποοτηρὶοῖε 45 ἰοπς 
85 δίϑεγα νγὰ8 δἰἵῖνε, Ὁ] οννεὰ 1 πὶ ἴῃ οἰοδα ΡὺΓ- 
βιι1ϊ, Ὀυῖ σαπὶς ἃρ νὰ αἷπὶ ἴοο ἰδῖς ἴο γϑὰρ 
ἴπ6 στονηΐηρ ΕἸ ΟΥῪ οὗ (ἢς ἀλλ φρήν Δ 1: 
Βε σῶπῖα ἰηΐο ἴπ6 ἰεοηΐ δίβεσα ἰαυ ἀθδά." Ηδ 
δὰ Ὀδθη 8ο]ὰ “ ᾿πηῖο ἴπὸ μδηὰ οὗ ἃ "νοπιδῆ." 

48.. δὸ Οοά «μδάμεά. Αοπρ. Ῥ58. χυῇ]]. 
46-5ο; ᾿ΙΧΡΠ 1, 35; ΧΙν. 2; σχυ. τ, ἄς. Ησοτο 
{Π6 τότ ΕΙΟΗΙΜ ἰ5 υϑοὰ, [που ἴῃ [Π6 τοὶ 
οὗ ἴμ6 Οσβαρῖοσ δηὰ ἴῃ Οδβδρ. νυ. [ΕΏΟν ΑΗ ἰ8 
Ῥγεναίεηῖ. 

24. ΤΡε δαηά οΥ ἐδε εδϊἑάνεη οὗ Τεγαεὶ Ῥγο- 
}εγεά.}) 1 ἸογΆΪγ, “δὰ [89 Βαπὰ οὗ 89 
ΟΕΣΙάτοπ οὗ 8780] τορΐ ΟΣ, χοΐηᾳ οἱ 
διὰ Ὀοΐπρ Βαχὰ;᾽ 2.2. 16 ρόονοσ νναχοὰ 
Ετεαῖοσ δηὰ σγοαῖοσ. (ὐομρ. Οδῆ. χχνυὶ. 13 : 
1 54Π|. Χὶν. το ; 2 84Π|. ν. το, ὅζο. Τ ε τηϑδηϊηρς 
15, [δι Βαγακ᾿ 5 στεαῖ υἹΟΙΟΥΥ ννᾶβ ἴῃ 6 Βαρίπηΐηρς 
οὗ ἃ 8::0οεβ5ι:1} γεβιϑίδησε ἴο [δὈϊη, Ὁ ψ Βῖς ἢ 
[86 5γδο 68 γσοοονογοὰ {μοῖγ ἱπάθροηάρηςο, 
δηὰ βΏΔΙΠΥ Ὀσγοῖκα ἴΠ6 Οδηδδηϊο ρον οσ. Αο- 
ΠΟΓΟΪΏΡΙΥ τὸ ΟαΓ ΠΟ τῆοσο οὗ (δηδδηϊζο 
ἀοπιϊηδίιοη ἴῃ (86 Βοοῖκ οὗ [υάρεϑ8. 



νυ. 1-4.] ΦΌῦὺ|ΙΏΟΕ 5. ΙΝ. ν. 

ΑΠΠΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕ οἱ νοῖϑοὸ 6. 

ΤΒο ζο]ονίης ἀσδδοσιρίίοη οὗ Μουηῖ ΤΑΌΟΣ 
5 φυοῖοα ΟΥ̓ ΒοΒεηγ λον :--- Μουηῖ ΤΒᾶ- 
Ὀογ, δἰζυαϊοὰ ἰῃ ἴΠ6 τηϊάϑς οὗ ἴμ6 ρῥἱαίῃ οὗ 
ΘΟ ]πεο, τίϑεβ αἱ ἢγϑε σσδάυδιὶυ, δυζ ἔγοπι μ4]ἢ- 
ὙΑΥ ὺρ ἴο ἴδ6 ἐν 5 ΘΧΙΓΟΙΠΊΘΙΥ 8ἴθερ δηά 
ΡῬγεοίριίουϑ, αηὰ ἀϊδῆςυ]ῖ ἴο ἀϑοεηά, Οἡ (δ6 
ΠΟΣΊΝ 5ιάς ἰξ ἰ8. ἱπδοςεβϑϑίϊθ. Ῥυζης ϑὶ δ 
186 ἀρεον δὴ ἴδε δϑοεηΐ, 1 15 ἃ πιουηΐδ!η 
οὗ βίηρυϊασ θθδυ δηὰ πλοϑὲ ρ᾽εδϑδηΐ ἀβρεςῖ. 
[15 ἴορ ἰβ τουηὰ δηά ΨΕΣΥ 5ρδοῖουβ; [15 5465 
τς οονεγοὰ ψ ἢ ἃ τοδὶ ναΓΊ Εἰ γ οὗ ἴγοο5 δηά 
βΒῆσγιυ δ δηὰ δϑυογζτθθη νοροίδοη, Τα ὑτὸ- 
ξαβίοη οὗ ἤοννοσβ βοθηΐβ ἴδ αἷγ, δὰ μ6 ς]"1- 
τηδῖο 18 ἀο]οι8. Ετοπὶ [86 ἴοΡ ἃ πιδρῃῆ- 
ςοηΐ Υἱενν οὗ [86 βιιδαοεηΐ σΟΙΠΙΓΣΥ οἜχραηάϑ 
ἴῃ Ἔν ΣῪ ἀϊγεςοη."--- ΕΟ οἵογίς. “ ηετ. Ηΐογο- 
50] Ϊοβϑερῆυβ8 (΄ ]. ΝΝ».  τν. ἱ. 8) 5475 
ἴδλὲ ἴ6 14 0]6-ἰληὰ οἡ ἴπε ἴορ οὗ ΤἌΡοΓγ μ48 
ἃ οἰγουπηγοπος οὐἱἔ υρνγαγά8 οὗ ἴμγθα τη 168, 
πὰ ϑϑίρηβ ἴο ἰξ ἃ 5111 σγοδίεσ μοῖρες (30 

ΓΗΑΡΤῈΚΒ ΚΡ. 

74: τοηνρ 97 Φεῤογαλ ακπά δαγαξ. 

Ἵ-:. βδηρ ᾿εθογδὴ ἀπά Βαγαῖ 
186 8οη οἵ Αδίποδπὶ οἡ [παῖ ἀδγ, 

ϑΑ ΠΡ, 
2 βχαῖβε γε ἴῃς ΓΟᾺΡ ἴοσγ τῇς 

ΟΗΑΡΟ. 1. Ἰδέ ταπᾷ εδογα.} ((οταρ. 
Εχοά, χν. 1-2ο; [υἀϊ χνὶ) Ὅλ ναγῦ 18 
ἔετη. δηὰ 5: ΔΓ {08} Νυῃι. χΙ!. 1), δΔηὰ 50 
ΔΡΡΙ1658 ΟὨΪΥ ἴο εδοζδῖ, ννᾷο ἀου 61658 (566 
ΥΟΙΒ68 3, 7, 12, 13}, 85 “ἃ ὈΙΟρδοῖθβϑ," Ὀοῖδ 
[νυ δηά 5δηρ [8 ηοῦΐθ οὐδ, ψνΒ]οὮ, ἴῸΓ 
Ροεῖις 8ρίγιξ δηά ἰγτγὶς ἔγε, ἰ8 ποῖ ϑυγραϑϑθὰ ὉΥ͂ 
ΔΗΥ͂ οὗ ἴδ βδοσγεά 8οηρβ ἴῃ ἴ6 Βι0]6. ΒΙ5ῆορ 
1 ον τὰ 51γ1}65 1ἴ “ 001} 85γυτι ΠΣ θογας οΔῃ- 
τευμα" (( Ργσαϊεςῖ χὶ!.). 1 Βαγακ ἀϊὰ πιοσε 
[ἤδη δεϑϊϑὶ δὶ [18 ϑοϊοιηη γϑςϊζαὶ θεΐοσε ἴῃς ἀσκ, 
ῬΟΓΒαρΡΒ ἩΠῈ δοσοταρδηϊσηεηξ οὗ οὙτλθα]8 δηὰ 
ὈπλΌγοΙβ, γὰ ΤΠΔῪ βυρροδε [μδῖ, ἃ5 Μ|γΙδη, 
ἴοΟΟΚ ὕὑρ ἴα ἤχβί σεσβὲ οὗ ἴῃς βοηρ οὗ Μοβεβ 
(Εχοά. χν. 11, 21), δηὰ βυῃρ 1[ 8 δὴ δηζ'ρβοης, 
80 ΒαΑτακ (ςοτΏΡ. 2 84π1. Υἱ. 14, 15), 8 (Β6 
σδοσὶ οὗ τηδη, δησυγεγοὰ ἴΠδ 5οηρ οὗ ΣΈ ΌΟΣ ΔΒ 
ὉΥ 5ἰηρίηρ νεῦβα 2, Ῥ ΒΊΟΝ 15 4150 ΘΧΔΟΙΪΥ ϑιιϊξοά 
ἔον Δῃ δῃϊρβοηθ, βυσηπληρ ὉΡ 45 ἰξ ἀοε5 86 
δι ᾽οςξ τηδίζεσῦ οὗ [6 ΒΟ] οὐδ. 

2, ὙΒο Ὀοεβῖ οτἰςβ, δηοϊθηϊ δηὰ πιοάρσῃ, 
ἀἕτες, ἴοσ ἴδ πιοβί ραγί, [δὲ [815 γεῦβε οὐρῆϊΐ ἴο 
δε γεηδογοὰ τ [μ6 δεριυλρίηϊ (’ Οοἀ. ΑἸοχ.᾽), 
ΟΟΣΥ [89 Ἰοδάξπᾳ οὗ [89 Ἰοδάθτδ ἱπ 19» 
ΣΔ6] (ἴδε Ὀσίῃςςβ), Ὁ Σ. [89 Ὑ1|1ΠΠ55.988 
οὗ [80 ΡΘ0}]60 (ἴο ἔο]ονν Βετ), Ὁ1998 Υ6 
[80 Σοχὰ," Τδε ννοτζτὰ σεηάοσζεὰ ἰη [6 ΑΟ. 

ξυτ]οη 8); Ὀυϊ ἴΠ686 ἂγθ ὕτοββ Ἔεχδρροσγαίίοῃβ. 
ΤΠε δυπιπιῖξ οὗ ΤΑΒΟΓ 18 ἂπ ΟὈ]οηρ ΟΓ ονδὶ, 
ὙΠ ἢ ἃ οἰγουσπηΐεγεποα οὗ 1655 ἴβδη ἃ τηΐ]α : 118 
εἰεναϊίΐοῃ δῦονε ἴδς Ἰενεὶ οὗ με 86 8 ρίνθη 
ὉΥ Νδῃ ἀς ψεϊάες 45 18ός ἘΠΡ 5} ἔεεῖ, ΤΙ 
ἀϑοεηΐ ἴδικεβ δδουΐ δὴ Βουγ, ἴῃς μαΐϊδ Βοίην 
[σουρῃ δῃ ορεη ψοοᾶ οὗ δνεγρτθεη οδῖ, 
Ῥἰϑίδομιοβ, δηὰ οἵδογ [{665, τ ράβοὰ ὐξ δ “86 
δοδί(ογοά ρίδάθϑ ἴῃ ἴμ6 οιἱβκίγίβ οὗ ἴῃ 6 Νὸνν 
Βογεβο" [18 δυχημλῖ πον 15 “ 8ῃ δἰϊογηδίίοῃ 
ΟὗἩ διδάς δηὰ ργϑὲπ βϑυναγὰ;" δυξ Δποίεπίγ, 
ἴοσ σδηζυγίεβ Ὀεῖοσο δηὰ δῆοσ [πὸ δἰγ οὗ 
ΘΟ γί, ἃ ἰογβοά οἰ βίοοά ἴπογο, ἴμ6 ἔουπάδ- 
ἰοη5 δἂηά βοπιεὲ οὗ {86 νγ8}}5 οὗ ψμΐς ἢ 51}}] 
Τετηδίη, νυ ἢ ἱπα]οδίοη5 οὗ {πε ἔουΣ γαΐενναγβ 
οὗ ἃ Ἀοπιδῇ στρ. Ϊ7οβερῆυβ ἀπά ἃ ῥαγΐΥ 
οὗ Ϊεννβ Βεϊὰ τμὲ8 ἱπδοςεβϑίθίες ροβὲ δφαϊηβι 
ΡΙλοϊάυ5, Ν εβραβίδη᾽β ξεηδσγαὶ, δῃἀ ὑγεσα ΟἿῪ 
ἀϊδιοάχεοά ὉΥ 5ιγαίδροσῃ, 

ἀνθηρίηρ, οὗἁὨ ἰβγδεὶ, σγῇεπ τῃ6 ρεορὶς 
ὙΠ ΊΠΕΣ οἴἶξεγεά τπεπιβεῖνεϑ. 

2 εατ, Ο γε κίπρε ; ρῖνε οάτ, Ο 
γε ῥηςαϑ; ἴ, δύεη 1. ΜΠ, δίηρ πο 
τῆς ΠΟΚῸ; 1 ν}}} 8ίπρ ῥγαΐδε ἴο τῇς 
ΓΚ Οοά οὗ [βγδεὶ. 

4 

4 Ιοκὺ, ννεη δου τγεπῖεβϑὲ οὐ ἐπνος Ὑ: 

“4 φυεησίηρ," ΟΟΟΟΣΒ ΟὨΪΥ ει, χχχίϊ. 42, 
ογα (86 ΡάγΔ]}16]153πὶ ΤΕ] ΌΓΟ5, 45 ἴ{ ἀο68 
ΒΟΙΟ, [86 δεῆ86 νυ οι [86 ϑερῖ. γίνεβ ἴῃ θοῇ 
Ῥαβϑᾶροβ, οὗ ἐκαάξγι. ΟΟΟΣΏΡ. γΈσθ6 85 9 δηὰ 13, 
ὙνΒοσο [86 ποδές δηά [Π6 2εοῤίε ατὸ δϑζαίΐη Ἷοῃ- 
τγαϑίθα. 

8. ΑἸ πιοχσὰὶ Ἰεββοη 15 δά ἀγοβϑεῦ ἴο ἴμο Κίηρβ 
δηὰ ὑχίησοβ οὗ [6 θασί!, 48 ἴῃ δ. 1ϊ. 105-:12. 
(ΟΡ. ἴογ {Π|6 σεΏογαὶ δοπίτηθηΐ 1 ὅϑδγλ. 1ϊ. 
151ο, δηὰ ἔοσ ἴδε ἴὕσχῃ οὗὨ ρῆγαϑο 1βαἱ. ἱ. 2, το; 
]6γ. ν. 21; Μὶς. 1, 2; ||. ας νἱν τ, 2: Ῥχον. 1. 
20; νἱ1]. 1-6, ο. Το σγδηάουγ οὗ {πε Ἰοββοη 
ΤΕ] ΓΕΒ. ἃ ΟΟΥΓΟΒΡΟη ἀρ τη ΘΓ ἰῃ ἴδ6 
δυάϊεηςθο. 

4. ἥξειν ἐδοι «ὑεηϊεσὲ οἱ 97 δεῖν, Φ"..} 
ΤὨῖ8 ραβϑαρὸ Τοσουγβ δρδίη ἴῃ ὩΘΑΓΪΥ ἴῃ 6 βδτὴδ 
ννοχ8 ἰὴ 58. ἰχυἹἱ, 7-9, δηὰ 15 ̓ ἰπγδιοα, [μου ἢ 
ἰε855 οἰ βου, Ηδθδκ. 111, 3.12. (ΟΙΏΡ. Ἔβρες δ! ν 
Η 488. 1...3,12, ΙΔ νοῦϑα 4. Το ἰδγος ράβϑαραβ 
ΟἸΘΑΣΙΥ τοϊδλῖθ ἴο ἴπῸ 8α1η6 ονὐθηΐβ, δηὰ 50 
ΤΩΟΓΟΔΙΥ οχρ δίῃ δᾶοῖ οἴμοσ. Τα 80δ]εςΐ οὗ 
1δότὰ ἰ8 [86 1 Ρδηΐ τπᾶσγοῖ οἵ [5γδεὶ], νυν ἢ 
τῆς ΠΟΒ δὲ {ποῖγ μοδά, ἴο ἴδκε ροβϑεβϑϑίοη οὗ 
Οδηδδῃ, δηὰ ἴδε ονεσίδγον οὗ δίποη, Οκἱ, δηὰ 
186 ΜΙάϊδηϊ[65. ΤῊ]5 ΤΏΔΓΟΝ σοχηπιοηςοά ἔγοσῃ 
Καάεβῃ, ἴῃ ἴδ ἱπηγηθάϊαϊε πε ουσχμοοά οἵ 
ϑεῖσ. Τῇ διδκίηρ οὗ ἴα εὐγί, δὰ ἴδ6 
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οὗ ϑεῖγ, ἤδη δου τηλγοποάβε ουϊ οὗ 
τΠε δε]ὰ οὗ Ἑάοπι, τῆς δλγ ττεπ,- 
0]6 4, ἀηά τπ6 Πεάνεηβ ἀγορρεά, τῃςε 
οἰουάς 4180 ἀγορρεά νγδῖδσ. 

ς 4΄Ἴἢε πηουπίδίηβ. ᾿πιεῖϊϊεἀ ἔγοτῃ 
πα Ὀαΐοτα τῆς ΙοκΡ, δυεη ὀτμαὲ ϑἰπαὶ 
ὃ Ἐχ. το. ἔτοπὶ δείογε ἴἢς ΓΟΚ Οά οὗ ]Ι5γδεὶ. 
ΕΝ «τ. 6 ἴῃ [δ ἀδγ8 οὗ “δῃδιηραγ ἴῃ βοῇ 
« οἰ. 4.18. Οὗ Απηδίῃ, ἴῃ τε ἀδυϑβ οὗ 4 [λε], τῆς 
ΤῊΘ. διρῆνγαγβ ψαῦα πποςσσυρίεά, ἀπά Πα 
ἀν Τ ΤγγΑν ]]εγα ὑγα κε τῆγουρῃ ΤΡγνγᾶγβ. 
ΓΗΦεΡ. γη Ἴλε ἱπαῤίταπὶς ὁ τῇς ν]]λραβ 

ΠΘΔ864, {ΠΕῪ οεαϑεὰ ἴῃ Ιβγαεῖ, ὑη1]] 

“ Ῥ-͵ 97. 5. 

ΌΏΟΒΞϑ. ΜΓ. ἰν. 5---το, 

τας 1 Πδεθογδῃ ἅγοϑα, ἐπαὲ 1 ἅἌγοβε ἃ 
ΤΛΟΙΠ ΘΓ ἴῃ [βγδεὶ. 

ὃ ὙΠΕΥ οἤοβε πὸ ροάβ; τἤδη 
τυᾶς ΑΓ ἴῃ ἴῃ6 ρδίεβ : νγάὰβ ἴπεῖς 
ἃ 50|6]}4 ΟΥ ϑρεᾶγ ϑεξῃ Δπιοῃρ; ἔΟΓΙΥ 
τῃουδαηά ἴῃ [β5γδεὶ ὴ 

9 ΜΥ Βεατὲ ἐς τονγαγὰ τε ρο- 
ψΕΓΏΟΙΒ οὗ [ϑγδεὶ, (ἢλὶ οἴξετεά τῃοτ- 
86 Ϊνεβ νυ] ΠΡῚΥ ἀπιοηρ τῆς ρεορὶς. 
ΒΙε88 γε (6 Ιοκ Ὁ. 

10 'ϑρεακ, γε ἴπδὲ τίἀε οὐ ψῆϊα ΤΌΤΕ 
85868, γ6 [παῖ 811 ἴῃ Ἰυάρπηοηῖ, θὰ 
νγΑ}]ς ὈῪ της νγᾶγ. 

Πονίηρ οὗ [86 ννδΐεσγβ, οσουσγοὰ αδἱ Μοσγι θαῇ, 
Βοη Μόοϑ68 5πιοῖς 86 σοςκ (ῤιαν-“ε]49), δηὰ 
ΤΑΥ͂ ῬΓΟΡΔΌΪ δανα θη δοοοιηραηϊοά ἢ 
[Ὠυηάεγ δηὰ υἱοϊθηϊ σαΐῃ. ὙΒΟ {γε δ]ης οὗ 
τηουηΐ ΗΟΥΙ ΠΊΑΥ͂ πανα θεθη ΣΊΟΤΟ ἜΠΠΠΟΥ 
τεϊαιοὰ ἴῃ ἴΠς6 Βοοκ οὗ ἴδε τνᾶγβ οὗ ἴδε 1,ογά, 
ἴδῃ 1 15 ἰη Νυτῃα. ὙΠΟ ρεϑιϊοηςς πηοητοποά 
Όγ ΗΚ, (σεγβο 9), 15 τοϊδίοα Νυχτῃ, χχν., ἀπά 
(ἢ ἀεδισυςτοη οὗ 86 Μ|ιαϊδηϊ68 (Ηδ68. 1.7) 
ἴῃ Νυπι. χχχί. ὙΠΕ ΟὨΪΥ αἰ συ Υ 18 1Π6 τηεη- 
τίου οὗἉ 51ηδὶ ἰῇ γεῦβὲ 5. Βυΐ ἰΐζ τηλγ δὲ ἴάΚοη, 
858 ἴῃ (Π6 Ῥσ. ΒΟΟΚ νεγβίοη οὗ Ρβ. ἰχυ]]. 8, 48 8ἃ 
ΠΟΙΊΡΑΓΊΒΟΏ “Ἔνθ 83 δ1:ηδὶ νγᾶ8 τηουϑὰ -᾿ οσ ἰΐ 
ΤΏΔΥ δε τεηάεγεὰ δοοοσζγάϊηρ ἴο ἴδ Ηεῦγον, 
βίορρίῃης οὗἉ Ρ58. ἰχυ!ἱ. 8 (9 Ης}.), “Τῆς τπουη- 
[Δ΄η5 τηοϊϊεὰ ἔγτοσῃ Ὀείοσε πὸ 1 ογά, ἴῃς 1 οτὰ 
οὗὨ ϑίηαδὶ, ἐσθῃ ἔγοπη Ὀεΐοτε πὸ 1, οσὰ Οοά οὗ 
[5.86]. ὙΠ {ΠΘΟΡΒΔΩΥ͂ Οἡ δἰηδὶ ἄοθβς ποῖ 
δα ΟἹ πε βοῆς οὗὨἨ {ὙΠ ΤὩΡἢ, νμογοᾶβ ἴη6 
ΤΆΔΓΟΝ ΤΟΙ πιοιιηΐ δεῖς δηὰ ἴδ νἱοϊοσγί 5 
νυ Β ἢ (Ὁ] ονσεὰ νεσε δὴ ὀχαςΐ ῥᾶγδ]]6] ἴο {πὸ 
ΥἱοῖΟΥΎ οὗ ᾿εδογδῖ δηὰ Βαγακ, δοσοπιραηϊεὰ 
88 ἴἃ Βα θοδθὴ ψ ἢ (ἢ βἴοστι ᾿ὩΙοΝ τηδάθ 
ΚΊδβοη ἴο οὐοσγῆονυν μιἰ8 θδηΚβ. 

Θ. Τέθογδὰ περ ίθηϑ [6 ρίοιγ οὗ ἴδ 
ΥἹΟΙΟΤΥ ΕΥ͂ Ραϊπεϊπρ ἴπῈ Ῥγανίουβ τη βοσυ οὗ 
ἴϑγδεϊ. [ἢ ϑρίίε οὗ [πε ὑγοννθββ οὐ ϑῃδιηραΓ 
1π|. 31), ΒΟ ἰ8 Βεσα ἀἸβεΠΕΥ βροόκθη οὗ 88 
μα ξ ΠΟΠΓΕΙΏΡΟΓΔΙῪ (Δηα 46] σδη ΟἿΪΥ πηθδῃ 
ἴδε νψῇδ οὗ Ηεθοτ), δηὰ ννῆοβο αἰὰά ἴῃ σθ- 
ΡΟ] Πηρ τμ6 ΡΠ 565 ΒΘ τηδΥ πᾶνε μδὰ δείοτα 
Ηερετ, Βεσ Βυβδαηά, τηϊρταῖοὰ ἔτοσα ἴθ βου 
οὗ Τυάδῃ ἴο ἴπε ρ]δίη οὐ Ζδδπαίῖπι, [5γϑοὶ νυδβ 
τοἀυςεά ἴο παΐ διδῖε οὐ νὑγοβκηθβθ δηὰ ἔδασ, 
1Πδὲ {ΠεΥ Ἑςουὰ ποῖ ἐγεχυεπὶ ἴμ6 Βἰρανναγβ. 
[13 ἃ ξταρῃῖς ἀδβοσιρέοη οὗ ἃ σουῃεγ οςου- 
Ρἰοα ὈΥ δῇ δΏΘΙΩΥ. 

7. Το νογὰ τοπάογοὰ υὐδίαρει ἤοτα δηὰ 
ἴπ ΥΘΓΒΘ 11, 8 ὈΥ͂ ἴῃς οἷά γοσγϑβίοῃβ, αηά 186 δεϑῖ 
τη άσθγῃ ΟΥς5, τεηάἀοσεὰ ἡμάσγεην, γί, ἀπά 
δεηςΕ ἴῃ [8 ραββᾶρθ, Ὑ ΠΟΤῈ 1ς ἰ8 ἔο]]οννθὰ Ὀγ 
ἃ Οίυγαὶ νεγῦ, ἡμάφει ΟΥ̓γμῥεγα. "ΓὮΘ 56η86 15 
“ἘᾺ6 Ῥσΐῃοοβ (ΟΥ̓ τηδρίϑίγαϊθ5) σθαβοά ἰῃ 
Ιϑγδεὶ," ὁ. δ. ἴΏθσε ννᾶβ8 ΠῸ οὔς ἴο ἀο ἐιιϑίϊςε 
ἴῃ {πε μαῖθ, οσὕ ἀείηά {πεῖ ἔγοπι {δμείσ 
ΟΡΡΓΘΒΒΟΣΒ. 

“4 »ιοἱδεν. Οὐοτῃρ. 5]. χχίϊ. 2ι, χ]ῖχ, 22. 
8. δεν εροσε (ἸἸἴαγΑ]γ, δε, ΟΥ̓ οπε, ερονε) 

πδαὺ φοάς, ἐδέπ «υας «υαν ἐπ ἰδὲ γαί. ΤᾺ 
ΕΙ͂ΒΕ 15 ΨΘΓΣΥ͂ νΔΥΙΟΙΒΙΥ σοπάθγοα, δὰ 4 ςοπη- 
Ρασίβοη οὗ ἤδευϊ. χχχῖϊ. τό, 17, βοσθ 16 
ΥΕΣΥ͂ ΡΏΓΑΒ6 “πεν ροάβ᾽᾽ ΟὐσΟυΓ5, ὕσονοβ [ἢ 
Α. Ν. ἴο δε τίρῃι. ὙΠῸ “ «υαν ἐπ δὲ φαϊε:"» 
ἀεβοσγίθεβ [6 μοβίῖε διίδοκβ οἵ ἴμς (δπδδηϊίεβ, 
ὙΒΙ ἢ νγεγε ἴμ6 Ρυπίϑῃτηθηξ οὗ 186 ἰάοἸδίυγ 
Οἔ [μς Ι5γδθ 68, 858 'η Πευϊ, χχχὶϊ, 19-22. 

«υα: ἐδέγε ὦ “ῥἰεϊά ον “ρεαγ “εεη, 6 ὙΠῸ 
ΤΟΒΌΪ οὗ [86 ““νναῦ ἰη ἴΠ6 ραῖς ᾽᾽ νυδβ ἴἢ6 υξΐοσ 
80) υραίίοη οὗὨ 5γδθὶ δηὰ τῃοὶσγ σοάιυςίίοη ἴο 
ἃ βίδϊε οὗἨ ὑυπδιτηθὰ δηὰ υηγεββηρ ΒΕ] ΓΥ. 
Οοπιρασα [ἴῃ6 δἰ πηϊαγ ἀσβογριίοη οὗ ἔδποῖα 
ὑπάθγ 186 ῬὨΙΠἸσεῖπ ἀοπηϊηίοη, τ ὅ4π|. χίϊ, 
19-22, Δηἀ ἀῦογο 111. 31, δηὰ ποῖο. 

9. Μη δεαγὶ, 5 Ιὰ (ῃϊ8. ἀερίογαθϊθ 
ΕΔ ΚΠΘ658 οὗ [5γδοὶ ἢονν ποῦϊθ ννᾶβ ἴδ οοῃάυςϊζ 
οὔ 186 ξονεγῆοῦβ Ψῆο νο]ιπίοοσγοα ἴο ἰεδὰ τ} 6 
Ῥεορὶθς δραίηδί {πεῖὶσ Ὄρργοϑθοσβ. Ποδοσδὴξ 
Ἀεαγῖ Ὀυγβὶ νυν ἢ δάπιϊγαϊίοη ἃς βῆθ τῃουρῆῖ οὗ 
{ποῖὶγ ραϊτίοεϊς ἀονοϊίοη, ἀηά Ὀσγοῖκο ουξ ἱπῖο 
{πδηκϑρινίηρς ἴο [Ἔῃονδῇ. 

10. δρεαξ γε ἐδαὲ γἱάξ οπ αὐδὶϊο α55ε:, 9. 
ΎνοΟ εἤεοῖβ οὗ ἴε Οδηδδηΐϊΐε ὀρργεββίομ [δ 
Ὀδδη τηοπίϊοπεά ἴῃ νογβεβ 6 δηὰ 7, νἱζ. [δῖ [86 
Ρεορὶε ἀδγεά ποῖ ἔγεησυεηΐ {86 Ὠἰρηνναγβ, ἀπά 
{παῖ [πε παρ ϑῖγαίεβ σου] ποῖ τηϊπιβῖοσ υϑεϊοα 
πη 186 ραῖεβι Ῥοδογδὰ ἀρρθᾶ]β ἴο δοῖῇ 1πεθ6 
Οἶαβϑεθ ἴο Ὀεᾶγ Ὑν Π685 ἴὸ ἴΠ6 ΒΑΡΡΥ σἤδηρθ 
παῖ πδὰ [Ὁ] ονγθά [πε ονεσίδγον οὗ 14δίπ, 
ΎΒοβο {μδῖ στ ἀθ οὴ ψ Δ] 5565 ἀγὸ ἴΠ6 ΠΟ] 5 
ΟΥ τηδρ᾽ϑγαῖθβ. 866 Χ. 4, ΧΙϊ. 14. 

«υδὲ!6.1 ἘΔΙΠΟΙ φυδὲίο «υἱὴ γεά ΠΡοῖς ΟΥ̓ Γε 
ἐπρε. ϑρόκεη ἴῃ Αγδϑὶς οὐ Ἵᾶπιεὶβ ἀπά 4.5565, 
Δη4 οἵ ψοοὶ ἰῃ ΕΖεῖκ. χχυῖϊ. 18. ϑιυιςἣ 5565 
νου] Ὀ6 σΒοῖςο δηὰ νδ]υδῦϊο. 

ἐδαὶ “12 ἐπ ἡμάργησπί ἢ ΒΑΙΟΥ “ ἐφαὶ οἱ 
ΟὉ δδὰὰ]θβ, ΟΥΎ Ά δογιεεοίοί δε:," ἃ ξυχῖδμος 
ἀεοβοσιρείοη οὗ ἴῆοβϑε ψῆο τίἀθ οῃ δ595.05ὅ. ΤῊΘ 
ϑερῖ. ((οά, ΑἸεχ.) ἢᾶνο “ ἴθ τβ" οσ “ εουεγεά 
ἐραγίοί.." Ιἴ σληηοῖ τηθᾶπ ἡμάφνιεπί, ἃ5 ἴξ ἰβ 
Ῥοϊηϊεὰ πον ἴῃ (ῃ6 Ηεδγονν τοχῖ, 

μά γ0 τι 81 «υαἱέ ὁγ ἐδε «υαγ. Τ 686 ἅγα 



Υ Ἡεῦ. 
φιράΐεου 

γ. 11---1 5. 

11 7}εγν ἐδαὶ σγέ ἀεί εγεά ἴτοτα 
[6 ποῖβε οὗ δισῃεῖβ ἴῃ τῆς ρ]δςεϑ 
οὗ ἀγανίηρ νναῖει, ἴῇδγα 8}2}} {ΠῈῪ 

ΤΟ οαῖβα τῆς ἵτρῃΐθδοιιβ ἂοῖβ οὗ τῆς 
καιεο ΓΟΒΌ, εὐέη 6 τρῃίθοιβ δςοῖβ ἐ0-- 
ἐδε Ζοδρ. τυαγά {δε ἱπηαῥῥϊαπίς οὗ Ὦ18 ν]} }ρ68 

ἔῃ Ιβγδεὶ: τἤδη 8}41]1} τῆς ρεορὶς οὗ 
τ[ῃς ΓΟᾺΡ ρὸ ἀονψῃ ἴο [πε ραῖα8. 

12 Ανναΐκα, δννάᾶΐς, ὌευΟΙΝ: 
ΑΥΥΆΚΟ, ἀνγᾶΐζα, υἵῖοι ἃ β80ῃρ : ἈΓΙβ86, 
Βαγᾶϊς, πὰ ἰελά τῇὴγ σλρον! ολρ- 
εἶνε, ἴῇου 8οη οὗὁἩ Αδιποδηι. 

ΌΟΒϑΚ. ν. 

12 ἼΠαη Πα πιδάς δίπιὶ [παῖ τὸ- 
ΓΑΔ ΠΟΙ πᾶνε ἀοπλϊπΐοη ονεσ ἴπ6 
ΠΟΌ]ε8 ἀπιοηρ ἴμε ρεορὶε: {πε [ΚΡ 
Ιηλὰς το δᾶνα ἀοπ)ηίοη ονεσ ἴῃς 
ΤΑΙ ἢ. 

14 Ουέὲ οὗ Ἐρηγαῖὶπηα τᾶς {᾿6γεὲ ἃ 

ἴδε σοτηπιοη Ρεορῖε, [παΐ ρῸ οη ἔοοΐ, ορροϑεὰ 
ἴο (δὲ ῥγεςδάϊης οἰα58. Τα Α. Ν᾽. ΟΥ̓ ἰοανίης 
ουΐ [6 ννοτάβ γε ἐδῶ οὔϑουγοβ [Π6 5656. 

“ῥεαῖ, ταῖμον εἰπρ.}] 1 δ. ὑγαῖβε [πὸ 1 οτά, 1 
15 ρἰδλοοά δὶ {πὸ εηὰ οὗ ἴδε γϑσδβε, ὑδοδιιβε ἰΐ 
ΔΡρ ΐε5 ἴο Ὀοῖὰ πε οἾ45868 επυπιεγαῖεά, {πὲ 
τιάογα δηὰ [Π6 ννα κοῦ. 

11. Τοῦ ἐδαὶξ αγε ἀεϊδυεγεάῦ, 45 .ἢ ὙὍὙΒα 
86 ῃη86 Οὗ ἴ6 Α. Υ(. ἰ5 {μαῖ, τυ εγθᾶϑ ΤΟΣΤΉΟΥΪΥ 
ΠΟΥ οουά ποῖ φὸ ἴῃ ἴο ἀγᾶν ννδῖεγ 
ἔγοτῃ ἴπεῖγ τν 6115, θὰϊ νγεσο δῃοΐ δὶ ΕΥ̓͂ {86 
ΔΙΟΌΟΥ5 Οὗ [6 ΘΠΘΙΊΥ, [ΠΟῪ ἡγοτο ποῦν ἀε]νεγεὰ 
ἔγοτῃ ϑυςὶ [υτ}15, ἀηὰ δίδπαάϊηρ γουηά ἴδ6 
Ὑ06}15 ἴῃ δοσΌΣΙ  Υ τοβοαγϑοὰ ἴῃς στ ρΐθοιυβ δοῖβ 
οὗ ἴῆς Ἰοτγτὰ ἰῃ ἀεἰϊνοτίηρ ἴοι. Βυΐῖ (δ6 
Ἡεῦτενν ἀοε5 ποῖ γδά!"γ γίνε {819 56ῃ856. 

ἐδὲ γίρδιξο: αείς ἰοευαγάς ἐδεὲ ἐπῥαδίίαηι: 
97 δὶς υἡίαρεν, Φ"..7 Ἀλίδοῦ 180 σι ρπῖθοῦδ 
δοῖα οὗ δπὲ8 ΟΥΘΣΙΘΣΩ ἐδ 1871890]." 
866 ποῖ ΟἿ γ6756 7. 

ἐδεη «δαὶ ἐδὲ βεοῤίε 9 δὲ Ζογά 50 ἀοαυ" 1ο 
ἐδε φα:ε1.) ὙἘΙ5 ΤῊΔΥ πιθδὴ “ἴο διίδοκς [δ6 
(ὐδηδλδηϊΐϊο οἱ[|65,᾽ Ὀυΐϊ ἰξ 18 πῆογὸ 5ἰταρὶε ἴο 
υπαογχϑίδη ἴἰ οὗ ἴμ6 5.26}1165, νῆο πὰ διὰ 
{μεσϑεῖνοβ ἰῇ οᾶνο5 δηὰ ἀσϑοσγίβ, γεζυγηϊηρ ἴῃ 
ΒΟΟΌΣΙΠΥ ἴο ἴῃς ψαΐεβ οὗ Πεῖὶγ οννῃ οἰ168 ἔὺσ 
}υδξςδ, ΟΥ ςΟΠΊΠΊΘΓΟΘ, ΟΣ ἴο ἀνν6}} ἔπεσα, ΠΟῪ 
[δῖ 186 (δηδδηϊίο τνᾶβ8 βιιδάπιοά. 

12. “Μευαῖε, σευαΐε, 45..1 ΒΥ ἰδεδε ἴπὶ- 
Ῥδδϑϊοποὰ ννοσγ5 ἴε ργορμοῖεβϑ 25 ἴπε ἢΠδηὴθ 
οὗ ΒΕΓ οὐνη 8ριγίϊ ἴο ἀσβογίθε ἰπ δάφαυαῖο 
βίγαῖπβ ἴμ6 τηυβίοσγιηρ, ἴπ6 Ὀα[{]|6, δηὰ (6 νἱο- 
[ΟΥΥ (ΟοΙΡ. [58]. 11, 9, 17), δ]. 1,.2}}} 

ἐεαά 167 εαριυξίγ εαῤλυε, 2.1 Απά 8βδ6 
ἑηοίϊεβ Βαγαῖκ ἴο {86 ἱπίοχίοδιίίοη οὐὨἨ {τὶ υτρἢ 
ΌΥ Ῥοϊπίίης ἴο [86 σαρῦνε (δηδδηϊῖεβ δηὰ 
{βεῖσ δῆθερ ἀπά οἽδίιε (ἱποϊυάεά ὑηάεγ ἴμ6 
ἴεγηι “ ΟΔΡΌΡΙΥ, Απλοβ ἰν. το (Η:εδ.); 1: Οἢσ. 
ν. 21;  ΟἾγ. ΧΧΙ. 17), Ὑ ΒοΩ δῆ Ὀ᾽48 Π΄πὶ 
ΟἌΙΤΥ ΟΗ͂ 858 5 ΡὈΓΕΥ. 

18, ΤῊ5 νεῦβο 15 νυ Οὐ] Υ τοπάοσεά. ΤἢΘ 
ΑΟ Ν. ἸΪονν5 [6 Μαβογεῖς ρυποιυδίίου ; Ὀυϊ 
ἴηε οἷά γεγϑίοῃϑ ἕδνοισ 4 ἀ ἔθγοηξ ρυποῖιδ- 
(οη, δοοοσγάϊηρ ἴο ψ ἢ οἢ [86 96 π86 υν}}} 6, 
“ἐδ ὦ ΓΟΜΩΜ οΥ 1δὲ ποῤίςε εαρξ ἀοαυ"; ἐδὲ 

δεορίε 9 ἐδε Σογά εανιὸ ἀοαυρ ΚΓ »ο ρα: 
ἐῤε »ιὶρ δὲν." ΑΟΟἸΏΊΡ. νΟΓΒ6 11, ῸσΣ “(ἢ ρϑορὶς 
οὗ [6 1 οτὰ :᾿ ἀπά ἱν. 14, τ. 14.) ἴ0Γ “ ψοηΐ 
(οπιθὴ ἀονη. Ὅλο [Ο]]οννίηρ γε γβο8 ππεῃ- 
οι ἴῃ ἀοίδ1] ννμο [15 “ τεπιηδηΐ ἢ ΨΟΓΟ. 

14. Ομὲ οΚὶ Ἐρόναΐ»ι, 45...) Ῥτδ-οτηϊηοπί 
γν235 Ὠοθοσδἢ Β οὐνη {Γδο, (6 στοδῖ ἰσὶδε οὗ 
ἘΡὮγαϊπὶ (866 ἷν. ς, 6), αἱ ἰοδαδῖ [δῖ ρογίίοῃ οὗ 
τι ψ ΒῖοΣ ἀνγεὶξ ἰὴ (ἢ6 Μουηῖ οὗἩ [6 Απια]εῖκ- 
1ῖε5 (866 χίὶϊ, 15); δηά ζο]ονίης ἘΡἨγαδίηι, 
σοπλπρ ὉΡ 85 [ἃ ετα ὈΘδὶπὰ [Πόπὶ, 45 Ἰγίηρ 
ξυγίμοῦ ΟἹ ἴσοπὶ [86 νδ᾽]εὺ οὗἁὨ εΖγθεὶ, δηά, 
τηϊηρεὰ ΜῈ ἴβοπὶ ὑπάογ (πεῖγ ἰοδάθσβιῖρ 
(ςοπΊΡ. ἱ. 22, 35, ὉΣ ἴε ἘχοορΈ οηδὶ ργθ- θη} "- 
ὨΘΏΟΘ ΟΥ̓ ΕΡ γΑίτη), οὔπιε Βεη)δηίη. 

ΜαεῤῖΊν ὙΠῖθ ἀουδί1ε8588 ἱπάϊολίοβ (ἢς 
γυεϑὶ- [ογάδηϊς ζ81}}}168 οὔὐ Μδηδβθεῖ. ὅ86ὲ 
7058. χνῖϊ. 1.6. ὙὟἢε οδϑοῖ- [ογάδηϊς ἴση! )οϑ 
ὍΓΟ ἀοδίρηδίοα ἴῃ υοῦβὸ 17. ΓΒῈ τ ἢΟ]6 νοσϑ6 
Βῆοιυ!]α τοηάδογοά, “ΟΥἩ ἘΡΒΣαὶσ ὁ81}0 
ἀοση 8080 ὙὯΟ080 σΣοοΐ ἐδ ἰῃ Ἰοπὺπηϊΐϊ 
Ατοδ]οῖὶ; ΔΙῸ. [800 (Ὁ δρόνγαἰ,ε) εν» 
ΒΘΩ͵ διαὶ δου δῖ ΓὮΥ ῬΘΟΡΙΘ; οὗ Δ68- 
ΟἿΣ [010 ΟὁΔ:129 ἀοὟ [80 οδὲοζα, δὴ ἃ 
οὗ ΖΟΡΌΪΟΣ ΓΒΘΥ δ΄ δι ὰ]0 [890 δ[68 
πτροα ΟΥ̓001" (νογίδε, 8δὲῈὰ 2 Κίηρβ χχν. 
19). 

ἐδ βὲπ 9 δὲ αυγεγ ὍὙΒο Ηροῦγενν νογὰ 
σδεδεί ὨΘΎΘΥ Τη6Δη5 Ω ῥέη, Ὀυϊ Αἰννγ8 ἃ "α[} 
ἃηὰ γΕΣῪ θαυ ἘΠΕ ἴα δἰδῆ οσ βοερίγε οὗ ἴῃς 
τυϊοσ. Το Ηοῦτονν ννογά, βεγε τγοπάογοά 
αυγὶον, δῃηὰ οἰϑονν ῃο γα σεγίδε, ἤδη υϑεὰ ἴῃ 8 
ΤΑΙ ΠΑΣΥ͂ 56 η56, ἀεποῖο5 ἴμ6 οὔἶεον Πο56 ἀαΥ̓ 
ἴϊ νναϑβ, ἰκ6 τῃδὲ οὗ [6 Ἀοπιδη {τἰδυηθ5, ἴο 
ΚΟῸΡ 86 πηιβῖοσ σοὶ], δηὰ ϑβιυρεσγιπῖεηά ἴδ6 
Σου πε οὗ ἴΠ6 ΔΙΤΩΥ. 

15. Τ2ε ργίποε,, 6.) Α8 ρυποίυαίοά, [86 
Ἡδεῦτονν ἰοχὶ ἰ5 "ΣῺΥ Ῥτίποϑο;" ᾿εθογδ 
ϑΡΘΑΚ5 83 {ΠΟΙΓ “ τιοῖδοσ." Βιυῖ πε οἷά νοτ- 
βοῇ, ΨΠΙΟΝ ΟἿΓ Α. Ν'΄. 5θθ5 ἴο πανς [οἰ]ονγεά, 
ἔδλνουσ ἴΠ6 ρυποϊυδίοη ΜὮΙΟὮ ΤΊΔΩΥ πηοάογῃ 
ςοτητηθηϊδίοῦβ Ὀγοίογ, δοοοσγάϊηρ ἴο ΒΙ ἢ ἰΐ 
8 5ΙΠΊΡΙΥ “ δὲ 2 γίμοες ἐπ Ἰσασδαγ." ΤΣ 
ψογάϑ νὩΙ ἢ ζοί ον (ευεπ Πσαοδαν, 40" ..) ταϑατι 
“δηά, 25 νν6}} δὐ ββᾶσῃαγ, Βαγαὶῖς 4150 ψ ἢ 
186 {δε8 οἵ Ζεδυϊυη δηὰ Νδρδίδιὶ, συβμεά 
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ΦΌ ῦὺΔΏΟΒ5. ν. 

Αβδεσγ Ἴσοπιπυεαά οὐ ἴδε 'βεᾶ 8δοτα, " 
Δηα δῦοάε ἰπ ἢϊ8 γᾶς ῇαβ. , 

152 ἰν. 16---2ο. 

Οσ, 2ονέ. 
τ, 

τὐεγε ἢ Πεδογδῆ ; ὄνεη βϑδοῆδγ, 
δηά αἷδο Βαγαΐςὄ : ἢθ6 ννᾶβ βθηΐῖ οχ γργεεάς. 

Ὅτ Τίοοῖ ἱπῖο τῆς νΑ]]ϊεγ. 'Εογ τῆς ἀϊ- 18 Ζεδυΐϊυη δηὰ Νδρῃιδὶ! τυεγέ ἃ 
τος, ,,| γι δίοπβ οὔ Ἐλδυθεη ἐλέγε τυέγε γγελῖ ρεορΐὶε ἐδσέ ᾿)εοραγάεα {Πεὶγ ᾿ἶνεϑ υηῖο πρήρςιε ΓΕ 
"λ4 ἄϊοί. τῇ ουρῃ 5 οὔ Πολτγί. τῆς ἀεαῖῇ ἴῃ τῆς Ὠίρἢ ρ᾽αςσα5 οὔτῃς ἢ6]4. γεῤνοασα. 
ἐν ὀΟ [16 ὟΝΙἊΥ δβϑοάεϑε ἴβου ἃπιοηρ ἴδε 19 ΤὭς Κίηρβ σλπὶς ἀμά ἰουρῆῖ, 
ἐσεῤνα. ΒἈΘΕΡίΟΙ 8, ἴο Πεᾶγ τε δ]εαῖίηρβ οὐ ἴπεη ἔουρῃὶ τῆς ἰκίηρβ οὐ (ὑδπδδη ἰῃ 
τς κκ ἴδε βοοκεὺ 'ΕοΣγ τῆς ἀἰνίδίοηβϑ οἵ Τάδηδοῦ Ὁγ ἴπε νγδίειβ οὗ Μερι!άσο ; 

Βευθεη ἡεγε τύῦγό ργθδῖ β6δίοῃ!ηρ8 
οὗ Πϑδγί. 

17 ΟἸελά αδοάε δεγοπά Ϊογάδῃ: 
Δηὰ ννῆγν ἀϊὰά [δπ γεπηδίη ἰῃ βῃϊρϑὲ 

ἄονῃ οὐ ἔοοί πο Μουηΐ Τᾶῦογ ἰηΐο [ἢς 
Ὑ]Πογ το δίζδοϊ {8Π6 ἰσοῃ οδαγίοίβ οὗ 8:56 γᾶ." 
ον θὲ ἀρυϊίοης Κ᾽ Κρωδεη, 9 6.}ὺ ἘἈδυθεη 

οὐφῆς ἴο Βανὸ ἕοϊοννοὰ ἴῃ 1ἢ}5 οσδίδίορις οὗ 
Ραϊτίοῖβ, δυῖϊ ἢ (δῖ δογυρίποβϑβ ἕοσ ψ ῖ ἢ 
15 ροδπι 5 380 ςοηϑρίσυουβ,  ΘὈοΥΔὰ δλάνοσίβ 
ἴο ἢ΄5 αῦϑθηςδ ἰηβϑίεδά. 

ἀνυϊείοπ. 80. [Ἄγοόῦῖε : θυ (ὐεβοηῖι5 ἀπὰ 
οΟἴοῦβ ἰγδηϑίδῖθ “ διῆοηρ 86 Ὀτοοκβ οὗ θυ- 
θ6ῃ : νψ ΒΊΟΝ 15, ρουπαρβ, [6 Ὀεϑδῖ σεπάοσίηρ. 

ζ,εαΐὶ ἐδομ δὶς οΥ δεαγ.)] Απὰ 

16. Ογεαΐ “εαγοῤίπρι 97 δεαγ ἢ ὙὝΠΕΓΟ ἰ5 
ἃ ὨΪΔΑΥ οἢ ἴδε νογάβ, νος ἰη τῆς ΗἩοῦγενν 
ἃΣῈ τη υοἢ ΑἸϊκ6. Ιεδογαῖι τρεδῃ8 ἴο 540 {παῖ 
δὲ τῆς ἢγϑοι 186 δυο ηἶ 65 πιδὰδ ΤΩΡ ΏΔΠΙ ΠΟ} 
τοβοϊυΐοηβ ἴο πεὶρ {μεὶς Ὀσοίσοη δραίηβι 
]αδίη. Βυΐῖ δαὶ {μεῖγ οασὸ ἔοσ {πεῖς ἤοςκβ 
Ρτονα]οά, δηὰ ΠΟΥ δίδγεοά δὲ βοπιθ, δηὰ ἰεῖ 
ἴδε ΟΡΡοΣτΌΠΙΥ 511. 

17. Οἰϊεαά αδοάε, 6} ὍὙπε ἰδηά οὗ 
Οἰϊεαά, οὐ {πὸ οαϑὶ οὗ Ϊοσγάδη, νγὰβ ἀινι θὰ 
Ὀδεΐννοεη Οδὰ δηὰ (δ6 (τῖδε οὗ Μδῃδϑβθῃ, 
Ὑ80 47γ6 ὈΟΙᾺ σοχῃργοβἼεη θὰ ἤασθ. δεὲ [οβὶ. 
ΧΙ, 25, 31. 

τὐὸν 414 απ, 4.1 ορρα νγὰβ 'ἴπ ἴδε 
ΚΟΥΓΙΟΥΥ οὗ δη (]οβἢ. χῖχ. 46), δπὰ νγαϑ ἴῃ 
ἰλῖοσ {ἰπ|68 [6 5θα-ροχί οἵ [εγυβαΐθπλ. 866, 
ἴοο, ἴοη. ἰ. 3. ΟἾΒΕΓ ἰηβίδηοεβ οὔ 115 οοπι- 
ΤΆΘΓΟΙΔΙ ΔΟΓΥΠΥ ΓΙΏΔΥ ὃς 5εεη, 2 (ἢγ. ἰ,. τό, 
Ε.2τ. 1ἰϊ. 7. Βογῖδποδιυ {ΠῚ ηΚ8 1ἴ εἶοαγ [ΠΔῖ [Π6 
ταϊρτδίοη οὗ ἴπε ϑδηϊτε8 ἴο [86 ποιὰ ([υἀς. 
χυἱ πὶ.) Πδα ποῖ γεῖ ἴδκοη ῥἷδςθ. 

δὲς ὀγεαεῤε.) ἘἈδῖδοῦ ῥανεέπε; ἐς 6. ἴδ6 
σε κβ δπὰ θδγ5 δηά σἱνεγεϊηου 8 ΟΥ̓ Ψ ΒΙΟΝ 
τποὶγ οοαϑὲ ννὰ8 Ὀγόκεη, [|0 5}. χὶχ. 29. 

18. Ζεδωίμπ απ Ναρδέιαϊδ, "ς.1 [ἴῃ σοηϊχαςῖ 
ψ10} (ἢ 6 56Π5Π6858 οὗ ἴῃς {Υἰδ65 7ι:5ῖ παπηθά, 
Π θογδὴ γονογίβ νυν τἣ σι: μι δίδϑτη ἴο (6 Πογοὶς 
Ργονγεϑ οὔ Ζεῦυϊυπ δηὰ Ναδρῆζδὶ!, ὑπάοῦ 
(Ποῖγ Ιοδάεγ Βαγακ. “Ζεῦυϊυη νν88 ἃ Ῥϑορὶθ 
(Παὲὶ ἀοδρίϑοα {πΠοῖὶσ οὐντὶ ᾿Πἶε ὑπο ἴῃς ἀσδίἢ, 
δηὰ 50 ννὰβ Νδρδίδιὶ, οὐ ἴδ δἰχὴ οἷδοθβ οὗ 
τῆς Πεϊὰ,"--εἰἴμεγ Μουπὶ Ταῦογ, πεσε {ΠΟΥ 
τηυπίογοα ἔοσ (6 ἤρδξ (ἴν. 6), οσ 186] γ οννῃ 
Ὡδίναε τηοιπίαδίηβ ([ο8}. Χχ. 7). 

ΤΠΘΥ ἴοοκ πὸ ρδίῃ οὗ ΠΟ ΕΥ. 
20 ΠΟΥ ἴουρῃς ἤοπὶ Πράᾶνθῃ ; 

ν 1 εδ. 1Π6 581ἴ24185 [ἴῃ [Π6ῚΓ ἴσοιγθαεβϑ ἰοιυρῆϊ δὴ 

Δρδϊηϑβί Θίβε Γᾶ. 

10. {7ε ἀίπρι! εαγηὸ απά ὕθισ δι, ἐσ 6.1] ΒΥ 
ἃ δυδάδῃ στη 16 (ὐαπδδηϊε οϑῖβϑ ἃγὸ ὯΟΥν 
Ῥατδάοάὰ δεΐοτε 8, ἰεὰ ἰο ὑδίι]ϊθ ὈΥ τποὶγ 
ΠΌΠΛΘΓΟΙΙ8 κίησραΒ. ΤΠ τηθηζίοη οὗἁ ἴπε56 κίηρϑ5 
15. ἃ 5:71 κιησ Ροϊπηξ οὗ τοβειιίδηςα ἴο ἴῃς θαῖ|6 
ἢ ]αδΐη Κιηρ οὗἩ ΗδΖοσ, τεϊδίεα ἰη [᾿βϑὴ. χὶ. 
566 ΨΟΓΒΟΒ 1, 2, 5. 

ἐπ Ἰχαπαοῦ ἐν δε «υαέεγ: Κ᾽ Μερίἀ4ο.] ΑΔ- 
ὩΔΟῊ (“86 πᾶπῖιὲ οὗἨ ὑγ ῖς ἢ 15. 51}}} ργεβεγνεά 
ἷπ ἃ νη] αρο οὐ ἴδε 5ίορε οὗ 1π6 81}}5 ΘκΙ ΓΙ ης 
[Π6 ρἱδίη οὐ ἴδε βουῖὶ."---δέαπλ) δῃὰ Μο- 
εἰάάο ἂγὲὲ οῖἢ πιοηΠοηρα 45 σουδὶ οἰἰ65 ἴῃ 
ΟΒὮ, ΧΙΪ, 21, ῃοβα Κίηρβ [βῆ 5πιοῖθ. γε 
ΘΆΓη ἔγοηι [οϑἢ, ΧΥυ]. 11,1 ΟἿΓ. Υἱΐῖ. 29, (Βδῖ 
ΠΟΥ Ὀοΐδ Ὀεϊοηρεὰ ἴο Μίδπδϑθοι, ᾿πουρῇ 
δἰτυδιοὰ τυ [6 Ὀογάοτβ οὗ βϑᾶσῃδγ; δηὰ 
ἔγοτῃ [υἀν΄ ἱ. 27, [Πα Μαπαβϑοὶ ἀϊὰ ηοΐ ἀτῖνε 
ουἍἱ [ῃς (δηδδηϊζεβ ἔγοπὶ ἴδοη, δῖ Ρυΐ Βεπὶ 
ἴο σθυϊα ΟὨἿΥ. ὙΒΕΥ ἄτα πποη!οπϑά τος εῖθοΣ 
δραΐῃ ἴῃ : ΚΙΉρ8 ἱν. 12. 

ἐδε «υσίεγ: οΥΓ Μερίἀ40.1ὺ]Ὼ Ατὸ οἰἴποσ (ἢ 6 
ννδῖοῦβ οὗ ἔπε σίνοσ Καὶ 'ϑῆοη 1156], νυνὶ ἢ ἤοννϑδ 
εἶοβε ὉῪ Μερείάάο, “ἴῃ6 ρβοοἱὶβ ἰη (Πς δεὰ 
οὗ ἰδς Κιβῃοη" (ϑιέαμίεγ), οΥ, 85 Ἀοδίπϑοη 
{λ1ηΚ8, ἃ π|}}}-ϑἴτεαπι ΒΟ ἢ ἤονν8 ἱηῖο ἴὰς 
Κίβῆοη. Τθε πηοάσγῃ πδπὶὸ οὗ Μορίἀο 15 
ε]-1,ε)υη---ἰὸ Ζερίο οὗ ΕυβοῦίυΒ. Μορίάάο 
ν88 Δ ἱπηρογίδηϊ ροϑί[ἰοη, ἃ8 ᾿οπηηδηαϊης 
οἣς οὗ (δε Ἰηῖο ἴῃς 11} σουπί οὗ 
ἘρΡἢγδίπι ἔτοτι (ἢ ρἰδίη οὗ [βζγεεὶ. 

ἐδεν ἰοοξ πο ραὶπ 97 »ιομεγ.} 1. ε. δΔοςογάϊης 
ἴο Βεγίβεδιι δηὰ οἴβεγβ, [ΠΟΥ ροῖ πὸ ὈΟΟΙ͂Υ, 
ὼ5 {ΠΟΥ οχρεεϊοα, οΥ, ΤΠΕΥ ἀϊὰ ποῖ ἤρῆξ (Ὸσ 
Ρἰυπάον, Ὀμὲ ἔογ 11ξε δηὰ νἱεΐοσγ. Οοπιρασα 
γοΙθ6 30. Κι πΠΊο  δηὰ οἴδοῦβ υπάἀογοϊδηά ἰΐ 
ΣΑῖΒοΣ ἴο ΠΊοΔἢ ΠΟΘΌΔΊΙΟΓ νν85 κίνθη, ΠΟ ΓΑΠΒΟΙᾺ 
Οὗ ΠΙΟΠΕΥ͂ νν88 ἴδοηῃ, (ὐοσηραγε ΖΕΡΆ. ἱ. 18. 

20. Τδεγ ζοιρδὶ ὕγονι Ἡραυεη. Ὠδεθογδὴ 
δοκηον εάρεβ [μὲ Οοἀ ἔουρῃζ οἡ {ἢ 5ἰάς οὗ 
Ιϑγδοὶ, δηὰ ζάγα ἴπθπὶ ἴδε υἱοΐοσυ. (ομραγα 
Ῥβ. Ἰχυῇ, τ, 34) 35) ΧΙ. 32, 40, χ]ῖν. 1-7,) ὅζς. 

ἐδὲ “αν τπ ἐδεὶγ σομγ6,, 49ς.}ὺ Ϊοϑορῆυ8 
ΤοΪδίθβ ἴδ, ᾿υ5ῖ 45 τς θδίι]6 Ὀθρϑη, ἃ νἱοϊοπίὶ 
[οιηρεϑὲ οᾶπῆθο οὐ Υἱἢ} ἃ σγελῖ ἀν! οὗ 
ταῖῃ, δηὰ ἃ [ιδιἰβίοστῃ, ὑνῃϊςἢ, ἀσί νης Ὁ} ἰπ 
(6 ἴωςεβ οὗ ἴῃς (ὑδηδδηϊίεβ, 8ὸ δ] ηἀθὰ δηὰ 
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ῥίνπκχίνρε. 

νυν. 21--28.} 

21 ΤΠὲ πνεῦ οἵ Κίβῆοῃ βδϑιννερῖ 
π6πὶ ἄννᾶγ, ἴπδι δποίθηϊς γῖνθῖ, [ἢ 6 
νοῦ Κιβδμοη. Οὐ πῃγ ου], του ᾿δβῖ 
ττοἀάδη ἀοννῃ βιγοηρτῃ. 

22 ἼΠΠεη ψνεγα τῆς Ποιβεῃοοίβ Ὁτο- 
Κεὴ ὉΥ ἴπῈ πιοᾶηβ οὗ πε ργδη- 
βίηρ8, ἴῃς ΡῥΓΔηβίηρ8 οὗ [ΠΘΙΓ πλρ ἢ Υ 
ΟΠ 68. 

22 Οὐτβε γε Μεῖοζ, βαἱά τῆς δηρεὶ 
οὗ τὴς. ΓΟΚΡ. οὐτθ6 γε δΙΓΟΙΥ τῃ6 
ἱμΠαθιτδηῖ8 τπεγεοῦ; δοοδυβα {ΠΕΥ͂ 
οάπης ποῖ ἴο πε δΒεὶρ οὗ με ΓΟΚΡ, 
το τῆς Βεῖρ οὗ τὴ6. ΓΟᾺΡ δραίηβε τῃ68 
ΤΆΡ ἢ Υ. 

24. ΒΙεββεά αονε ννοπιθεη 3882]]} 
714ε] τὰς νι οὗ Ηερεγ τε Κεηῖῖς 

ΦΌῦΟΒ5. ΓΥ. 

Ὀε, Ὁ]ε88:α 841] 38ηὴς ὈῈ ἀῦονε ᾿ψοπιεη 
ἴῃ ἴῃς τεηῖ. 

25 Ηε «δεκεὰ νδίῖεσγ, σπά 8ῆ6 ρᾶνε 
ἀέπι ταὶ; 816 Ὀγουρῃς ἔπ δυζίεγ 
ἴῃ ἃ ἰογάϊγ ἀΐ8ἢ. 

26 ὅδε ρυΐ Ποῦ Βαπά ἴο τς ηδὶϊ, 
ΔηἋ ἢεγ τίρῃς παπά το τῆς ννογκηηθη, 8 
ΠΑΠΊΠΊΟΓ ; δηά ψνἱἢ ἴῃ 6 ΠΑΠΊΠΊΘΙΓ 886 
Τπιοῖα 8.56.) 8ῆ6 5πιοῖς οὔ ἢἷ5 μεδὰ, 11. 
ΜΠ Θη 516 Πδά ριεγοθά δηά β8.ΓΊ  Καη σπενεα, 
τΠγοιρ ἢ ἢ]8 τοι 68. 

27 ΑΙ: δεῖ ἔεεῖ με δοννεά, Πα {εἰ} 
ἢδ Αγ ἄονγῃ : δὲ μεγ ἔδεϊ ἢς δοναά, 
ες [6}1}: ψῆεγε ἢς Ὀοννεά, τοτὲ δε 
ἔ6]1] ἀονγῃ ᾿ἀεδά. 

28 Τἢ6 τοῖποσ οὐ ϑιβοζδ ἰοοκοά 

δοηυτπθεὰ [ποπὶ τ Ἰ οοἱά, τθδί ΤΟΥ οουϊὰ 
ΠΕΙΠΟΓ υδὲ {πεῖὶγ Ὀον5 ἢ εδοῖ ΠΟΙ ἐὐθη 
Βοϊά {πεῖν βυγοσγάβ ( Ϊ. Α.,᾽ ν. ς, 94). ΤΒ6 ἀθ- 
δου ρίίοη ἰῃ 1815 γεσϑα, οουρὶεὰ ψνἱ (ἢ 6 ονοτ- 
βονίης οὗὐ [6 Κίβθβοῃη, τρλᾶκοθ [ βερμι88 
δοςουηῖΐ ΥΕΙΥ͂ ΡΓΟῦΔΌΪΕ. 

21. 1ρε γεν 97 Κίε δον. 866 ἠοΐε οἡ ἷν. 
Ἴ, 8ηὰ οοραγε 8. ἸΧΧΧΙΙ,, 9. 

ἐδαΐ απείεη γίυεγ) ὙΤδ6 ψογὰ {Γδηϑβὶαιοὰ 
απεὶοηξ ΟΟΟΌΣΘ ΟΠΪΥ ποτα. Τα ρῇγσγαϑο ρῖὸ- 
ὈΔΌΪΥ πιοδῃ58 [δῖ Καὶ 'ϑῆοῃ τνυὯβ8 ςο]ευγαιθα ἔσοπὶ 
δηςίεηϊ {Ππ|65 ὁπ δοσοιϊηῖ οὗ {Ππ|ὸ Ὀ411165 ἑου ρὩϊ 
ΟἹ 118 ὈΔηΚ8. 

Ο ̓ »ν “οἱἱ͵ ἐδοι δια": ἰγοάάδεοπ ἄοαυη εἰγοησίθ.} 
Α5 ἴδε πᾶρε οὗ (6 ταὶ ΒΥ Βοβῖ οἵἁ ϑ,βεσᾶ, 
Εἰ ΠΟ δηρυρΠοὰ ἴῃ [86 τἰϑίηρ, νγαΐουβ, ΟΣ 8ἰδῖη 
“1 16 οὐρα οὗ 16 ϑινογά," γτίϑοβ Ὀθίογθ 
ἴδ τϊπὰ οὗ [6 ῥγορβοῖθβϑ, πογβοὶ [Ὡς οδιεῖ- 
ἰδίῃ οὗἩ {πὲ υἱοΐοσίοιιβ ΔΙΤΩΥ͂, 5886 Ὀγεαῖβ ουΐ 
ἰηΐο ἃ ῬΡΏΣΘΩΖΥ οὗ Ἔχυϊδίίοη, δῃὰ Δροβίγορ 568 
Βεγϑεὶζ ἰὴ ἴπεθ6 Ὀυγηΐηρ νογάς οὗ {ΠῚ ΊΡΒ. 
Ηεῦ ονῇ ἴοοϊ νυᾶβϑ ἴδῃ (ΓΑΠΊΡΙ Σ Ὡροῦ δηά 
τΈΠΕΒΗΙΕ ουἱΐ [μ6 διγοηρίῃ οὗ ΒΟΥ υδυηίηρ 
Ὁ6. 

ΔΏ. Ὑῤεη «ὐεγε δὲ δογσεοδοο, 6.1] Ῥτο- 
ὈΔΌΪΥ Δ] υάϊης ἴο ἴδε ἔγαπς εβογίβ οὗ [86 
σΒαγιοΐ- οσϑοϑ ἴο ἀἰβεηξαρε {πεηηβεῖνοϑ ἔγοπὶ 
(6 θοζ. 866 ποῖς οὔ ἷν. 7 δηὰ 15. 

νὴ δὲν οπε.1 ΑΡρ]δὰ ἴο θ0}15, ΡΒ. χχἹϊ. 12; 
δ δοῦϑοβ, [6γ. Ὑ1}1. 16, ΧΙΥ,. 2, 1. 11; 686- 
ὙΏΕΓΕΟ, 858 ΡΓΟΌΔΟΪΥ ΠοΙο, ἴο πΊθῃ. 

28. Αποῖδοσ ἱηοϊάεπε οὗ ἴπῸ ττᾶσ 18 ἤθσα 
Ὁτουρῆῖ ἴο σῖ. ΤῸ ᾿ημδδίίδηῖ5 οὗ Μόγοζ 
Δοζοσάϊης ἴο Ἐυϑεῦὶι5, ἃ ὙΠ ]]αρΘ 12 π1}168 
ΟΠλ ϑαπηδσία, δηὰ 511}}} ςδ θὰ 'ῃ [18 ἀδΥ 

ἈΜεγου)ὺ Βυὴρ ὈδαςΚ, δηὰ σανὸ Ὧ0 δΒεῖρ ἴῃ 186 
ἀδγ οὗ θεῖτο, Δ ΠουρΡἢ 1 ννᾶ8 [ομονδ τ ῃο 
οΔ]οὰ πεῖ ΟΥ̓ ἴδε του οὗ Ηἰ5 ργορδεῖ 
ἴο ὑρποϊ]ὰ Ηἰ58 ςδι56 δρδίηδὲ [6 Ἰάἀοἰδίγοιϑ 
(ὐδηδδηϊίϊΐεβ. ΕῸσ [18 ᾿εθοσγαᾷ ἀδοίδγοβ δος 

861 σοπηπ ϑβἰοηοά ΟΥ̓ [πε δηχεῖ οἵ ἴδς [μοσὰ 
ἴο Ργοπουῆςα ἴΠο6πὶ ουγϑοά, 

24. Βιίε “εὐ αδουε «υοπδη, 67 ΑΒ ἴδ6 
οοπάυςξ οἵ [46] ννᾶ8 ἴῃ βυςὶ ΞΊί Του οοηίγαβῖ 
νὴ τὲ οὗ [Π6 πηδὴ οὗ Μεῖοζ, 80 8. ΒῈσ 
Ὀ]οβϑίηρ Βοτε ῥσοποιπορὰ ἰῃ βίγοηρ Ἴοπίγαβι 
ἢ τἴῃ6 οὐτϑε οὗ Μεσοζ. οθοσδῃ δρεᾶκβ 
οὗ [2ε1}53 ἀεθά ὃὉγ ἴδε Ἰϊῃξ οὗ Βεσ οὐγῆ ἃξο, 
νΒΙοἢ αἰά ποῖ τηδῖκο πιδηϊοβϑὲ [ἢ 601] οὗ συ] 
δῃὰ δ]οοάβδεὰ ; [δε Ἰρξ ἴῃ οὐγϑ ἀοαβ. 

ὥδουε «υο»ι ἐπὶ ἐδε 1. 1. ε. ἴὰῇοβε οὗ 
ΒΟΙ ΟὟ ὙΨΑΥ οὗὨ ᾿ξ, ῃοτηδάβ [ἴθ ποσβοϊῇ, 
“ἀν !]ηρ ἴῃ ἰθη5.᾿" 

26. “4 ἰργάϊν ἀ.:.1] Α εδοῖςς γεβϑβεὶ, γὸ- 
δεγυεὰ ἴὉΓ ἴδ6 υδὲ οὗ »τεδῖ υἹβί [οΥ8. 

δωξίεγ.] Ἀδῖδοσ ἐμγάοά νη, [ἰὴ 6 σΒΙοΓ ἀ6]1- 
ΟΔΟΥ͂ ἰῇ ἃ ποπιδά 8 ἰδεῖ. ΑἹ] {πόϑὲ τηδγκ5 οὔ 
τεβρεςῖ δηά ἔΠεπάβῃϊρ ννου]ὰ [0}} δίβεγα ἰηῖο 
ΒΕΟΌΓΙΥ. 

26. δε ρωὶ δὲν ῥαμά.}] 1. δ.) ἃ8 ἴῃ ϑερῖ. 
ΤΊ ΊΕΙΥ τεηάθσ [ἴ, δεν μ ῥαπά, νι Ἀ116 186 τὰ 
Πδηά ρταβρεά ἴδε βατηπηοσ. 

“δε “γηοῖς οὗ. ΟὐἾνοΥ5 4υἱῖδ Δῃ ἜΥΓΟΏΘΟΙ5 
ἱτηργοβϑίοῃ, δηὰ ἱῃοοηβιϑσίεπὶ ἢ ἰν. 2:. [1 
Βῃου]ὰ θ6, 8890 διιοῖθ πὲδ ποδᾶ, δῃ! ἃ 889 
διΣ οἷ διὰ ρὲοχοθὰ ΓὨΤΟΌΘὮ δὲ8 61}160." 

48. ᾿72ε »ιοῖδεν 97 ϑσεγα, ὦ ς.7 ΤΒς ροεῖ 
Βυγτίεβ8 υ8 ΟΥ̓ ἔοπὶ ἴπ6 ἐθδῖ -ΟΒαθεσ οἵ 
ϑΊ5οσὰ ἴο βοῖ Ὀεΐίογε 0.8 ἃ πιοϑβί υἱν! ἃ ρίςΐασε ἴῃ 
εἶοβε εοηποχίοη ἢ 1, [μου ρἢ ἴῃ 4 ἀϊβδβογοηΐ 
δὰ γτεπιοῖσθ ρἷδοο, ἰὴ ἴπς ρα]αςο οὗ ϑίϑοσδ μΪπ- 
8617, Το ππραῖθηΐ ἐχροοϊδίοη δηὰ αννακοηΐης 
ἔεατϑ οὗ ἷ5 τποΐμουῦ ἅσὸ ροιτγίγαγεά ἢ ἃ 
ἕονν Ροννεγ 5 ΟΚο8. Ὗνε 56ὲ6 [06 ποῦϊα 
(δηδδηϊίε ᾿δάγ, δἰἰεηάεὰ ὉΥ ΒΕΓ ψοσαθῃ, σοίης 
ὋΡ ἴο ἴδε νιπάον οὗ ἴῃ6 ὈΡΡΟΙ οσδαιηδοσ, 
ὙΠΟ σοπηηδηάοά ἃ νἱονν οὗ ἴδε τοδὰ ὈΥ͂ 
ὙΏ1οὰ ΠΟΙ δοὴ ψου]ὰ σεϊυγη, 45 5886 1πουρῆϊ, 
ἰδλάθῃ ψ 5ρο 1] δηὰ ρίοσυ, τπαΐ δῃ6δ σηϊψεῖ 
οφίοι ἴῃς Κγδὲ υἱὲ οὗ ἴῃς σεϊυγηίην οοῦ- 
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{ Ἡοῦ. 
τυονε. 

{ Ἡεν. 
{9 1ἀΔ ἀφαδῖ 

ουξ δὲ ἃ ψγίπάον, δηά οπ δά τπτουρῇ 
πε ἰδςε, ΝῊΥ 8. 8 σμαγίοϊ “0 
Ιοπρ ἱπ οςοπιηρσὶ ΨΥ ἴΑΓῪ [ἢς 
γν ἢ 668 οὗ [8 σμδγιοῦ ὶ 

29 εν υνἱ8ϑε ἰδλάϊεβ δηβϑυγεγεά ἢεγ, 
γεᾶ, 8ὴ6 τεϊυγηθα ἴΔΏΒΥΘΓ ἴο ἢεῖ- 
8610, 

20 μκλνε {πεὺ ποῖ βρεάϊ δἢᾶνε 
{ΠῸῪ ποὲ ἀϊνἀεἀ τῆς ΡΓΕΥ ; ἴἴο ΘΥΘΙΥ͂ 

9) «παρ. ΓΔΔΠ ἃ ὀλιηβεὶ 970. ἴψο; ἴο ϑίβοιᾷ ἃ 

αυοτοσ. Βυΐ 45 ἴπ6 δουγβ γο δὰ οὔ, δῃὰ δ 
οΔπ6 ποῖ, ἤγϑί ἱπιραίίοηςο, δηὰ ἴδ ΔηΧΙ ΕΙΥ͂ 
δηὰ ποῖ οΥΥ ἔδασ, Ὀγεαὶς οὐ. “ΨΥ 15 μ]8 
σμαγίοῖ 80 ἰοὴξ ἰῇ ςοπιηρ,; ἄς. 5 Ρ 
ον οοποίάογα [89 τῆς πιοϑὲ ρεσίεοϊ οχ- 
δΏρΡΪο οὗ ἴδαϊ Κιηὰ οἵ Ῥτοβοροροεῖδ, νυ δῖο ἢ 
ἀ5οῦῖδο8 ργοόῦαῦϊα βρεϑομεβ ἴο χε] Ῥεγβοῃϑβ. 
“Ῥχγαϊοςϊ χίϊ. Νο 6585 ἴσυδ ἴο πδίυτε ἃσγ6 
ἴδε οβοτγίβ οὗ ΒῸΥ ὑνοζθθῃ ἴο Ἷδὶπὶ Ποῦ ἄρργθ- 
Πιοηβίοῃ, δηὰ βδυρξεβί ϑοῶθ ξοοὰ σζϑᾶβοῃ ἔὺ 
[δς ἀεἶαγ. 

49, 30. συε ἐδεν ποῖ “ῥεά, 49. 1. ΔογΑ γ, 
“αγὸ ἐξδεγ ποί ἐῤσῥιίης ρον δηὰ ἀἐυϊάϊης δὲ 
“}ο 43" δηὰ τηδὲ 80 σῖοδβ ἃ οὔθ 88 ἴο ἴαϊκε 
ἃ ἰἴοηξ ὥπιε ἴο ἀϊδισίθυῖϊθ. ὙῊδ ἱππα Ι ΠΑΤΎῪ 
Θηυχηογαϊίοη ΒΊΟΣ (ο]]ονν8, 8 [Π6 βρεςίδὶ 
τηθηζίοη οὗ 9968 δῆαγο, ἕουτῃβ ἃ ἥδ σοῦ - 
γαῖ ἴο ἴῃς ἀεβογιρίίοη οὗ 8:36. 8 ἀβδίῃ, δηὰ 
[6 ψΠΟΪῈ ραβϑαρε 5 ποῖ σῇ βουΐ 4 τἰηξε οὗ 
ΠΟΙ τποο ΚΟΥ, ἱπιοπάεὰ ἴο δεϊρμίθη [δα 
{υτρἢ οὗ ἴῃς [5γαθ} 1685. ΤὭΏ οοττοςΐ [ΓΔη5- 
Ἰδίίοη οὔτδο ἰαϊῖεσ ρασγί οὔνεγϑε 30 18 "δ ΟΟΤΥ 
οὗ ἀγοὰ ζαυτθπῖβ 701 βίδβοσδ, ἃ ῬΟΟΤΥ οὗ 
ἁγοὰ ζασπιοπῖβ απ οὗ Ῥατίγ-οο]οῦυγχοὰ 
.}{}}. {ἘΠῚ ἀΡρ θὰ ψΒεῖθεσ ἀΐνεγβ οὸ- 
Ἰουτοά τῆγτοδλάς δύο νονθὴ τορεῖδοσ, οὐ πεῖ ΒΟΥ 
ΟὯΘ (οΪουσ 8 οπιυγοίἀοσεὰ ὑροὴ δηοίμογ), 
ἃ ἀγοὰ ζᾳασπιοπὶ απ ἢ π)Ὃὸ2ἶἕἯραιγ-οο]ουχοὰ 
Ο]ΟΥ 98 70. 189 ποοῖβ (ΟΓ ΠΘΟΚ, 88 Όβῃ. 
Χχνίϊ. 16: χὶγ. 14) οὗ [80 οΟΟΙΥ;" δυΐ 
[86 πιοδηΐρβ οὗ [6 ἴνο ἰδϑῖ ννογάβ 18 σε 
οὔβουτο. ὍΤὨο Α. Υ. ΞυΡροϑεβ δοοῦγ ἴο ὃ6 ρυΐῖ 

ΦῦΌ 5 ΟΒ5. Ρν. [ν. 29---- 21. 

ΡΓΕΥ͂ οὗὨ ἀϊΐϊνεῖβ οοΐουγβ, ἃ ΡΓΕΥ οὗ 
ἀϊνεῖβ Ἴοοΐουτβ οὗ πεεάϊενγογὶς, οὗ 
ἀΐνετβ ςοϊουζβ οὗ πεεάϊενγογίς οα θοῖῇ 
δί4ε8, πιϑοῖ ἴξογ ἴῃς περ οὐ εἧεηι Ἐπο, 
ἐδαὶ ἰαξε τὰς 8ρο}} ἡ πεῖς ΟΣ 

21 δὅ0 ἰεῖ 4}} τϊπε Ἔηδηλῖε8 ρεγ8ἢ, 
Ο Ι͂οκρ: δυῖ κέ τῆεηὶ τῆλ ἰονε 
ἢϊηὶ ὁξ 48 ἴῆς βδυηῃ ψῆθη πε ροεῖῃ 
ἔουιἢ ἴῃ ἢ8 τπηὶρῆς. Απά τῆε ἰαπά 
ἢλά τεϑὲ [ὈΓΥ γεδζϑ. 

ἔογ ἐδοῖο ἐδαὶ ἐαξε ἐδε δοοίγ; οἴοσβ ἊὌχρδίῃ 
[δ δοοῖγ ἴο πιοδῃ ἴδε σδρίϊνε ἀω»εῖς, οΥὁ 186 
εαρίξυε εαἰ ἶς, ΟἹ ΜΏΟΒῈ ὨΘΟκ5 ἴη656 ο]οῖ 65 
ἅγε ἴο δὲ ρἰδοεά (εἰἴΠεγ 85 οὐπδιηθηΐ Οὐ 8ἃ5 
ἃ Ὀυγάδῃ ; ΠοΙΏΡ. Υἱῖϊ. 21, 26). Βυΐ ΡοΒ5|0]7 
“16 π6οκ5 οὗ ὈΟΟΙ͂Υ " ΣΩΔΥ τηθᾶη ἴπε Ὀδοκβ 
ΟΥ βῃου)άεθυβ (οὗ τγθη οἵὔ᾽ ὑθδϑίβ) ἰδάθη 1 
Ὀοοῖγ. ὅ8ε6 Οεβεθη. “ΤΒ68.. ΒΟΥ. 

80. “4 ἀα»"εἶ ον" ἰαυο.}ὺ ἴῃ ἢιἰ58 ἀσβογίριίοῃ 
οὗ ἴῃς στοδῖ νἱοΐοσυ οὗ (6 Ετηρεσγοσ Οἰδυάϊυ5 
ΟΥ̓ΟΣ ἴμ6 Οοἴβ, Οἰθθοη 54γ5, " 80 σοπϑιἀθγ- 
ΔΌΪΕ νγᾶϑ8 ἴ86 ὨυσΩΌΕΣ οὗ ἴδπιδὶα σδρίίνεβ [δὲ 
ΘΥΟΙῪ 50] ἷοσ οὐϊαἰηθὰ ἴο [9 ϑδῆαδγε ἴὸ ΟΥ 
αῤϑῦ ΜοΘΩ." ὁδοὶ, δηὰ ἔδ)},,) Μοὶ, 11. 
«ἢ. χί. 

81. δὸ ἐὲ αἱ ἐδίπο ἐπερεῖσε ῥέγδ, Ο 
Τογά, 6 Οὐομιρ. Ρ5. ᾿ἰχνὶ]. 1.3; χ ϑάχῃ, ἰϊ. 
Ιο. Α πτροβὶ οἰσικίηρ Ἴοηςσ]υδίοη ἴο 1818 
Ὀφοδυ ἘΠ ἢ}] Ροσπὶ, ἱπ νυν ς ἢ [86 βρίγτυδὶ ἐγ, 
νος [86 ννΒοὶῈ Ὡδγσγαίϊνε 8 ἰηϊοηάθά ἴο 
ΠΟΠΨΕΥ, βαβ.658 ουΐϊ |ἴκΚὸ [86 βυη ἴτοπὶ Ὀδμἰηὰ ἃ 
εἰουά. Το δῃοτλῖοβ οὗ ἴδε 1ογὰ νν}}} Ῥεσ 5 ἢ 
κε 186 Βοβί οὗ δίϑογαμ, χαπὰ 4}} 1 μοὶγ ορϑβ 
ψ1}1} μά, ἰκὸ τλοδο οὗ ϑιϑοσδβ πιοῖπογ, ἰῃ 
ὈΠΙΟΥ αἰθαρροϊππηθηῖϊ δηά δβδαπὶ; δυΐῖ 4]]} 
παῖ ἴονγα οὐὖγ 1ογὰ 6815 Ογιδὶ 51}8}} 5} 16 
ἔογι ἢ 85 16 δυη ἴῃ ἴῃς Κίηράοπι οὗ {δεῖς 
Ἑδῖδεσ. Οοσρ. Μαῖί. χιι. 41; Ὁ δῃ. χὶϊ. 3. 

δε ἰαπά ῥβαά γεν, 9. 866 ἰΐ. 30; γῇ. 
δ; 2 ΟΣ. χίν. 1. 



τ Ἡεδ. 
τοι: 
δέγοηξ'. 

ν. 1-Ξ.-5. 

ΓΗΑΡΤῈΚΒ ΓΥἹ. 

1 744 7 γαείο ,0» ἰλεῖγ σὺν αγό οῤῥγεέσσαῦῖ ὃν 
Μη ίζδίαη. 8.44 2γοῤλεί γεδμζείλ ἰλόρ. αἱ 
“4: αηρεῖ σε είλ Οἱάεο γον δον ἀοἰέσεν- 
πῶς. 17 Οἰάεορεῖ; γερο ἐς εοεσνρεξαῖ τοῖα 
γε. 25 Οἱάεοη ἀδείγογείλ Βαασα" αἰΐαν, αμά 
οὔεγοίλ α ταεγίες μῤονε ἦς αὐίανγ γελουαλ- 
“λαίονι. 28 “οα:ὰ ἀεεράείλ ἀὲς σον, ανπαά 
εαὐδλ ἀἰνε γεγμόῤααί, 33. Οἰάεον᾽; α»η27. 
26 Οἱάεον"; τίρνε. 

ΝῺ τῆς ομΠ]άγοη οὐ 18γ26] ἀϊά 
αν] ἰπ τῆς εἰρῃῖ οἔ τῆε ΟῸἈὉ: 

δηά τὴς ΓῸΚΡ ἀεϊινεγεά τῆδηὶ ἰηῖο 
[πε παπά οὗ Μι|ιάΐϊδη βενεη γεδιϑ. 

2 Απά τῆε Παπά οὗ Μιάϊδη ἴρτγε- 
ν δ] ἀραΐηϑε ἰβϑγδαὶ: σπά Ὀδοδιιβε οὗ 
τῆς Μιάϊδηϊτεβ τῆς ἢ] άγεη οὗ [β5γδεὶ 

ΟΗΑΡ. Ί. 1. ὦ ουἱ], Φ'..1 8ες 1. Σὲ 
δηά ῃοίδ. 

Μιάϊαμ. Τῆς Μιάϊδηϊϊεβ τόσο ἃ ἠοσηδάϊς 
ῃδίϊοη, 80 οδ᾽]οὰ ἔγολ Μ|ιάϊδη, δοῦ οὗ Αὐγα- 
ἢδηὶ δηά Κεῖυγαϊ, θη. χχν. 2, ΒΟΤΟ 566 ποῖδ. 
ὙΒΕΥ ΕΤΟ ΤΕΠΊΔΓΚΑΌΪῈ ἢοΐ ΟἿΪΥ ἔογ ἴδε ναϑὶ 
πυγῖθοσ οὗ {πεῖὶγ οδίι!]ε, Νυπι. χχχὶ, 232-30; 
Τυάρεβ νἱ. 5, Ὀυΐ 4150 ἔοσ τπεὶγ στεαῖ σγεϑ ἢ 
1η φοϊὰ δηά οἵδεσ πιεῖδὶ ογῃδιῃθηΐβ, ον ίης 
{ΠΕΣ σοηποχίοῃ ἢ ἃ ροΪὰ σου. ΟοΙΏΡ. 
Νιιπ). χχχί. 22, 509-54, ἢ [υὐρεβ υἹ]]. 24- 
216, ἀῃὰ 866 [54]. Ιχ. 6 : 8. Ιχχ!]. 15: Μαζί. ἰϊ. 
1. Δί 188 ὕπιε ΠΟΥ σγογο 4118 οὗ [86 
Ατρδιοκ 68, ἀηὰ οὗ ἴῃ. Αγδδίδη {τγιῦ685 δ] οὰ 
«οἰ  Ό εἰν “186 ΤΠ] άσθη οὗ ἴδε Εδϑὶ," υἱ. 1; 
ΥἱΙ. 12; ΥἱΙ, το; Οσδϑῃ. χχυ. 6; Ϊοῦ ἱ, 3. 
ΤΟΥ βοοπὶ ἴο αγνὸ οχιθηοά {Ποῖσ δες] πιθης5 
ἴο ἴδ6 οδϑῖ οὗ Ϊογάδη, δηὰ ἴο βανὸ Ὀεϊοηρεὰ 
ἴο ἴ86 ἰΔΓρῸΓ δοςίοη οὗ Αγδὺϑ ᾿ς δ᾽] θὰ ἰβῃσηδοὶ- 
115. 5866 οΒ.. Υ]1}. 24. 

Δ. ΤΡ δαπᾶ 97 Μί|άϊαπ ῥγευαί σα, 49᾽..7] 8566 
ἴῃς 54π|6 ῬὮΓΔ56, ἐ1], 10. 

ἐδε ὦεπ:, 57 12. ἴτ6 ννε]]-Κπονγῃ ἀδπ5 
δηὰ οἄνεβ8 δηα βίγοηρο ἀ8 ψν Ὡ]ΟΒ 51}}} ὀχ ϑι θὰ 
ἴῃ ἴῃ6 νυΥίζοσ᾽ 5 {ἰπ|6, ἀηἀ ῬΟΓΟ ΣΠΘΠΊΟΤΑἰ5 οὗ 
τς ἴεγτῖῦ] 6 ἀδγ8 οὗ ἴς Μιάϊαπι!ς οσςυρα» 
Ὥοη οὗ ἴῃς ἰαπά. ὙὟῈ νογὰ τεηδογεὰ ἀεη: 
(Πγ75)Ὁ)) ἰ5 οὗ υποοτγίδίῃ οὐ ένοι δηὰ ἰ5 
ΟὨΪΥ ἔουπά ἴῃ 18 Ῥε. Ῥεγθαρβ ἴπ6 δεϑβῖ 
ἐχρίδηδίίοῃ 18 ἴπαἴ νι οῖ ἀεγῖνοβ ἰἴ ἔγοπὶ ἽΠ) 
ο ἥοαυ, διὰ ΘΧρΙδἰη5 1 οὗ ταν ποβ μου 
ουΐϊ ΟΥ̓ ἴογγεηῖβ, ἡ ΒῖοΒ (πὲ βγᾶε ε8 τιδὰς 
Ἰηῖο δια Πρ. Ὀ Δ οο8. 

8. “Μπά .ο ἐ! «υαΓς «υδέη Τεγαοὶ δαά “οαυη, 
Ὅ “1 Τῖ8 ἀδϑογὶε8 τεροαϊθα ᾿Ἰηναϑίοηβ. ΤΟΙΣ 

οὐ νγ»ᾶϑ ἴο βννδστῃ ἰηΐο ἴπ6 ἰδηὰ Ἰυδῖ Ὀ6- 
ἴοτε δΒαγνεβῖ, δῃὰ εδΐ ὉΡ ενεσγίπίηρ Ὀεῖοτε 
πε. ὙΒΟῪ ἰεῖς ἴο ἴδε 8γδο 68 [6 ἴδϑὶς οὗ 
δου ϊηρ δῆεσ {ΠΕῪ δδά σεϊγεαϊοά ἤΠοῸπιὶ ἴῃς 
Βε]ἀ8 ψῃοὰ μον πδὰ ἰδιὰ νναϑῖθ, δηά ἴβεη 
τεϊυσχηοὰ ἴπ6 ἔρ]]οννίης γεῶσ. Ἡογοάοῖιβ 

0 ΟΒ5. ΥἹ. 

ΓΑΔᾺς ἴπεπὶ πε ἀεηβ το ἢ ὅγε ἴῃ 
τῆς πιουπίδίη8, Δηἀ οᾶνα8, πα βίγοηρ 
Πο]ά5. 

2 Απά .-ὁ ἴἴ νγγλ8, ἤεη ἴβγδεὶ μδὰ 
ϑοννῃ, ἴπδλὲ ἴῃς Μιάϊδηϊζεβ σης ὑρ, 
δῃά τῆε Αηλγδ εἰκίτεβ, δηὰ της Τοἢ:]άγθη 
οὗ τῆς οδβῖ, ἐνβῇ ΤΠ6Ὺ οΔΠ6 ὉΡ Δρδίηϑβῖ 
(ἤδη ; 

4 Απά {τοῦ δπολπιρεά δραϊπϑι 
[Πδηὶ., ἀπά ἀεϑίγογοα τῆς ἰηογθδβα οὗ 
τς εαγίῃ, {1} τῆου οοαὶς ὑπῖο (ὐ4ΖΆ, 
ἃπά ἰεῖςὶ. πο ϑ8ιβίεπδπος ἔοσγ [βγδεὶ, 
ΠεΙῖΒεγ 'βῆεερ, ΠΟΙ ΟΧ, ΠΟΙ 488. 

ς Εογ {ΠΕΥ̓ οαπθ ἃρ νυ ἘΠΕΙγ 
ολο]ς δηά τΠε1γ τεηῖβ, ἀπά ΠΟΥ σΔπια 
Ὧ5 ῬΓΑΒΒΠΟΡΡΕΟΙΒ ἔογ πιυττυάς; “0 γ 

ἀεβουῖθεβ Δ ἘΧΔΟΙΪΥ 51π|}14. Ῥγοσθοάϊηρ οὗ 
ΑἸἰγαῖίεβ δραϊηδὶ [ες Μι|]|6ϑἰδλη5. “Ὑν Βεη τδς 
ἤτυϊϊ8 οὗ ἴῃ6 φασί σεγα σίρε, δ6 σρλυομοά 
νὰ Β15 ΔΙΤΩΥ͂ ἰηἴο {πεῖν ΤΟΥΥΙΟΥΥ, δηά, πανίηρ 
δι Γρρεὰ 1ἴ, τεϊυσηοὰ Βοιιθ, ἰεανὶπρ 41} τς 
Βουδ68 υππίιουςομεά, ἴπαῖ ἴ6 ΜΙἸο514η8 στρ δῖ 
τοῖυγη, δηὰ δον τοῖς 6145 ἀραΐῃ ἴοσ ἰπὶ ἴο 
Ρίυπάεσ δὲ Βῖ9 ἡοχί ᾿ηναβίοῃ, 1. 17. 

ἐδε “νιαἰεξί!ε5.1 866 111. 12. 

εξ άγεπ 9 δὲ εα.1.1] 8εεὲ Οδῶ, χχν. 6; 
Χχῖχι ας: [οὐ ἱ. 1; Μαῖϊ. 1|. σ, 2, 9. 

4. Τὸν ἐπεαριρεά αραΐπσΐ δε». 866 Ῥβ. 
ΧΧΥΪ,. 3; 2 84π|. χίὶ. 28. ἰεσογηθ 8 χρυ εο:, 
85 ἢ (86 ποηπγχαάβ ἤδὰ ΠΊΘΓΕΙΥ ρῥιτομοὰ {πεῖσ 
1οηἴ8 α»ποηρ ἔῤεηι, ἀοθ68 ἢοΐ σίνε ἴδε ἴοσςε οὗ 
αραΐπμοί, 866 ΧΧ. 5. 

ἐΠ| ἐδοι εορι.}] Α ἔτοᾳυθηῖ ἴοσπι ἔοσ ἀ6- 
δοῖιθίηρ δἰυδίοη, Οςῃ. χ. 19; ΧΙ. το; [υἀς. 
ΧΙ. 31.» ΕΖ11 ϑ81η. ΧΥΪ]. 52 ; ΧΧΥ͂ΙΙ. 8. 

μπηΐοὸ σαπα. ἱπάϊοδίίηρ [6 ὀχίσοπιθ ροϊηϊ 
Βοι ἴο ΒΙΟΒ ΠΟΥ ϑργεδὰ {μεῖς ἀενδβίδ- 
ἸΙΟΠ8, οτοβδίηρ ἴδε ἰοσγάδῃ ὕθὰσγ Βεί βῆδῃ 
(ςΔ||εὰ ὈΥ ἴδ6 Οτσεεκβ ϑογίβορο θ, τοπὶ ἃ 
βτοδῖ ᾿ηνδϑίοῃ οὗ δου πδη Ὡοτηδαβ ἴῃ [ἢ6 
{ἰπιὸ οὗ [οβίδὶ,, ἀεβοσίρεα ὉγῪ ΗἩετσγοάοίζιυβ, δηὰ 
τπουφὰϊ ἴο δ6 Δ υἀὐδὰ ἴο ἰη Ζορἤδῃ. 1. 11. Βοσα 
16 ᾿ηνδάευβ ρεῃείγαῖϊε ἴο ΟδΖᾷ 1]. 4), δηὰ 
δηϊεγίηρ ΟΥ̓ ἴδε νδ]]εΥ οὗ [εΖγεεὶ, δηὰ ϑύνεερ- 
ἴῃς αἰοὴρ ἴδε Βοος οὗ ἴδε σηδλζγί[της ῥ]αίη, 
[86 “δεῤῥείαῤ. 

σισίεπαποο.} Τδο τννοσά 80 ἰγδηβίδίο, δηά 
ΤΊΡΒΓΥ, οἱεξμαΐς, ΧΥΪ. 10, ΒΘΕΤΏΒ ΒΕΓ ΓΔΙΠΟΓ 
ἴο τηδδῃ, 88 ἰὴ  Οἤτοη. χίν. 12 (Ηοὃ.), δη7 
ἐμυίΐην, τὰς 56η56 Ὀεΐηρ, “ [8ΒῈῪ ἸΘΗ ποίην αἰΐϊνα 
ἸΏ [5.86], ΠΟΙ ΠΟΥ 5ΠΘΟΡ, ΠΟΙ ΟΧ, ΠΟΥ 458. 

δ. Οτγασσῥοῤῥετ.. Ἰ,οςιιδῖδ, [πεῖς Ἡεῦγονν 
ΠΑΠῚΘ 5:51 68 »ημ ἐμάς. ΕΣ ἴὴ6 ΒυτηθοΓβ 
ἴῃ ᾿ς Ἰοςσυδῖ8 σοπΊ6, 8εὲ66 Εχοά. χ. 4-6, 14, 
15; |οεἰ 1., 11. ; ῬΒ. ἰχχυ, 46.Ἡ ΤῊ ἔοϊϊονν- 

159 

1 Ονσ, χσοαί, 
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τ Ἡοῦ. 
Ζ πᾶν ἃ 
2’ οῤάσι. 

ΟΝ ΠῈῪ ἀπά {πεὶγ σδηλεἶ8 ὙχΈΓῈ 
νι ουϊ πυπιθοῦ: δηά ΠΟΘ απίεγεά 
ἴηῖο [86 ἰαπά το ἀεβῖγου [ἴ. 

6 Απά ἴ΄δβδγδεὲὶ νγὰβ ργεδϊγ ἰπι- 
Ρονεηβῃεά Ὀεοδυβα οὗ τῆς Μιάϊδη- 
1ῖ65; δηά τῆς σἢΠ]άγοη οὗ ἴϑγδαὶ οτ θά 
ππῖο τῆς ΙΟΚΡ. 

η  Αμπά ἱἰτ ςᾶπιε ἴο ρᾶ85, ἤδη 
τῆς ΤΠ] άγεη οὐ ἰβγδεὶ ογιεα ὑπο τῆς 
ΓΚ Ὀεοδιυβε οὗ τῆς ΜΜι|άϊδηϊτεϑ, 

8 ἼΤμαῖ τε ΓῸΚΡ 8εης ἷδ ργορδεῖ 
πηῖο ἴῃς ΤὨΙΠ]άγεη οὐ ἴβγδεὶ, ννῆϊο ἢ 
884 υπῖο τῃεηϊ, ΤΉ 54} τΠε ΓΚ 
Οὐοά οἔ ἴ5γδε], 1 θγουρῇῆς γοὺ ὑρ ἔτοηι 

ἰὴ ρῬαβϑϑᾶρε νψε}] {Ππιγαῖοϑ μὲ Ὠἰσίοτίςδὶ {συ ἢ 
οὗ ἴμ6 δοςοιπί Ὀεΐοσο ὃ8 :--“ Νὼὸ οΠ6, ἴῃ ῥΓδ- 
δοηΐῖ ἀδυ8, [88 ραϑϑθὰ (}15 ρἰαίη (Εϑαάγδεὶ ὁπ) 
ΜΠ Βουΐ βοείϊηρ οὐ Βεαγίηρ οὗ ἴδε 45541:}}5 οὗ 
ἴη6 Βεάουΐη ΑΤΑῦ58, 85 ΤΠΕΥ δ γεάτῃ ἰπ ἔτοπὶ 
1ῃ6 δἀΐδοεηΐ ἀεϑεσί. Ηδστσε δηά ἴδεγο, ΌΥ 186 
ΨΕ}} 5ἰάθ, ογῦ διηοηρβί με Ὀυ.5}}68 οὗ [Π6 πηουῃ- 
ἴλίη5, τμοὶγ τοηἴ8 ΟΥ ἴδε νὰ ἤριιγὸβ ΤΊΔΥῪ 
Αἰνναγβ Ὀδ 566Ώ, ἴδε ἴθυσοσ δἰἶκε οὗἩ ἴ 6 ρεᾶςε- 
1] νυ ]άροσ, δηὰ (6 ἀεΐεηοοίεβθ {γανο]]οσ, 
ὙνΒαῖ ννε πον 5εῈ.. .. 5. δυῖ ἃ τηϊηϊδίυ 6 
Σεργοβϑεηϊδίίοη οὗ [86 οὔς ρτοαῖ νυἱϑιϊδίίοη 
ὙΒΙΟΒ Ἰἰνθὰ ἔὸὺσ ἀρὸβ δἴοσγιναγάβ ἴῃ [86 πὴθὸ- 
ΤΩΟΥΥ οὗἁ ἴδ [ἐν 5 ΡΘΟΡΙΟ,---ἰἢ6 ἱηναβίοη οὗ 
[16 ν»]]ὰ ρορυϊαϊίοη οὗ ἴιε όδοσὶ 1156}... 
ΤΏΕΥ σᾶπὶς ωΡ Ψ 411 [86 δοςοιηρδηϊμηθηῖ8 
οὗ Βεάουϊη ἰϊἴ6, Ψ {δεῖν σΔΕ|6, (Ὠεὶγ τοηΐ8, 
δηὰ {πεῖὶγ οαπηοΐὶβ..... δηὰ ἀεβίσογεα ἴδ6 
ἴπογεαϑα οὗ ἴῃς δλσίμ, δηὰ }} [86 οδίτίε ἴῃ ἴῃ 6 
τ ΔΙ [π6 ΡΪαίη, {1} του σοσθ πηῖο ΟδΖᾶϑ. 
“τον 7Βδα [5 δε ϊῖοβ...... Πεὰ ἱπῖο {ΒΕΓ 
ταουηϊδίη-λϑίποϑϑοα δηά Ἴᾶνεβ, ἃ8 ἴῃ 6 ΟἿ 
τεΐυρεο: ἴδ νυβοδῖ, ἐυεη, οὗ [86 υρ᾿ληά γΑ]]6γ8 
οἵ Μδῃδββοὴ μαδὰ ἴο ὃς ςοποεαὶθαὰ ἔγοπι τῃς 
ταρδοῖουβ ρἰυμάεγοτβ. ὙΠῈ ἡ ΒοΪῈ σΟΙΏΙΓΥ 
νν45 1.8, ἴοΓ ἴ86 ἢγβί πιο, ἰη ἴὰς Παπάβ οὗ 
[86 Αγαῦ8. Βυϊζ [ἴ ννᾶ8 ἴῃ [ἢ ρἰαίη οὗ Ε5» 
ἀγδοίοη δαὶ ἴβθη, 845 πον, ἴῃς σμΠάγοη οὗ ἴῃ 6 
ἀεβεγὶ ἤχοὰ {πεῖγ μοδάσαυδγίεσβ.. ... ΤΒΕΥ͂ 
ἸΔΥ͂ 8}} αἰοπς τ νου κε Ἰοσυδίβ ἔο τιὰ]- 
ϊυάε, δηὰ {Ποῦ σδπλεΪϑ8 ---- πηννοηϊεα βγεῖ 
ἴῃ [6 μαβίυιγεβ οὗ Ραϊοϑίίηθ---νεσε στθουΐ 
Ὠυμηθετ, 85 ἴἢ6 βαπά ΟΥ̓ ἴδε 86λ-ϑἰὰθ οἡ ἴδε 
ννἱὰ6 ΤΔΓΡΊΩ οὗ ἴπε ΒαῪ οὗ Αςτε ἴοσ πιὰ ]- 
τυάς " (.81η. δηὰ Ῥαϊεβῖ., ΡΡ. 332-334). 

Θ. ὐεά μηΐο ἐδε 1 ον. 866 11}. 9, 15; ἰν. 
3; 8, ΟΥ̓. 44, 45: ΟΥ̓. 6, 19, 28. 

8. «“ῤνοῤδει. Ηΐβ πᾶπὶὸ 18 ποῖ ρίνθη, 
ἴῃ : Κίηρβ χἹἹἹ, Μὰ πᾶν ἴνο σοπιάγκαῦϊο 
Ρτγορβοῖβ βροκθὴ οὗ ψίμουΐ πηοπίοη οἔὗἉ {ΠΣ 
ὨΔΠΊ68. 866, ἴοο, τ Κίηξμβ8 Χχ. 13, 35, ἄς; 
4 Κίηρϑ 'χ ᾿,4. ΤὨϊ5 πλεββαρα 8 5[ΓἸΚΙΏΡΙΥ 
δἰ τιν ἴο [Αἱ οὗὨἨ [6 Δδηρεὶ, ἰϊ. 1.3. 866 δ'5ο 
1 ϑδ:η, χ, 18 δηᾶ |[05}}. ΧΧΙύ. 170. Ὑ8α Γοίοσς- 

Όῦ ΟΕ 5. ΓἹ. [ν. 6---ττ. 

Ἐργρί, ἀπά δγουρῃὶ γοιι ἕοστ οὐ οὗ 
86 Ποιις οὗ θοῃάδραε ; 

9 Απάϊ] ἀε]ϊνεγεά γοιι οι οὗ τῆς 
Παπὰ οὗ τε Ἐργριίδηβ, ἀπά ουὖἵ οὗ 
τῆς Βαπά οὗ 4}1} τῃμδῖ ορργεββεά γοιι, 
ἃπα ἄγανε τῃεπὶ οὐκ ἔτοπι δεΐογα γου, 
Δηἀ ρᾶνα γοιι {Πεῖγ ἐδηά : 

ΙΟ Απάϊ] 814 υηῖο γου, 1 4πηι τῃς 
ΓῸΚΡ γουγ Οοά ; “ἔδαγ ποῖ ἴῃς ροάϑβ οἵ “5 Κίη .7. 
τῆς Απιοτγίτεβ, 'π ὑγῆοβε ἰδπά γε ἀννεὶ]: ΤῈ τωρᾷ 
δυῖ γε ἢᾶνα ποῖ οδεγεά ΤΥ νοῖςα. 

11 ἢ Απὰ τἢεῖε οᾶπια δλη δηραὶ 
οὗ τὴε ΙΟΚΡ, ἀπά Δὲ ὑπάεγ δῃ οἂκ 
ὙΠ ΙΓ ἢ οὑδς ἱῃ Ορῆγδῃ, παῖ δεγέαίπεά 

Θῆςε ἴο Εχοά. χχ. 2 8 ρἰαΐη, ἀηὰ βΌρροβεϑ ἴδε 
Ροορίο ἴο βοῖλ ἴδ Ῥγορβεῖ δά άγοβϑεβ [656 
ὑνογάβ ἴο Ὀ6 ἔδυ αν νὰ [86 ἴοχῖ, οσ δὲ ἰοδϑῖ 
ψ 1} [6 Δοῖβ τεοογάσά ἰη [δῖ ἰοχῖ, 

10. δε «ἡνιογ 5.1] ΑὮ ΟΧΔΟΙΓΥ δἰσγη αῦ 
88 οὗ [86 πᾶαῆθ “;πογίίε, ἰηδιοδά οὗ ἴδε 
ΤΔΟΓΕ υ50}} πᾶς σπασηΐέε, οσσισα ἴῃ [οϑἢ. 
χχῖν, 15, 18. ὅ66, ἴοο, Οφη. χνυ. τό. ἰπ 
18. Ἐργρίδῃ πιοηυτηθηῖ8 οὗ ἘδπΊοβοβ 11]. 
Ῥα!εβίϊης ἰ8 οδι θὰ “τὴς ἰαηὰ οὗ Απιοσὶ. 
(ϑες νοὶ. 1. Ρ. 471.) Ῥοσμαρβ ἰῇ 1}15 οδβε 
ἃ 5Ρ6οῖδὶ ΓϑᾶϑοΟῦ ΤΊΔΥ ὃς ἰοιιπά ἴοσ ἴΠ6 ιι56ὲ 
οΥ̓ “»ιογῖε, 1 ἴῃ6 ρσορβεῖ ννὰ8 δάάσοββίης 
[οβ56 ννηο ἀννεϊξ ἰη ἴδε πηουπίδιηβ, ἤογο 186 
Δπλοσῖῖο8 ΤΠ ΘΗ͂Υ ἀννεῖῖ. 866 Οδη. χῖν!!. 22. 
ΤΗΘ6 ἰάοἰδίσε5 οὗ 16 Απιοσὶῖο8 ϑθεπ, ἴοο, 
ἴο πᾶνε Ὀδθη ῬγΘ- ΟΠ ΠΟ ΠΥ Δρομληδ ]6. 866 
1 Κίηρβ χχὶ. 11; 1 Κίηρβ χχὶ. 26. [{ 5βουϊὰ 
Ὀε οὐδεγνεὰ {μδᾶῖ {818 Ῥγορθθου, 8458 ἰξ ἰγᾶςθβ 
(6 ΤῊΙΒΟΣΎ οὗὨ [8γδεὶ ἴο ΤΠ6ῚΓ ΟΥ̓ 51Π58, 50 4150 
ἱπιηδίοεβ [86 ποςοβϑ τ οὗ τορεηΐδηςε δηά οὗ 
Ὀτοακίηρ ΟΗ {πεῖγ 58:5 --- βρθοί δ! 6 5ἰη οὗ 
ἰΔΟἸΔΌΥ ---ἃἂβ ΡΓΕΙ ΠΙΙΠΔΙΎ ἴο δὴν ἀεἸνεγαπηοα. 
[ἢ οχδοῖ δοοοσάδηςθε ἢ [ἢ8 νἱοῖν, Οἰάθοη 
ΟΟΙΏΙΏΘης658 ἢ5 νοῦ ΟΥ̓ (Ὠγοννίηρς ἄοννη [86 
Αἰἴᾶγ οὗ δαὶ, δηάὰ Ὀυϊαάϊηρ ὃν ἴδμα αἰΐασ οὗ 
[Ἐπ ονδῆ, νοσβθ5 24, 28. 

11. “μά ἐδεέγε εαριε απ αηροὶ, ἀσ..1 1ἰ 
διουϊὰ 6 τεπάεγοά, “διὰ [80 δι 9] οὗὨ [89 
Ἰοτὰ οδιλθ," ἄζο., 4511 15 ἰπ ἴῆς Α. . οὗ νοσβὸ 
12. 866, ΟἹ 11. 1. ΄οβορῆυβ Βεζο, ἴοο, ονδάθβ 
186 πιοηϊίοη οὗ 1ῃ6 δηροὶ, δπὰ ς8}}5 ἱξ. “ἃ 
Ῥῃδηΐδϑπι ἰῃ [ἢ 5ῃδρο οὗ ἃ γοιπρ τηδη,᾽ 

απ οαῖξ, Φ᾽. ἴἴ βμουϊὰ Ὁς, “180 οδκ," ἴῃ - 
ἀϊοδίίηρ ἴἰ 85 ἃ ψ)6]1-Κηποννη ἴγεα, 51}}} σἰδπάϊηρ 
ἰπ (ες ΨΥ ΓΒ ἀδΥ5, ἃ5 ἴμ6 δἱΐασ 01} ὉΥ͂ 
Οἰάεδομ 18 ἜἘχργεβϑὶγ δίαϊθὰ ἴο Ὀ6 'π σοσβο 24. 
Οοηίγαδί Σ Νίηρβ χὶχ. 4, Βοσο {π6 οογτοςῖ 
8 ἸΌΠΙΡΟΣ τες "ἢ οὗ ἴμ6 Α. Υ. 5 ἰη Ηοῦσγεν 
ὁπό ἸΌΠΙΡΟΙ ἴγεο. 

ἐπ Οῤόγαῤ, ἐδαΐ ῥεγίαὶπεά 10 ὕοαη ἐδὲ «Αδὲ- 
Ἐπνίίε.) Οοιάρασε ἴμὸ ἕοσπι οὔτπε νοτγὰ “ Αδὶ- 
Εζεῖῖς ἡ 18 τπδὶ οὗ “ Βεη]ασίςε ἢ ἴῃ Σ, 1ς. 
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πηῖο οδϑὴ τὰς Αδὶ-αΖγίίε : ἂπά ἢ18 
ΤΉ Ρ. τα, θοῃ 7 (ΟἸάεοῃ τῆγεϑμεὰ νμεαῖ ὈΥ͂ {ΠῈ 
42, ΟΔ]1οἀ 
Οεσσν 

ΉΗΦὉ. 29 
ἐαμα ὶϊ 19 

ννΏΘργεβ8, το ἢἰάς 2 ἴτοηὶ ἴ[ἢε Μι|ά- 
ἰδ ῃ τ68. 

12 Απά τῆς δηρεὶ οὗ τῆς ΓῸΚΡ 
ΔρΡρεαγεά υπῖο ἢἰπὶι, δηὰ 9414 ιπίο 
ἢϊπὶ, ΤΠε ΠΟᾺΡ ἐς νὰ πες, τῆου 
Γαρ ἢ πιδη οἵ νδίοιιγ. 

12 Απὰ ΟἸἰάεοη 8.14 υπῖο ἢ ϊπ), 
ΟἿ τὰν [μογά, ἰξ τῆε [κ᾽ δὲ γῇ 
ι.8, ὮΥ τῇδη 18 ἃ}1] τη 18 δε ]]θὴ 8 ὲ 
δηἀ ψῆσγα δε 411 ἢἷ8 πχίγδοϊες νῃὶςἢ 

ΎΒΕΙΟ νγὋϑ ἃποίμου Ορδγαμθβ ἰη Βεη)δΠΊη, 
7058}. χυ, 21; 1 δά. χὶϊ, 17. ΤῊ ΟΡ σδὰ 
γΥ25 ἰῃ Μδηδϑβϑθῖ, δῃὰ ννᾶ5 ἴδε υἱ]δρε οὗ [οδϑα, 
[Π6 Βοδά, ἀρραγθηίγ, οὗ ἴδε ἔμ γ οὗἩ ΑΡ]1-6 Ζεῦ 
{πν 24), ΌΙΟΝ ννᾶ8 οὐδ οὗ [6 ἔδυ ]ο5 οὗ 

Ἰἰοαὰ, ἴδ6 βοὴ οὗ Μαοδίγ, ἴδε βοὴ οὗ 
Μαδπδββοῦ (Νυτη. χχνὶ. 30, ΒΟ, ΟΥ̓ [ἴῃς 
1055 οὗ ἴῃς ἰεϊῖῖοσ Β ἰὴ τες Ηεοῦτον ἰεχί, 1 ἰ8 
ἰγαπϑέοττηθα ἰηΐο ὥεέσεγ, [051. χυἹἹ. 2). ἴῃ 
Ὑ}Ϊ}, 27, ΟΡὨγαὰ 18 οδ᾽]εὰ (ἢς οἰ οὗ Οἱάθοη, 
]οδβὰὴ ῥγοῦδοὶ Ὀείηρ το ἀεδά. [Ι͂ἢ ᾿ϊκεὲ 
ΤΩΔΠΠΟΥ γὸ μαναὰ ΟἸθθδὴ οὗ 840], ἴπὸ (Ὁ οὗ 
Ἀανὶά, ζο. Το ἱποϊάθηΐ οὗ [6 γεβῃίηρς ἴῃ 
πε ΠΟΘ ΡΓΟ85 ἰ5 {Πυϑιγαῖϊοα ΟΥ̓ 1: δ4πηι. ΧΧἸ]ΟΙ. 

12. “ρῤῥεαγεά, “ἢ 866 χὶϊδὶ. 3, 10, 21. 
ΤΠ δῆρεὶ ταῖρῖ πᾶν Ὀόθὴ ἴδετα σου 
δοίην νἱϑίῦϊθ, 88 ἴῃ (6 «856 οὗ ἴπε δηρεὶ οὗ 
τὰς 1 οτά Βεη ἢό πιεῖ Βαίδατα (ΝΌπι. ΧΧΊϊ. 31). 
ὅ66, ἴοο, 1 ΚΙ Πρ Υἱ. 17. 

ἐδε ον ἐς «υἱέ ἐδες. "ΤῊ 5 νν5 ἃ σοϊῃσηοῃ 
ἔοττῃ οὗ 5δ] υϊδίίοη (τὰ 11. .). Ηετο, μον - 
ΟΥΟΥ, ἰἴ 566 πὴ8 ἴο ὍΘ πιοζὸ οἵ ἴἢ6 πδίυγο οὗ δΔἢ 
ΘϑΟΓ!Ο σοηϊαϊπίπρ ἃ Ὀγοιηϊϑε. (ΟτραΓΟ 
Εχοά, 111. τ; [οδδ. 1. α᾿ 1[υ0Κὸ 1. 18. 

ἐδοι νηὶ δὲν γιαη Γ᾽ σαἱοιγ.] Κηονῃ ἴο ὃ6 
δυο ΌΥ Η τ ἴο σοι ἴδε δαΐυγα 15 45 πα κοὰ 
85 ἴδε ραϑβῖ, [δουγῇ 85 γεῖ ηοΐ Κηοόνγῃ ἴο Ὀ6 
δ ἢ ΟἸἾΠΟΥ ΟΥ̓ ΒΙπι56 1] ΟΥ ἢἷ8 σου, ΓΥΠΊΘη. 
Γοτρασο [86 5δεϊδζίοη οὗἁὨ [6 ν᾽ γρη ΜΑσΥ 
ῦονε εἰϊεά, [ψυΚὸ ἱ. 28, 30. 

18. Οδ! »» Τιογά, (5.7 ΟἸάδουῃ δά άγεβϑβοβ 
δῖπλ ψὰ σουτγίοϑγ, Του ρ ἢ ἱρποσγαηΐ οὗ ἢ8 
τοδὶ παΐυσο. Ὑῆὲ ΟΧίΓοσΘ ὈΪΓΟΓΠ655 οὗἁὨ [ἢ 6 
πδίϊοῃδὶ βυ θγηρ8 ὑπάον της Μίιάϊδηϊο οοςὰ- 
Ῥαϊίοη Ὀσγεδκβ ουξ ἴῃ ἴ6 ἴση ρίνεη ὈΥ ΟἸάθοη 
ἴο ἴδε ληρε}8 βαἰυϊδίίοη. Ηἰθ νογάϑ8, βυ 406 
845 ΠΟΥ ΕΓ ἴο {{π|68 ΟὗὨ ΡΓΟΒΡΟΓΙΥ͂, βεειηεὰ 
ἴο ὃς ἃ ΙΠΟΟΚΟΙῪ αἱ [86 ῥγοβϑθηΐ {{π|6ὰ, Βθη 
τ ννᾶϑ ευἱάθρηϊ ἴδ6 1 τὰ νγὰ8 ποῖ νὰ ΤΠ οπη. 
ομΡ. Ὠουΐ, χχχί. 17. 

αὐδέγε δε αἱ δὶς νηγαοίοσ, 5.1 Οὔβογνα 
τς ςσοηδίδηϊ τεΐεγεηςο ἴο [6 Εχοάιι5. Αδονοε, 
γΕΙ͂ΒΕ δ. 

ἐδε Σογά ῥαϊδ ζογηαξεπ 1..1 Οοτρ. 158]. 
ΧΙΙΧ, 14, 15. 

συ 5 685. ΥἹ. 
ΟἿ δι ειβ τοϊά τ185 οὗ, βαγίηρ, [14 
ποῖ ἴῇς ΓῸΚΡ ὑὕὑγίηῃρ ὃ5 ᾧρΡ ἤοηι 
Εργρτὺ υῖ πον τῆε ΓᾺΡ δδῖῇ 
ογβαίκεαῃῃ υ8ϑ, ἀπά ἀε]νεγεὰ 8 ἱπῖο 
δε Παπάβ οὗ τς ΜΜ|Ιάϊδηϊε8. 

14 Απά τε ΙΟκῸ Ἰἰοοκεὰ υὑροη 
Πἴτη, δηά 54]. (ο ἰπ τη 5 τὴν πιὶρῃῖ, 
δηά τῆουι 88ῃα]ῖ δβᾶνῈ [ϑ5γΓδεὶ ἔγοπὶ [Πε 
Βαπὰ οὗ τῆς ἱΜΜιΙάϊδηϊϊεβ: ἢανε ποῖ 1 
8βεηῖ τπεεὶ 

Ις Απά δε 84:4 υπῖο Πἰπι, ΟἿ τὰ 
Ιοτά, νβεγενν ἢ 5841} 1 ϑβᾶνα [8γδε] ὶ 

14, “πώ ἐδε Ζιογά Ἰοοξεά ὠῤοη ῥί»".}]Ὶ 1,1[6- 
ΓΑΙ, “Ἰαχποὰ ἰοσασὰδ 1πι," ἃ ρῆγαϑα ἀε- 
ποΐϊηρ ἔἕδλνουσ, ἴο Ἰοοῖς ρσγδοίοιϑὶγ (οννασγά 8 
ΔΩΥ͂ Οοη6. Ρ8. ΧΧΥ. 16; 2 581). ἰχ. 8. 

30 ἱπ ἐδὶς ἐδ νιἱσϑι.] Τῆδὲ στδοίουβ Ἰοοκ 
σοηξογγεά τητηοάϊαϊε σἴγεησί, Οὐτηρ. ΕΡ68. 
ν]. το; 2 Οὐον. χὶϊ οἱ ἰομῃ χχ. 2:1, 22; Δοῖϑ 
ἱ. 6, 7. ὙΤΒΟ οδδηῆρε οὗ ρΡῃγαϑο ἤτοπὶ “ [86 
δΔΏρεϊ οὗἩἍ [δὲ ΠΟΚΡ ἴἋἴο “16 1.0ΒΡ᾽ 15 σα - 
ΤΩΆΓΚΑΡΪ6. [τ 5, Βονενοσ, ἴῃ ΒΑΙΤΩΟΗΥ͂ τ]ὰ 
ννδαῖ Πᾶ5 Ὀδοη ποίϊοςορὰ «αἱ ᾿ἰ. τ, ἴα τ ἤθη 
ΤηΟββαρα8 ΔΓῸ ἀεὶ νογοὰ ὉΥ {86 δηρϑὶ οὗ ἴδ6 
Ιοτά, ἴη6 ἔογπι οὗ ἴπὸ σίδββαρα 5 48 ἰξ σοὰ 
Ηἰμλβεὶξ γοτα ἴηζ. Οομρ. ἔχοά. χῖχ. 
20 ψ Αςἴβ νἱ!. 18, δηὰ Βονεὶ. χχίϊ. 6, 7, 8, 
9,12, 16. ΤΕ δερίυαρ. σοηηυ 6 ἴπ6 ΡΒ Γα56, 
“86 δηρεὶ οὔ τῃὸ 1 ,ογά," τγουρβοιυξ, 

ῥᾳυε ποὲ 1 “ἐπὶ ἐῤες 7 ΟΟἸΡ. ἵν. 14; Υ. 30, 
ἄχε., ΠΕΓΟ, 45 Πόσα, ἴδε ἱηϊεγγοραίϊνε δά ἀ8 
βίγοηρία ἴο ἴδ6 δ στηδίίοη. ΕὉΥΣ 186 “επάϊηνσ, 
ἰπιρίγίης 4 νδιὰ Ἴσοπηπλβδίοη δηὰ ϑυδβιοίεηῖϊ 
Ῥοννεῦβ, Ἷορ. Εχοά. 11}. το, 14; [584]. χ]ῖν. 
26; ᾿χὶ. τ; νεῖ, ἴ.. 2; ΖΘΟ,. ἴἴ, 1ας Υἱ. 1ς ; 
Μαὶ]. 1. ας 1υΚὸ χ. 4; [οἢη χχ. 21; δηᾶ [Π6 
[ΟΓΏ ΑΡΟΒΤΡΕ, 85 δρρ δὰ ἴο οὐγ οτὰ, ΗΘ. 
δἰ. 1, πὰ ἴο (6 Τ Ννεΐνο. 

16. ΟΡ! »» 1ογά. Ἀδίμοσ, “"ΟΒ1 Του ἃ," 
88 ΥΕΥ56 22. ΤΒ6 ΑΟὟ. ζοϊ]] ον ίηρ ἴῃς δερῖ. δηὰ 
γυϊργαῖς ἴακοβ Ὧ0 ποίϊςθ οὗ ἴ6 οὔδηρε οὗ 
Ῥυηοϊιδίίοη ἴῃΏ τς ψοσγὰ “ΤΥ 1 ογὰ ἢ 848 
σοιῃραγοὰ ἢ γεῦβα τς. Βυῖ {πε σπδηρο ἰπ|- 
ΡΙ 165 86 δοκηον)εάρτηθης οὗ ἴδε Ῥούβοῃ 50 
δαάγοςθοα 45 “"ἴὰὸ 1οτὰ." ΟἸάδοῃ Ὧονν ρεῖ- 
ςεἰνοα τπαῖ ἴμ6 1, οΤὰ νν88 βρεακίηρ ἴο ἢΐπὰ ὉΥ͂ 
Η!8 δηρεὶ. 

«υῤρεγεαυδ «ῥαϊ] 1 παῸὺὲ Τιγ εἶ 45..71 ΟοτΡ. 
Εχοά. 111. 11, ΚὙΝΒΟ δὰ 1 ἴδαῖ 1 5βουϊὰ ρὸ 
πηῖο ῬΠΑΓΔΟΝ 9 δηά Εἰχοά. ἵν. 1-11. Οἰάδοη 
88 ὯΟ 44}}Πσαϊίοη5 ἰῃ αἰ πηβ6] ἢ, ΟΥ̓ ἸῺ 18 
ΤΑΥΛΊΪΥ ΟΥ {Ὑ|ῦε, ἔογ ἴῃ6 οῇῆςε οὗ βδνίουῦ ἴὸ 
ἢϊ58 Ῥδορίθ. “Μ {δι ἰδ 110 ῬΟΟΣΟΒΣ 
πῃ Μδιδθβοῖ, πὰ 1 δὰ ἴδ0 1086 ἱπ ΤΑΥ̓ 
Ζαῦοτ 6 ΒΟΌΒ6, 5 ἴ86ε [16 γ4] σεπάθσιηρ 
οὗ μ]8 νγοσάϑ, 

10. 1 «υὴ! δὲ «υἱἱ ἐδεε. ΤΊ βΆση 6 ΔΏΒΥΟΙ 88 
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ἐν δῦ, ὈΕΠΟ]4, τὶν ΠΑ ΠΪΥ ἐς ροογ πὰ Μα- 
ΑΝ ΠΆΒΒΕΝ, δηά 1 ὧἂγι ἴῃς Ἰελβῖ 'ἱπ ΙΩΥῪ 

Ι Ονυ, »εγαέ [οστῇ 
992ε»κπρ. 

ΤΥ Ἡςρ. 
ᾶ ξίιά ὁ, 
ἐλε ζοαξε. 

ἔλι μεγ᾿ 8 ἤουβα. 
1Ι6 Απά τε ἴΟἘἈῸ 8δἰά υἱπίο Πἰηπλ. 

ϑυγοὶγ 1 Ψ}}}] θὲ ἢ τῆες, ἀπά ποι 
8ῃιαῖς 8πι|ῖῖς τῆς Μιιάϊδηϊςεβ 48 οἠς 
ΔΗ. 

17 Απά ἢς 5αἰὰ υπἴο πηι, ΠΕ ποὺ 
[ᾶνε ἰουπά ρτγᾶςε ἱπ (ΠΥ βίρῃς, τπεῃ 
Βῆενν πιὸ ἃ 5ιρῃ πὲ ἴῃοι τἀἰκαϑὶ 
σἢ πηα. 

18 [)ερατί ποῖ Πεηςε, 1 ῥγᾶυ ἴπες, 
ὉΠῚ1 1 σοῖς ὑπο ἴπεα, δηά ὑτγίηρ 

ΤΩ 'ργεβεηῖ, δηά 8εῖ 2: ὑείογε 
τῆεε. ἀιά ἢς 544, 1 νν1}}} ΚΑΥΓΥ πη] 
ἴμοιι σοηλς Δρδίη. 

Ι9ο “ Απὰ ΟἸ΄άδοη ψεηξ ἴῃ, δπὰ 
τηΔ4ς τεδάγ ἴδ Κίά, ἀπά υπ]εανεηθά 

(αϊ είνεη ἴο Μοϑβϑοβϑ, Εχοά. 11}. 12. Ἐοὸσ ἴδε 
ἀοςίγης, ςοτρατγε ΖΕΟΒ. ἱν. 6; 2 ΟΟΥ. ἷγ. 7. 

Ω’ οπμό "μα5.}] ϑ8εὲ Χχχ. 1, 8; Νυχι. χίν. 1ς ; 
1,νϊξ, χχνὶ. 8. 

17. που 1 δαῦυε ζουπά 5γάαεο ἐπ ἐδ “ἰ}ι.} 
Α ρῆγαϑο οὗ γε ἤεαυεδηϊ οσσυσγτεῆσθ. ὅ8εὲ 
σε. Υἱ. ὃ; ΧΥΪΙΙ, 3; χίχ, 19, ἄς.; Εβ:. ν᾿ δ; 
ΥἹ]. 1; ΥἹἹ]. ς. 

ϑδδεαυ »ιὸ ὦ εἰρη ἐραΐ ἐδοιμ ἐαἰξεεῖ «υἱὴδ»»"ε.} 
Οἰάεοῃ ἀεβίγοβϑ βοπα δϑϑυγαηοα πα [Π6 
Τησϑϑαρο δὲ Πδὰ ι:ι5ῖ τοςοεϊνοα ννᾶϑ ἰἸηἀθοὰ ἔσοπὶ 
Οοά, δηὰ ηοΐ ἃ πιογὲ ἄγθατῃ οὐ ἀσ υϑίοη. Ηδ 
45..5 48 ἃ 85, νΟΙΒ6 18, 1[8δί [18 ΤΩΥΒΙΘΓΙΟΙ 8 
ὙΙΒΙΟΥ 5πουϊὰ (ΑΥΤΥ υηάογ ἴΠ6 οαἷκ ΕΠ Οἰάδοη 
τεϊυγηοὰ ἴο πἰπὶ ἢ ἢἷ58 οἰ 8 δηὰ οβουηρβ, 
ὙὮΟΣ (86 ἀΠρ6] Ῥγοπλ565 ἴο ἀο. [{{Π6 δηροὶ 
εδῖ οὗ Οἰἱἀδοη᾿β ργεϑεηῖ [ ννου]ὰ οὗ οουγβὲ ὃδ6 
ἃ Ἑσοῃοϊυδίνε ὑσοοῦ οὗ ἴδε σεδὶ Υ οὗ 1ἢ6 νἱβίοῃ. 
Οοτρ. [ομη χχὶ. 9-11; [κΚῸ χχὶν. 317-41; 
Αςῖβ χ. 41. [᾿ νουϊὰ 4150 Ὀ6 4 τοἴκοη οὗ ἢϊ58 
δοοάν!! ἴο Οἰάθοη. Οορ. Οθῃ. χνὶϊὶ. 3. 

18. Μ» ργειεηἹ. ΤΟ τννογὰ υ8εα τερυ Αγ 
(δου ποῖ Θχοϊ βίου, ΤῸ ἴῃς τηραῖ ἁπὰ 
ἀτίηκ οἴεσίης, ΑπΊοβ ν. 25. [1158 ἀοιυδὶο βθ6η56 
οὗ δὴ οδεγίηρ ἴο σοά, οὗ ἃ ρἱῆ ἴο πιδη, βιιϊϊ8 
(ες ἀουδὲ ἴῃ Οἰάδοῃβ τηϊπὰ 8ἃ5 ἴο ψῆο [15 
Υἱβίῖοσ πὐὶρας Ὀ6. 

190. ὕπίεαυεπεά εαξε:.1 Α5 Ὀοΐηρ τυ ο ἢ ΠΟΤ Ο 
αυΐϊςκὶγ Ὀαϊκεά. Οοπιρ. σε. χίχ. 1; 1 84π|. 
ΧΧΥΪ. 24; Εχοά, χίὶϊ. 39ς. “5 ερῥαῤ, ᾿σοῃ- 
(ΔΙ ηἰὴρ 3 “εα' ΟΥ̓ τιοαμΓες, ΜΝ88 τἰὴ6 αΟΔΠΕΙΥ 
οὗ ΠΟΌΣ ΘΟΠΊΠΟΠΥ͂ ιἰἰιϑεἀ αἴ οηθ δακίηρ (Οςεη. 
ΧΥΙΙ. 6 ; 1 ὅ4πι. ἱ. 24; Μαῖϊ. χὶν. 13), Ὀυζ, οὗ 
ΟΟυγβα, νν88 ΤΟΝ ΠΟσῸ ἴθΔὴ ΟὯδ ὈΘΙΒΟΏ 
ἙςουἹἱὰ οαΐ δῖ 4 τηϑ].. Αἢ οἵγοσ, οὗ νης ἢ 
{ποτα ΨΕΙΘ τὸ ἰῃ 8ηῃ δρἤδῆ, ννᾶ5 ἴῃς ἀδ]] 
υδης 7 οὗὨ τρδῆηδ ἔὺσ οδοῖδ ρεΐβοῃ (Ἐχ 
χυΐ. 16). 

ῦ 5 ΟΒ5. Υἱ. [ν. 16---ὯἹ, 

οδΚαεβ οὗ δη δρῃδῇῃ οὗ ἤουτγ: {πε Ηεβἢ 
ἢς ρυῖζ ἴῃ ἃ δδϑβίςεῖ, ἀπά ἢς ρυῖϊ τῆς 
δγοόῖ ἴῃ ἃ ροῖ, δἀηά ὑὕγοιρῃς ἐξ ουἵ 
ἀπῖο δίηι ὑπάεγ ἴπ6 οὐκ, ἀπά ρῥτγε- 
βεηϊοά 72. 

20 Αμπά πε δηρεὶ οἵ Οοά 8.4 
πηῖο δίπι, ἼΆκε τῆς βεβὴ δπά τῆς 
ὉΠ]εανεηθά ςακεβ8, ἀπά ἰδγ ἐδεπ ἀροη 
[ἢ!18. τοςϊς, δπά ροὺυγ οὖ τῆς ὕγοιῖῇ. 
Απά δε ἀἱά 8ο. 

21 4 ΤΠεη πε δπρεΐ οἵ τὴς [ΚῸ 
ρυῖ ἔοσῃ τῆς επά οὗ τῆς 51:28 τῆδι 
τοας ἴῃ 8 Παπά, δηά τοιςμεά τῃε 
βεβὴ δηά τῃ6 υπ]ελνθηθαά Τοακαβ; ἂδπά 
ἴΠπεγε το86 ὕρ ἔτε οιξ οὗ τῆε τος, 
ἀπά ςοηϑυπηεά τἢς ἢἤεβῃ δηά τῆς υπ- 
Ἰεανεηθά Ἵαῖεβ. ὙΏδη ἴῃς δηρεῖὶ οὗ 
τῆς ΠΟΚΡ ἀεραγίδά ουὲ οὗ ἢΪ5 5! ρῃ. 

γε εηΐταῖ 1.1 Α ποσὰ δϑρεοα!γ, [δου ρῇ ποῖ 
ΘΧΟΙ δἰ ῖὶυ, ῬΓΟΡΟΣ ἴοσ οἴεγίηρϑο ἴο σοά. ὅ86ε6 
ΑΙΆΟΒ Υ΄ 25, ΏΟΓΕ ἴδ. 6 84π|6 "νοσά 15 γεηάδεσεὰ 
οὔεγεά. 

4Ο. {72ε απρεὶ 9. Οο4.1] ΤΠ οἤδηρο οὗ ἐχ- 
Ῥγεβϑίοῃ ΠΌΤΩ “ δηρεὶ οὗ ἴῃ ΓΒ" ἴο “ δηρεῖ 
οὗ Οοά’ 18 σοσρασκαῦϊε. δὅ66 ϑΟΥΒ65 11) 12, 21 
ἔν 06), 22, 8ηὰ (Π6 υδὲ οὗ “ἴπε ,.0Β0᾽ 
του [86 σδδρῖοσ, ἐχοθρὶ ΤΌΤ υεσϑε 36 ἴο 

γοΓΞα 40. 

αν ἰδόρε ὠοπ ἐδ: γοοζ. ΜΝ ἈΪοἢ που] 
ΒΕΙΨΟ ἴῸὉΓ Δῃ δἰἴασ, χὶ!Ἱ. 19, 20. 

Ῥομγ ομέ δὲ ὀγοὶ ὁ 1{ὑΛαϊῖ!Ο.Β ΕΓ ἃ ΥΟΣΥ͂ 
δποϊθηΐϊ ἴοσῃῃ οὗ οὔἴἶοτγίηρ. ἴῃ Οδη. Χχχυύ. 14 
ν6 τοδά (μαϊ ἰάοοῦ 8εῖ ὉΡ ἃ μι Αγ οὗ βἴοπο, 
δΔηά φΡουγτεὰ ἃ ἀτίηκ-οὔετγίηρς ἰβόγθοη, δηὰ 
Ῥουτγεὰ 01] Βεγθοη. ὍΤδὸ ἀγηκτοογίηνβ. οὗ 
νῆα υηάοῦ πὸ 1, ονις 8] ἰαᾶνν νοῦ δοωγεάὶ 
Ὀροὴ ἴδ6 αἰΐϊασ, Εχοά. χχχ, ο: δηὰ ἴ86 54Πὶ6 
νγ8 ἀοῃς ἴῃ ἴδε ἰάἀοϊδῖγουβ 56σνὶςεβ οὗ ἴῃς 
1ενν8, [54]. ᾿νἱ]. 6 ; θγ. υἱῖ. 18; χὶχ. 11; χΧχχὶϊ, 
219: χὶῖν. 17, ἄς. ΕΖοκ. χχ. 8. Βυῖΐ ννὸ αἷ9ϑοὸ 
τεδά οὗ ᾿ἰδαϊίοηβ οὗ ννδῖεσ, 85 τ ϑ8π|. Υἱ]. 6, ὈΥ͂ 
ΘΑΠΊῸΕΙ ; 2 854π|. ΧΧὶ. 16, ὉΥ αν! ὰ, δηὰ ροῦ- 
δδρ8 ὉΥ ΕἸ] ἢ, τ Καὶ ηρ5 χυΣ. 32. ΤΣ ρουγσ 
ἴηρ οὗ ἴδε Ὀγόῖῃ προ ἴῃ6 γος κ νγᾶ5 εὐ θΠΕῪ 
οὗ ἴ!6 πδίυγο οὗ 4 ᾿ἰθαϊΐοη. [ἴ πιρῆΐ 150, 
Ἶἰκεὸ (186 νναΐῖοσ ρουγθὰ ὉΥ ΕἸ} ὑροὴ δὶς 
ΒΔΟΙΙοΘ, τηᾶκὸ [6 πκίγαςϊς οὗ ἴπ6 ἔσο 1ῃδῖ 
ςοπϑιιπγχοὰ ἴΠ6 5ΔΟΣΊ ἔσθ τΏΟΣΕ ἀρρᾶσγοηῖ. (ΟΡ. 
21 Μᾷδος. ]. 21. 

4]. Τὸε “147. Η8 ἀρρθοάγδῆος νῦᾶβ ἴπδξ 
οὗ ἃ ἰγάνε]εσ, δ. χχχίϊ. το; ἔχοά, χἥ, σὲ: 
Μαῖῖ, χ. το. 

ἔδεγὸ σοῦ μὸ ἥγε, 5 ..} Οομρ. ἱνενιξ. ἰχ. 24; 
1 ΟἾγ. χχὶ. 26:  Οδγ. υἱῖ. αἱ; 1 Νίηρβ χυϊὶὶ, 
24,38; 2 Μαος.ὶ, 19-22, 32: 1]. το. 



ν. 22--Ἱ. ΦΌΡΟΒ 5. Γνἱ. ΠΣ59 

22 Απά ψῇἤεη (Οἰάεοη ρετοεϊνεοά 
[πΠδῖ ἢε τῦδε Δη δηρεὶ οὗ ἔπε [ΟΚᾺΡ, 
ΟἸἰάεοη 844, Αἰαβ, Ο [μοτά αου! 

“Ἐχ.33. ἀογ δεζσδυθα 1 ἤανε δεεὲπ πη δηρεὶ 
«ἢ, 13. 6, Οὗ ἴῆς ΓΟΚῸ ἴσο ἴο ὥϑβςα. 

223 Απὸ [πε [0 ΚΡ 5δἰά υπῖο Ἀϊηι, 
Ῥεδος δὲ ὑπῖο ἔδεε; ἔξαγ ποῖ : ἴδοι 
8ῃαϊτ ποῖ ἀϊδ. 

24. Τπεη ΟἸάεοη δι δὴ αἷταῦ 
ἴΠεγα ἀπο τῆς ΓΟΚΡ, δηά οδ]ϊθά ἰτ 

ὑτμαι ἐς, ̓  ]Ἐ Βον Δ} -8ῃδίοαι : ὑπῖο τὴϊ8 ἋΔΥ̓ ἰξ 
"εὐά Ασα. ἐς γαῖ η Ορῇῃγδὴ οὔ ἴῃς Αἱ -ζυίζεβ. 

25 ἢ Απά [ἴτ σπιὲ ἴο ρ488 τῆς 
δᾶπι6Ὲ πἰρῃς, τῃαῖ τῇς Ι͂ῸΚΡ 8αἰά 

υηἴο Πίηι, ΤΆΚΕ ΤΥ ἔδιμετ᾿ 8 γοιηρ 
θυ ]]οςΐκ, 'ενεη τῆς βεσοπά δυ]]οςΐκς οὔ! Οτ, «νά. 
βϑενθῃ Ὑθδγβ οἷά, δπά ἤγουν ἄοννη 
τη8 αἰϊαῦ οὔ Βαδδὶ τπδὲ τὴγ ἔδιμεγ 
Πλῖῃ, ἀπά ςιις ἀοννῃ [πε σγονε τπδῖ 
ἐς ὃγ ἰξ: 
"Ὁ Απὰ δι] ἃ δπ αἰταγ υπῖο τῆ8 

ΓΟΚῸ ἴῃγ οά ὑροη τε ἴορ οἵ τῇ Ϊ8 
ἴγοςκ, "ἴπ τῆς ογάεγαά ρίαςε, δηά ἴδε "εν. 
τῆς βεοοῃά δυ]]οςοῖς, ἀπά ΟὔΕΥ ἃ δυγηῖ βάκεν. 
βδογίῃος νν ἢ ἴῃς ὑγοοά οὐ {πῃ βγονε " τ, ἡκαν 
γνὨις ἢ τῆοιι 5Πα]ς οὐζ ἀοννη. μέρ ἐξ 

27 ἼΠεη ΟἸάξδοῃ τοοῖΐς ἴεη πιεη οὗ 
ἢϊς βεγνδηῖβ, δηά ἀϊά δ5 τὴς. ΓοκΡ δά 

ὯΔ. Οἰάεοη βεγεείυεά, 5. 866 ΧΙ. 21. 
αἰας, Ο Σογά Οοά] Οὐοτῃρ. [οϑβῆ. υἹ]. 7. 
δειαιμς 1 βαῦε “πη απ αηρεὶ 9 ἐδε Ζογά, 

Ὅ'.) ὙΠ ῖβ ραββᾶρε 8 β.ΓΙ ΚΙΠΡῚΥ Κα Οεη. 
ΧΧΧΙΙ. 306. ἴῃ Ὀοίὰ οὗ {᾿π6πὶ [π6 ποίίοη [δαὶ 
1 νὰ ἀδαῖι [ῸὉΣ τρογίδ] σδη ἴο 8εὲ6 Οοὰ 8ρ- 
ῬΟΔΓΘ οἰεαυγ. Οομρ. Εχοά. χχ. 1:ο; χχχῇδ. 
20; [υἀξ. ΧΙ, 22; [54]. νἱ. ς, 7: [ὑκὸ ν. 8; 
]οδη ]. 18. ΤΕ 88πῖ6 ὨΟΓ ΟἹ ρου δ] θά διηοηρβὶ 
16 Βεδίμθῃ. 

48. Το Σογά.)] ΑΒ ἴῃ ὙΟΥΒΕΒ 14, 16, ἰηδιολὰ 
οὗ δὲ απρφεὶ οὗ 1δὲ 1 ογά, 
εαες δε ὠἰπίο ἐῤεε, αγ ποὶ, Ὁ. Ιὶ ἀοο8 

ΩοΟΐ ΔΡΡΘΑΣ, ΠΟΥΔΙΏΪΥ, ἩνΒΟΊΠΟΥ [Π686 ᾿ψοσάβ 
Μεγ υἱτογεα ὃὈγ [Β6 δηρεὶ, ννβο ννὰ5 ΠΟ ἸΟΏΡΟΣ 
γἹ5:0]6, ΟΥὁ Οἴβοσνγϑε σοσῃηπηλιηϊςαῖοά ἴο Οἰάδοη. 
Οοχήρατγο, ἴον ἔπε ἴοστῃ οὗ δά ἄγεβ8, σθῆ. χν. ὺ : 
ΧχΙ. 17: ΧΙ, 11; λδη. χ, 12, 19; Μαῖϊ. 
ΧΧΥΙΙ. ς; 1ἊἀΚὸ 11. το; χχὶν, 36:58; [ΟΒη χχ. 
21, 26. 

24. Οἰάξου δι απ αἰαν, Ὃς Νοῖ ποοοϑ- 
ΒΑΤΊΪΥ ΟΣ 5δοσῆςεβ, θυϊ 45 ἃ πιοηυπηρηΐ, |Κὸ 
[πὲ οὗ [6 ἰγαπο᾽οσγάδηϊς {Ὑδ68, [οδβῆ. ΧΧΙΙ, 28. 
ΟἹ άεδου β ἡδιηϊηρ ἴμε δἰΐασ ννῃϊσῖὰ 6 01], ἴῃ 
ςοτητησπιογδίίοῃ οὗ [πε ννογάβ οὗ βεᾶςθ βρόκθῃ 
Ὀγ {πὲ δηρεὶ, 18 γΕΓῪ βί πᾶν ἴὸ τνῆδί ννὸ σοδά οὗ 
ΑὈγδδδτα ἰπ Οεη. χχὶϊ. τ4 (ςορ. χχνί. 24, 25), 
πὰ οὗ Μοβεβ, Εχοά. χυϊὶ. τς, ἤθη Βα ἡδπιοὰ 
[86 4|ἴὯ΄ εδουαϑ πὲς... 

“10 ἐδὲ᾽ ἄαγ, "ς-.1ὺ 866 ποῖδ οἢ νεῖβο ΤΊ. 

425. Τὸν τα»ιὸ αἷρδί.] ΟΟτΊΡ. Υἱῖ. 9. Ν᾽ Ἰβίοῃβ 
ἴῃ [86 ηἰρδῖ ννεσε ἀπιοηρ [86 χοσοχηϊζοα πιοάθ8 
οὗ ἀἰϊνίης τενεϊαϊίομ, ὕδῃ. χν. 1, 5: χχ, 3; 
ΧΧΥ͂. 24; ΧΧΥΪῚΪ. 12:15; ΧΧΧΙ, 11, 24, 29: 
ΧΙ]. 2: Νυπι. χίϊ, 6; [οὐ ἱν. 11; 2 841). ΥἹ]. 4; 
1 Κίηρβ {]. ς, ἄς. 

ἐδε “ανῖὸ πίσ δι.) Μροδῃβ ἴδε ηἰρῃϊ οὗ [86 ἀΔΥ͂ 
οὐ ψ πο οἢ ἴμ6 Δηρ6} δρρεαγεὰ ἴο δἰπι. Οοσηρ. 
Οεη. χχχὶ!. 11. 

ἔσεπ, Φ᾽ι! Ἀδίδοσ, 45 ἰὴ [6 τηλγρίη, κ δὴ ἃ," 
ἴος ἴνο Ὀυ]οςκΚ8 δθεῖὰ ἴο δ6 βροκθη οἵ, ἐῤε 
7ομη ὀμἐοοξ, ἀπιὰ ἴῃ6 σευεν γεαῦ οἷά δωῤϊοεξ. 

ΤῊ Ἰἰάδουγ οὗὨἩἉἁ δοῖδ πουὰ Ὀ6 τοαυϊγοὰ ἴῸσ 
ΟΠ Πρ ἀοννῃ δηὰ σοπιονίηρ ἰὰς δἰίασ οἵ Βδδὶ, 
δηὰ ἴῸὉσ ὑσγϊηρίηρ ἴῃς τηαίοσιδὶβ ἔοσ 0] ἀϊηρ [ἢ 6 
ΑἸΔΣ οὗ Ϊεδοναῖ. [1 18 τπουρξ ΟΥ̓ ΤΩΔΗΥ͂ 
θοῖὰ [εἐννϑῃ δηά Ο γίϑιίδη Ἴοτζηπιθηϊδίουβ, 
ἴτοπι ἴμε βᾶτηε ὑνογάβ δείῃρ υϑοὰ (ἰῃ ἴδ 
Ηδεῦγον), οὗ ἴτε Ὀυ]]οοκΚ “ΠΟ 15. ΤΕΥ 
Δι μετ 5, δηὰ οὗ [ες δἱΐδσ οὗ Βδδὶ “ ννὶςἢ 18 
ΠΥ ΙΒ εΣ 5," (Βαϊ τς Ὀυ]οςΚ ννᾶ8 ἀοδιηεὰ 
ἴοὺσ δὴ οἴἶοσίηρ ἴο Βαδὶ. 

ἐδεγονε.) Ἀδίδεσ, ΚΒ 1Δ01," [6 νγοοάθῃ 
ταρε οἵ Αδβίάσίε. 866 ῃἠοΐα οἡ ἰ11. 7. 

ὁγ 4.1 Ἡξεδ. ὠῥοι ἐϊ. 
46. Τὶς γοελ. Ἡοῦ. “1816 ζοχῖσοδα," (᾿ς 

ο45116 οσ εἰϊδάοὶ οὗ Ορῆσγδῃ. ΟΡ. ἰχ. 51. 
ΤΙ5 νου]ὰ Ὀὲ [86 τηοϑῖ Ἴσοπβρίςιοιδβ ρἷδος ἰπ 
ΟΡΒΓΔᾺ ; ν᾽βϑιθ] 6 ἴο 411, δηὰ Ῥγοῦδθὶῦ οἷοϑε ἴο 
ὙΠΕΤΟ ἴΠ6 δἰᾶσ οὗ Βδδὶ ὍΕ βἰοοά. ΟομΡ. 
ἶχ, .466.6ΎἩ. ὝΒΕΓΕ 5 ποίϊβίην ἴο ἰἀεηι ἘΕῦ τἢς 
“ ξοσίσεββ᾽ ὑἱ [6 “σοςκ," τηρηποηδὰ ἴῃ 
γεῖβϑ6 20. 

ἐπ ἰδὲ ογἀεγεα ἘἸΆκεῚ ΤῊΝ 8 ἃ ας] εἐχ- 
Ργοϑϑίοῃ, δυῖ [ἃ 8 [οἰ Υ ὈΪΥ οογίδίη τμαΐ ἴδ6 
Ῥαϑϑᾶρε οὐρῃῖ ἴο δὲ τεηδογεά, “ Βυϊὰ δι 
δΔιίασ, ἄς, ἰῇ [19 πιδίοσὲβὶα," [116- 
ΓΑΙ, “6 νοοά ἠαίά ἐπ ογάφγ " (σοτηρ. Οεη. 
ΧΧΙΣ, 9: 1 Κίηρβ χυῇ!. 21), δῖ, νἱΖ., τυ αὶ οἢ 
ἣς νουϊὰ δηὰ τοδαῦ ἴο Βαπὰ ἰῃ ἴῃς αἰΐδγ οὗ 
Βδδὶ οὶ μ6 νγᾶ5 ἴο ἴσον ἀονγῃ. Α δἰ πλϊαγ 
(γδηβδοίίοη 8 σεοοσγάεά,  Κιηρβ χν. 22, ἴῃ 
ὨΘΑΓΙΥ ἴ8Π6 Βατὴ6 Ἰνογάϑ. 

ἐδε «υοοὐ 97 1δεὲ σγουε. [ἴ 5Βουϊά δ6, “1 Ὰ9 
(δΙοςκβ οὗ τψοοὰ οὗὁἨὨ τΓὉἈ6 ἰὰο]," ὁ... τῃς 
ἱπιᾶρο οὗ Αϑίαγία.: ὅΤδο οοτηπηδηά ὥτοπὶ Οοά 
ΗἩ Ἰ ϑε] ἴο Ὀυ11 ἃ δὴ δἰΐδσ, δπὰ ϑαοσίβος ΠΡΟᾺ 
1ἴ, 15 τευλδσκεα Ὀγ 186 [οννϑὰὰ σοιησηθηΐδίοῦβ 
8ἃ5 ΟΧΙΓΔΟΣΟΪΠΑΤΥ. [ἰ 18, Πουν ΟΣ, δηδίορουβ 
ἴο ΕἸ }7}4}}5 βδοσῆςε ἴῃ τ Κίῃρ8 χυ]ὶὶ., δηὰ ννᾶ8 
ἀουδῖ]658 οδιιϑεὰ ΟΥ̓ ἴῃς Οχίγδογαϊ ΠΑ ΣῪ αἶγας 
ουπηϑίδηςε οὗ (δες ἀείδοϊίοη οὗ ἴῃς [5.86 }168 
ἔτοπι ἴΠ6 ττόγϑῃΐρ οὗ [6 ἴσυς σοά. ΟΘϑΙΌΪΥ, 
ἴοο, (6 Μιάϊδηϊΐϊο ἱπναοίοη παά τηδάθ [δ 6 
ΜΟΣΒΕΪΡ δ 58110 ἱπῃηροβϑίθ]ς δὲ [815 {{π|6. 



16ο 

δα ἃ υππῖο Πΐπὶ: δηά .0 ἴξ νγ28. δθοδι86 
δε ἐεαγεά ἢἰβ ἔδίῃεγ᾿ 8 πουβεῆοϊά, δηά 
[ῃς πιεη οὗ τῆς ςοἰἴγ, τας ἢς σου ]ά 
ποῖ ἀο 2} ὈΥ͂ ἀλγ, παῖ ἃς ἀϊά ἐξ ὉγῪ 
ηἰρῃῖ, 
ὃ 4 Απά νδεη τῆς πιεη οἵ τῆς 

ΟἷΌ ἅἴοβε δαὶν ἰπ ἴπε πηογπίηρ, δ6- 
Ποὶ ά, τῆς δἱταγ οὗ Βδδὶ ννᾶ8 σδϑὲ ἀοννῃ. 
δἀηὰ τῃ6 ρονεὲ νγὲὰ8 οὐΐ ἀονγη τδδῖ 
τας ὉΥ ἰξ, ἀπά τἢς βεςοηά διυ]]οςῖς 
γγ8 οἰξεγεά ὑροὴ πε δἰϊαγ ἐἠσέ τυας- 
δ011:. 

29 Απὰ {ΠεΥ 8214 οὴς ἴο ἀποίδετ, 
Ὗνηο μιαῖῇ ἄοπε τῇϊ9 τσὶ Απά 
δ η ΠΟΥ οπαυϊγεά δηά δβκϑά, {ΠΥ 
844, (Υἰάδοῃ τῆς 8οὴ οὗ [οδϑὴ ἤδιὴ 
ἄοπε {ἢ ]5 τῃϊηρ. 

ΦΌΌΟΒ5. ΥἹ. ἰν. 48--- 34. 

ἢς Βα ουὐξ ἄονγῃ ἴῃς ρτονε παῖ 
«τυας ὉΥ ἴϊ. 

21 Απά Ϊορϑῃ 8αϊὰ υπῖο 411] τπδὶ 
βἴοοά δραίηϑε ἢϊπι, 1] γε ρῥ]εδά ἔογ 
Βαδὶ ὃ Ὑ}}} γε βὁᾶνε Ηἰπιὶ πες τῆδι 
Ψ}]1 ρ]ελά ἕογ πίπι, ἰδεῖ πὶ δὲ ρυΐζ 
ἴο ἀεδῖῃ ὙἘ15ὲ 2ὲ ἐς γε τηογηΐηρ : 
1 6 δὲ ἃ νοΐ, ες πὶ ρ]εδά ἕ; 
᾿ἰπΊ56 1, θεοδιιϑε ομε ἢαῖῃ οδϑῖ ἀοννῃ 
ἢ 18 δἰζδγ. 

2 Τμεογείογσα οἡ (παῖ ἀδὺ ἢὸ 
οα]]εὰ πἰπὶ [εγυρθαδὶ, βαγίπρ, [,εῖ 
ΒΔδὶ] ρίεδλά δραίπϑε ἢἰπι, εσδυβε ἢδ 
Πα τῆγοννῃ ἀόνγῃ ἢ 8 δ] [δγ. 

22 Δ ΤΒεη 8ἃ}} τῆς Μ|άϊαηίτε8 δηά 
ἴἢε Απλδ] εἰκῖτεϑ δηὰ τῆς Το] άγεη οὗ 
[6 δαϑὶ ὑνεῖε ρδίῃεγεά τορεΐπεγ, δηά 

20 Ἴδη τῃ6 πιδη οὗ τπ6 ΓΟΙΕΥ 5414 
υηῖο Ϊολβῃ, Βτίηρ οὐ τ 8οη. τῇδι 
ἢ6 ΠΙΔΥ ἀϊε: Ὀδεοᾶυβα ἢ6 ἤδίῃ οδϑὶ 
ἄοννῃ ἴδε δἰϊαγ οἵ Βδδὶ, μά ὑεοδυϑε 

νγεπῖ ὀνεῖ, ἀπά ρος Πα ἴπ ἴῃς νἈ]]ΕΥ, πα, 
οὗ ]εΖτεεὶ. εἰρ( Ἀφ. 

34 Βυὲ τῆε ϑρίπε οἔ τὰε ΤΟΆΡ ὁ Νυαι τος 
Τρδηχα ὑροη ΟἸάδοῃ, δηά ἢς ὅδ ]ενν ἐ. 3. .7. 

7. Ηἰ ζει δεν: ῥοιμεδοί 4.1 ἘἈίδοτ, ΚΒ 9 
Βουδ89 οὗ δὲβ 7δίμοΣ," 2.46. ἴα ΑὈἱ6Ζ- 
Τἰῖ68. 566 ὕΟΙΞΟ 15. “"Ὑ7ῆο δοιι56 οὗ ζδί μου " 
νν88 ἃ 5: αν βίοη οὗ [πὸ {τὶ ῦς, ΝΌτΩ. ἱ. 2, ἄζο. ; 
1}. 15, ὅἄζο. ; 1 ΟἾγ. γν. 18; ΙΧ. 9, ζο. Τἢο 
τιοπθοη οὗ [86 “ πχδὴ οὗ [με ΟἿ " ὈΥ [86 5:46 
οὗ ΟΙἹάξδοῃ 5 “(πο γ 5. Βοιιδ6᾽ 5ιρρεβίβ [Π6 
ῬΓΟΡΑΟΙ ΠΥ οὗὁἨ {πεῖγ Ὀεΐῃρ ἃ τεπηηδηΐ οὗ 86 
Οδηδδηΐϊῖϊε ρορυϊαῖίοη. ὙΠΟΓΕ νγα5 οὐ! ΘΠ Ὺ 
ΒΌΓΟΒ ἃ Γειμηδηΐ ἴῃ δ θο μοὶ (566 χ. 28), δηὰ 
ἴῃ νΈγβο 28 {ΠΟῪ ἌΡΡΕΔΣ 48 ἴμ6 8ρεςῖδὶ ραίγοῃβ 
οὗ Βα8] “ΟΣ 5 ἢ]. 

48. Τ 5 σογβα πΏρ]165 (Ππαὶ [6 ΔΙ[ὯΓ οὗ [δ 6 
Ιιογὰ ννὰ8 Ὀυ1}} ποᾶσ ἴπ6 5ἰἴα οὗ [86 δἱἴασ οὗ 
ΒΔ]. 

80. Βνίηρ οὐ] ὍΤΠο ρἤΓᾶ56 ὈΓΟΡΟΓ [ὉΓ 
Ὀτηρίηρ ἃ ΟΣ πλϊηδὶ ἔοστἢ ἔοσ ὀχεουΐίοη, σθῆ. 
ΧΧΧΥΠΙΙ. 24; (ὀγίπς δὲν ὥογιδ, Δ. Ν.), τ Κὶηρβ 
ΧΧΙ. 10,13; (οαγγν δίρι οἱἱ, Α. Ν.), 2 Κιὶηρ5 χί. 
15. ΘοΡ. Ϊοδη χίχ. 16; 1ὑκὰ Χχῆδ!. 26. 

81. ἔτοχῃ ἴπε θο]ἢ658 οὗ [οΔ5}} ἰὴ ἀείεηά- 
ἴῃ []5 50ῃ, [ἰ 15 ΘΙ {παὶ [Π6 τ) ΟἹ οὗ [86 
ΑδΙ-ΕΖγιῖ68 βιἀδὰ νυ πὶ ἀραίηϑὶ “ (6 ἤθη 
οὗ ἴδε οἰἴγ,᾿ ἀπὰ δἰγεδάγ εξ ἄγαν τονναγαβ 
Οἰάδοῃ 85 {ποῖὶγ πδιϊοηδὶ δπὰ το]! ρίουβ ἰθδάοσ. 
566 ΨΕΙΒ6 34. [οδϑἢ ΔΡΡΘδΥ5 45 ἴπε Ἵῃ]οῖ πηδρ]5- 
ταῖς οὗὐ Ορῆγαῆῃ. ὍὕΤῃὸ νογάβ ἐδαὶ «“ἱοοά 
αραΐπεί δὲν, ΤΑΥ͂ Ὅ6 ΘαΌΔΙΪΥ τε }] γεηάεσγοα 
ἐῤαὶ “Ἰοοά ὀδεΐογε ῥί»ι, νἱ 2. ἴο ῥ᾽ οαδαὰ Β481᾽8 σδι5δ 
δοΐοσγε δϊπὶ 45 ᾿υάρο, δηὰ ἀεσπηαηά [ἢς ἰδ οὗ 
Οἰάεφοη: ἴδε βδαπὶὲ ννοσάβ ἀγὸ γοηδογρὰ αδἵ 11]. 
19, ἐδαὶ “ἰοοά ὁγ ῥί»ι. Οτ ΠΟῪ πὐρϊ Ὀς τοη- 
ἀογοά, αἰ ἐδαὶ τἱοοά μὸ 7ὸγ δίνι, νἱζ. ἴοσ Βαδὶ 
(45 ἴῃ ζδῃ. χί!. 1), ἴο ρεδὰ ἔοσ δἴπι δῃὰ βᾶνὲ 
μἷπ, 

ΡΩΙ γε ῥίεαά, Φο'ε.3 «υἱ}} γε “αὐε Ῥ ἢϊ ὍΒδ 
ΟἸΏΡ 4518 18 ΠΡΟΏ - γέ, 88 ἸΏΒ 88 ἴο 54Υ, Ὑγιδῖ 
διυιϑίη658 15 1 οὗ γουγ5) 

382. Ἧ εαἰϊεά ῥὶ»ι.1 Νιοῖ οαϑὴ, δυΐϊ ἱπ ροτ- 
ΒΟΏΔΙΪΥ, Θαυϊναϊεηί ἴο ἴπ6 ραδβϑῖνε “δ ννᾶβ 
οδ]οὰ " «“εγμόδαα!, 15 Ὀεϊηρ ἴ86 ῬΟσβοῦ ἀραϊηβῖ 
ὙΠ οσ 1 ννὰ8 ρορυ τὶν 5αϊὰ πὲ Β44] τηρεῖ 
δίγινο. [Ι}ἢ 2 84Π|). χὶ. 21, ψγὝὸ ἢηά 4 ναγίδίιοη 
οὔ 1158 παπηθ, [ΕᾺ ΒΒΕΒΗΕΤΗ, ὃΥγ 5υ δϑετυϊτίης 
Βεββεῖι-Ξ Βοϑββεῖῃ, “δαρις, ἴοσ Βδα]. (οπιρασο 
[5}}-θοβηεῖ δηὰ Μερῃ οϑμοῖ, 2 ϑδτη. ἱὶ. 1ο ; 
ἰν. 4, ἢ 858-848] δηά Μεγ δ-θδδὶ, τ ΟἾσ. 
Υ͂Ἴ]. 11, 34. 

33. ΑἍ δ ἐβἢ Ἰηνδϑίοη, δηὰ 86 1δϑί, οὗ Μ|Ιάϊ- 
Δηϊζε5, Απηδὶο κιῖοβ, αηὰ Αγαὺβ (σεσβα 3), πη 8 
δὴ υηοχροοϊοὰ γχοϑιϑίδηοσε ἔγοτῃη ἴπε ἀθβρίβοὰ 
Δῃα ᾿προνοσ βῃθα [5γδο 68. Τ ΠΟΥ Παὰ οτοβϑοὰ 
(Πς ]ογάδῃ, 45 υϑυ8], ηφρὰσ Βεῖ -5ῆδῃ, ΟΥὁἩ 5. γΥγ" 
[ΠΟΡΟ] 15, δηὰ ρἱτοπεα ἴῃ ἴΠ6 ρῥἱδίη οὗ [6 σθοὶ 
(ποῖς οἡ ψεῦβε 4), ἱπιεπάϊηρ ἴο τεροδῖ ἴμ6 ορϑ- 
ταῖίομ ἀθβογ θα ἴῃ γεγβο5 3- (Ποῖδ ΟἹ γσβ6 3). 
Βυϊ, 5ἴηπος {μεῖγ. ἰαδὲ ἱπναβϑίοη, σοά μδὰ ῥγο- 
ΡΑΓοα ἃ ΒΑ] ΟἿἿΓ ἴοσ Η 5 βθορΐα ἰὴ [6 Ροσϑοὴ οὗ 
ΟἸάδφοη. 

84. ΪΙηβϊελὰ οὗ δἰάϊπρ ἰῃ ἀθῃ5 αηὰ σαγνοϑ, 
δῃηά ἰἈΠΊΕΪΥ ᾿ἰθανὶπρ 411] τμοὶγς βιιρβίδηςθς 85 
Ρἰυηάον ἴο ἴα ᾿ηνδάθγϑ, [ΠΟΥ Ὡονν ΣΑΙΪῪ τουηὰ 
πεῖν Ἰοδάθυ. 

ΤΡε δὶ γι οὗ ἰδὲ ον εανρηε μῤοπ Οἱ άφοη.} Α8 
ὍΡοη ΟἸΒΠΙΕΪ, 111. το, ἀπά ἀροὴ [ερμῖμδἢ, ΧΙ. 
29, Δῃη προ ϑδτήβοῃ, χΧιϊὶ. 2ς ; χὶν. 6, το: δηά 
(6 δ]αδὶ οὗ 15 ἰσυπιροῖ Ὀγουρῆς 815 ἔτ τ 5 
ἢουβο, (6 ΑὉ-ΕΖτι[65, ἴο ἢ15 5:46 ἃ5 ΟὔΘ πιῇ 
δες γεῦβα 27). 



ν. 35---ἰΞ.} ΦΌῦσΒϑΒ. ΥΙ]. ΝΙΠ. Ι61 

ΤΗεΡ νι 8 ἵπιπιρεῖ ; ἀηά ΑΡί-εζεῦ ἵνγαϑ γ»ὰ -ὀ ἠ[9 Απάὰ Οἰάεοῃ 8214 ὑπο Οοά, 
ἀλτεν αἶρε. τῇ ογοά δῇτοσ Ἀϊπι. ΕἼ,εὶ ποῖ τῆϊπε δῆρεγ δὲ ποῖ δραϊηϑῖ ς κα. τ. 

25. Αμά ἴθ δεηΐ τ, Θββθηρο ΓΒ 
τὨγουρμουῖ 411] Μδηδββεῆ; ψγῇο 150 
νν»5 ραῖπεγοὰ δήῆτεγ ἢϊπὶ: δπηά ἢς βεηΐϊ 
ΤΩΘΒΒΕΠΡΕΓΒ ὑηῖο Α5Πεῖ, ἂδπά ιυπηῖο 
Ζεδυΐιη, ἀπά ὑπο Νδρῃίδὶὶ; δηά 
ΠΟΥ σλπιδ ὑρ ἴο πηεεῖ ἴΠ6πΠ|. 

26 4 Απά ΟἸἰάεοπ 5αἱὰ ὑπο Οοά, 
ΙΓ του νῖϊε βᾶνε ἰβγδεὶ ὈΥ τηϊης 
Πδηά, 45 ἴῆου ᾿ιαϑβὲ 8414, 

27 Βεμοὶά, 1 ν}}} ρυξ ἃ ἤδεος οὗ 
ἵνοο] ἱπ τῆς ἢοογ; “π4 1 τῇς ἀεν 
86 οὐ ἔπε ἤσεςα ΟὨΪγΥ, δηά 1} ὁε ἃ 
ΡΟ 411} τῆς δαγῖβ δερίάδ, με η 5}4]] 
1 Κπον ἴπδῖ τπου ννΣὴἱς βᾶνε ἰβγδθὶ ὉγῪ 
Γαΐης ἢδηά, 45 ἴῃου Παϑὶ 5δϊά. 

48 Απά ἰξ ννᾶ8 80: οσ. ἢς τοβὲ 
ἋΡ ΘΑ οπ ἴΠ6 πιοίτονν, δηὰ τῆγιϑε 
τῆς βεθςς τορεῖποτ, ἀπά νυηρεά τῆς 
ἄενν οιἦ οὗ τῆς ἤεεςε, ἃ δον] ἔμ} οὗ 
νΥΔΕΓ. 

ἴὯ6, ἀπά 1 νν}}} βρεαῖκ δυῖ τἢϊ5 οηςε : ὃ" 
Ιεῖ τῆς ρῥῖονε, 1 ῥγὰὺ ἴδμες, Βυῖ τ 15 
οὔςα ψ ἢ τῆς ἤξεςς; ἰεῖ [τ πον ὃς 
Π ΟἾΪΥ ρου ἴδε βεεςε, δπά προ 

τῆς ρτοιηά ἰεῖ ἴΠπαγα θὲ ἀενν. 
40 Απὰ Οὐοἀ ἀἐϊά 8ο τιδὲ ηἷρῆς: 

ἔογ ἴἴ ννᾶ8 ἀΥΥ̓ ἀροη ἴῃς ἤεεςε οηΐγ, 
Δηὰ τΠεγα νγᾶ8 ἀδὺνν οἡ 41] ἴῃς ργουπά. 

ΟΗΑΡΤῈΝΚ ΥἹ]. 
1: Οἰαεονῆ: αγν} 97 τῦο απ 1λ:γὲν ἱλομραμά ἐς 

ὀγοεεσά 9 ἐάγως ἀμπαάγεάα, 9 44 ἐξ ἐριδοι- 
γαγεά ὃν ἐἀε ἄγέανε σμπά ἐ»έν»᾽γείαίοηε ο7 ἐἀέ 
ὀαγίξν εαξε. τό Μη εἰγαίαρενι 977 ἐγεπεείς 
απο ἐαηιρε ἐμ ῥἐελεγς. 24 724 Ελγαρηξίεε 
ἕαξε Ογεὸ ανά Ζεεό. 

ΗΕΝ 7επιρ αὶ, γνῆο ἐς Οἱ άδοῃ, 
Δηά 41} τ8ὲ ρεορῖὶε τῃδῖ τὐόγ νυν ἢ 

ἈΪ ΠῚ, ΓΟΘ6 ὩΡ ΘΑ ]γ. ἀπά ρἰτομεά θεϑίάς 
[δε νεὶ]] οἵ Ηλγοὰ : 80 τῆδὲ τῆς ἢοβῖ 
οὗ τῆε ἱΜΜι|Ιάϊδηϊεβ σεσα οἡ τῆς πογίῃ 

858. Ἑποουγαροά ὉΥ͂ (15, 6 “εη: »η22: 5 Ὲ 7: 
ἐῤγουσ αἱ Μαπα““εὐ, 158 ον Υ1Ό6, αηὰ ΠΟΥ, 
ἴοο, βοςκεὰ ἴο δὶ5 βἰδηάαγσγά, ἍΝ ἃ τ Βοἷθ 
ὐῦς δὲ 5 Ῥδοκ δα ννὰ8 πὸ ἰοῆρεσ 86 ἰη5ὶρ- 
ὨΪΠοδΔηΐ ΡΟΓβοῦ ἀδβογ δὰ ἴῃ ὑῈῦ86 15, δηα ὃ] 
ταν ἐκ ἍΟΓΕ 5.6 Π1Π ρ΄ 56 η510]7γ.0. Ηδ οου]ὰ ῃον 

Ὁροη [86 πε ρουχίηρς Ο1068 ἴο ΒεΙρ Ηἰπὶ, 
δηά [Π6 [χες ἡοσίβοστι ΕΓ 0658 οὗ Αβδοσ, Ζοῦιυ- 
Ἰοῃ, δορὰ Ναδρδίδὶ! ᾿ιδοεϊδηθὰ ἴο Ἰοΐῃ δϊτη. [5354- 
ΟδΑΓ νγὰ8 ῬγΟΌΔΟΪΥ ὑπδρ]ς ἴο ἀο 50, δεοδιιδα 
(86 Μιαϊδηϊϊεβ ννεσγὲ εῃηοδτηρδά ἴῃ [86 Βοατί οὗ 
{ΠΕΙ͂Σ σου ΤΥ. ΑΒΒΟΥ ΠΟ ἸΟΏΡΕΓ “ δροάς ἰῃ 
μ15 Ὀγοδςἢο5," 85 ἴὴ ἴδ {τῆς οὗ [4δ᾽η (ν. 17), 
ῬΕΓΙΔΡ8 δϑβατηθά οἵ {δοῖγ ἔἕοστηοσ Ὀδοκνναγά- 
Ὠ658, Δηα δίυηρ ΟΥ̓ ἴἢ6 τοῦυκε οὗ ᾿εΌΟΓΔᾺ : 
ῬΕΥΒΑΡδ, ἴοο, ἤτοπὶ ἴδε ηρ ἴπ6 Μ|Ιαϊδηῖϊα γοῖκε 
ΤΩΌΘΒ σῆοσὸ μα ΐηρ ἴλη παῖ οὗ [δ ]η. 

386. χζίδοιι «υἱὴῥ ταυε, Θ᾽ .1 ὍΒε σδυξίοη 
οὗ ΟἸάδοῃ ͵8 σεσηδγκαῦϊθ. [{ 15 ᾿τροβϑιῦϊα ἴο 
ςοηοεῖνο δου ηρ τόσα γοπιοῖο ἔγοτῃ 4 οσεάυ- 
Ἰουβ ες υϑἰλσι. Οοσρασο ἴμ6 ἀουδῖβ8 οὗ 
ΤΒοπλ5, [οΒὴ χχ. 24-29. Ὠιϑιηρι 58 θεϊνγεθη 
1πΠ6 ἀεβῖγε ἴο Ὀς δϑϑισγοὰ ἴπδὶ 86 σθϑὶν πὰ ἃ 
ἘΓΟΕΕ ἴσοι Οοά, δηὰ ἀουδῖβ 45 ἴἰο Οοὐβ 
 ΙΙΠ688 ΟΥ ΡΟΣ ἴο Δ1Π] Η5 Ῥγοχή!βθ. 

ΟΥ̓Βο ἰατίεσ {ποσὰ 18 ποῖ ἃ ἴσαςε ἰῇ Οἱ άἀθοῃ᾿ 5 
ςδαγαςῖοσ. Ης 15 ἃ ΟΥ̓ Ἔχδτηρὶς οἵ ἔδ, 
ΗΘ. χὶ. 32. 

857. {ρὲ οογ. ΤῊΣ ΓΠγοϑίης βοοΣ 8 ΤΕΤΟ 
δηὰ 5111 τὸ ὑπάθσ [86 ὀρϑῃ αἷσ, υ.8114}}07 εἰγ- 
οἶα (Ἀοδίπβοη, “Β. Ἀ.᾿ 1. Ρ. 550). δὲ 
Ἀυτὰ ἢ. 7; Κ5..1..4.:; Ηοϑ. χιὶ. 3; δη. ἱἰ. 3ς ; 
8 ϑδϊη. Χχὶν. 18: Σ ΟἿγ. χχὶ, 18-26. 

γοι. 11. 

38. “4 δοευ] Κμ]]} οΥ «υαἱον.] Α ἀείδ!} ΒΙΡΗΪΥ 
Οδαγδοϊοσισῇς οὗ ἃ ἴχι16 ΠΑΣΤΔΙγΟ. 

89. Ζεὶ πο ἐῤδίπε ἀπρένγ, 67 ΟΟΙΏΡαΓΟ 
ἴδε δἰ] ράβϑαρθ, δῆ. χυὶ!. 32. [π 1815 
ἀνΒοῖς ϑοςϊίοη (365-40) [86 πᾶπὶὲ οὗ ΘΟ ἰ8 
υϑεὰ ᾿ηϑἰοδὰ οὗ ἴῃς ΠΟΒῸ (ἢ [86 ἀγίςϊθ ἴῃ 
γΟΓΒ65 16 δηά 19, ψ]πουϊ 1[ἴ ἰὴ νογϑα 40). ΤῊ 5 
βϑςοηά βίρῃ ψνόουἹὰ Ὀς τῆογὸ σοηνίησίηρ ἴΠδη 
(16 ἴοστηοσ, θδοδυϑε 1ἴ 15 [ἢ 6 παίΐυγο οὗ ἤδοθςθβ 
ἴο δίίσᾶςΐ δηὰ σεϊδιῃ τηοϊδίυγαε. “" 84 110.5 αν 
ιϑεὰ ΘΥΕΙΥ͂ ἡἰραΐϊ ἴο πδηρ ἤξδλεςοϑ οὗ ννοοὶ ου 
1}6 5᾽465 οὗ {πεὶσ βῃ 05, ἰουναγὰ8 ἴῃ 6 νναῖοσ 
δῃηά {ΠΟΥ πᾶν οσυβηθα ἔγεδ νναῖεσ οὐΐ οὗ 
ἴποπὶ ἰη [86 τποσηίην " (μοσγὰ Βδοοη β΄ Νδῖιγ. 
Ηϊεῖ... 

ΟΗΑΡ.ΝΊ]. 1. “ενγιδῪδαα! ἩἨς ἰ5 50 ολ]οὰ 
Βετὸ ἴοσ ἴδ ἢἤγϑδίὶ {ἰπ|6Ὸ δἔῖεσ [86 Ὡαπθ νυᾶ8 
εἴνθη πὶ (Υ]. 32), 8 ἴῃ Ἔχρίαπαίοη δἀάεά, 
«ὐδὸ ἐς Οἰάξοη. 866 ΥἹ1]. 35: Οδη. χχῆ. 2: 
ΧΧΧΥ. 6, ἄζο. ; Εϑῖἢ. "1, 7. (Οοσρ. Αςῖδβ ΧΙ. 9. 
Βυϊ η 15 ο886 ἴῃ οἷά ἤδπλὲ Κϑθρϑ [8 στουπά 
4}1} ᾿σγου ρῃ οἷ. νἹἱ!. ἀπά νἹῖϊ., ἐχοθρῖ νυν}. 29, 35. 
Ιη ςἢ. 'χ. [6 ἢδπηθ ΟἸάεξοη ἀἰβαρροᾶσβ, δηὰ τνὸ 
αν [εγυῦδδὶ Ἐγοι ρου, 

ἐδε «υεἱϊ 9, Ηαγοά.} 11... οὗ {το ηρ, ενὶ- 
ΠΘΠΕΥ 50 «δε ἤοσπὶ [6 ῬθορὶΘ ψ8Ο ΨΕΓΟ 
α,οαίά (δαγεά), 45 ταθῃτοηδὰ ἴῃ νεσβὲ 2. ΤῊΘ 
Ὠδιὴς ἀο65 ποῖ ΟσοῸΣ δραΐη ὀχοθρῖ ἴῃ ἴΠ6 ΌΣΤΩ 
Ἡαγοάἐε, 48 ἀεϑοτιρένε οὗ [πε ὈἰσΊ ΒΒ -ΡΙδοο οὗ 
δῃαιησηδα δηά ΕἸΙΚα, ἔνγο οὗ Πᾶν 5 πὶ ρἢ 
ΤΆΘΏ (2 δ88πι. ΧΧΙΙ, 25). [ἰ 15 ἰἀοηςἰβεὰ υἹ 
Βτεαὶ ργοῦδθ!  ῦ ἢ αὐη ϑζα)μά, ἃ βρδείοιιβ 
ῬΟΟΪ δἱ ἴδε ἴοοϊ οὗ ΟἸδοα (' δίῃ. δπὰ Ραὶ.᾽ 

Μ 
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αἱ Ὅειϊ. 
80. 8. 
Σ λῖλο. 3. 
κό 

 Βευξ χχ. 1-9ς. Τῆς 

846 οὗ (πδηὶ, ὉῚ τῆς 8}}} οὗ Μογεῆ, 
ἴῃ πε νδ]]εγ. 

2 Απά τε ΓᾺΡ 8αἱ4 υπίο Οάδοη, 
ἼΠαε ρεορῖὶς ταὶ σγε νυ τῆεε ἀγέ 
ἴοο ΠΊΔΠΥ ἴῸΓ πα ἴο ρῖνο τῃε Μιάϊδη- 
165 Ἰπῖο {πεῖν Πδηά8. ἰεβϑὲ ἰβγδεὶ νδιιπξ 
«Πα εἶνεβ ἀραϊηϑὲ πα, βαγίηρ, ἱΜΜίπε 
ονη Ππαηά δίῃ βανϑά της. 

4 Νον τΠεγείοτα ρῸ ἴο, ρῥτγοςϊδίηι 
ἴῃ τῇς δλ1τ8 οὗ ἴῃς ρβορΐε, βαγίῃρ, 
ἀ ΨΥ Βοβοενοῦ ἐς ἔξαγΆι δηὰ δίγδιά. ἰεῖ 
ἢϊπι ταῖυγη ἂηά ἀδραγί δα ἔτοπὶ 
πιουπὶ ΟἸεδά. Απά τῆεγε τεϊυγηθά 
οὗ τπ6 ρβορὶα υνεπῖῦ δηά ἴνο τπου- 
8Δηἀ ; δηά τδοῖο γοσηδλιηδά ἴδῃ ἴπου- 
84η4. 

4 Απά τῆς ΓΟΚῸ 841] ἀ υπίο ΑἸάεοη, 
ἼΠα ῥΡεορὶε γέ γεῖ 209 τΩΔΠΥ ; ὉΓΠη 
[ΠῈπὶ ἀρννῃ ὑπο [πε νγαῖεσ, δηά 
ὙΨ}1 τὺ ἴπεπὶ ἴογ τπες τἢετε : δηά ἰξ 
5.21} Ρ6. Ζῤαέ οὗ ψνβοπι 1 84Υ υπῖἴο 
ἴδε, ΤῊ 514}} ρὸ ἢ τπες, ἴδε 
ΒΔΠῚ6 82} ρὸ ψΨΠῸ ἴπεε; δηά οὗ 
ὩὙΠοΠΊβοΟνεΓ Ϊ 5ΔΥ υπῖο [ἢδε. ΤῊΪ5 
804}} ποῖ ρὸ ἢ τἢες, τῆς 8λπὶς 
8[.8}] ποῖ ρο. 

Ρ. 314: “ιςῖ. οὗἩ ΒΙ0]ς, ΗΑΒΚΟΙ; 866 Βδη- 
δοῦ, “ Β. Ἀ.᾿ 11. 123; Ηἱ. 7216, 318), δηά [Π6 
δροῖ ἰ8 [Βουρας ἴο δε ἴδ βᾶπης 45 ἴδε κἰΐε οὗ 
5405 ἰαϑὲ Ὀαϊῖ]ῖ6. ὅ6ε6Ὲ 1 ὅδπ). χχίχ. 1. 

ἐδε δὲ} ΟΣ Μογεδ. Νοῖ Μογσεῖ, ποὰσ δίςδοπὶ 
(σεη. χίϊ!. 6), ᾿ννεηϊγτῆνε τα} 65 δου οὗἉἩ 186 
Γοβθηΐ δοθῆ οὗ δείΐοῃ, δυῖΐῖ, ργοθδΌΪγ, 186 
[6 Ηογηῖοη, ἴπ6 [606] εὐ- ΒΥ οὗ (δε 
Ασδῦθ8, ννμῖςο Β ες ο568 ἴδε ρδίη ἵψο οὐ ἴἴγεθ 
τῇ 11]68 ποτ οὗ ΟἸθοα, ννΒιςἢ 5δυῖ8 ἰΐ ἴῃ οὔ 
[δε δου (5ες " Ὠίςϊ, οὗ ΒΙδ]6,᾿ ΜΟΒΕΗ). 

δεεἰἀ..}ὺ Ουρηξ τσαῖμοσ ἴο Ὀὲ τεπάεγεά 
“ΔΌΟΥ 6." ὍΤδα 5βιτυτίίοη δεῖονν τνου]ὰ Ὀς ἴοο 
ὀχροβοὰ ἴοσ Οἱ ἄθοῃ᾿ 8 5114]] ἴογοε ; δηὰ ἴἴ δρ"- 
ῬΘΑΣΒ ΤΌΤ γΈΓθ685 4 δΔηὰ ς [αἴ [6 ῬΘΟρΡὶΘ σαπὴθ 
ἐοευπ ἴο ἴΠε ψναῖου ἔτοσῃ ἴδε Βεῖρ μῖ5 αῦονυα. 

2. Οογηρασε ἢ ευϊζ, νἱῖϊ. 11-17.Ψ 

8. ΤὨ5 15 ἰῇ δοοογάδηοθ ψ 8 16 ἴανν, 
Ῥῆγαβο ψμαγζμ απά χγαϊά, 

158 βυ υ5Ὀϊυϊοα ἴον “εαγμ αηπά ζαἰπέῤεαγίεά. 

Μοιωρπΐ Οἰϊεα4.1] Νὸο τηουπηίδίη οὗ [8 πᾶς 
8 Κηοννῃ [ἢ [818 Ἰοσ Δ] ΕΥ̓͂, ἀπά [ἴ μ45 Ὀθεθη ρἷδυ- 
8ΒΌΪΥ οοπ)]εοϊυγεὰ {μαῖ ἴλς τρηϊ τεδάϊηρ 15 
Οἰδίοαδ, Οὔλεῖβ (ἰηκ [Π15 ΤΊΔΥ Ὀ6 ἴΠς εὐ5- 
ΤΟΠΊΔΤΥ ἔοστηῃ οὗ ργοοϊδιμδίοη ἴῃ ΜδηλβθΈ ἢ. 

ἐδέγο γείμγπεάῖ, 6 ὙΠῸ ὭΘΑΓ ΡΓΟΧΙΠΊΠΥ 
οὗ 18ς τεσσ] 6 ΜιήϊδηΙ68 πὶ [ῃ 6 γα] νου Ἱὰ 
[εηὰ ἴο δίσίκε ἰεστοσ ἰηΐο [Βεση, 

ΦΌΏΟΕ. ΓΥἹΙ]. [ν. 2---8. 

ς ὅο πε διουρῆς ἄονγῃ τῆς ρεορὶς 
υπῖο τῆς ναῖεγ: δηά τῆς [ῸΚΡῸ 584 
απο ΟἸάεοπ, Ενειγ οης {παῖ ἱλρρεῖῃ 
οὗ τῆς νναῖογ ψἱτἢ ἢ 8 τοπριε, 28 ἃ 
ἄορ; ἱαρρείῃ, ᾿ϊπὶ 8μμδὶϊς ἴδοι δεῖ ὉΥ 
Ππλβε; ἸἰΚοννίϑα ὌΥε Υ οἠς ἴδας 
Ὀονοῖ ἄονῃ ὕροὸπ ἢ18 Κπεεβ ἴο 
ἀγηκ. 

6 Απά πε πυπιῦεῖ οὗ τπεῆὶ παῖ 
ἱαρρεά, ῥωέίηρ τπεῖὶγ πδηά ἴο {δεὶγ 
του, ψεγε τῆτες μυπάτγεά τπηδη : δυῖ 
411 τῆς τεβὲ οἵ τὴς ρεορὶε θονγεά ἄοννγῃ 
ρου {Πεῖγ Κηδαβ ἴο ἀγηκ νγδΐεγ. 

7 Απά τῃε ΠῸᾺΡ 8414 ὑπο ΟἸόεοη, 
ΒΥ ἴδε τἔγεε δυπάτγεά πχεη πδῖ Ϊ8ρ- 
Ρεά ν1}} 1 βᾶνε γοιυ, δηά ἀεϊνεγ τῆς 
Μιάϊδηϊ65. ἱπῖο τΐπε ἢαπά : δηά ἰεῖ 
411 τῆς οὐδεγ ρεορὶβ ρῸ δνςῦ πιᾶλη 
απο ἢ 8 ρίαςς. 

8 δο τῆς ρεορὶς ἴοοϊ νἱςξιλ]8. ἴῃ 
τΠεῖγ παπᾶ, δηὰ τπεὶγ ἐγυιηηρεῖβ : δηά 
ἢς δϑηῖ 81]1] ἐᾷε γε Γ᾽ β5τλ6] δνειῦ 
ἸῺΔΠ ἀητὸ ΄Ὶ8 ἴεηῖ, δηά τείδιπεά 
ἴῆοβε ἴῆγες δυπάγεά πηεη : δηά τἢς 
Ποϑὲ οὗ Μι|ιάίαι νγᾶβ8 θεπεδίῃ ἢΐπὶ ἴῃ 
τῆς ν8]]εγ. 

4. 7 «υἱ]} 1γγ δε». Ὅδὸ νοσγὰ υϑοὰ ἔῸΣ 
Τοδηΐῃρ πηοῖδ]8 ΟΥ̓ ΒΟρΡΑΓΑ πρ ἴδε ἀγοβ5 ἔγοπὶ 
[86 Ρυζε οὔἵο. [11 [28 Ὀδεη τοις ἀϊδουκοοὰ 
ὙΓΠΟΊΠΕΥ [6 τηοσαὶ 41.2}1{|6ὲ5 οὗ ἴοβϑο ττῦο 
ἀσγδὴκ ψεγε ββονῃ ὉΥ͂ {Πεὶγ ἱδρρίηρ δὰ δον- 
ἴῃ; ἀονγπι ὕροη {μεῖὶγ Κηθεβ ΣΕβρεςΠΕἸΎ, ΟΣ 
ΨΥ ΒΟΙΒΟΣ ἴἃ 88 ἘΠΌΓΕΙΥ δὴ δγδὶ ἀϊνιβίοῃ. 
Βυῖ [ἴ οδὴ δβοδσγοϑὶῦ δὲ ἀουδίοα ἴπαϊ ἴδοδα 
ψ 80 ἄγον τποιηϑοῖγοβ οὐ (6 στουηὰ δηὰ 
ἀγδὴκ ἔἴτεεὶγ ψεσγε ἴδε τῆοσε βεϊεἰπά]ρεηῖ ; 
2116 (8ο85δὲ ῆο, τεπιοπιδοσίηρ ἴδ6 ΠΟΩΓ 
ῬΓΈΒθΏςο οὗὨ ἴΠ6 ΘΏΣΙΩΥ, 5ἰαικοά {πεῖν ΓΠγϑῖ 
τηοάδεγδύοῃ, δηὰ νους Ὀεὶηρ ΟΥ̓ δεῖς συδτὰ 
ἔου δὴ ἰῃηϑίδηϊ, ψεσὸ (6 ἴσυς 50 άϊογ8 οὗ ἴῃς 
ΔΙΤΩ οὗ Οοὐ. Οοτραγο Πᾶν 5 ΔΟϑθποηος 
ὙῈΘΏ ΓΠΙΓΘΙΥ ἴῃ 2 88ηι. χχὶϊὶ. τό. 

7. “πά4 1δὲ Σιογά ταἱά, 9.7 ἴῃ ῥγορογίοῃ 
ἴο ἴ!ς ἀἰβῆηου ΠΥ οὗ ἴΠ6 ἴδϑκ οηϊγυδιοὰ ἴο 
Οἰάφοη, Οοά ννᾶ8 ρἰεδϑθά ἴο βδυρροσί 815 8 
ΌΥ ἀϊδιϊηςῖ Ῥγογηῖϑοϑ. (οηρατε Αςίβ ΧΥΪΙΪ. 9, 
το; Χχὶϊ, 18-21, ἄς. 

8. δ80 :δε ἰε Ἰοοῦ ουἱείμαῖς, 1 ΤΙ8 
ΨΟΙΒ6 ἰ8 ΓΑΊΒΟΓ Οὔδουγο. Α ὈΕΓΟΥ 56Ώ56 ἰ5 σοῖ 
ὈῪ ΤΟ] ονσσίης ἴθ Ρυηοϊυδίίοη οὗὨ [86 ϑερίιυδξ. 
δηὰ Οδαϊάδε ψεσβίοῃβ : “ “π4 ἐδεγ (ἴμε ἴσος 
Βυπάγοα) 2οοῦ δε οἱείμαϊς απά ἐγιρηρεί: ἡ δὲ 
}εορίε(αἰ δε εορίε οἵ νετϑε 7)1ηἴο Β6ΙΓ δηάϑ," 
ἡ. 6. ἃ8 θγΌστηθ Ἔχργεβϑεδ ΟΥ̓ δ ἀΐπρ, ῬγῸὸ πωριεγο, 
8 ΤΩΔΗΥ͂ οὗ ἴδμεπὶ 85 ἴΠῈΥ τοηϊιγοά, 50 πα 



ν. 9--τό.] 

9  Απά᾽1ὲ ςᾶπιε ἴο ρᾶ38 ἴῃ 58π|6 
πῖρῃς, τῆλῖ τὰς ΠΜΟΚῸ 84] 4 ιἱπῖο ἢ πὶ, 
Ατγῖβε, ρεῖ τῆες ἀονσῃ ὑπο (ἢ Ποβῖ; 
ἴογ 1 μανε ἀεϊινεγεά ἰξ ἱπῖο τῃϊπ6 
Παπά. 

1Ιο Βυὲ ἱξ τοι ἔξαγ ἴο ρὸ ἄονγῃ, 
ἔο του ψἢ ῬΏΩγΑΒ ΤΥ βεγνδηΐ 
ΟἼΏ ἴο ἴδε Ποβῖ: 
11 Απά {δου 841: ἤθᾶγ ψῇδὶ ἴῃ 6 

ΒΆΥ ; δη6 δἤεγιναγά 5}12]] τῃπῈ ἤδη 
δε βιγεηρίμεποά ἴο ρὸ ἄονγῃ υπῖο 
(ἢε ποβῖ. Βα ψεηῖ ἢα ἄοννη νὰ 
Ῥθυγαὴ 8 βεγναπὲ ὑπίο (πε ουϊδϑι 6 

σῦ 5 ΟΒ5. ΓΙ. 163 

Βεδοὶά, 1 ἀγεαπιεὰ 4 ἀγβθᾶπι, δηὰ, ἴο, 
8 οᾶκε οὗ Ῥδγίογ Ὀγεδά τυ ]εὰ ἰηῖο 
[πε δοβῖ οὗ Μιάϊδη, δηά Ἵδηγα υὑηΐο 
ἃ ἴεηῖ, ἀπά 5ηιοῖς ἰξ τπδῖ 1 Εε]], 
Δηὰ ονεγίυγηεα ἰζ, τῃδτ τῆς ἴεηῖ [Δ 
αἰοηρ. 

14 Απά ἢΪ8 ἔε]ἰονν δηβυσεγεά δηά 
8814, Τἢ8 ἐς ποιῃίηρ εἾ8εὲ ϑᾶνε τῆς 
βυγογὰ οὐ (Οἰάδοῃ πε βοη οἵ οδϑβὴ, 
ἃ Τλδῃ οὗ [5Γ26]: “0 γ ἰηῖο ἢ8 παπᾶ 
δῖ Οοά ἀε]ϊνετεά ΜΙιάΐδη, ἀπά 41] 
τς Βοϑβῖ. 

Ι5 ᾽ Απά ᾿ξ ννγᾶϑ “90, νγῆεη Οἰάεοη 
"ΟΣ, ., ΟΥ̓ ἴδε ᾿ἰδγπιεὰ πιεῃ τπδὲ τῦόγε ἰπ τῇς Πεαγά ἴῃς τε]]πρ οὗἩ τπε ἀγεᾶπι, δπά 

ἢ . ἢο ἱ 3 ἢ ζ με ἴ ἢν. ἐς νε. οβῖ: πε ἱπτεγργεϊδιίοη πογεοῦ, τπδξ Π6 Σ,ραάγαν 
12 Απά {πε Μιάϊδηϊτεβ δπὰ τῆς 

“ οἰ. 6.33. ΑΠΊΔΙεΚῖτε8 δηά 44}} τὴς ΤΠ] άγεη οὗ 
ἴῃς οαϑδῖ ᾿δῪ δίοπρ ἰὶ τῇς ν8]16γ [πἰκα 
ΘτΑΘΒΠΟΡΡΟΙΒ ἔογ πιιείτυάς ; ἀηά τΠοὶγ 
ολιεἾβ τὐόγε νους πυπιθεῦ, 48 τῃς 
βδηἀ Ὀγ τῆς 868 5146 ἔογ ται] τιάς. 

11 Απά ψἤεη ΟἸάεοῃ νγᾶ8 Ἴσοπις, 
ΒΕ ΠΟ], ἐδεγε τας ἃ τῶδη τπδὲ το] 4 

ὙΜΟΥΘΠΙΡρεα, δηά γχεϊζυγπεά ἱπῖο [πε ἡβεγεω 
Βοβὲ οὗ [ἰβγδεὶ, δηά δἰ, Ασίβε; ἔογ 
τς ΓΟΚΡ παῖῃ ἀεϊϊνεγεά ἱπῖο γοιΓ 
μαηά {πε Βοβὲ οὗ Μιάϊδη. ἘΗεδ. 

16 Απά δε ἀϊνίάεά τς τἶγες ἢυη- δα 
ἀγεὰ πιὲπ ἐπίο ἴῆγες σοπιρδηΐεβ, δηὰ ἀσμά 
ἢς ρυὲξ ἴα {πιπιρεῖ ἱπ Ἐν ΕΙΥ͂ ΠΊΔΠ᾿ 5 ἑλεμ. 
μβαπά, ψ ἢ ἐπιρῖγ ροπετβ, δηά ! Οτ, ἥν. 

πκαΐς, οἵ, 
ἐονγεάσε. ἃ ἀεὶ υὑπἴο 8 ἔξ! ονν, δηά 4]ά, 

οαςῖὶ οὗ [τὸ τἶγοο δυηάτοά δῃουϊὰ παν ἃ 
{πππρεῖ δηὰ ἃ ρίζοποσ. ΤῊ8 Ἔχρίδἰηβ μον 
(86 τὔχοο δυηάγοα σδη)δ ἴο ἢᾶνὸ οδοΐ ἃ ἰσὰπι- 
Ρεῖ, δῃηὰ ἃ ρίτοποσ, δηὰ ἃ ἰάσῶρ. Οἱάεδοῃ ἴοοκ 
ἴδοι ἴτοσ] ἴπε ΠΟΪῈ ἌστὴΥ οὗ ηἴης (Βουβαηὰ 
δβούθη υηάγχοα τηθη Ὀοσέοσο δ6 «1 5ῃη1556 ἃ {ΠΟ Ι. 

9. (Οὐογηραῖὸ ἴν. 14. 

Οεὲ ἐδεὸ ἐρευη, Φ5..1 1.«. αἴῖλεκ ἴδεπὶ δἵ 
οὔσας ψ Τ[ὨΥ ἴσος Βυπάγοα πηθη. 

11. {2ε γριά »ι.5.}1 [ἰ 15 ἴ[ῃ6 βατηθ ψογὰ 
85 ἴῃαλϊ τοηδεογοὰ ῥδαγπε τά, ΕΧοά, ΧΙ. 18, δηὰ 
αγηρδα, Τ ΟΒἘ. 1, 14; ἵν. 12. ΤὮς οχδοῖ τηθδῃ- 
ἴῃς 6 υηςεγίδίη, Ὀυῖ ἴδε πιοϑὲ ργοῦδθ]α 18 
αγγ γε ἐπ ἀξυΐείοπε, τΑλΤ Ο ἢ Ρ ΟΥ σΔπιρίηρ ἴῃ 
ΠΟΙ ΡΔΏ168, ἴο αἰδτίη συ 5} [Π6πὶ ἕγοσῃ ἴΠ6 σοῦ- 
ξιϑεά τη8385 οὗ υπδιτηθαὰ τνοχθθη, ἽΒ]άσθη, 
δ ρμοσάβ, σαπλθὶ αἀσίνοσθ, δηὰ οἴδβεγβθ, 0 
[οστηθὰ ραγί οὗ [686 γτεαΐῖ ποιηδαϊς ᾿Ἰην 45:0 Ώ8. 
866 νἱ. ς. ὙΠ διτηδα πιο 8δοῖὴ ἴὸ δᾶνὸ 
Ὀδδη δησδιηρεα τορείδεσ, ἰΏ οὴα ρασί οὗ [6 
ΟΔαρ, ἴδ πεαγεϑὲ ἴο ἴ8ε Βοβἕϊε δ:τηῦ οὗ 
Οἰάροη. 

12. 1ἰδε σγασεδοῤῥεγ: (ἰ. ε. Ἰοσυβῖ5), Ὁ. 
8566 ΥἹἱ. ς, δηὰ φοηρασε Νυπ). ΧΧΙΪ. 4, 5. 

4: ἐδε ταπά.}] Οὐοταρ. 058. ΧΙ. 4; 1 ΚΙηρβ8 
1Υ. 20, 29: 1 ϑᾶπι. Χὶ!, 5: 2 8811. ΧΥ͂ΪΪ. 11: 
Ο δ ῃ. ΧΧΙΪ, 17. 

18. “εαζε Ὁ δαγίεν ὄγεαά.} ““ϑυςἢ Δὴ οὔθ 
8ἃ5 σουϊὰ ΠαΓαΪγ Ὀς εοαἴθη ΟΥ̓ τηθῃ, ἰξ νγᾶβ8 80 
γ]ο " (]Ὀ5ὈΡ80.8), δῃ!ὰ 50 Ὄχργεβϑῖνε οὗ ἴδ6 

ΕἸλπὴρ8 νη τὰς ΡΟ Ποῖ. 
᾿σαστατευ, κακοιεταυπηξηεροσοοτς. πὸ παπαῖ 

Ἄςοπίοτῃηρί οἵ ἴῃ Μιάϊδηϊ65 ἕοσ ἴῃ: 6 ρθορὶἊς οὗ 
[ϑγδεὶ. 

α Ἰ.π|.1 Τὶ βῃουϊὰ 6 [89 “επί, τηθδηΐηρ, 
Ῥγοῦδθὶυ, ἴδ 6 ἴεηϊ οὗ ἴδε Κίην οἵ ΜιΙάϊδη, οΥ 
οὔ [δ οδρίδίη οὔ ἴδε Βοβί. 

14, Τρὲε ἐξ ποδίηρ οἶσε “αυε ἐδὲ “«υογά Γ᾽ 
Οἱάεοη, 1 ὙΒς ψογά σγεηάεγεα μωρία, 
ἴῃ γΟΙΘ6 13,13 ΤΑΣ ἀσβοσὶρῦνε οὗ ἃ βυυοσγὰ 
Ὁσδιά:ἱθῃ θὰ, 45 Οςη. ἰϊϊ. 24 («υδέεῤ ἐωγπεά 
ἔυεν} «υαγ, Α. Ν.). ἨἩδξδηςςε ἴδε ἱηϊογργεῖδ- 
Ὀοη “186 συνοσά οὗ Οἰάθοη." ἩΗρασγίηρ [815 
ἀγοᾶπὶ δηὰ {86 ἱηςεγργείδιίοη σψου]ὰ (6}] ἴῃ 
ἵἴνο ΜΑγΥ5 ἴο 5ἰγεηρίβοη Οἰἱάξδοῃ 8 ῃδηάϑ. 
Εἰγϑῖ, [6 οοἰποίάδησα ᾿νουἹὰ οσοηνίηοθ Ἀἰπὶ 
(1αῖ δες τγᾶβ ἱηδεεὰ ὑπάθσ (ἢ6 ριϊάδηςς ΟΥ̓ 
Οοά, δηὰ 80 δ83:σὸ πἷπὶ οὗ 5 διά: δηά 
ΒΕΟσΟΟΠΩΪΥ, 1 τνου]ὰ δον ἢἰπὶ [μδῖ ἃ ρδηῖς πδὰ 
ΔΙΤΟΔΟΥ [Δ]1δἢ ὑροη ἴδὸ πιϊηὰ οὗἩ [6 ΘΠ, γ, 
1δαῖ ἢς ννᾶ5 8δη οὔ͵οςξ οὗ [ἝσΤΟσ ἴο {Ποπὶ, δηά 
[δδῖ, [μογεοέοσε, 818 νἱσζοΟΥΎ νν85 8:76. (ὐοηραγο 
Ἐχοά, χν. 14-16:; ΧΧΙΪ. 27; Νύσῃ. ΧΧΙΪ. 3, 4: 
ευῖ. 11. 25 ; ΧΙ. 25 ; [ο88..1]. 9, ἄζε. 

ἑπίο ῥίς δαπά, ἢ Ὅῆο νεΣῪ πογάς οὗ ἴῃς 
᾿λὐνίπθ πιοββᾶρε ἴο Οἱάδοῃ ἴῃ σϑῦβο 9, δηὰ 
πεῆςς ἀε]νεγεὰ ἢ σοηβάεπος ΕΥ̓ ΟἸάδοῃ 
ἴο δἰβ σοτηρδηίϊοῃβ ἰῇ γΈΓβ6 15. 

16. Η ἀυϊάεά ἐδὲ ἐδγες δωπάγεα νι ἐπίο 
ἐῤγεε εογερασε:. Τακίηρ (ες σοπιηδπα Οὗ ΟἹ]6 
ΠΟΙΏΡΔΗΥ δἰ πιϑοὶξ, δηὰ βεηάϊηρ ἴμ6 Οἴμοσ ἴνο 
ὈΠ6ΟΣ ΤΠΕΙΡ ΓΟΒροσγα οδρίαϊ πῃ ἴο ἀϊβεγεηῖ 
5468 οὗ ἴΠ: ΟΔΙΊΡ, γοΥ5ε8 18 δὰ 2:. 8811] ἰπΐ- 

Μ 42 



τ64 

17 Απά ἢς 5414 υπῖο (Πςπὶ, ΤΟοΚ 
Οἡ π|6. ἀπά ἀο ᾿ἰκεννίβε : δηά, θεμο]ά, 
ψνΒεη [ ςοπιε ἴο πε οιϑι46 οὗ τῇς 
σΔΠΊρΡ, ἰἴξ 8}4}1 δε 2ῤαί, 25. 1 ἀο, 80 
8[4]] γε ἀο. 

18 ὙΠ εη [ δἷονγ ἢ ἃ τγαπιρεῖ, 
Ι δληά ἃ}} τἢδε γέ νι τς. τἤεη Ὀἷον 
γε τῆς {Γυτηραῖβ 4150 οἡ Ἔν ετΥ 5:46 οὗ 
41} τὴε σδρ, ἀπά εὺ. 714 «τυογά οὗ 
τῆς ΓΆΡ, δηά οὗ Οἰάζοη. 

Ι9 ἢ ὅο Οἰάεοη, «πὰ τῆς πυπάτγεά 
τΆΘη ἴπδῖ τὐέγό νγιτἢ ἢ]π|., σάπια υηῖο 
τῆς οιδάε οὗ [86 σδὴρ ἴῃ ἴῃς Ρε- 
σἰπηΐηρ; οὗ τῆς πιά ἀ]ε νναῖςῃ ; δηά 
ἴμεν δά δυῖ πεν 86εῖ ἴῃ6 ννγδίς : 
ἃπὰ {πῈῪ ὅϊενγ τῆς {γυπλρεῖβ, δηά 

Όῦ0 5ΟΒ5. νἹ]. [ν. 17---22. 

Ὀγάκε τῆς ρῥομοτβ {πὲ τῦεγε ἴῃ Π6ΙΓ 
Πδηάβ.. 

20 Απά (δε {δὲ σοπηραηΐεβ δἷενν 
[Π6 τγυπηροῖβ, ἀπά ὕγακε τῆς ρῥΓ ΤΟ οΓβ, 
δπὰ Πε]ά τῆς ἸΔπὴρ8 ἴῃ τπεὶγ ἰεῖς μδπάβ, 
δά τῆα {γυπιρεῖβ ἰῃ {Πεὶγ τίρῃς ἢαπάς 
ἴο δἷονν τυ έλαὶ: ἀπά τῆεγ οτγίεά, Τς 
βύνογά οὗ τῆς [οΚΡ, ἀπά οὗ (ὐάδοῃ. 

21 Απά τἢεγ 5ἴοοά ἐνεσγ πιᾶῃ ἰῃ 
ἢϊ5 ρίδςε γουπά δδουζ ἴῃς σδηρ : δηά 
411 τὴς ποβὲ γῆ, δηά Ἵοτγὶεά, δηὰ εα. 

22 Απά τε τῆτες δυπαάτγεα δ]ενν 
τῆς {πιπιρεῖβ8, ἀπά ὄτπε [ΙΟΚῸ 58εῖ ὁ1καῖ.ο 4: 
ΕΥΕΓΥ ΓΔ Π᾿ 8 ϑυνογὰ δρδίηϑβῖ ἢΪ8 [ε]ονν 
δνεῃ τπγουρβους 4}} τῆς Βοβῖ: ἂπά 
τῆς Βοβῖ 

ἰαϊοά [818 οἰ γαίερυ, 1: ϑ2πι. χὶ. 11. 8ε6 2 ϑᾶτῃ. 
ΧΥΪ, 2, ποῖθ. 

ἰα»ιρ.. Ἀδίμοσ “Δεοῦσδπᾶε," 458 ἴῃ: 52Π16 
ψνοΓγὰ 15 τοηάογοὰ δῖ χν. 4, 5. 

18. ΤΡε:«υογὰ οὔ δὲ] ιογά, (5.70 ΤΟ νογὰ 
“ᾳ«υογα 8 ποῖ ἰῃ [6 Ηεῦτχενν Βοτα, δι 18 5υ}- 
ΡΙΙοἀ ἔτοπι γεσϑα 20. 

190. {2ε »ιάμϊε «υαἱοδ.}1 ὍΤῆδ Ἀοιηδη8 ἀϊ- 
νἱἀοα (ἢ6 ηἰγας (ἔτοπὶ 6 Ρ.Μ. ἴο 6 Α.Μ.) ἰηῖο 
ἴοιν νναῖοῃεβ οὐ ἴῃγεε ἤουγβ οαςὴ, δηὰ ἴδ 
ως αἴϊοσ {ΠΟῪ [6}} υπάδγ [Π6 ροννοσ οὗ 6 

ομηδηβ8, υϑοα ἴῃ βᾶπηε αϊνισίΊοη (Μαῖῖ. χιν. 
25; Μδῖκ χ!ὶ. 34). Βυῖ ἴἴ ἰ8 οἷθᾶσ ἔγοπι [86 
ΘΧργοϑϑίοῃ “ ἐῤε »γδδάίε νταῖοι," τμδὲ ἴῃ οἷά 
ἀνέρι ἀἰνίβίοπ ννγὰ8 ἴπσοα νναῖσμοβ οὔ ἔουγ 
ΟἿΓΒ οδςοΐ, 85 [6 Μίβηπα, Καὶ πο, δηά Ε 458] 

ἀϑϑοσί, Το νναΐοϊιοϑβ ἀγὸ δ] άἀθὰ ἴο ἴῃ Εχοά. 
χὶν. 24: 1 88), χί. 1ἱ ; 8. ἰχίϊ, 6; χο. 4; 
ΟΧΙΧ, 148: ΟΧΧΧ. 6: [,λπ|. 1Ϊ. 10. 

δεν δαά διξ πεαυΐν “εἰ ἐδε «υαἱε}. ΤὨΪ5 ὁΧ- 
ἰδίη5 “(Π6 θερίππίηρ " οὗ [ἢς νναϊοὶ : ἴ νουϊὰ 
6 δδοιυῖ εἴενεη οοἷοοκ δὶ πἰραῖ, ψ ἤθη (ἢ 5]6ορ 

οὗ (Π οδτὴρ νγουϊὰ 6 πιοβῖ ργοίουηά, ἀηά τῃ6 
σοηξιβίοη οὗ ἀδγκηθββ τηοβὶ ὑσοϊοηροά. 

40. Ἡείά δὲ ἰα»ιρε (οὐ Βγθγδηά95) ἐπ ἐδεὶν 
ἐδ  δαπάς, 4". Ὑυ5β [ΠΟΥ ΕΓ 48 ροοὰ 85 
πηλγηηοα, δηά (ἢ 5 δΔοϊίοη ἐχργοββοά {π6ῚῚ δητγο 
ἔλἢ ἴῃ [Π6 Τογὰ το ἄρῃς ἔοσγ ἴδοπὶ, 45 {Πεὶσ 
ὙΝΆΓ-ΟΙΥ, “πε ϑογὰ οἵ ἴδ 1 οσγὰ δηὰ οὗ 
Οἰάφοη,᾽ «150 ἀϊά, 

21. ΤΡ “Ἰοοἱ δεν ἡιαρ ἐπὶ ῥὶς ῥίαςε, 45. 
ΤΙὮο οἴεςς ἴο 86 ΜΙδιδηῖίοα ὀμα μἱ δὲ, τ: 
ἘΠΕ ΜΈΓ βυττουπάεὰ ΌΥ ἃ παρ Υ δΒοβί. 
ΎΤΠΕΙ͂Σ οὐντὶ ΟΡ θείης ἱπ ἀλγίκηθβϑ, 858 θοῇ ἃ8 
(ἢ οοηξιβίοη οἵ Πρ. Ὀόχαη ΠΕ νουϊὰ τηϊ8- 
ἴδε [το 45 ἔοΓ ἔοεϑ, ἀηὰ ἤθεσβ ἴὺσ ρυγβιιοσα. 
Ἄν πεη οὔος βρμηρ πδὰ Υ ἴδε Βτϑὶ 
οσδϑιυδὶ τηϊϑίακο, [ἢς οἰΔϑῃϊηρ οὗ βυνοσάβ δηῃὰ 6 
βῃοιι[5 οὗ ἴπε σςοτηραΐδηϊβ ἰῃ [6 σδιηρ, δοσοιη- 
Ῥδηϊεὰ ὃγ ἴῃς οσοπύπυουϑ Ὀἱοννίηρ οὗ ΟἸάδοη Β 

{τυτηροεῖβ οὐϊϑίά6, του] ὰ τηακο ἰδ ἀρρϑᾶσγ [δδί 
[86 νυβοΐο οὗ [86 ΘΠΕΠῚΥ ννᾶ8 ἴῃ ἴπ6 στρ. δ05- 
ΡΙαΐοῃ οὗἨ ΓΟΔΟΠΟΓΥ οὐ ἴΠε ρασί οὗ {πεῖν 411165 
νου] Α50 ὃς ΠΟΥ ἴο ἃγίβο 'π ἴππ σαϊπηα5 οὗ 
Μι|ιάϊδη!ο5, Απιδίοκιῖοβ, πὰ Αγαῦβ, σεβρεςοῖ- 
ἵνεὶγ ; δῃὰ ἃ βοθπὸ ψου]Ἱὰ ἴπι1ι8 ΟσΟῸΓ 51 ΠῚ }|ΔΓ 
ἴο [δῖ τεϊδλῖϊθαὰ ἴῃ  ΟἿσ. χχ. 21, νἤση ἴδ 6 
Ασητηοηϊοβ, Μοδλθῖίοβ, ἀπά Ἑάουῖοβ, ἢο 
μδὰά σοι πο τορεῖμοσ ἴο αἰίδοκ [ἐμοβμδρμδῖ, 
ἴυγηοα δραϊηδβί δδο οἴμεσ. (ΟΟπΊρΑγα ἅ150 
1 ϑδ1η. ΧΙΥ. 2ο. 

γαπ, αηπαὶ ἐγεά͵ απά 3 ε4.1 Ἀδη, ἴῃ 186 ἄχεϊ 
ἰηδίδηςθ, ἴο 866 τ μδί ννᾶβ ἴῃ6 πηδίζογ, δηὰ 1Πεη, 
βεϊζεὰ ν} Ρδηΐς, οσεὰ ουΐ ἀπά Πε. Ὅπεγε 
5 0 ποίίοη οὔ Ἔσδὲ ἴῃ ἴῃς ννοσὰ σχγαπμ. 

42. Βείῤευῥίπαρ(Βλ- 512} Η εὉ.}] “Ηοιιβς 
οὗ (πε δοδςῖδβ," [86 βδαῖὴς ἴγχεεὲβ ψῃοἢ ρᾶνα 
ΤΒΕΙ͂Γ πᾶς ἴο “42εἰ -(δα)-»ϑδὲ{ηι, οτ δ ὲζεῖνι, 
Νυχη. ΧΧΧΙΙ. 49; Χχν. 1, ἰη [δ6 ρῥ͵δίης οὗ 
Μοαῦ, δπὰ μοὶ δσανν ΡΙΘΩ ΓΙ ΌΪΥ αἰϑὸ ἴῃ {πε 
Ῥεηηϑια οὗ ϑδίηδι. Εχοά. χχν. 5, το, ἅς. 
[τ ΤΛΔΥ͂ ΡΟΘΙΟΙΥ Ὀ6 τοργοβϑεπίθα ΟΥ̓ ἃ 5Π|8]} 
ψΊ Παρ οα]]οὰ δρωέίαῦ (Κοβίηθοη, ὁ Β.Ε., 11. 
456) ἰπ {πε νΔ]ΠΕΥ οὗ [εΖγθεὶ; οσὐὕὁ Ἠοιυϑθ οὗ 
ΔΟΔΟΙ88 ΤΊΔΥ͂ ὍὈ6 Δηοῖπεῦ πᾶπις οὗ ϑογίπο- 
ΡΟΪ15, οὐ Βεῖ ἢ -βῆαπ, 1υ5ῖ 85 {ἐτίοθο νγᾶ5 
ο]]οὰ “86 ΟἿ οὗἉ ρΡδ]π)εΐγεεβ." Οοσηρᾶγο 
[86 τηοπίοη τοροῖμοσ οὗ Βει-ϑμλ., Ζογο- 
ταῖῦ, δῃὰ Αδοί-τμθμοϊδῃ, ἤοτο, στ {πεῖ 
οἵ Βεί -5 οδη, Ζαγίδηδι, ἀπά Αὐδεϊ-πηθβοίδῃ, 
ἴῃ 1: Κίηρβ ἵν. 12. Ζεγεγαίβ, ῬτοῦδΟ ἃ 
οΟΙοσῖςδὶ ΟΥΤΟΥ ἕο Ζεγεάαίῥ, “4: (6. 54π|6 
8ἃ8 Ζεγεάίαθ ἴῃ ἘΡδγαῖπι, [86 ὈἰτΕΠ-Ρίδοθ οὗ 
Π]εγοῦοδα, : Κίπ;β χὶ. λό, δηὰ Ζεγεάφέδα, 
2 ΟἿΣ. ἵν. 17, ὭΘΑΣ ϑυσοοίι (566 Υἱ]}. 5), δῃηὰ 
Ζαγίαπαδ, τ Κίηρβ ἰν. 1:2. «“4δείο»πεδοίαϑ 
(βε]ὰ οἵ ἴλ6 ἄδηςθ), {6 ὈΙγΈ-Ρΐδος οὗ ΕἸ σα 
(1: Κίηρϑ χῖχ. 16), ἰῃ ἴδε ἰογάδη νδι εν ἐμ 
Αὐ]οην, 1ο τλ1169 ἔτοπὶ ϑουΒοροΪ 8, 16 ἸἀοηΠοὰ 
νὰ Βοιδπιδοῖα. [ἢ της βαπιθὸ ἃ5 ΑὈεΪπηθα, 
ΙΔ Ὀεῦνεεη Νεδρο]ϑ (Ναῦϊουβ) δηὰ ϑογίδο- 

εὦ το Βει}-ϑιτίδῃ "ἢ » ΒΝ 
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ΤῊ εδ. τῴ. Ζετεγδῃ, σπά το τῆς δογάετγ οὗ Αδεὶ- ΓΟΗΑΡΤῈΒ Μν1Π]. 
τ οἶδ}. ἀητὸ ΤΑρΡατῆ. ᾿ ; ἐλ α 

23 Αἡά τὴ6 πιϑῃ οἱ [βγδεὶ τπετγεά ν κὸ η}. ἀν Ων" ἐωφ ἃ β δε όμνθι Ἔ τὸ εἰδώς 
(Πα πιβεῖνεβ τορεῖμεγ ουἱ οὗ ΝΝαρῇῆϊαι!, τὸ Ζεῥαλ αν»αά Ζαίνεννα αγό ἑαξεη. 13 

μδιμεεοίλ απά ρημεί αγό ἀεείγογεά. τᾶ Οἱάεδον 
γευερ σελ ἀὲς ὀγείλγερ"ς ἀεαίὰ ο» Ζεδαλ απαᾶ 
Ζαίνιμρηα. 22 2,72 γομεοίλ ρουεγηριεμί, 24 
Τὰ φλοά εαμπε ο Ἰ“οὐαγγ. 28 7:4 ϊα» “μὸ- 
με. 290 Οἱάεον»!"» ἐλέάγει, απά ἀεαδ. 43 
7Ζλε γαείεν᾽ εὐοέαίν απα ἐμ ρν σέ ἐμάς. 

ΝῺ τς πηοη οὗ Ἐρῆῃγαίηγχ 5]ά 
ππίο ἢϊπὶ, ΤΕΥ μιαϑὲ τδου 1 Ηοϑ. 

βεινεὰ 8 ἴῆυ8.0 ἴπᾶτ ποὺ (Δ]]6ἀ8ζ ἑλέχρ ἰς 
8 ποῖ, ψνἢεπ τῆου τνεπίεβς το ἤρῃι ἐρίδων 
ἢ τῆς Μ|ΙάϊαηπΙτεβ ἢ Απά {πῸγ αἸά “πο κε 
οδάς νυ Ηἰπὶ ᾿ϑῃάγρὶ]γ. 

ἃηπά ουῖ οὗ ΑβΠεῖ, δπὰ ουἱἵ οἵ δ4ἃ)]] 
Μδπμδβθεῆ, δηά ρυτβϑιιεά δίεσγ τῇς 
Μιόδίδηϊτεβ. 

24. ὕ Απά ΟἸάεοη 86πῖ ΠΊΈβ8Θ ΠΡ ΕΓΒ 
τῆγουρδοις 411 ταουπὶ ΕἸΡΗγαδί πὶ, 58Υ- 
'ηρ,) ὕὥοπιε ἀοννῃ δραϊπβϑῖ τῆς Μιάίϊδη- 
1ἴ65.0 Δπά τ4Κε Ὀεΐογε τῃεπὶ τῆς ννδῖδιβ 
υηΐο Βεοῖἢ-θαγδῃ δηά ]ογάδη. ἼΤΠεη 
ἃ] τῆε πιεῃ οὗ Ἐρῆηγαίπι ραϊμεγεά 
τΠπεπιβεῖνεβ τορεῖμοι, ἀπά τοοῖς ἴῃς 
ννδῖειβ ππῖο Βεῖἢ-θαγδῇ δηά ]ογάδη. ΣΌΣ 

25 Απά ἴδεν ἴοοῖκ ἐῖννο ρηηςαβ8 οὗ 
(ἢε ἱΜΙάϊδηΐτε8, Οτεῦρ δπά Ζεεῦ ; δηά 
{Π6Υ 8ἰενν Οτγεῦ ὑροη τῆς τοςκ Οτεῦ, 
δηὰ Ζεεῦ [ΠΟΥ 5'ενν δῖ τῃ6 νυν] ρΓα88 
οἵ Ζεεῦ, «πά ρυτβυεὰά ΜΙάΐδη, δηά 
δγουρῆς τῆς πεδά8 οὗ Οτεῦ δηά Ζεεῦ 
ἴο ΟἸάδοη οἡ ἴδε οἴδεγ 5ἰ4άε [ογάδηῃ. 

ΡΟ] 18. Ταδδα! δ᾽ ΟΥΪΥ τηεηθοηεα ΒΟΙῸ  Δρρᾶ- 
ΤΟΏΓΥ ἰονεσ ἀονγ (86 Ιογάδῃ Ὑδ᾽]ου, ἐ 6. 
ἔσο δου ἢ. ' 

24. Τρε νὐρα ἑνἢ Νοῖ ἴδε Ϊογάδη, δυῖ τἴμ6 
βίσθδασηβ τοὶ τι ΤΌτἧ ἴΠ 6 τηοιηίδιη-ἀ!δ(Γςῖ 
οὗ ΕΡΒγδίτη Ἰηΐο ἴς ἰογάδη ἰῃ ἴδε ἀϊδίσιςϊ οὗ 
ΒΕ -88δη, ἔοσσωϊηρ στοαῖ ΡροΟΪ8 πα τηδγβϑ 65, 
σὨῖοὰ ἴῃς Μ|αϊδηϊζ65 βοοίηρ βου ννου]ὰ μᾶνα 
ἴο ογοβϑ8 δεΐογε {ΠΕ οου]ά τεδοῖ ἴ[δ6 [ογάδῃ 
ἴοτάβ. ὙΠΟ ἅγὸ νο οὐ ἴδγοο οὗ ἴδε56, 
ΟἿΘ δῖ ϑυμηγδι, ορροβίία Βεῖ Β-ϑ δ,  ΒΕΤΟ 
Βυγοκμασάϊζ, δηὰ Ἐοθιηθοῦ ἰῇ 8 βοοοῃά 
ἸΟΙΓΏΘΥ͂, οΓοβϑοα ; Δηοῖ ποῦ 4 ἔδνν μοιισβ δουῖτῃ 
αἱ δαζω; δῃηὰ δηοίδοσ Ὡθασ ἴπ6 σοηῆυεηςς οὗ 
[πε ]ογάδη δηὰ ἴδε [αῦ οκ, ὅθε αἷϑο τ Μᾶςς. 
ν. 52; Δ Κίηρϑ ν]1. 15; [υἀξ. χὶ!. ς. ΒείῤδὝδαγαῤ, 
ΟὨΪΥ τη] οποα Βεγο, αηὰ Βουρδξ ὈΥ 5οπὶε ἴο 
Ὀεὲ ἴὰς 8απὶῈ 48 ἴε Βείβαῦδατα βεσε [ομη 
ὈαριϊΖεα, Βυῖ πεῖῖμοσ (6 ᾶῖὴθ ποσ ἴΠ 5βἰἴς 
ἅγτοο. 

αἰ δε »ιοη  Ἐρῥγαΐγ".) ὙΒΟΥ πδὰ ἴακοη 
ὯΟ Ρχευΐοιι ρασζί ἴῃ 86 σ᾽ βίηρ δραϊηϑὲ Μιάϊδῃ, 
ὯΟΥ δὰ ΟἸἰάδφοηῃ, οὗ [πε 5πγ4}16Υ {το οὗ Μδ- 
Ὠδοδεΐ, ργοϑιπηθά Ὀοίοσο ἴο βυχησηοη ἢ 18 ΣΊΟΓΟ 
ῬοννΟΤῺΪ δηὰ ἀστοόρδαηΐῖ Ὀγεΐσθη οὗ ἴδ 6 στεαῖ 
(γίδες οὗ ΕΡἢγαϊπὶ (566 [ο5}. χυϊΐ. 1.4-18). 

25. “κά δὲν Ἰοοξ ἰαυο ῥγίποεν, 6.7 ΤΒδ 
σδρίυγε οὗἩ Οτεῦ δηὰ Ζεοῦ νγἂβ8 οεἰευγαϊεα ἴῃ 
ῬΒΑ]Π5 ΤΊΔΩΥ δυηάγοά γΕΑΓΒ δεν (8ε6ε 8. 
ἸΧΧΧῊΣ, 9-11, [84]. 'χ. 4), ἡ Ἀ116 [ἢ 6 ὨδηΊ65 ρίνθη 
ἴο [ῃς ρῥΐδος ψ ογο {ΠΟῪ ἘΕ]], “ (ἢ τοςκ Οτςοῦ," 
δῃὰ “τ6 ᾿]ΠΘ Ργο885 οὗ Ζεοῦ," ργοϑογυθα [Π6 
ΤΑΘΤΏΊΟΙΥ οὗ 115 στεδῖ ἀθ᾽ νογδῆσο ἴῃ ἴῃ 6 πη 59 
οἵ [86 Ρεορὶο ἔοσ ξεπεσδίοῃβ. ὅ66 ἴϑ8. χί. 26, 

' ἐοκρίν. 
2 Απά Βε 8ἰά ὑπῖὸ ἴπεπὶ, γαῖ ἢ Ὁῦ 

αν 1 ἄἀοῃς ποὺ ἱπ σοπιράγϑοη οὗ 
γουιΐ 1.5 ποῖ τῆς ρἰεαπίηρ οὗ τῃς 
ρῖάρεβ οἵ Ερῆηγαίπι θεῖτο τῆδη (6 
νἱηῖδρε οὗ Αδίξεζεγὶ 

ΤΣ 
τεῦ 

2 δῖ ἀε]νεγεά ἰηΐο 
Πδηά8 τῆς ργίποεβ οὔ Μιαίδη, 

νὮΙΟΣ ἰηάϊςαῖθ8 ἃ ὑτοαΐ ὑδί]ς δηὰ 5]διρ μοῦ 
οὗ τῆς Μιάϊδηϊίεβ ἴο δανα ἴἌκθῃ ρἷδος ψβεη 
Οτεῦ δηά Ζεεῦ ψεσε ἰδίῃ. 

οΝ ἦρε οἱδεῦ' «ἰάξ )ογάσα. 1.4. ἴο ἴ6 οδϑὶ οὗ 
]Ἰογτάδῃη. ὅδε ρῥγεοροβι[οη ἸὉ στ] ὑδυ}} 
ΤΊΘΔΠ8 77», θη Ργεῆχεα ἴο ογαβ ἀεηοίης 
}ίαοε οὐ ἀἐγεείοῃ, ΤΑΥ͂ ὃ6 τοηάετεά οἷ, 45 ἤΈΓα. 
866 ΨΕΙ͂ΒΟ 1 ο5 “δε πογίῤ οἰάξ. Οα γομάεγ «ἰάε. 
Οπα δὲς “ἰάρ. Νυπι. χΧχχίΐ. 19. 866 [οϑβῇ. 
ΧΙ, 22; ΧΡ]. 7. ὙΠΟῪΥ ΨΜ8Ο δίονν Οτδὺ δηά 
Ζεοῦ Ὀγουρδῖ ΓΠΟΙΥ Ποδάβ οὐδοῦ ἴο ἴδῃς οΟἴδεῦ 
8:46 ψοσο Οἱάδοῃ 88. ΤῈ ΡὮΓαθα οἱ ἐῤέ 
οὐβεν οἰάφ ογάση, τῆλ} ΟἸΠΟΥ δαὶ ΟΥ̓ τνεϑῖ, 
δεοςοσάϊης ἴο [86 διἰυλίΐοη οὗ 186 ρου. 
ϑ8ες Πουξ, 11. 8, 25; Νυχῃ. ΧΧχΙ!. 19, ἄζα. 

ΟΗΑΡ. ἾἼΠΠ. 1. “κά δὲ »ιεπ 977 Ἐρῥγαΐρε 
“αἰ μπῖο ῥδί»ι, 49..}] Ν 2. θη (ΠΟΥ Ὀγουρῆς ἴο 
ἢ ἴπε6 μοδ8 οὗ Οτεὺ δηὰ Ζεοῦ οἡ ἴδπε θαϑῖ 
οὗ Ϊογάδη, ργοῦδοϊγ Ὀεΐοσο 6 παά ἴαδκεη 
Ζεῦας δηὰ Ζαϊπηιυηηδ (866 σοῦϑεβ 2 δηά το). 
ΤὨδ βιιοςθβ5 οὗ ΟἹ ἀδοη 5 δῃΐεγρσιΖε τηογιβοὰ 
{πεῖν ῥγιάθ, 48 186 σι ἰοΥ {ὙΌς, δοθείη [Πδὲ ΠΟΥ 
δαά ρἰαγεά ἃ βιϊδοτάϊηαϊες ρβατί, ἀοπῃρ. Ἰυάξ. 
ΧΙ, 1. 

Ω. ῥα! ῥασε] ἄοπε ποτυ, ὦϑ".1 Α τευλδλτκ- 
δὐϊε ΠΙυδιγαϊοη οὗ ἴδε βαγίηρ, Α 5ο δῆβννεσ 
ταγηεῖῃ ἀΥΥ ταὶ (Ρτον. χν. 1). Α οἰν]] 
ὙΑΥ ΜΠ}Ὲ [6 στεδῖ {τιῦε οὗἩ Ἐρῆγαὶπὶ ννουὰ 
ΒΟΟΏ ἢαγο [ὑγηρα [5ΓγΔ6}᾽5 ΥἹΟΟΓΥ ἱπῖο τῃοιγῃ- 
ἴηρ. ΟἸάξοη (βεγεΐογε ϑοοῖβεϑβ ἵπεὶγ νουηάεά 
Ῥγιὰθ ΟΥ̓ σοηξοεκδίηρ δὲ ΕΡΡΆγαϊπι δὰ ἀοῃς 
πιογε, [που Ρ ἢ ΤΠΕΥ δδά ἰοϊποὰ ᾿ἷπὶ 50 ἰαῖθ ἴῃ 
[6 ἀδγ, [Δ ἢθ μαδὰ Ὀεθῦ δὺ]ε ἴο εβδεςϊ ἴπ 186 



166 

ΤΉΣΘΡ. 

ἃῃὰ Ζεοῦ: δηά ψῆδὲ νγὰ8 1 δ0]6ε ἴο 
ἀο ἱπ σοπιραγίβοη οὗ γουὶ ἤδη 
τΠεἰγ ἴδηρεγ νγὰβ δραῖεά τονγαγά ἢ Ϊπὶ, 
σι ἤεη ἢς δά 5414 τΠδῖ. 

4  Απά Οἰάεοῃ οᾶπιε ἴο Ϊογάδη, 
αηπά ραϑϑεά ονεγ, πε, ἀπά τῇς ἴῆγες 
Ὠυπάγεά πχδὴ τῇδ τύέγε χὰ ἢ πη, 
[λϊπῖ, γεῖ ρυγϑυΐπρ ἐλόσι. 

ς Απά δε 844 υπό [ἢ6 τηδη οὗ 
δυοσοοίῃ, Οαἷνε, 1 ργὰὺ γου, ἰοᾶνεβ 
οὔ Ὀγεδλά υπΐο τῆς ρθορίε τπδῖ ἔο]]ονν 
τα; ἔογ ἘΠῸῪ δὲ ἔδλίης, δπά 1 δηὶ 
Ρυτϑυίηρ δἴτεγ Ζεῦδαι δπὰ Ζαϊηλιηηᾶ, 
Κίηρβ οἵ Μιάϊδη. 
. 6 4 Απά τἢς ργΐηςεβ οὗ ϑδυςςοῖῇ 
δά, “γε τῆς μαπάβ οὗ Ζεῦδὴ δηά Ζ4]- 
ΤΩΌΠΠΔ ΠΟῪ ἰῃ τῆϊης Παπά, παῖ γε 
8ϑῃου!ά ρἶνε Ὀγεδά ἀπο της στὰ ἡ 

ΜΒοΪΘ οδπηραὶ ΤΗΘ ρμταρθ-ρ εδηΐηρ οὗ 
Ἐρδιγαϊπὶ νγᾶ8 Ὀοίζοσγ πη 16 ψ μοῖς υἱηΐδαρο 
οἵ Αδἱ-οζοσ. Ῥσχοθδῦὶγ, πούγενεσ, ΟἹἸάθοη μδὰ 
ῃοῖ γεῖ σδρίυγοὰ Ζεῦαίι ἀηὰ Ζαϊπηυηηδ. 

4. “41Ππ4 Οάξοη εὐ ἰο 7ογάαπ. ὍΤὨδ ΔΓ» 
ταῖϊναε ἤοσὸ βοθβ Ὀδοῖ ἴο ἴγᾶς6 ἴπε σῃουθηθηίβ 
οὗ Οἰάδοῃ πὰ δὶβ8 1οο, ἀπά ἴο ἀςοουηΐ ἔοσ 
δι5 Ὀεΐηρ οἡ ἴδε οαϑί οὗ [ογάδῃ, 45 δὲ 158 βαϊὰ 
ἴο ὃ6 ἴῃ νυἱῖ. 2ς. ΑΠΟΥ δὰ μδά 5β8εηῖϊ [6 τγ68- 
ΒΟΠζΟΥΘ ἴοὸ ἴῃς ΕΒ γαϊ 65, ἢς δηὰ ἢ͵8 Δ ἘΠ] 
Ὀαηά ἔο!οννοά ἴδς ἔυρίτἰνε Μία! Δηϊἴε58 ἴῃ ποῖ 
Ρυγϑιϊὶε, θυῖ Ζοῦδἢ δηὰ Ζαϊπιιιηηᾶ, δηὰ δδουῖΐ 
1 5,)9οο ζῆθῃ διδὰ τηδηαροά ἴο ογοβϑβ ἴπμ6 ἰογάδη 
Ὀεΐοσο 6 σδπηθ ὉΡ ΨΠ Δ {Πεπὶ. [1 οανίηρ ἴῃ 
τοδί οὗἩ ἴπ6 ΘΠΟΠῚΥ ἴο Ὀε ἀεαϊξ ψ ὉΥ {δὲ 
ἘΡὨγαϊπηῖθβ, δ6 γεϑοϊνοα ἴο Ἵσσοβθ ἴΏ ῬυΓΒΟ. 

απά ῥα: συγ. Ιτ ἴδε Ἡδῦτγ. “ρδκαὶπα 
ΟΥΘΣ," Θοαυϊναϊοηΐς ἴο ἰο ρα, ουέεγ. [{ ἴῃεγὸ- 
ἔοτε ἰϑδνεβ 1 υπάεζοττηϊηοα πεῖ ΒῸΓ 

δ. δϑιωριοῖδ. [58 οἡ {86 οδϑῖ οὐ νγεδὲ 8146 
οἵ Ϊογάδη. Ὧγτ. Ἀοδίπϑοη, ἰἀοπαογίηρ 1 τ 
δακαυῖ, ἴδῃ τῖ]65 βου οὗ Βεῖ -8ἤδη, ἀγσθ5 ἴῃ 
ἕανουσ οὗ 115 Ὀοίηρ οὐ ἴπ6 νγοϑὶ δίάο, δηά 
Θηάθδυουγθ ἴο 50 ἴδαῖ [818 15 σοηβίδῖεηϊ 
ὙΠ} [δ 6 ΒΙΞΙΟΤΣΥ ἴῃ Οεη. χχχῆῖϊ. 17 (Ε οδίηϑοπη, 
γοΪ. 111. ΡΡ. 310-112). Βαϊ 1ἴ σοΥΔΙΩ]Υ 15 (86 
ΤΏΟΓΕ Ὡδίιγαὶ ἱπΐογεπος, θοῖΒ ἔτοπὶ δοοῦ᾿Β 
ΤΟΌΓΠΟΥ δηὰ ἔγοπι [6 ἡδγταῖνε οὗ Οἱάθοπ᾽ 5 
Του Π ηἴ8 (ΘϑρΘΟ ΙΔ ΠΠΥ 1]. 13-17), (δῖ ϑ0ς- 
ΓΟἿΆ νν8 οδϑὶ οἵ Ϊοσγάδη, μος δῖ, [ογοπια 
ΔΙἤττηϑ ἰἴ ννὰ5 ( “ἼΓΔΠ5 ]οσγάδησηι," “Ουκϑί. ἰη 
Οεη.᾽ Ορρ. ἴοπι. ἱϊ. 537), δηά (δὶ 1 νγᾶβ 5{}}} 
οχίϑτϊης 1ῃ ΗΪἷ8 ἀΔΥ ἴῃ [Π 6 ἀϊδιγὶςὶ οὗ Βεῖ -δἤδη. 
Μοτγϑονυοσ, ϑιυισοοῖ ννᾶ8 ἴῃ ἴΠ6 (τἱῦθ οὗ Οδά, 
γ οι ννὰ8 Θη ἰΓΕΎ ἴγᾶπ5- οτάδηϊς (058. ΧΙ]. 
247): δηὰ Βιιγοκηῆαγαάξ ἀθβϑοσῖθοβ ἴΠπΠ6 σι! π8 οὗ 
δυκκοῖ (80 οι θὰ Ὁγ ἴ6 Ατδὺβϑ) 45 οἡ ἴδ6 
οαϑὶ οὗ τι; ἃ [|{|6 δου οὕ Βει 8 μδη 
(' Ηἱςξ. οὗ ΒΙδ]6,᾿ ϑυσοοτη). 

ΦΌυ ΟΕ 5. ΝΠΠΙ. ἵν. 4--ἰ.ο. 

7 Απά Οἰάεοῃ 8414, Ὑπδεγείογα 
Μηδ τῆς ΓΟΚῸ δῖ ἀεϊϊνοεγεά Ζε- 
δἢ δηά Ζαϊπιυπηδ ἱπῖο πιὶης ἢδηά, 
τη 1 ψΨ}}]} Τίεασ γοὺγ βεβἢ νἢ τὰς 1 ΒεΡ, 
1πογῃ8 οὐ τε νυ άεγημεββ δά ψ ἢ 
ὈΓΊΕΓΘΒ. 

ὃ 4 Απά Πε ψεηῖ υρ ἔδεηος ἴο 
Ῥεημοὶ, λπὰ ὅὁρακε υπῖο τπθηὶ [{π|κ6-- 
Ὑγ|56 : ἀπ (ἢς τηθη οὗ Ρεηιεὶ δηῃ- 
βύνεγαά Ὠϊπὶ 45 τῆς τδξη οὗ ϑυς]οοῖὴ 
ἢδὰ φηϑινεγεά λέσι. 

9 Δπμά ἢε ϑ8ραΐζεα αἷϑο υπῖο τῆς 
θη οὗ Ρεπυεῖ, βαγίηρ, Βεη 1 
οοπὶς ΔρΔΪη ἰῃ Ρεᾶςα, ᾿ ψν1]}] Ὀγεαῖς 
ἀονγῃ [ἢ15 ἴοννεῖ. 

1.  Νον Ζεδαῖ δηά Ζαϊπιυηηλ 
ἐυεγο ἴῃ Καγίκοσ, δαπὰ τῃεὶγ Ποβίβ υυτἢ 
ἴδεπὶ, ἀθοιῖ πἤδεη ἐποιβϑαηά πίε, 41} 

Οίνε, 1 ῥγαγ ζ 4.71 Οἰάδου πιϊρδὶ ΤΙΣΙ 
ἐχρεοῖ 80 τυοῖ αἱά ἔγοπι ἴῃς ἴγ8η5- [ογάλδηϊς 
ἱδε8, δηὰ ἔτοπὶ 80 σοηῃϑίογαῦὶο ἃ ἴΟ 88 
δυςσοοῖδ νγ88 (γογβα 14). 

Θ. “τὸ ἐδὲ ῥαπά:, 9 ..}ὺ ὙΒδ πυμθοσ οὗ 
(δα ἰο]]οννεῖβ οἵ Ζεῦδῃ ἀπὰ Ζαϊπιμππα νγᾶβ 
81}}} 80 ἕοστηϊάδῦϊθ, απὰ Οἱάθοπ᾽ 5 δηϊογργίζΖε 
511} 80 ἀουδίῆι,, (δδὲ ἴῃς πιο οὗ ϑυςςοίῃ 
(θείῃ οἡ ἴδε βᾶπι6 5ἰάβς [ογάδῃ) νου]ά ποῖ 
ΤβκΚ [6 σεηρθδηςς οὗ ἴῃς ΜΙ|αϊδηϊζε8 δραϊηϑὶ 
6 πὶ δῃοιυ]ὰ {ΠΟΥ σῖνε 80} }}165 ἴο Οἰάθοη 8 
τηΘῃ. 

7. 1] «υἱ"! ἐεαν γοωσ ἥτε, 9.1 δῦ. ΞΙ 
111 [ΒΧ0 88. ἃ8 ΑΠλΟΒ,1. 3. (Δοπιρᾶγε 2 84π|. 
ΧΙ, 31: 581. χὶὶ. 15. Α πιοάβ οὗ οδρίῖδὶ 
Ῥυηϊδτηθηῖ. Οἱάδοη Β Δῆβυου 15 ἤογοο, δυΐϊ 
[6 σονγαγάϊοθ δηὰ ζ]5θ-ῃμεαγίοάηδβα οἵ 186 
ῬΓίΏοε5 οὗ δυςοοῖῖἢ αἱ δυςδ 4 πηοπηοηΐ μάνα 
πὶ στεαῖ ὑσονοοδίοηῃ. 

8. ΠΗ «υεηπῷ ωρ.1 δυσοοίῇ νγὯ8 ἰὴ [πὸ νδὶ] 
ΟΥ̓ ΟΒογ οὗ ἴ[δ6 ἰοσάδη ( [οϑῇ. χιϊί. 27), Βέπυεῖ, 
ΔΡΡΑΓΘΏΓΥ ἰῃ [86 πιοιιηίλίη. Βοῖἢ νοι]ά 
ϑέθπὶ ἴο δᾶνα ὕδθη οὐ ἴδε δίγχᾷ γοαδὰ ἴο [δ6 
]ογάδηῃ ἔοσβ ἀηὰ δμθοβοη,. 

Ῥεπωεὶ.Ἴ 80 δ] ϑὰ ἔγουῃ [8.005 νἱβίοη, σ θῇ. 
ΧΧΧΙΙ. 30.οθ. [ἴ νν»ὰβ οπὸ οὗ ἴΠ6 ἴοννῃβ ἔοσγί!- 
βεὰ ΌΥ [ογοδοδῶλ βεη Βὸ τενοϊςεἀ ἴτοπι ἴἢο. 
Βουϑε οἵ αν. τ Κὶῃρϑβ χὶϊὶ. 3ς. Νὸο ἰἀθη ἢ - 
ολίοῃ οὗ 1 258 [ἄκϑη ρίδοθ. [{ νγᾶβ δου τ οὗ 
ἴ)ε Ὀγοοκ [ΔῦΌοκ, δηὰ οὐ δοοῦ 5 ὙὙΑΥ ἴο 
ϑυςςοῖμθ. Οἱάδοῃ, Ἰουγπογίηρ ἰπ [86 ορροβίί 
ἀϊγοςσῖίου ἴο 4ςοῦ, σοσλοβ ἔτοπιὶ ϑυςοοῖμ ἴο 
Ῥεπμεὶ. 

10. “4 δαὶ «υεγὸ ἢ, Ὅ'ε ΤῊΪ8 οογ- 
(Δ1Π]}} ἱγπαρ] 1658 ταὶ ἴδ δἰδυ μοῦ δἱ [86 σοςκ 
Οτοῦὺ δὰ ἴαἰκθῃ ρίαςς δ [8158 {1π|6. 
. Καγλογσ] ΜῈ (δος δγίοϊε. ὙΤῸ δἰἴο ἷ9 
Ὡοῖ Κπονῃ. Βιιΐ ᾿ξ ἀρρθᾶσβ ἴο ἢδνε Ὀδθη ποῖ 



ν. 11---17. ΦΌῦΌΟΒ5. ΠΙ. 

(ἢδλὲ νγεῖς ἰεΐξ οὗ 411 τῆς ἢοβῖβ οὗ τῆς 
ΟΠ] άγοη οὗ πὰ δδβϑῖ : ἔογ ἴποῖὰ {6 ]]} 

ἐοτιαν, ἴδῃ Ἠυηάτεά δηά τὐνεπῖγ τδουβαπά 
«κά τθη ἴῃδὲ ἀγενν βυνογά. 
σά, 11  Απά Οἰάεοη ψεηΐ ὉΡ ὉΥ ἴδε 
ἀρ α Ῥ]ΆΥ Οὗ ἴπεπὶ ἴπδὲ ἀννεὶξ ἴῃ τεπ8 οη 
πυρά. τὴς εαλδῖ οὐ Νορδὴ δηά Ϊορρεῃδῇ, 

Δηά 8ηιοῖα ἴπε δοβῖ : ογ τῇς δοβῖ 
νν88 86 ΓΟ ΓΕ. 

12 Απά ψἤεη Ζεραῆ δηὰ Ζ]- 
πυηηδ 86εἀ, ἢε ρῥιτουεά δήεγ {Πεπὶ. 
δηά τοοῖς τῆς το ἰκἰηρβ8 οὗ Μιάΐδη, 

ΤῊΘ. Ζερδῃ ἀπά Ζαϊηγιπηδ, δηὰ ἴἀϊβοοπι- 
διεά 411] τς Ποβῖ. 

11  Απά ΟἸδεοη πε β8οη οὗ [οδϑῇ 
τεῖυγπεά ἔγοηι ὑδῖε Ὀείογε τπ6 δι 
τυα: πμ. 

14 Απά οσδυρῆϊ ἃ γουηρ πιδη οὗ 

ἃ ἐμ δν Ἰουπιοῦ ἤτοι ϑυςοοῖμ. Εορ Οἰάδθοη 
τολοδβεοὰ ϑυσοοῖδ [86 δῶγὴς Ἂὐδύῦ ἴῃ Ὑν]οΒ Βα 
διιοῖε ἴπο Βοβί οἵ Ζοῦδη δηὰ Ζαίγηυηπηδ, νοΓ86 5 
11,14. ὙΠ βἰ(υδίίοη οὗ Κάγκοσ, οἱ νγᾶβ 
ῬτοῦΔΟΪΥ λη ἐποίοδυγε οὗ δος Κἰηὰ (ρετβδρ8 
ΕῚ να οὰ βδοορίο]ά, 566 Νύσῃ. χχχὶ,), 15 γί μοΓ 
ἱπάϊςαιοα ὉΥ νγϑδῖ ἔσο ]οννβ. 

11, Ννοδαδ ακπά ορδεδαδ ᾶἅγτὸ τηεποησα 
85 ἴῃ οἶοβϑε Ῥσγοχί ΠΥ ἴοὸ Καγκοσ. Νονν Νοόαϑ 
ννᾶϑβ ἰὴ ἴ86 Πι2} τ|ῦ6 οὗἨ Μαδπηδββοῖ ἴῃ ΟἸ]οδά, 
Νυπι. χχχὶϊ. 490-42, δηὰ ορδεῤα Μὰ5 ἴῃ ἴῃς 
τῖδο οἵ Οδά, ἰδ. 34, 35. ὅδ0 ἴδαῖ Ζεῦδηῃ δηὰ 
Ζαϊπλυπηᾷ θέ ἴο βάν βθὰ ΠΟΘΑΥΪΥ ἀϊε οαϑὶ 
ἴο δῖ ἴΒ6Ὺ ἐπουρῖ νγᾶ5 ἴπε δεουσιγ οὗ ἴῃ 6 
Καγκοσ, Οἰάδοηῃ, ρεσβδρβ ἰδκίηρ ἃ εἰσουϊξ 80 
848 ἴο σοπθ ὕροὴ {δεπὶ ἔτοιὰ ἴμ6 εαβῖ, ἔε]} 
βυάά η)}γ ὑΡοι 18Βοτ, ΔΡΡΑΓΘΠΕΥ δῖ ηἰρῃῖ, δηὰ 
ΒΌΓΡτγβοὰ ἴδετι, ἀπ δηλοῖς [Ποτὰ, 

12. {δε ἰκυο Ζἰὶπρ: Γ᾽ Μίδα". Οτοῦ δηὰ 
Ζεοοῦ ψεγε ς8]1εὰ φγίπεο (ἃ ἀϊδογοπὶ ψνοτγὰ 
ἔγοιῃ [μα ἴῃ Νυπι. χχν. 14, 18, διἃ ἀρδίη 
ἴτοπὶ 8. ἰχχχίϊ, 11), τηϑδηΐηρς εαῤῥαΐμε, τα }}}- 
ἸΔΓΥ͂ ΠΟΠΙΏΔΠΩΕΙΒ, 45 ἴμε ἴοσπὶ 18 υϑεὰ οὗ 
ΘΊΒΕΓΔ, ἰγ. 2, δηδ ἔγεψυσηῖῦγ, (δου ἰη 5. 
Ιχχχιϊ, σα, ΠΟΥ ἅτὰ βιγίοαὰ “ποῦ 65." Ζεῦδῆ 
δηά Ζαϊηλιπηδ Το ΤῸ Κίηρϑ, ἰῃ ΡΒ. ΙΧΧΧΙΪΟ ΣΙ, 
2 γίπεξ:, δῃοϊηϊεὰ οὔθϑ. [ἴῃ Νυπι χχχὶ. 8, γα 
Τοδὰ οὗ ἔνε Κιίηρβ οἵ Μι|βάϊδη. ὙΠΕΥ ΟΓΟ 
ΟἰΘΑΥΥ οἵ ΞΌΡΕΤΙΟΣ τάκ ἴο Οτγεὺ δηὰ Ζεοοῦ. 

18. Βείογε ἐδε τὧἱ αὐα: τῷ. ῪὙδα τηθδῃ-» 
ἴης οὗ [6 ννογάβ 80 στεηάδεγοά 15 ἀουδίῆδι,, 
θδοδυδο ὉἽΠ 5 50 ΓΆΓΟΙΥ υϑοὰ ἴογ [86 διῇ; 
δυῖ τὰς Α. Υ.. ἔοϊονβ (6 ΜΝυϊγαῖο, δηὰ 15 
ῬΓΟΌΔΟΌΙΥ ἰπ ἴδε πιδίη σίρβέ, που ἴΠ6 
11211.8 ἅἀτὲ οὔ οὗἁ ρίδος ἔοσ [86 νοσγάβ8 τα: 
τ. ἴῃ «ἢ. χίν. 1:8, νγὲ ανο ΠΟ ΠΠ δ 3" Ὁ ἿὯ3 
δεΐογε ἐδὲ “ὧἱ «υεηΐ ἄοαυν, πὰ [158 γίνοϑ στοαὶ 
δυρροτί ἴο ἴδ6 Τεπάογίηρ 50Ν ἴῃ ἴδε ἰεχῖ, 

[Πς πιεη οὗ δυςςοίῃ, δηὰ δηαυϊγεά 
οὗ πὶ: δηά ἢς ᾿ἀσϑογι θεά ππῖο ἢϊῃλ 1 εῦ, 
[ἢε ρῥγίποεϑβ οὗ δυςοοίῃ, δηά τῆς δἰ ἀδῖβ 
τῃπογεοῦ, ουεη τ γεαβοοζε ΔηἋ4 βϑονεηΐδοῃ 
ΤΛΕΏ. 

Ις Απά ἢς οδηϊε υπῖο ἔπ6 πηεη οὗ 
ϑυςςοίῇ, δηά 54, Βεμοὶά Ζεῦδῃ δηά 
Ζαϊτλιπηδ, ἢ σγῆοπι γε ἀϊά υρ- 
Ὀγαῖά πιε, βαυίπρ, “γε τῆς Παπάβ οὗ 
Ζεῦδἢ δὰ Ζαϊπηυμηᾶ πον ἴῃ τΠίης 
ἢδηά, τΠλῖ ννὲ 5ῃου!ά ρίνε Ὀγεδά υηΐο 
ΤΥ πε ἐλαί 476 ννΕ ΔΓ ἷ 

16 Απά δε τοοῖς τπε εἰάδγβ οὗ τῆς 
οἰἴγ, ἀπά τῆογῃβ οὗ ἴπ6Ὲ τ] ο πη 688 
πὰ Ὀτίογβ, ἀπά νυ τἢ τμαπὶ ἢς Γτλυρῆς 1 Ηεν. 
[Π6 πιεη οὗ διιοςοίῇ. ἔπισιυνυ 

17 Απά ἢς δεδῖ ἄονγῃ ἴδε ἴονεῖ οὗ, 
“Ρεημεὶ, δ 8]ενν πα πλθη οὗὨἉ τῆ Οἱ. τοι οϑος 

ΠΟΡΌΡΌ, πιεαπϑ αὐ τὸ βοίπα ωῤ (αἱ δυη- 
Τβ6). Ὅῆε βαπὶδ τοοῖ 5 δρρ δὰ ἴο ἴδε τγιβίησ 
οὗ Ππ τηοσγηΐηρ ἰη Οεη. χίχ. 1ς; χχχίϊ. 26. ΤΟ 
1.56 οὗ δεγε;, ῬΕσἢρ5 Δ ἃσομδὶς οὔθ, ἔοσ ἴπ 
δ.1η 158 ἔοι 4130 ἱπ [6 ῬγοΟΡδσ πᾶπιοβ, Μουης 
Ἡδοτεβ ἀπά Τιμηηδίι Η εγοδ,1. 35: 11. 9 ; ΒΟΓΟ 
866 ποῖΐθ. ϑ8εὲῈ 4150 [ἰοῦ ἰχ. 7. Τα οοηϊοχί 
8668 ΓΔΙΠΟΥ ἴο ΓΕΑΊΠΓΕ ἃ ποῖθ οὗ {ἰπ|ὸ. Βυΐ 
186 ϑερῖ,, Ασδδὶς, δηά δοπῖθ πηοάδσῃ δῦ]ς σοϊὴ- 
τηοηϊαῖοῦ 8 ΤΕ οσ ἰἴ ,ηορι ἐδὲ σποεηὶ 977 Ηξκγες, 
δΒιιρροβίηρ ἴξ ἴο Ὀ6 [86 πᾶπηθ οὗ πουηίδίη 0453. 

14, ΜΗ ἀεεεγίδεά ερΐο δέρι, ταῖλοσ “ Β9 
τοῖο ἀοσα [80 πδιροδ, 52] Τδῖ5 115ἱ 
νου οηδῦϊες Οἱάδοη ἴο ρυπίβῃ [6 σι 
ΤΌΪΟΓΒ, ἀηἃ βρᾶσγὸ με ἱἹπῃοσθῆϊ ρθορίβ. 

ἐῤγεσεογο ἀπά “ουεπίεεη.} ΑΡ ΠΥ ἃ 
ΒΔΏΠΟΟΓΙΙΏ ΟΥ̓ οολης!} οὗἩἨ σενεηῖν ἀνεδὴῇ Δἴοσ 
[86 πηοάθσ] οὗ Νυχι. χὶ. 16, ἢ ΡΟΓΒΔΡ8 βουθῇ 
ΟἴδοΣβ οὗ 5} ΡΟΥΙ͂ΟΥ ΓΑ κΚ ΟΔ]]οὰ 2γίπεες. ὙὌΒΟ 
ἔτεδὶ βληποάτγίπὶ σοΟηβιϑιθα ἰῃ 116 ΤΏΔΏΠΟΣ ΟΥ̓ 
γμίεγε δῃηὰ οἰάεγυ. 866 Αςἰβ ἵν. 8. 

16. ΠΗ εαγιὸ ἰο δε νη 977 δωμεεοὶ δ. Α 
ῬΑΤΕΏΓΥ ἢς ἀϊά ποῖ τεΐυσῃ ὈΥ ἴδ6 ΨΔΥ ἢδ 
ψεηΐ, ΟΥ 6 ψψου]ὰ μάνα οοπῖο ἴο Ῥεϑημοὶ ἢχϑϊῖ. 

16. Ηε ἰαμσϑί, ὅσ. ΑἸπιοβῖ σεγίδ!η]ῦ ἃ 
ἴλ 156 τοδέϊηρ, ἦν “ἢς {γοϑῃθα," 45 ἴῃ γοῦβο 
7: ΜῈ ἴον δ΄". 80 [ἴδ δερί. ἀπά τῆς Νυΐς. 
Το Ἰεϊΐεσβ οὗ ἴῃ Ηεῦτενν ννογὰβ ἅγὲ ὩΘΑΥΪΥ 
ἰάοπίςδὶ, δηὰ [πὸ ΔηΔΙΟΡΥ οὗ νϑῦβὸ 9 δηά 
ΨΕΓΒΕ 17 ΤΟΘ]ΌΪΓΟΒ ἴΠ6 ΤεροΠ ἄοη ἰῇ γόῦβα τό 
οὔ τμ6 ΡΒ γαβ86 ἰῇ γεβ6 7. 

17. Ρεπωε)] ἈΘΌΟΪ Υ Ϊογοδοδμ, Σ 
ΚΙίηρβ ΧΙἹ, 25. 

ἐδε νριθὴ οΥΓ δὲ εἰξγ.1 ῬΓΟΌΔΟΪ [ἢ6 581ὴ6 
οἶα598 48 ἅτε ἀδϑιρηδίοα ὉΥ ἴ!6 ρῆγαϑο “ἴμ6 
τήθη οὗ ϑυςοοίῇῃ,᾽ νἱΖ. {6 συ ]οσβ. ὙΒ656, ἰἴ 
5 Πκοὶγ, βδά ροβϑεβϑίοη Ὁὗ [πὸ ἴονγεσ οὐ εἰϊδάεὶ, 
δηὰ 80 οουϊὰ ΤΥΓΑΠΏΪΖΕ ΟΥ̓ΣΥ ἴδε ΡΦΟΡΪα, 

167 



συ ΟΕ 5. ΝΙΠΠΠ. 

18 41ΤἼΤἼ θη 8ι]4 ἢς υπῖο Ζοῦδῃ 
δηά Ζαϊπιιπηδ, ὟΝ μδῖ πηᾶππεῖ οὗ πιεῃ 
τυεγό ἐδεγ ΜὨοπὶ γε 5ἰενν δὲ Τδρογὶ 

168 [ν. 18---24. 

Δη4 Ζαϊπιιηηδ, δηὰ ἴοοϊς ἀυγᾶὺ τῆς 
᾿οΥπδηλθηῖβ [Πλῖ τοόῦό οὐ πο ὶγ σΔπλο5᾽ ὁ Οτ. 

ΟΡ} 3 {2 

προζϑ. ἐΐδε ἐδ 
22 ἴ ΤΏδη τῆς τηδη οὗὨ [8γλεῖ ςαἱά τ 

ον», ἄς. 

Απά {μὰν δηβννεγαά, 5 ἴποιι 4γ, 80 
τὐεγό ΤΉΕΥ ; δας ἢ οἠς ἴγαβαπΊ] 64 τῃς 
σὨΠ] γε οὗ ἃ Κίπρ. 

Ι9 Απά ἢε 5414, ΤΟΥ τεῦ ΤΑΥ͂ 
Ὀγαίῆγεη, συέπ ἴῃ 6 50}8 οὗ ΤΥ πιοῖποΓ: 
ας ἴδε [ΚΡ ἰίνεῖμ, ἱξ γε Παὰ ϑανεά 
(ἢ 6πὶ Α4Ἰϊνε, 1 ννου]ά ποῖ 5]4Υ γου. 

20 Απά ἢς 54ἰά υπῖο [6ἴΠογ ἢἰ8 
βιβίθογη, ὕρ, απαά 5]4Υ ἴπεπι.0 Βυϊῖ 
τῆς γοιτῃ ἄγαν ποῖ ἢΪ5 βυγογά : ἔοσ ἢς 
ἔεαλτεά, θεσδυβϑε ἢε τυᾶς γεῖ ἃ γουτῃ. 

21 ΤΒεη Ζεῦδῃ δηά Ζαἰπιυπηδ 
8414, 56 ἴῆου, ἀπά [2] ὕροὴ 5: 
ἔοῦ 48 ἴῃ πιᾶδῃ 15) 59 ἐς ἨΪ5 5: Γεηρίῃ. 
Απά Οἰάεξοῃ ἅγοβε, 4π4 εἷενν Ζεῦδῃ 

Οἰάεοῃ [ον ἴδ γγοδὲ πγθῆ, δηὰ δοδὶ ἄοννῃ 
τΠεῖγ ἴονεσβ, δὺς ἀϊά ποῖ ἰπ)υγε [6 ᾿πμδθϊ- 
δηΐ8. ΕοΥ ἜΧΔΙΊΡ 68 οὗ ἴοννεσβ ἴῃ ἴ6 ἴον" η8 
οὗ [δὲ ἔπηθ 8ες [υἀρ. ἴχ, 46, 51; 2 54Π1. ν΄. 
7:9, ἄζς. 

18. ἢ αϊ »ιαηπεῦ 97 νι, (9 5.1] Τὸ Ηε- 

υηἴο ΟἸάεοη, υΐϊς τῆου ονοσ 8, 
οί τπου, πὰ ΠΥ 80η, ἀπά (ἢγ 
80Π 8 80η 4[530: ἴοὼγ ἴπου ἢιαβὶ ἀε- 
᾿ϊνεγεά τ. πὶ ἴῃς Παπά οὗ Μιάϊδη. 

23 Απά ΟἸάεοῃ 54ά ὑπῖο τῃ6πὶ, 1 
11} ποῖ ταϊα ονεσ του, ΠΟΙ ΕΓ 5}4]} 
ὯΥ 8οη τιὰΐὶε οναῦ γοὺ: ἴῃς Ι͂ΓῸΚΡ 
801] τυ] ονεῦ γου. 

24 ἴ Απά Οἰάεοη 5δἱά υπῖο [ἢ δπὶ, 
Ι᾿ψου]ὰ ἀεβίγε ἃ γεαυεβὲ οὗ γου, τπδῖ 
γε ψου]Ἱὰ ρἷνε πιὲ νεγΥ πιᾶη (ἢς 
ΘΑΓΓΙΠΡΒ8 οὗ ἢϊ8 ρζεγ. (Εογ {πεν [δά 
ἔθ τεῦ ΘΑΙΤΙηρ5, Ὀαοᾶιβε [ΠΟΥ τύεγέ 
5Ππ|26]1{68.} 

[86 ᾿ΔΡΌνοϑ (ςοτρασο 1: ὅ8η)ι. χνυ. 12, 13), δπὰ 
αἶϑο ἰη Οἰάδοη 5 ἴϊοσηρί ἴο ἱπιδῖς ἢϊ5 γουἢ- 
ἔμ] βοὴ Ϊεῖμεσ ἴῃ ἴμε βίοσῃ ᾿νοσκ οὗ 5βἰαγίης 
8158 σΟΙΠΈΓΥ 5 ἐποιη ε 8. 

γε α γομῤῥ. ΟΟΟΥΆΡΑΓΕ [ἢ6 ὙΕΙῪ 5: Ππ|1|8᾽ 
ὙΟΓΩΒῚ ὅϑΔ1|. ΧΥΙΣ, 11. 

Ὀγονν 5 ἼἷΆΔΘΣΟ Δ.Θ [89 πιθ:," ἄς.) ΞΘ 41, Καὶ μῥοη 14.} 866 ἴδε βᾶπι6 Ἔχργεβ- 
86Ώ856, φυδαξ »ΩΉΠΡΓ Οὗ πιδη, 18 ΤΑ τ ὶν ραϊπεσγεὰ ςοηΣ Κίηρβ ἱ1, 46. 
ἔγοπι [6 ἴσποσ οὗ ἴ6 ἀηβννεσ νῃϊοῦ ἀοβοσίθο5 
{ποῖγ ἔοσα. Βυῖ ἀουδῖ]εβ8 Οἰάθοη ἀϊά ποῖ 
51 ἴοσ ἱηξοσηγχδίοη ; ἢς πον [8δῖ ἢΪ58 Ὀγείἤγοη 
μδὰ δεθη Κι] ]οὰ ὈΥ Ζεῦδῃ δηὰ Ζαϊυιηηδ, δηὰ 
106 ἀεβῖίσε οὗ ἀνθηρίηρ ἴποῖῦ ἀθδῖ γὰ8 πὸ 
τοοῖΐνε ἔὺσ δῖ5 Ἰτηρεϊιιουβ ρυγβυϊ δηά αἵἴδοκ. 
Η!5Β ηνοκίίοῃ νγᾶϑ σὑδίποσ 4 ἰδυηῖ, 4 ὈΓΟΣ 
ΤΕρΡγοδοὶ ἴο ἢ᾽8 σδρενοβ, ργορασίηρ {επὶ ΟΣ 
1Ποῖγ ἴαῖθ. Ζεῦαῖι δηὰ Ζαϊγηυηπμα, ἴοο, ἰῃ 
1ΠΕΙ͂Γ δθννοῦ, ἀϊὰ ποῖ ρῖνε ουϊάθηοα δραίησςῖ 
1πεπλβεῖνεβ. ὍΤΒοῖσγ ἤορο νγὰ8 ΟΥ̓ ἃ ἢαϊίεσίης 
ΔΏΒΥΨΟΓ ἴο ΒΟΟΙπα ἢΐ58 ψταῖῃ. ὙΒΕΥ Κπονν ΨΕΤῪ 
ὙΝ6}1 δ [86 {πιο ΠΟΥ 5ἰενν ἴθπὶ παΐ ΓΠΟῪ 
νοῦ Οἰάξδοη᾽ 5 Ὀσείθγεη, δῃὰ ΠΟῪ Κηον ἴδαΐῖ 
ΟἸάδου Κηονν νι μδί ΠΟΥ δα ἀοηθ. 

19. Τὸ τομῇ Ὁ. »ῦ νιοῖδεγ.] Α ταυςἢ 
Οἰοθοσ σγοϊδίίοη ἴβδηὴ ἰμαὶ οὗἩἨ ἁ Ὀσοΐδοσβ Ὁγ ἴδ! 6 
(ΔΊΒΟΣΥ ΟὨΪΥ. (Οοιμραγε Οδεη. χὶ. 2ο; Ρ58. 
Ἰχίχ. 8; ϑυῖ. χὶ. 6, ἄς. ΤΪ5 ἰ5 ἴδε ΟἿ 
᾿ηΐ ῥγεϑοσυθὰ οὗἉ ἴῃ ἰγαπβαςοίίοη σείδγσεά ἴο. 
νὲ οδηποῖ βΒΑΥ {πεγοΐοσε 6 π ΘΧΔΟΙΥ τῃ6 
βἰδυρῃϊοσ οὐ ΟἸάδοῃ β Ὀγοΐβσοθ οὐ Μουπῖ 
ἼΤΑΌΟΣ ἴοοϊκ ῥἷδοθ, ν βεῖμποσ Ὀοΐογε (δ6 ουΐ- 
Ὀγοδκ οὗ [86 ννασ, Υἱ. 11, οὐ ἐπ ἴῃς τείχσοδξ δηὰ 
Βιρδῖ οὗἉ [Ὡς Μιάϊδηϊίοβ, υἱῖ. 22. 

20, ΗΜ ταἱά το εῖδεν, 49. [τ νγᾶβ 
ΟἸάδοῃ 5 ρίδοςε ἴο ἃςῖ ἴδε ρατί οὗ [6 “ ἀνθῆροσ 
οὗ Ὀ]οοά." Νυπι. χχχνυ. 12; ει, χίχ. 6: 
1 ϑᾶχη. ἰϊ. 22: ἰ1ϊ, 27, 3.οθ. ὙΠῸ ἤοτοος πιδη- 
ὨΕΙΒ οὗ [86 ἀρὸ ὕσγοαῖς οὐκ ἰῃ [6 βἰδγίηρ οὗ 

ἐδὲ ογπαριθη! 4.1 51.8]1} οσηλιηθηίβ οὗ ψοϊά ἴῃ 
ἴδε 5!ρε οὗ ἃ δ.δ]ῇ τηοοῃ οἵ Ἵσγοβοθηΐ, οση 
ου ἴδε πες κΚϑ οὗ πθῃ, νγνοπηθῃ, δηά οδηλοἾ8. 8566 
Ι5ῖ. 1]. 18, Βεσο [6 ψογὰ ἰβ γοπάογοά 
“χτουηὰ {ἰγ68 κὸ τ86 τηοοη." ὙὍδο εἰισΐοπι 
οἵ δάοσγηΐηρ ἴπ6 πεξοὶς οὗ {πεῖὶσ οδηλοὶβ ἢ 
ξοϊὰ οδιαίηβϑ ἀπ ογηδιηεπῖβ ργονα θὰ ἀοης 
[δε Αγδὺβϑ 80 ἰδΐθ 98 ἴδε {ἰπιὸ οὐἱ; Μαδοχιοῖ, 
δηὰ ρατί οὗ ἴδε ῥγορῇμεῖβ ὈΟΟΙΥ δῇεσγ ἴῃς 
τακίηρ οὗ (διῦᾶσ σοηϑίϑιθα οὗ δυο ἰοννε 8. 

22, 238. Κιίρ ἐδοι συεγ ιν, 49..1 Οἰάεοη 5 
ΘΧΙΓΔΟΓΟΙΠΑΤΥῪ νϑ]ουγ ἀπά 5ιιςοεβ τη ἴμ6 ΜΙά- 
ἸΔΏΣ15} ννὰγ μδὰ σχαϊβοά δ ίγῃη δἵ οπος ἴο ἴῃ 6 
ἢγϑῖ ρίδος ἰῃ ἴ86 εγεβ οὗ ἢΠ8 σουηίσυτηθη, ἀπά 
(ΠΟΥ υπδηϊπηου 5} οἥεγοὰ πἰπὶ [86 Βογεα ἸΑΣῪ 
στον οὗ ϑγδοὶ. ὙΠ ἃ πιοάεϑιγ δηά ρίεῖῦ 
ἃ5 Δαπηγαῦ!]ε 45 ἢἷβ σουγαρο, ἢ6 ἀθοϊποὰ τδς 
ΡΓοβεγοαὰ ΒΟΠΟῸΣ ἴῸὉΓ ἢἰπηβ6] ἢ ἀπά ἴογ δ 5 
ἴλγαγ. [εβόοναῃ νγὰ8 {πεὶγ Κίπρ, (οχηρᾶγε 
1 887. 111. 5.7; ΧΙ. 12, 17; δηὰ Νυχι. χχὶϊὶ. 
21. 

24. Οὗνε»ιδ ξΌΡΥ ῬΙΩ" ἐδε ξαγογη: ΟΥἿ δὶ: 
2γο.1 [ἴ δά θδθθη νν ]] ἕοσ Οἱάδοῃ 1 ἴα δαδὰ 
ποῖ Δβίκοά τ 18 (δίηρ, Ὀυῖ Βλὰ θδθθη οοηίοηϊ ἴο 
σεΐϊυσγη ἴο ἢ18 ΟΥ̓ ΚΊΠΔ] ῬοΟΥΟΓΥ͂ ((Ὦ. Υἱ. 15). 
Ηςε {1118 ἴῃ {118 ἀθβϑίσε ἴὺ συ ρο]ά ἴο ἴδ ἰονοὶ οὗ 
ΟΓΑΪΠΑΣΥ͂ τλεῃ, ἀπ νγὲ ΤΊΔΥ͂ 8εῈ ἴῃ ἰΐ {δε ἢγϑὶ 
ἀεοϊίης οὗ δῖ5 βἰοσυ, υπηοϊιςθα ργοῦδῦὶγ δἵ [μ 6 
(πε, δυῖ 51}}} ἃ γθὰ]ὶ ἀθο]ης, Ἰοδαϊπρ ἴο ἃ 824 
ΚΑΥηἰβηΐηρ ΟὗὨ [86 Ἰυϑῖτε οὗὨ δὶ8 Ὀτίρξ πᾶτης. 



ν. 25---29.] 

25 Απά ἴδεν δηϑνεγεά, ὲε ν}}} 
ΜῊ] ΠΩΡῚῪ ρῖνα ἑἦτηι. Απά {π6Ὺ βργθδά 
ἃ ρτιηθηῖ, Πα 414 οσλ5ῖ {ΠΘΓΘΙΠ ΘΥΘΓΥ͂ 
τλδῃ ἴῃ6 ΑΓ Πρ οὗ ἢ 5 ΡΓΘΥ. 

λό Απά τε νεῖρμι οὗ τῆς ροϊάδη 
ΘΑΓΓΏΡΒ ἴπαῖ ἢς τααιεϑῖθά νγὰ8 ἃ 
τῃοιιβᾶηα δπά βενεη ῃυπαάγοά «ἠεξείς 

Ἱ ἘΒϑεὶ Ιςο]- ΠΩΣ ῸΓ 8014 ; δεβι46 ογηδπιεηΐβ, ἀπά 'σοὶ 
[2.890 ἀπά ριιγρὶε ταϊπιεηΐ τπδὲ τας οῃ 
(ἢ6 Κίηρβ οἵ Μιάϊδη, ἀπά δεβϑίάθ τη 
ςἢδῖπβ ταὶ τυέγς δῦοιιξ ταῖν σΔΠ16]8᾽ 
ΠΕΟΚβ8. 

27 Απάὰ Οἰάδοη πιδάς δὴ Ἂερῃοά 

Το ἰάοϊαίτοιιβ ΒοποὺΣ ρμαϊά ἰοὸ Οἰάδθοη᾽ 
Ἑρμοά ννᾶ8 ῬΡγοῦ δ ὉΪΥ ἃ βουσος οὗἉ τόϑθηϊθ ἴο 
'15 ουβθὲ. ὍΤδ ποῦ] Ἔχδιῃρ 65 οὗ Αὐσδιδπὶ 
τεβυβίηρ ἃ 5βδτε οὗ [ἢε ὈΟΟΙῪ οὗἉἨ ἴΠε ἔοι Κὶηρ8 
(Οεη. χὶν. 21-23), δηὰ οὗ Ε15}4 τοδιβὶης 
Νδδπιδη 5 δ᾽ 5 (2 Κίῃρβ ν. τό, 26), βἰαπά οιι 
ἴῃ δι Κίπρ σομίγαϑέ ἢ Οἱάθοπ᾿ 5 νθΆ Κη688. 
Οἰάδοη, Ὠαν]ά, δοϊοσηοη, Η ΘΖο κι δῃ, Αγ δ Ων 
[ἢ Ῥγον θη] νυ πεβ868 ἴο ἜΥΟΣΥῪ Το ου οὗ 
ΗΟΙΥ ϑεγρίαυσε οὗ ἴῃς ρεγ1]5 οὗἨ ὈγοβρεΓΥ. 
ΟοΙΏΡ. 1 1π|, Υἱ. 9, 1ο, 17.519. Εογ ἴδε ροϊάὰ 
οὗ 186 βῇχηδο "68, 5866 ποῖ οἡ οἷ. Υἱ. 1, δηά 
ἴον 1δεὶσ γοϊδιίοη ἴο ἴῃς Μιάϊδπιῖο8, βε6ὸ σεη. 
ΧΧΧΥΪ. 128. Ὗς ἐαγογίηφ Βεγε τηεη! με ἰ5 
ῬΥΟΡΕΤΙ͂Υ ἃ ποσοογίηρ, δῃὰ 15 50 ἀδβοσι υθὰ Εχοκ. 
χυϊ. 12 (ΔΓΕ) (ὙΒεγα 1 15 ἀἰδίπρι 5ηοά 
ἔτοτῃ ἴδε εαγεγίησ), πὰ Οεη. χχίν. 47 (“1 ρυΐϊ 
τδς στην προ ΠΟΙ ΠΟ56᾽)). δὅ66, ἴοο, 51]. 11]. 
21, ΒΟΥ ἴΠ6 βλπη6 ψψογὰ 8 τεπάεγοα ἡγε, 
Το ουδῖοπι οὗ ννοδυϊηρ ΠΟΘ - ΤΙ ΠΡ 5 ΡΓΟΥΔΙ]ς ἴῃ 
Εδβίθση σουηίγε5 ἴο [6 ῥγεϑεηΐ ἀδὺ (Ο ϑεη. 
“ΤΠ 65.᾽ Ε Οϑεηηλ}}}. ἄς.). ὙΠῸ εἰγουπιδίδηςς 
οὗ [0δ᾽5 [τἰοεηάβ δδςῖ σοπίσ υζίην “ἃ ποβθ- 
τίν οὗ ροὶ" (]οὉ ΧΙ]. 11) 18 ἃ σοιιδυκδῦ]θ 
ΡΑΓΆ}16] ἴο 1Πς6 Ἰποίάεηξ ἰπ ΟἸἄεοπ᾿ 5 Βἰβίοσγ. 
ΕΑΙΠρ8 οὗ ροϊὰ ψγοσα 4δ᾽80 υδοὰ 85 ᾿ΠΟΠΟΥ͂ ἴῃ 
ἘΕΥΡῦ, Δ8 ΔΡΡΘΔΓΒ ΟἹ 56 6 ΓΔ] ΘΑΓΪΥ Του η8, 

Υ ἴῃς (ε][5. 

56. Τδὲν “ῥγεαά, Φ..1ὺ ὙὍΤΒα δερίυδρ. τοδὰ 
“δε βργεδὰ [158 ρασιηθηῖ." 

426. {2 «υεἰσδὲ οΥ 1δε χοίάεη εαγ-γίπρο, δ 6. 
ΤῊΣ ψεῖρδῖ οὗ: 186 φοϊάδη ποβο- τη νοἢ 
ἈΘΌΕΚΔᾺ τοςεϊνοὰ νγᾶ8 [δ]ὲ ἃ 5βοκεὶῖ (Οσξεη. 
χχῖν. 22). {[{{πό56 Ι5ῃγηδο δ ΠΟ56- Τρ 5 ΤΟ ΓΟ 
οὗ [86 534π|6 ννεϊρῖ, [βδῆ 1700 586 Κ6]5 νεῖ ρῃῖϊ 
οὗ γοϊὰ ἱπιρ θὰ 1400 Ῥεσβοῦβ ὑεδσίηρς ρο]ὰ 
τὶηγ8 5215. [π ἴἶκὸ τῆδηποσ (6 Ὀυβδοὶ, ΟΥ 
(γεθ 0.565, οὗ γοϊά σίηρβ ἰδίκοη ἴσοτη [ἢ6 
Κηγηῖ5 δηὰ δθηδίουβ ἰδίη δὲ [6 Ὀδ]6 οὗ 
Οδηπης ἀφηοῖοα ἴδε ΤΟΥΓΙΌΪῈ 5διιρηοσ οὗ [παῖ 
Ὀ]ΟΟΩΥ ἀδΥ. 
ὀευ δ ογραρηθη: (ΥΕΥΘ6 21 δηὰ ποίθ) ἀπά 

εοἰΐαν:, δ᾽. Το Ἰδαῖον ψοσγὰ (πη [84]. 1}. 19, 
“ὁ ΟΠδΙη5 ") δδου]ὰ Ὀε τεπάογοαά “θϑδι.ἀτορβ.᾽" 
Οἰάδοη μιὰ δἰγεδαυ ἀρργοργίαϊεά ἴ86 5ρ01}} οὗ 
[πε Κίηρδβ Βογὰ σηθηςοηθα ἴο 88 ΟΥΤΏ ι156, 89 

ΦΌ ΘΕ, 5. ΝΠ. 

τπογθοῦ, ἀπά ρυζ ἰξ ἴῃ 8 οἰ, φύέρ 
ἷἰπ Ορῆγαῃ : ἂπά 411] [Ιβγδθὶ ννεηῖ 
ἘΠ ἃ ψνδογίπρ δήῖεσ ἴ: ψῃςἢ 
τὨϊπρ; θεοδπια ἃ ϑῆᾶγε υὑπῖο (Οἰάδοη, 
Δα ἴο ἢ]8 ποιι6. 
8 4ΤΉϊ8 ννὰ8 Μιάϊδη βυδάιιεά 

θείοτε τῆς ΤὨ]άγεη οὐ [5γδε]. 80 τῆδϊ 
(ον ᾿αὰ ἃρ τηεῖὶγ ἢθδά8 πὸ πιοζε. 
Απὰ τς σΟΙΙΠΕΥ ννᾶ8 ἴῃ αιϊεΐη 688 
ἴσΥ γεδῖβ ἰῃ τῃ6 ἀδγ8 οἵ Οἱάεοη. 

29 Ἵ Απά Ϊεγυδῦδαὶ τ86 βοὴ οὗ 
]οΆ8} ψεῆῖ δηὰ ἀνγεῖξ ἴῃ ἢϊ8. οὐγῃ 
Ὠοιι86. 

τεϊαϊθα ἴῃ γεῦϑθα 2:1. Το μοϊὰ οὗ ἰἴ νγᾶβ8 ποῖ 
Ἐπ εθεὰ ἴῃ [86 οφἰουϊδίίοη οὗ 1700 58ιεἶχκοὶβ οὗ 
ξο 

47. “15.ωῤδοά ἐδεγεο  ὙΤῊΟ ἐρμοὰ ννᾶβ [μδὲ 
ῬΑ συ ΑΓ ρατί οὗ ἴῃς Πρ ἢ -ὈσίοβΈ 5 ἀσοβα ν ῃ οὶ 
νγ48 ἢ ἴο δὲ ψοσγῃ θη 6 ἱπαυϊγοά 
οὗ Οοἂἧ ὃγ ὕπκίπι ἀπὰ Τυπηπλίτη. [11 566 Πὶ8 
[δῖ ΟἸάθοη θείην πονν ἴῃε εἰν! συ ]εῦ (866 
ποῖθ οἡ (ἢ. ἱ. 1), ἀοϑίγοὰ ἴο βᾶνὸ δὴ ορποὰ 
οὗ ἢἷ8 ονγῃ, Κερῖ ἰπ ἢϊ5. οσῃ οἰγ οἵ Ορἤγδῃ 
οὗ [ῃ6 ΑΡ]-εΖγίῖεβ, ἴο Ὀὲ σοσῃ Ὁ 186 ΒΙρἢ 
Ρτίεϑι βοπονοσ Οἰάθοη τιῖρηῖ βυσησιοη Εἰπὶ 
ἴο 'παυϊγο οὗ [86 1, οτγὰ ἴοσ μη. Ηἱ 58 σγοϊδι]οῃ9 
ὙΠ της ΠΡ. οὗ ΕΡΒγαὶπιὶ ργοῦδὈΪΥ πιδάδ Ηἰπὶ 
ὉΠ ΠΙΩΣ ἴο τοβοσὶ ἴο ϑ8 0", δηὰ 6 ννδ8 
Ῥεγδδρθ ἱπβυξηςεά ἰπ δοΐὴε ἄδρτες ΟΥ̓ {86 
54Π|6 ἔδεϊϊηρβ, ἀπά δείυδαϊοα Υ ἴῃ6 β8λπι6 
ΡΟ]ΙΟΥ͂, 85 [θγοθοαπι νγὰ8 ἰῇ βοιἰπρ ὕρ ἴδε 
νηΐ οὗ ἴῃς σοϊάθηῃ οδῖνγεβ. Εσοτ ἴῃς 6χ- 
ῬΓΟβ5Ίοη, “ αἱ 1:γαεὶ αυεπὶ α «υδογέπιᾳ φῇ Ρ ἐξ, 
τυδίορ ἐξδίαρ δεεωρι α “παγε," ἄζο., 1 18. ΟἸΘΑΓ 
[μαΐ ΟἸάδοῃ νγ88 γοργοβοηβὶ]6 ἔοσ βοῖ πρὶ ἃρ 
(18 80 ἢ] σπιδῖῖς 8] ορῃοά, δηὰ πδί [86 βδογοά 
ἰδιογίδη τηθδηΐ ἴοὸ δἴτπρυῖς ἴ[ῃ6 ἀονηῖ}} οὗ 
᾿8 ουβεὲ ἴο (15 ραγίϊςι]δτ δ'η. (ΟΠΊΡΑΓΟ 
1 Κίῃηρβ χίν. 9,11; χυΐϊ. 2-4, ἄς. 4 “παγε, 
ποῖ, 45 ἴΠ6 Ρἤγχαβο ἴῃ ΒΡ Π5}} γαῖθεσ βυιρρεβίβ, 
ἃ ΙΠ6Δη8 οὗ ἀγλνίηρ [ποπὶ ὈΠΔιναγοΒ ἱπίο 
ἸάἀοΙδῖσγ, θυϊ 4 οδι8ὲ οὗ τυῖπη. Ὑδὰβ ἰπη 
Εχοά, χ. 7, ῬὨΑγΔΟΝ 8 βοιυδηΐϊβ δεῖ, σευ 
ἰοπς “δα Μονε: δὲ α “παγε μπίο τ 7 Ἐχοά, 
ΧΧΙΪ, 11, 1 Ίδοι σεγυε ἐῤεὶν 59“, ἐξ «υἱὴ! σωγεῖν 

Ω ὑπῶγὸ μῶΐο ἐῤεέ; χχχιν. 12; [ οι. 
ΜΙ, τό; [οΒῃ. χχιΐ. 12. 

28. Τφις «υας ΜΙάΐααη, 7 ΤὨῖβ γοῦβο 
ἄοεϑ ποῖ σόβοσο 1} ἴΠο56 ἱτητη δ δίοὶ Υ Ῥσα- 
ςεάϊηρ, δυῖ 15 (π6 νυπαϊηρ ὑρ οὗ ἴ6 ψΒοΪα 
δίοΟΥΥ οὗ ἴπ6 Μιάϊδηϊζε ϑεσνίτἀδ δηὰ ἀε]νογ- 
ΔΗΓΘ. 
ἐδ ξεά μρ, Θ᾽. ΟὐοἴΆρᾶσε οἷ... ἰν. 23, 24. 
ἐδὲ εομπέγγ, 49 ..1 ϑεε ποῖδ οἡ ςΒ. ἱ. 2. 
φυα! ἐπ φωῤοίπε...}) ὙΒῈ ρθγαβε πῃ [δε 

Ηεῦτεν ἰ5 1τἀθηςοϑὶ ἢ οὮ. ν. 11, ἐδε ἰαπά 
ῥδαά γε . 

29. “1π4 “εγωῤῥααί, Φ5.}1] ὍὌἈὲ πᾶπὶὸ 



“0008 5. 

Ο Απά Οἰάεοηῃ Βα τἄγεεϑοογε 
Δηὰ ἴδῃ 80ῃ8 ἴοί ἰδ ῬοΟΟΥ Ὀεροίζεῃ : 
ἴογ ἢθ δά ΠΊΔΠΥ υγὶναϑ. 

21 Απά ἢ 8 σοπουδίης πᾶῖ τας ἴῃ 
ΠεοΠεηι, δῆς αἷδο θᾶγε ἢϊπὶ ἃ 80ῃ, 

1 Ηεῦ. “2. γῇοβϑοα πδίγδ ἢς ἴςΔ]1ς ΑὈΙΠιοΙεςἢ. 
22  Απά Οἰάεοη τἢς 8οη οὗ [οδ8ἢ 

ἀϊεά ἴῃ ἃ ροοά οἷά δε, ἀπά νγἂβ διιγίδά 
ἴῃ ἴῃς βερυ ςῆγε οὐ οδϑῃ ἢΐ8 ἔδει, 
ἴῃ Ορμγδὴ οὗ τὰς Αδὶ-εζείτεβ. 

42 Απά Ιἴἴ οδηπιε ἴο ρᾶ38,) 438 β800ῃ 
48 (σίάδοη νν83 ἀ6δά, παῖ τῆς ςΠ]άγεη 
οὗ Ιβγδεὶ τυτηδὰ δρδίη, ἀπά ψνεηΐ ἃ 
ὙΥΠοτίπρ' δεν ΒΔΔ] πὶ, ἀπὰ πιδάς ΒΔ4Δ]- 
θεὰ τοῖς ροά. 

24 Απά τὰ ςπηάγεη οὗ ἴβγδεὶ το- 
το θογε ποῖ ἴπ6 [ΚΡ τπεὶγ Οοά, 
ψγὴο Παά ἀε]ϊνεγεα τῆδπὶ οὐδ οὗ τ 6 
Πιαπάβ οὗ 411] τπαὶγ δηθηλαῈ8 ΟἹ ΘΥΘΙΥ͂ 

111. ΙΧ. 

Οἰάεοη, δοοοτάϊηρ; ἴο 411 τῃς ρσοοάῃε88 
ψὨοἢ ἢς δά 5ῃδνγοά υπῖο [5γδε6]. 

ΟΗΑΡΤῈΚΝΒ ΙΧ. 
1 “ἀδώμείρολ ὃν εομερίγαςν τοὴϊὰ ἐδε δλεελενεέε, 

ανπά ν»ιμγαεῦ 077 ἀὲς ὀγείλγερ, ὃς νεααΐξ ξέρη. 
ἡ ϑροίλανε ὃν α δαγαῤίε γεόμῥείἁ ἐλένε, ἀπά 
,7ργείοίείά ἐλεῖγ γεΐπ 22 Οααΐ ερπορίγελ 
τοὰ τ1λε ϑλεχλερεῖϊίες ἀραϊηεί ἀπε. 40 Ζεδμὲ 
γευεαείλ . 3434 “4ὀϊν»ιείεες ουεγεονιελ ἐδέηε, 
α»α “οτσείλ ἐλέ εἰν τυὰ σα. 46 474 διεγ»κπείλ 
ἐλε ἀοίά 977) ἐλε ροά δορά. το 41 7Ἀεδεα ἀξ 
ἐς «ἑαΐ» ὃν α 2ίεος οΥ α νε είομδ. κ6 ϑοίλανι): 
γ"γ:6 ἐς εἰ ε. 

ΝῺ Αδιπιείεςῃ τῆς βοὴ οὗ |6- 
τυ 44] ννεηῖ ἴο δμεςμεηι υπῖο 

ἢ15 πιοῖῃ γ᾿ β Ὀγεῖῆγεη, δηἀ σοηπχηηηδά 
ἢ τμ6πὶ, δῃά ἢ 411} τ 6 ΠΥ 
οὗ τῆς Βουβε οὗ ἢ΄5 τηοῖμεγ᾿β δῖοι, 

[ν. 3ο0---2. 

δΑΥη 
2 δὲ καῖ, Ι ῥγᾶὺ γοιι, ἱπ [ἴῃς δδτβ οὗ 

411 τῆς πιὲπ οὐ δῆβομεπι, Γ Βεῖμεν ἢν. 
ἐς Ὀεϊίεῦ ἔοσ γοιι, εἰ Πογ τῆδὶ 11] τῆς δορί 

δἰά6 : 
4ς Νείίδπογ μαναὰ τΠῈῪ Κιπάπαβ88 

ἴο τῆς Ποιιβα οὗ [γι ρθάδὶ, παπηιείν, 

]εγυθῦδδὶ, νυ ῖο ἢ 848 Ὀδθη ἀτορρεὰ δβίπος οἷ. 
ΥἹΙ. 1, ΠΟΙ ΣΕΔΡΡΘΔΙ͂Β, δηὰ σΤῸΠ8 Τβγουρ ἢ (ἢ 6 
ΨΠο]6 οὗ εἰ. ἰχ. ΤῊ γυϑσβο ἢ48 [86 Ἄρρϑδγ- 
Δῆ06 οὗ δοίην ἴάκοη ποτ ἃ ἀϊβογοηΐ δοςοιηΐ. 
Ῥοσθδρδ ἴδαΐ δοσουπῖὶ τηθπεϊοποά ἴπ 6 διά ϊην 
οὗ ἃ Βουδα ΟΥ̓́Ραΐδοα ἔογ ΕΪπ56 1 ΟῚ [ογυ δ δαδὶ 
ἴῃ Ορῆγαῃ. ἄορ. σ Κηρβ 11. α ; υἱὶ. 1. 

80. Οἰάεδεοῃ οῦεὲ ἄρροᾶγβ ΜΠ 411] (Πὸ 
δίδίες οὗ ἃ βουοσγείρῃ. Οοιῃρ. ᾿ Κίηρβ χί. 1- 
4, δΔῃά 9866 Ὠοιχῖ. ΧΥ. 17. ΟΥ̓ οουγβὲ δὲ Πδὰ 
ἀδλυρμίουβ ἃ8 ΜῸ6}1, θυ [ΠΟΥ δὲ ποῖ ἤεσε 
τηθητοηρά, 

81. ΗῊΣ εοπεμδίπο ἐδαί «υας ἐπ 8 δεεβερε, 
ὦ. 58:6 νγᾶ8 ποῖ γθοκοπρά διηοηρ ἴδ ννῖνεϑ, 
Ὀεΐην, 88 845 Ὀδεη, ἢ στεδί ὈγοΟ ΔΌΣ ΠΥ, 
σοηϊοοϊαγεά, οπα οὗ ἴπ6 Οδηδδηΐϊῖε ρορυϊδίίοη 
ἴῃ ϑ8θοβοῖῃ (ἰχ. 28): ποι Γ ννὰ5 ΑὈίγηθίθοΒ 
τεοκοηθὰ ἢ [86 70 ΟἾΠΕΙ 80η8 οὗ ἰογιῦ- 
048] (ἰχ. 24). ΟΟΙΏΡ. χὶ. 1, 2: 1 ΟἾνγ. ΥΤἱ!, 
14. 

82. ἴπ α κοοά οἷά αρεἢ ΤὍΤδδ ἰάεπεςδὶ 
ῬὮγαθο υϑοὰ οὗ Αργάῃδηι, θη. χν. 15 ; ΧΧΥ. 
8. Τ 5 ᾿ἰνίηρ ἴο ἃ ρτοδΐ δρθ, δηὰ δείηρ 
Ὀυγοά ἴῃ τῃς ἔτ. ΪΥ ϑορυ]οῦγα, ἀγὸ ἱτηροσγίδηϊξ 
1ἴεπὴ5 οὗ ΗΝ ξεῖν. Οοιρ. [οὗ ν. 26; 
ΧΙ. τό, 17: Οδη. χὶχ. 29-322; Εσοἶδ58. νἱ, 
3,) Χο, ΤΠς ἀοξοττίηρ οὗ ἴ86 ρῥυπίβῃσγηθηΐ οὗ 
ΟἸάοοηΒ ἀδοϊοηβϑίοη ἔτομι Ϊ8 οὐνὴ ἀδγ5 ἴο 
[Πο86 οὗ ᾿ἷβ 8008 8 ἰῃ 5ίγίςϊ δηλ οου 1} 
1 ΚΊηρΒ χὶ. 34, 35; Χχίὶ, 29. 

88. 4: «οοὐ α΄’ Οἰάεοη «υαΓῷ ἀεαά, 49". 
ΤῊΙ5 ἰ8 ΟὯΘ οὗ [6 ἰηξίδηςοβ τοίοιτοα ἴο ἴῃ ςοἢ. 
ἰϊ. 19. 

80η5 ΟὗἩἨΎ Γεγυ δ δαί, τυλίεβ ἀγε ἴχγεε- ἃς 

ἐμγπεά αραϊν.1]Ὶ Τὸ (86 ψουβὮρ οὗ Βδδὶ, 
ἔγοσαῃ νος Οἰάθοη πδὰ (υγηρὰ {Π6πὶ, Υἱ. 2ς, 
18, ἕο. Τουθ61658 Οἱάθου πιο} μδὰ ὑσγε- 
Ῥαγοὰ [ἢ ΝΥ ἴοσ (15 ἀροβίδου ΟΥ̓ ἢ 15 ηδι1:- 
τογίϑοά ἐρῃοὰ, Ὅδε ἰανν οὗ Μοβεβ, ἢ 115 
βίγὶσϊ ὉΠ οὗὨ ργοβίμβοοά δηὰ Δ] ἴδγ, ννδ5 ἴῃ 6 
ἀϊνί πο ὶγ-αρροϊηϊοα δηά οἡἱγ οβθοῖιδὶ ργεϑοσνα- 
ἔνε ἔγοπι Δ ΟἸΔΙΓΥ. 

Βααϊκ-δεονῖ (ΙΧ. 4, 46).}] Τῆε γοὰ οὗ οονὸ- 
Ὡδηΐβ ΟΥ ΒΨΟΓΏ ἰΓοαῖ!65, ΠΟΥΤ βροηάϊηρ ἴο {86 
Ζευβ ΟΥκΙυ5 οὗ [6 Οτοοκβ. ΘΤΒΟ οεηῖτε οὗ 
[818 ἔτοϑὴ Ἀροϑδίδου ϑϑεῖῃβ ἴο δᾶνε Ὀδθεη ηοΐ 
Ορδσδὴ, διιξ ϑΒδσθοτι, βίης ἴδε Βοιιϑὲ οὗ 
Βαδὶ-ογ ἢ νγ88 δὶ δ θοβοῖη (χ. 4, 46). 

856. “εγιῤῥαα! ἢ ΝΑΠΊΟΪΥ, Οσίάφοη, ἴῃς Η6- 
Ὀγενν ψογὰ ἴογ ουὐδο ἐς (ΥἹ]. 1), ϑθεσῃβ ἴο πᾶν 
λϊ θη ουἕἱ οὗ [πο ἴεχῖ, [1 15 Ἔἐχργεβϑϑὰ ἴῃ ἴῃ6 
ϑερίυδρίηϊ ΕΓΒ, 

ΓΗΑΡ. ΙΧ. 1. ΤΒοτο 15 ἃ δὰ ἴῃ {δὲ 
ΟὨΓΟΠΟΪΟΡῪΥ͂ ΕΓΕ, ἃ5 ψγὸ 816 οΐ [οΪ]ἀ ΟΝ 
βοοὴ δῆοσ ἴῃς ἀθδίῃ οὗ Οἱάδθοῃ {Πε86 Ἄυὐθηῖβ 
μαρροηθά, ὙΒεσγε τηυϑὲ μανα Ὀδθ {πὴ ῸΓ 
ἴΠ6 δροδίδου δηὰ δϑιδ ἰδηπιεηΐ οὗ Βδ82]- 
ὙΓΟΥΒΏΙΡ, ὉΣ (6 δυϊάϊης δῃηὰ επάονϊηρ 
οὗἔὨ δ΄᾽5 τειρ]ς (νοῦβ6 4), δηά ἴοσγ ἴ ἀθνοῖορ- 
τηρηΐ οὗ 111-Ὅνν}}} δεῖνα ΑὈιπλοϊες ἢ δηὰ 18 
Ὀγεῖβγθη. 

2. ΤᾺ »"οη Ὁ 5δεεδεν.Ἶ 1 1ΟΓΑΙΎ, “1ἢ 6 
Τηλϑίοσβ." (ομρ. οβϑὲι. χχῖνγ. 11; 1 881). 
ΧΧΙΪ 1, 12. 80 ἴῃ ΕΠ 5} »πασίεῦ 18 ἀρρ] οὰ 
ἴο ΔΥ μολά οὗ ἃ ΓἈΠΉΪΝΥ : “ ΤΥ πιδϑίοθυβ, 848 ἃ 
ἔοστῃ οὗ δἀἰάσεββ ἴο ἃ οσσοννὰ οἱ οἰ] ΖΘΏΒ. 



᾿ ἩςὉ. 
1, φ. 

νυν. 3-8.} 

βζοῖα Δπὰ ἴδῃ ῥδίβοῃϑ, γείρῃ ΟΥ̓ῸΓ 
γοιι, οΟΓΥ ἴδαῖ ομὲε τεῖίρῃ ονεῦ γοιὴὶ 
ΤΕΠΊθιΏ ραν 4150 τῃδὲ 1 γι γοῦΓ Ὀοης 
ἃηἀ γοιι 65}. 

24 Απὰά ἢ 8 πιοῖῃοτ᾿ 8 Ὀγεϊγθη δράκα 
οἵ ἢίπι ἴῃ τῆς ελγβ οὗ 411] 16 πιεη οὗ 
ϑῃθσῃθηλ 411 {πε86 σγογάβ : δπὰ τῇεὶτν 
Ποδγῖβ ἱπο]φά ἴτο ἕο] ονν ΑΙ πλοίθςἢ ; 
ἴον {πεν 5414, Ηδ ἡ: ουῦ Ὀγοῖδογ. 

4 Απά {ποὺ ρανα ἢϊπὶ τῆγθοβοοσα 
Δηὰ ἴδῃ ῥέφεες οὗ 51]νεὲγ ουἕὲ οὗ (6 
ουβὲ οὐ Β42]- ει, δεν 
ΑΒίπλθίεςἢ δἰγεὰ νδίῃ δηά ᾿ρῃς ρογ- 
80η8, ὙὙῃϊσἢ (ΟἸονγεά Ηΐπι. 

ς Απά Πε ψεηῖ υπῖο ἢἰ8 ἔδί Ποτ᾿ β 
Βοιβε δὲ Ορδγδῃ, δηὰ β'ενν ἢΪ8. ὅτα- 
τῆγεη τὴς 80ῃ8 οὗ Ϊεγυθδῦδδὶ, ὀείηρ' 

υῦ ΘΟΕ 5. ΙΧ. 

ΓΠγδαβοογα πα ἴδῃ ρείβοηβ, Ὀροῦ ομδ 
δῖοῃεα : πον ϑιδηαΐηρ, γεῖ [οἴ δηὶ 
τῇς γουηρεβὲ βοῃ οὗ εχ ρῦσαι νν 83 
εξ ; ἔογ δα πιά μιπιβεϊξ, 

6 Απά 411] τῇς πιθη οὗ ϑῃδοδοπὶ 
ραῖμογεαὰ τορεῖποσ, ἀπά 4]1} [6 Ἠοιιβ86 
οἵ ΜΙ]ο, απὰ ννεητ, ἀπά πιδάς Αδιπιε- 
ες ἢ Κίηρ, 'δγ τῆλε ρ]αίη οὗ τῆς ρἱ]]2γ ἐν οαῦ, Ἂ 

2ἐἰαν. 

η Απὰ ψἤεη {ΠεῈγ τοἰά ἐξ το δ ζοὴν 
(δῖ τὐῶᾶς ἰῇ δ, δο θη,. , 

7οῖδδαι, Βεὲ ψψεπὶ δηὰ βἰοοά ἰπ ἴδε 
ἴορ οὗ πιοιης (ες ζΖίηι, ἀπά ᾿Πεἀ ὰρ 
ἢϊ8 νοῖςβ, δηά ογίβά, δηά 84:14 υηῖο 
τἤδτη, Ηδαγίκαη ὑπο πια, γε ππθῃ οὗ 
διθοδοηι, τας (ὐοὰ πΙΔΥ δεάγκεη 
ὈΠπΠῖο γοιι. 

8 Τῆς ἴτε65 ψψεηΐ ἔσῃ ὁπ ὦ ἐπι 

ΖΟΏΓ δοπε απά γοωῦ 3ε52.1 8εε Οθη. 11, 23; 
ΧΧΙΧ, 14: 2 88). Υ. 1; ΧΙΧ. 12, 11. 

8. Τρεῖν ξεαγί ἱποϊπεά ο γο ΐδοαυ “δίἱ»εείρεῦ, 
ὦ ..1 Ὁουδέιε88 [86 ΕΡΒ γα πιο ὑγάθ τενοϊεὰ 
ἔγοπι Αδ᾽-εζυϊζο σγΌ]ογβ, δηὰ ἱποϊποὰ [μετὰ ἴο 

. ΟἿ6 ΠΟ νν88 ἃ δβε]δβοηλίε Ὀγ Ὀἰγῖ. 86:6 [6 
5ΔΠῚ6 5ΡΪΓΙ ἰη [86 {ἴπ|ὸ οὗ Ὠανὰ δηὰ οὗ Κθδο- 

,) 2 ϑᾶϊῃ. Χχ αὶ 1 Κίηρβ χὶϊ, τό. 

4. Ρίεεέ: οΥ᾽ «οἰἰυεν ὝὍΠο ψογά υδεξζεῖς, 88 
ἴη υἱῖϊ, 26, βου]ά ὃς βΒυρρ᾽ϊεά, Νυμπι. νἱῖ. 12, 
14, 5ΒΡΡΙ[ε8 ἃ σοοα δχδιρὶο οὗὨ ἴῃ 6 οπϑϑίοη 
οὗ ἴῃε ψογὰ υῥεζεί αἴοσ ἴ86 Ὠυχηογαὶ ἰηἀϊ- 
οδῖϊηρ [6 ἡυ ΟΣ οὗ 58:6 κο5 οὗἉ ψο]ὰ οἵ βίϊνοσ. 

τοἱθ ἀπά ἰλσ δέ ῥεγηοηα.] Οὐοπιρ. ΧΙ. 11:1 
84Π|. ΧΧΙΐ, 2: 2 ΧΥΟΙῚ ΣΙ Κίηρδ χὶ. 24; 
2 ΟἾγ. χὶϊ!, 7. 

8. δάευ δ, ὀγείδγεη, 9. ϑυςῖὶ τ ο]6- 
δαὶβ βἰδυρῃῖουβ ἕνα δἰνναγ8 ςΟΙΏΤΏΟἢ ἴῃ 
Ἐ Αϑίθγῃ τ] ΟΠΔΣΟ 65, δηὰ ἅγ6 διηοηρ ἴπ6 ἔγυ 5 
ΟὗὨ ᾶ ΡΟΪΥΡΆΠΙΥ. ΟΟΙΡ. τ Κίῃρβ χύ. 29; ΧΥΪ. 
11: 2 ΚΙηρβχ, 7; ΧΙ. 1, ὅζο. 

Θ. “417} δε ῥδοισε οὗ ΜΗ]|0. ΜΊ]ο πιυϑῖ αν 
Ὀεοη ἃ ἰογιπεὰ ρῥἷδος οἷοβα ἴο, δυΐ βοραγαῖθ 
ἔτοπι, δῃιθοδεπ), δηά ὈΓΟΌΔΟΙΥ ἴμ6 5βᾶπι6 45 ἴῃ 6 
ἴοννοσ οὗ δ8δοβοηι τπηδηςοηδα ἰἢ νΟγ868 46, 47. 
“Τα ἢουβο οὗ ΜΊ]ο " 15 οἰ πον ἴῃς }} Ὠδπιο 
οὗ [6 ψ ο]Ὲ ἐογίγοβϑβ, ΟΣ ἴἴ 15 ἴῃ6 δηλ οὗἔ 
ΒΟΙΏΘ, ΡΕΓὮΔΡ5 ἴΠ6 ἹπΠῃαδιτοά, ρΡατί. ΤΟ Ὀιυ]ἀ- 
ἴῃ οὐ Θῃ]αγρίης οὗ 1Π6 Ὀεοϊογσεκπονῃ ΜΙ]ο 
δ ογυβαίθηι νν88 οὔθ οὗ δοϊοσηοῃ β στεδλῖ 
ὙΟΥΚ5 (Ι ΚΊηρβ ἰχ. 15, 24; Χὶ, 17; 2 581). Υ.Ψ 
9). δε Βηὰ 1ἴ 4150 δροκθῃ οὗ δ5 “ἴῃ6 Βουβ6 
οὗ ΜΙ|ο, 1 Κίηρβ χὶἹ 2ο. [{ 5 ονϊάθηξ 1δδὲ 
ἴδετε ννὰβ8 4 ἀϊϑθηοϊς ρορυϊαϊίΐοη ἀννε! της 
ἴῃ ΜΊ|1ο, νος ᾿πουγῆ, ρουβαρβ, πυπι ΓΙ 4}}7 
Β.ΛΔΙ1, μα στοδῖ νεῖσας ἴσοι ροβϑοϑϑίηρν [86 
βίσοηκοϊά, 

"παάφ ,δίνερίξεῦ ἀΐπρ Τοῖγ ρἱνίης Αδὶ- 
τρεϊοςῖν [86 ἘῈ|6 οὗ ἀξ (9) ἰπάϊολξεβ ἴδε 

δίγσγοης (δηδδηϊΐε ἱηβυδηςς δἵ ϑβοοβοῃ, ΑἹ] 
ἴῃς (ὐδηδδηϊΐ οδιοῖβ νεσὰ οδ] θά Αἰησ:, δὰ [ἴ 
νν85 ἃ {Π|6 ΒΕ Βοσίο πη κπονσῃ ἴῃ 5γαθ]. Τ ΐ8 
ἘΠ|6 δὰ ποῖ δε πδπιδὰ Υ ἴῃοϑο 15γδο} 1168 
ν0 οἤεγοά ἴο πιᾶκο Οἰάδοῃ {πεὶγ Βογθα ἰ 
γμδον, ΥἹ11. 22, 23. 

ὃν ἐδὲ ῥίαὶπ οΥ ἐδὲ ραν ὍΒο νοτγά τϑη- 
ἀεγεὰ ῥέαίπ ἷ5, Ὀεγοηά ἀοιιδέ, ([ῃς Ὠᾶπια οὗ ἃ 
ἴγοο, ΟἸἾΠΟΣ δὴ οδῖ οἵ ἃ ἰθγοίη ἴσεθ. 866 
ἵν. αἱ, ποῖθ. ΤΕΣ Ρᾶ558ΡῈ 5 δεβῖ γοπάεγοά ὃΥ 
“γε οαὐ οὕ ἐῤδὲ σαγγίδοη «υδίοῤ ἐξ ἐπ ϑῥεοδερ."" 
ΤῊΘ οδἰκ 1ῃ ᾳυεϑίίοη ννὰ8 ῬσοῦδΥ οδ]]οά τη 6 
“ὁ ϑΆΓΤΊΒΟη Οαἷκ,᾿" ἔγοπὶ ἃ ρδγχίβοῃ ὑεΐῃρ δίλ- 
[ἰοηθ Ὡρὰγ ἰἴ, [{ ἰ8, ρεσβδρβ, [Ὠ6 5Δπὶ6 ἴγθ6 
85 18 τηθρης[ἰοηθὰ Οθῃ. χὶϊ. 6 (πιιϑιγαηβϑίδίοά 
δίαίη, Α. Ν.); χχχυ. 4; δηὰ Ϊοϑβῇ. χχὶν. 26. 
ΤΠε Ῥγεροβι[ο Ποσο σοηδογεά ὁγ 8858 ἴδ 6 
ΒΆΙΏΘ ὨΠΟΟΙΏΙΏΟΏ 86ῆ86 ἴῃ Οδη. Χχχῦ. 4, ὁ7 
δΒθοδΒ πη. 

. {είορ οΥ οισιί σεν. ὌΠ πιὸ- 
ἄστη ΝΑΌ]ου5, νυ οὶ '8 σΟσΏΣΊΟΠΪΥ σοηδβιἀεγεά 
88 ΤΕΡΓ ϑοητηρ ΘΒ ΘΟ τι, ἰ5 ἰη [6 ν ΔἸ] ὑπάοτ 
ΟεγιΖίπι, δηὰ ἢ0 δυπιᾶη νοὶςο σου]ά Ὀ6 ποασὰ 
ἴῃ ἰξ Ποπι ἴΠ6 ἴορ οὗ Οογ Ζίπι, 8οο ἔδεϊ ἅθονα 
ἴῃς ἴονγῃ, δοςοσάϊηρ ἴο ἈΟὈΙηβοη, ξοὸ Οὐ ὅόοο 
γαγάϑ, δοςογάϊηρ ἴο [6 δδιυ]ςγ. Βιυῖ Ἀοδίη- 
δοη δη [6 5δ:}}ογ ΒΟ ἔουπά οχίεηβινε συ η8 
οὔ ΟογζΖιπι, δηὰ ἴΠ6 Ἰαςίεσ 15 οοηπάσης [ΠΑ 
[86 δῃηςσίεηΐ δῃθοδοτη νγὰβ δίϊυδιθὰ ἴΠοτο. Ηθ 
845 ἰἀεητποὰ τῃς ἔοιιηδ(οη8 οὗὨ ὅ54η}041121᾽5 
ἴερὶθ. Τῆς πιούστῃ Ασγδὺ πδῆὴς οὗ [86 συ ΐῃ8 
18 [ἋοὐΖὰ, [ἢ Λονυζὰ οὗὨ [εγοπιο, ψπῖοἢ, Β6 
Β4Υ.5, [ΔΥ [ΓΕΘ Π11168 ἔγοπη Νεαρο 8 οὐ Νδθϊοιβ. 
7 Ὀϑορῆυβ ϑΌρροβεβ [πε ρορυϊδίίοη οὗ ϑβθομθτη 
ἴο Βανα ὕδθῃ Κεοορίηρ βοσὴδ ρυ]}ς [εϑεϊναὶ ουϊ- 
846 [6 ΟΥ̓ ννβθη [οἴδμαπι δά ἀγοβϑοὰ (Πθη]. 

8-26. ΤΠ 8 15 [86 οἰ οβϑι ἔΔ0]6 οχίδηῖ. Α 
δοιηοννῆδί 5 ΠῚῚΔΓ ΟΠ6 18 ργοβοινοὰ  Κίῃρϑ 
Χχίγ. 9φ. ΤΠ 6586 ἅγὸ [86 ΟὨΪΥ ἴννο οἵ πε Κὶπά 
ἴουηά ἴῃ ϑετρίιυσθ. Οοιώρασε ΑρτρρΑ᾽ 5 ἴδ 0 ]6 
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ἴο ἃποίπξ ἃ Κίηρ ονεσῦ ἴπθπὶ; δηά 
{ΠΕγ 8414 υπῖο τῆς οἷϊνε ἴτεα, είρῃ 
ἴοι ΟΥΘΓ 8. 

9 Βιῖ τῆς οἶϊνε ἔγες 844 υπῖο 
ἴπεπι, δῃοιἀ 1 ἰεαᾶνα ΠΙΥ ἔδίῃεβϑ. 
ψΒεγενν ἢ ὈΥ πια {ΠΕΥ Ποπουῦ (σοά 

"οι ζομβ ῃᾷ τῆλῃ, δηά 'ρο ἴοὸ δὲ ργοπιοῖεά 
γοιβες ονεῦ τῆς {τεαϑὴ 
ὅγέφε. 

ΓΟ τσ, 
ζἀξεέΐε. 

ΙΟ Απά τῆς ἴγεεβ 8414 ἴο τῆς ἣρ 
τες, ὕοπις τῃοιι, σηπά τεῖρῃ ονοῦ 1.8. 

11 Βυῖ τῆς ἢρ ἴτεε 4:4 υπῖο 
ἴΠεπι, Θμουά 1 ἐογβακθ ΠΥ δνγεοῖ- 
ΠΕ58, Δπὰ ΠῚ ροοά ἔπιϊϊ, ἀπά ρῸ ἴο 
δ6 ργοπηοϊθδα ονεγῦ ἴδε ττεεϑὺ 

12 ΤΒΕη βδἰά τῆς ἴγεεβ ὑυηΐο ἴῃς 
νίης, (ὐοηγε ἴδποιι, σπα τεῖση ΟΥΘΓ 18. 

12 Απά τῇς νίης 5414 υππῖἴο {Π6η], 
ηου ἀ 1 ἰεᾶνα “Υ ψῖπα, ψΒῖ ἢ 
σμεογεῖ Οοά ἀπά πιᾶλῃ, ἂἀπὰ ρῸ ἴο 
δε ργοιηοϊεά ονεγ ἴῃς ἴγεϑαδὲ 

14 ἼΠεη 8414 411} τῆς ἴγεαβ8 υπῖο 
τμ6 ᾿γαπιθ]α, ὥοπις δου, πα τεῖρῃ 
ΟΥΟΓ ι.3. 

Ις Απά ἴδε Ὀγδιῦ]ς 5414 υπῖο της 
ἴτε 68, {{ ἴῃ τὰ ἢ γα δποίηϊς πε Κίπρ 
ον γοιι, ἐἤέμ σοιηθ σμά ρυΐϊ γουγ 
{Γυ51 ἴῃ ΠΥ 5ῃδάον : δηά ἰξ ποῖ, ἰεῖ 
ἢτε ςοπια οὖ οὗ [6 Ὀτγαλδ]6., δηὰ 
ἀενουτγ ἴῃς ςεάλτβ οὗ 1 ,ευδηοη. 

τ6 Νον τΠετείοτγε, [ἔ γε να ἄοπε 
ΓᾺΪΥ ἀπά βίποθγεῖγ, ἰη τῆλ γα πᾶνε 

δῦουϊ {πε τοθο]Ἰοη οὗ ἴδ6 τηθηλρεγβ οὗ [6 
ὈΟΟΥ͂ ἀραϊηδί ἴῃς ὈΕΙΪΥ, 85 τοϊὰ Ὁγ 1ἶνγ, |10. 
11. «ἢ. 1.οθ. ϑδοιηθν δι ἀἰβεγεηῖ ἀγα [6 ρδσ- 
ΑὉ 165, 2 881). χὶϊ. 154; χὶν. 5.11} 1 Κίηρβ Χχ, 
429-40; δηά ἴΠο86 οὗ 6 Νονν Τοδίδιηοηϊ. 

9. Ομνά απά »ιαη.] ΑἸ]υάϊηρ ἴο 1ῃ6 σοη- 
δίδηϊ 86 οὗἉ οἱἱ ἴῃ ἴΠ6 τηραϊ-οἴεσίηρβ (ε. 5- 
1, ον], 11. 1-16), δηά ἴπ ἴδε ΒΟΙΥ οἰπσμθηΐ 
(Εχοά. χχχ. 24,25). [Ι͂ἢ {{{πὸ Τ7ΔΏΠΟΣ, ἴῃ νΟῦδα 
11, ἴῃς Δ]]υϑίοη 5 ἴο ἴῃς ἀτίηϊ Οἴου ηρ8 οὗ 
νπθ. δὲὲ [(οντῖ, χχίῆ!. 11, ἄς, ; Νυτη. χν. 
7, 10. 

14, ΤΡεὲ ὀνγαρηδῖ:)ὴ Ὅδθε ῥἷδηῖς νυ πο 18 
4͵530 τηθη!Ποηδα 8. ᾿ἰν]ϊϊ. ο (ἐδον".4) 8 βαϊἃ ἴο 
Ὀς ἴ[δς ἈΠΑτηηυ8 ῬΑ] υχι5 οὗ 1υἱπηδι5, οἴ μοτ- 
156 (8116 ϑρίη Ομ γίϑιὶ, οσ Ὁ τ βι ̓β Τ Βοσῃ, 
ἃ 5δσι ἘΠ δθᾶγρ [οση8. ΤΠ δρρὶϊοδίίοη 
18 οονίουιβ. Ὅὕῆε ποῦ]ε Οἱάδοῃ δηὰ ἢ18 τόσ 
8008 δὰ ἀξεοϊϊηοὰ ἴΠ6 ὑγοῆοσγοὰ Κίπράομῃι. 
Τα ν]]6, θαϑθ θοσγῃ ΑΡἰ πο] οοἢ μδά δοςερίοά 
[ἴ, δηὰ [ἴ ψουϊά ἴυσὴ οὐ ἴο [6 χηυζυ4] τυ ΐϊη 
οἵ ΕΣ πΊ561 δηὰ ἢἰ5 8.0] ς(8. 

16. ΠΡ ἐπ ἐγ}. 1, ε. ᾿οῃβίβεεθν νὰ 

“ΟΕ 5. ΙΧ. [ν. 9---2:. 

ταδὰς Αδἱπλεϊεοἢ Κίηρ, ἀπά ἰξ γε 
πᾶνε ἀδθαὶς νγὲ}} στ [ἐπι δδὶ δηὰ 
ἢ18 ἤουδα, ἀπά ἤδνε ἀοῃς ιϊπῖο ἢὶπὶ 
δοσογάϊηρ ἴο ἴῃς ἀεβεγνίηρ οὐ ἢ 8 
ἢδηάϑ : 

17 (Εογ τὰν ἔδῖμεγ ἰουρῆξ ἔοσ γου, 
Δηά ᾿λἀνεπτυγεά Π18 [Πξπ ἔλτ, ἀπά ἀε]1-  εϑ. 
νεγεὰά γου οι οὗ τῆς Παπά οὗ Μιάϊδη : μι, 

18 Απά γε ἅγε γίϑβεαῃ ὉΡ δρδίηβι 
ΤΥ [Δι Ποτβ ἰενες 118 ἀδγ, δηά δανς 
8]λίῃ 18 80η8,. [ῃγδαϑοοῦα ἀπά ἴδη 
ΡΟΙβΒΟη8, ἸΡΟῚ ΟἿς β8ἴοπθ, πὰ ἤδνε 
τπαλὰς Αδιπιεϊεοῆ, τῇς 8οη οὐ ἢἴ8 
τηδι ἀβεγναηΐῖ, Κίηρ ονεῦ ἴῃς πιεη οὗ 
ΗΘσἤδηι, Ὀδοδιιϑε ἢδ ἐς γουγ δῖο- 
(Ποῦ ;) 

19 [ἔγε τδεη πᾶνε ἀδθαϊε ἔπι} δπὰ 
Β' ΠΟΘ ΓοΪγ ἢ [ ταῦθ] δἀπὰ νυ ἢ ἢ18 
ουδὲ τη5 ἀδγ, ἐδεπ τα]οῖςσα γε ἴῃ 
ΑΒίγμαϊεςῃ, δηά ἰεῖ ἢΐπὶ α͵8ο γα]οῖςς 
ἴῃ γοι : 

20 Βυὲ 1ξ ποῖ, ἰεὲ ἔγε Ἵοπις ουἍ 
ἴτοτα ΑὈἱπιθϊεςῆ, ἀπά ἀδνουγ [6 τηθῃ 
οὗ δβεςῆδη), δΔη4 ἴῃς δουε οὗ Μ|]|ο ; 
δηά ἰεῖ ἔτε σοπῖς οὔὖἕζ ἔτοηπχ πε πιεῃ 
οὗ διηιδοῆδῃ,, δπά ἔτοηι ἴπ6 δουβε οὗ 
ΜΊ]ο, ἀπά ἀδνουν Αδἰπιεϊεςἢ. 

21 Απὰ Ϊοϊπαπιὶ γᾶ ἂννᾶυ, δηὰ 
Βεά, ἀπά ψεηῖ ἴο Βδεῖ, δῃά ἀννγεὶῖ 
[Πέτα ἔου ἔεαγ οἔ Αι πιο] εο ἢ 185 Ὀτο- 
ἘΠ οΓ. 

συ, Βοηουγ, δηὰ ὉΡτρ ἴΠ 658, Δ8 ἐχρ]αἰηοα 
ἴῃ [86 ἱπίεσργοίϊδιίοῃ οὗ (ἢ6 ἔ 0] 6 ἴῃ γεῖβεβ 1ό 
δηά 19. 

ἀεί ἥγε οορι ομἱ, ὦ ς.ἢ ὙΤῊδ Ῥσορτσγίειῦ οὗ 
[Π6 ἱπηᾶρθ 15. 5 γι ΕΥ̓ ργεβεσνθά, ἴοσ ὄσθη [86 
γνογ ἢ 655 Ὀσδη]ο ταὶρῃϊ Κίπά]ο 4 ἤδτηθ οὗ 118 
Τογη8 ΒΟ νου] Ὀυγῃ {86 δἰδίεὶυ οδάδγϑ 
ἴο ἴῃ!6 στοιυηά. δε6 Ἀ58. ᾿ν}11. 9, 88 αῦονδ. 

16-20. ὙΠ686 σεῦϑοβ σοηϊδίη [86 ἱπίεγ- 
Ῥτγεϊδίοη οὗ [6 ἴδθ]6θ. [1πἢ τῃθπὶ [οῖδαπι 
Ῥοϊηΐβ οι [ἢ θ456 ἱπρταπὰἀ6 οὗ [Π6 ροορὶς ἰη 
ταϊϑίηρ ΑΙ ΠλοΙοο ἢ ὕροη ἴδ συΐη οὗ Οἱάθου 8 
ἤουδο, δηά ἔογοϊοὶβϑ ἴῃς σοῖσι δυϊΐἪοη νυ ϑϊςο ἢ 
νου ]ά [811] ὕροη θοῖδ ΡαΓΈ 68. 

1]. 10 Βεογ. ῬΥΟΌΔΟΌΪΥ εἰπε Βθοτα, 
ποῦν 6]- Βίγεϊ, 10 πΏ}168 ἴο ἴῃ 6 ποσί οὗ [ογ- 
δΆ!επὶ, [Π6 ὑἷδοα βοσο ἴΠ6 Ραγθηΐβ οὗ |68118 
ΑΙ 5δἰὰ ἴο ἤανθ πηιϑβοὰ Ηἰπὶ δἱ ἴμε εηά οὗὨ 
(πεῖν ἢπγϑὶ ἀδγ 5 ἸΟΌΓΏΘΥ ; ΟΥ, ἤεσα [δγοσηθ 
δηά Ἐλυ5οδ᾽05 ρἷδοθ ἰΐ, οἰρδς πλῖ]65 ποῖ οὗ 
ΕἸΘΙ ΒΘΓΟΡΟΙ 5, ἡ. 6. οἡ ἴῃ6 τοδὰ ἔσγοπι ἰεγὰ" 
ΒΑίοῃη ἴο ΟΔ2Ζβ, Ὥρᾶσγ Βο-5βο βῆ, νἤοΓΟ 
ἘἈοηβοη ἔοιιηά ἃ ἀεϑεσίθα νἱαρο, εἰ» Βίγε 



;᾿ Ἡεδ. 
ΣΤ εὐ Ὁ 
φ ἀξε 
ἰακιΐε 2ο 
ΕΣ Δ. 

νυ. 22-.28.] 

22 ΝΠ εη Αδἰπιείθςῇ Πδά γεϊρπβά 
ἴἢγες γεᾶγβ ονϑὺ [β5γδεὶ, 

223 Ἴδη Οοά βεπῖ δη εν] 8ρὶ πὶ 
δεΐνσεθη ΔΟπιε ες δηά τπς πθη οὗ 
ΘΠΘΟἤ πὶ ; δηά τῆς πιεη οὗ ϑδμεοποηι 
ἀεδὶε τγεδοῃεγουϑὶν ἢ ΑΒ πλΙ Ἐοἢ : 

24 Τπαῖ τς στε ν ἀσμε ἴο τῆς 
(Ὠγθαβοοῦα ἂπά ἴεῃ 80η8 οὐ [ει δῦ] 
τηὶρῃς σοπια, ἀπά τηεῖγ δἰοοά ὃς ἰαἰά 
ἀροη ΑὈἰπλοίθοῃ ἘΠ εῖγ Ὀγοῖμοτ, ννἢϊςἢ 
β'ανν ἴεη; δπά ὑροη [ἢ πῆθη οὗ 
ϑῃθσοβειη, δῖος ἴδιἀεα Πἷπὶ ἴῃ τῆς 
ὩΠΠἸηρ οὗ Ὠ15 Ὀτείῆγεη. 

25 Απᾶ τῆς πιεη οὗἩ δδεοβεπι 8εῖ 
Ἰἰοτβ ἴῃ νναῖϊ ἕογ πὶ ἴῃ τῆς ἴορ οὗ 
τῆς πιουπίδίηβ8, ἀηὰ {ΠΕ τοδραά 81] 

ΦΌΌΟΒϑ5. ΙΧ. 

τδὲ σᾶπηα δίοπρ [Πδ ὑγὰῦ ὉΥ τ δηι: 
Δηά [ἴ νγλ8 το] ΑὈϊπλε]εςἢ. 

26 Απά (ὕὑδαὶ τες 8οη οὗ Εδεά 
οδπια ἢ 8 δτγεϊῆγεη, δηά ψεηῖ 
ΟΥΟΓ ἴο δηεοῆδηι: δηά ἴῃ τῇδῃ οὐ. 
ΘΠ ΟΠ αηι ρυῖ (πεῖς ςοηἤάεηςς ἴῃ Ὠϊη. 

27 Απά {ΠῈ 7 ψεπῖ οιἍδι πο τὴ6 
ΠεἸάβ, δπὰ ραιπεγοά ἐπεὶ νἱπεγαγάβ, 
ἃηὰ ττοάδ 20. γγαῤές, ἀπά πηδάς 
"π6 
{πεῖν ροά, ἀηὰ ἀϊά εδὲ δπά ἀγίηϊκ, δηά 
ουτϑεά ΑἸ Πλε]εςἢ. 

28 Απὰ (ὐδδὶ ἴδε 8ὁοηὴ οὗ Εδεά 
βλϊά, ΠΟ ἐς Αδἰπιοίθοῃ, πὰ ψῃο 
ἱς δηῃξοδεῃ, (ἢαῖ τγγχὲ 8ῃοι)]ὰ βεγνε 
Πἰπὶὺ ἐς ποῖ ἦε ἴῃς βοη οὗ [θγιι 082) κἡ 

(τοὶ. ἱ. Ρ. 452, ποῖϊθ). Αποίβεσγ εἰ-Βίγεῃ 15 
τηλυκοὰ ἱπ Ἐ ΟὈϊΏΒΟΠ 8 ΤΠΔΡ 48 δι[υδῖοά δί ἴῃ 6 
φδϑίζογῃ δχίσο} τ οὗὨ ἴδε γα] ]εγ οὗ Εβαάγδοίοῃ, 
ΠοᾶΣ ἴμ6 Τογάδῃ, ἃ ἔδυν πιο ϑουϊμ-ννεδὲ οὗ 
Ἑπάοτ. 

40. Ἡκὰ γεὶσπρά. Ἀδίμετν, “μαὰ σα]οὰ." 
11 15 τεσῃάσκδῦϊο [δαῖ [ἢ6 ΡΏγαϑο υϑεα ἴῃ γΈΓ56 
6 ἰβΒ ποῖ ἢεῖα τορεαϊθά. [{ Ιοοκβ 45 ἰξ (6 
ΘῃΘΟΒο65 δος μαὰ χηλάς ᾿ἷπὶ ἀΐηρ, δπὰ 
ἴδο ταβί οὗ 5γδοὶ ἢδά ϑδυδυ δα ἴο [ιἰ8 4οηγ)- 
αἴοη, ίτμοιζ Δ] οννίηρ 85 {16 οὗἁ κίηρ. 

28. Οοά -επὶ σα εὐἱὶ «ρὶν!.} ΤῊς ἱπβρίγεὰ 
νυτιῖοῦ [6115 τπι8 δι Που Δινοῖν τς [6 ὈγοδΟ ἢ 
Ὀεΐνοοη ΑἸ μλθοςῖ δηά {6 Θῃθσοπ [68 νν88 
τη Ἰυά!]ς]2] Ῥιπιϑῃτηθηΐ οὐ ἴΠΘΙ͂Γ σοπητηοη 
υνϊοκοάηεβα, Ὀσγουσῃΐς δϑοιϊξ ΟΥ̓ 186 Βαπά οὗ 
Οοά, ὙΒε ρῆγδθο ὧχ ευἱἱ ΙΓ Σ ΟΟΘΟΙΓΒ 1 
841). ΧΥ. 14-23, Δη6, 245 ΠΕΓ͵Ο, ἴξ 18 δοηΐ ὉΥ͂ 
Οοά. 866 «ἷβο 1 5411. ΧΥΪ. 1Ο; ΧΙΧ. 9. 

984. Τδαΐ δε ἐγ μοί, Φϑ᾽..} Οὐταρ. τ Κίηρβ 
11. 5, 2, 11; Μαῖϊ. χχίϊὶ. 35, 16. 

5. Ζεγ: ἱπ «υαἱί ζὸ» ὅπ} ον, ου, 
σβαὶπ.: ΑὈἸπλείεςι, ἰη ἀεῆδηςε οἵὨ δὲ5 δυῖμο- 
ΤΥ, 80 48 ἴο ἱπίογοθρί 18 ΤΟΒΘΟΏΡΟΙΒ ΟΥ̓ 
ΟΠ οΓβ, Οὐ δάμεογεπίβ, δηὰ ργοῦδοὶυ 4150 1 
186. ΒΟΡΟ οὗ 5 Στ βίην δηὰ Ἴσδρίυσιηρ Αὐίπιο- 
Ἰες ἢ διτηβοὶς, 

26. Οἰααἱ, ἐδε τοπ οὶ Εδεά.1 Ιῖ ἀοεβ ποῖ 
ΔΡΡΘΟΑΓ ΟἸΘΑΙΥ το (ἢ18 Οδδὶ, ϑοηὴ οὗ Ερεά, 
νυν 28; Ὀυζϊ Π6 ΤΠΔῪ μάνα δε Δη οβῆοοσ βοηῖ ΟΥ̓ 
Αι οοῖ ἢ ἃ ἴοσοθ ἴο ὑσίηρς ἴδε τπηθη οὗ 
ϑβθοβοπὶ Ὀαοὶς ἴο {πεῖν δ] ορίδηςε, θυ ψνῇο 
ττὶοὰ ἴο ἴαγχη [Π6 τοῦ  ]Ποη ἴο ἢ 15 οὐνῃ δοσουηΐ, 
δηά πιδὰς ἔτη 5 νὰ (δ6 τηθη οὗ δῃθοδοτῃ. 
ἌΝ ΒΟΟνΟΣ ἢ6 νν88, ἢ6 κοΐ ἱπῖο δῃθομεῖι ΜᾺ 
ἃ Ὀαπά οὗ πιρη, “ 8 Ὀγοίβγθη," υπορροβεὰ ὈΥ̓͂ 
Ζεῦυϊ, ΑὈϊπιο οο ἢ 5 οὐ ςοοσ, δηὰ βϑοοῦ ρμαϊηθὰ 
ἴῃς σοπβάρηςε οὗ [Π6 δες Βοπ68. 

477-20. “1π4 δὲν τυεπὶ ομΐ, (5..ὺ ΗΪοτίο 
[πο οοπάυςΐξ οὗ [6 5ῃοςδοηῖο5 δα Ὀδοη σοη- 
Βηρὰ ἴο δεάϊουβ δηὰ [δνν]688 δοῖβ (γε ῦδ68 25. 

26). Τ5 ἀπά ἴδε [Ὁ] οννίην γοσβοβ σοϊδίο [δ 
οσοβϑβίοῃ οὗἉ {εὶς ὀρε σθρο!]οη ἀραϊηβϑὶ Αδὶ- 
τοί. [{ νγὰ8 δ δὴ ἰάἀοϊδΐγοιβ ἔδαβί ἴῃ (Π6 
Βουϑβε οὗ Β424]- ὈΟΓΙ ἢ, οἢ οσοδβίοη οὗ ἴδ νἱηϊ- 
ἃξο, ληὰ ἤθη [ΠΟῪ ψνεσὸ ὀχοϊϊοὰ ἢ νυϊηο, 

[86 τοθο] ΠΟ ννᾶ8 τηδίιγοὰ, ϑοπὴς οὗ 
ἴΒοβα ργθβοηΐ ὑδερδηὴ ἴο “εὐγϑα Αδὶπιοϊεςἢ," 
ἴο 5ρϑδὶς ἰῃηϑ}  ΠΏΡῚΥ οὗ πἴτη, ἀπά ἴο σουΐ]ε Ὠἰπὶ 
(οοταρ. [νονϊξ. χα. ο;  ὅ8πι. χίχ. 21: [588]. 
ΥἹ. 21). Οδδὶ], ἴδε βοὴ οὗ Εδοά, νῆο νυδϑ 
τνδίοδίηρ ἴΒ6 Τρροσίυη! τ, ἱπηπιθἸδίο!γ ἰη- 
εἰϊεὰ τῃθπὶ ἴο τονοὶὶ ἔγοπιὶ ἴθ ἀοηπιϊπίοη οὗ 
ΔΡίμλ Ιοςμ, οβεγίης πἰπιβεὶῦ ἴο 6 τμεῖὶγ σἂρ- 
(δίῃ : δι ἀϊηρ ἃ πιόββᾶρε οὗ ἀοῆδηςε ἴο Αδὶπιὸ- 
ἰεςῖ, δά ἀγεοβϑθά, ργοῦδΟῦϊυ, ἴο Ζεθυϊ, ῆο ννᾶβ 
Ῥγεβεηΐ, θυ ἴοο ψεᾶῖκ ἴο σεϑοηΐ ἰξ οἡ [6 
δΡροῖ. 

47. ΜΜαδε »εογυ).} Ἀδίδον, "ἜΒΟΥ δδοσὶ- 
δοοὰ 88}. 0 δοίη 6." Το ψογὰ [Γδης9- 
ἰλίθα ηεΓΓ ΟσΟΌΓΒ ΟὨΪΥ ΒΟΓΕῈ δηά 1, ον. χίχ. 
24. [5 ΕἸΙΠΟΪΟΡΥ ξῖνοβ ἴΠ6 βθηβε οὗ δγωδε:, 
ἐδαπξιρευίησι, Ὀυῖ 118 56 ἴῃ [656 ἴννο Ρᾶ55- 
ἃξε8 ΓΑΊΠΟΙ ᾿πάϊοαίο8 [πλι (ἢ6 ἔτι 5 τῃοτη- 
56 1νε8 νος ἢ εγα Ὀσουραΐ ἴο ἴπῆ6 ἢοιιδ6 οὗ 
Οοὐ νἱῖθδθδ. βδοῦρβ οὗ ρῥγαίβθ, δῃᾷ δδῖθῃ ΟἵΣΓ 
ἀσγυηκοη ἹΒ τοὶ ρου δουνὶοθ, ἡγε γα 80 Ἷδ]]θά. 
ΤΙΣ ΠΔηΚ- ΟΒδγηρϑ, νου]ὰ Ὀ6 4 ροσγοῃ οὗ 
τις πὸνν πα οὗ (Π6 νἱπίασψε νοὶ ἴον δὰ 
7υδῖ γαϊποτεά ἴῃ. 

48. δος “δίνιοΐροῦ απα «υδὸ 1:5. δδεοῥενι 
4.1] ΦΤθε δπδίορουβ ρῆγδϑθα ἴῃ 1 84π)|. χχυ. 
10, ἐς αυϊά43 ἀπά «αυδρο ἐς ἐδὲ “οα ΟΥ εἴ 
Ιοδάβ8 ἴο [6 Τοποϊυβίοη {μδί ϑῥεεξερε 18 ΟἹ]Υ͂ 
ΔΠΟΙΒΕΓ ἀεβιρηδίίοη οἵ Αδἰπηο]εςἢ. Το δορί. 
τοδὰ “ἴδ6 δοὴ οὗ ϑθθοθοη)," ὑν ΒΟ τΔ Κ68 
(86 56η86 οἰθαγοσ. Βιυξ ἰξ 18 ποῖ ΠϑοθβϑδγΥ. 
δΒοσμοτῃ στθδη8 ἴπΠ6 50η δηά δεῖγ οὗ ϑβθοβοση, 
δηά νὸ ἰδάσγῃ ΟΥ̓ ἴη6 ρῆγαβο ἴῃαΐ Αδίμλθὶος ἢ 8 
ΤΟΙΠΟΥ νν8 ἃ (ὑδπδδηϊῖο, 25 νγὰβ ἱπάϊοδιθα ἰῃ 
ΨΟΓΒ6 18. 

Ι κοί δὲ ἐδο “ον οὗ εγμδδαα! ᾽᾽ 45..ἢ ΤῊ 
ἰαϊῖοσ ρμαγὶ οὗ [86 νεσδὲ 15 ΥΈΥῪ οὔδουσε δηὰ 
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) Ἀπὰ νγεηΐ ἱπῖο ἴῃς δουδε οὔ τ 
ΉΖε. 

“ 

Ν᾿ 



ΤΟ τσ, ̓σέ. 

ΤΉῊΘΡ. 
ογαγεν, 
οΥ, 
ΖΤι 

174 

ζο 

δηα ΖεΡθμ] ἢἰ8 οὔἶςον ἢ ξεῖνε [6 πηεῃ 
οὗ Ηδλπιογ τῆς ἔδυ μοῦ οὗ ϑῆδομεπι : [ῸΓγ 
ΨῊΥ 5Που]4 ννε βεγνε ἢϊπιὶ 

29 Απὰ ψουϊά το (σοά {ἢ 8 ρεορὶε 
ψεγΘ ὑπάθγ ΠΥ μαπά | τἤδη ψου]Ἱά 1 
Γοπῖονε Αδιπιεΐες ἢ. Απά δε 544 ἴο 
ΑΒ πο θςἢ, [πογεᾶδα τὨϊπε ἄσαγ, δηὰ 
ςοπῖα οἱ. 

40 Ἵ Απὰ ψἤεη Ζεδυϊ τς τυ ]ετ 
οὗ τῆς οἰ Βεαγὰ τἢς νογάβ οὗ (ὐδδὶ 
τῆς β8οὸη οἵ Εδεά, 8 ΔΗΡῈΓ ννγᾶ8 
ἐΚΙηά]ςά., 

21 Αμά δε 8βεπῖ ΠΊΘββΕΠρΡΟΓΒ ὕΠῖἴοῸ 
ΑΒιπλθίθ ἢ ἵργνηγ, βαγίηρ, Βεβοὶά, 
(ὐδδ] πε βοῃ οὗ Ἐδεά δηά ἢϊ8 ὅγε- 
τἤγεη δε σοηα ἴο ϑῃεςῆεηι; δηά, 
δε ῃο]ά, (ΠῸῪ τ τὰς οἰ ἀρδϊηϑβῖ 
τῃεα. 

22 Νοῦν τβογείοσα ἃρ ὉΥ͂ πίρἢ, 
δου δηὰ τς ρεορὶς τῆλ ἡ; νι 
ἴῃ66, δηὰ ]ἴς ἰῃ νναἱξ ἴῃ τῆς δεϊά : 

42 Απά Ιἴ 584}1 θεὲ, ἐδαὶ ἰῃ τῆς 
ἸΏΟΓΠΙηΡ, 8 800η 48 ἴδε 80 ἰ8 ὉΡ, 
ἴπου 5Π4]ῖ γίβε δαγίγ, δπὰ 8εῖ Ὡροῃ 

(ἢς τεδάϊπρβ οὗ ἴῃ δηοίθηξ γουβίοηβ γΑΣΥ ΥῸΣῪ 
τυ οι. ΒΥ [Π6 5] 1σἴεϑὲ οὔδηρο οὔ ρυηςίιδ- 
τίοη, ἴβο ραϑϑᾶρθ τορῶς δε ἰταηϑίδλιοα 88: 
“δαί ποῖ ἐῤὲ "πόπ οὗ Ἡχνπον, ἐδὲ ζαϊδεν 
δῥεοδεηι, “ογυε «Αδίρ»εἰσοό, ἀπά Ζεμί, ῥὲς οἥεεν; 
διΐ α’ 78 γ '-, «αυὐδῦ «“ῥδοιίά «υε “εγυε {δεν 3" 
ΤΠ ῥῬχγοῃουη εὐε 8 σερεδίθα ἔογ δπιρδϑὶβ, 
δπά πυδῖ, [πογοίοσο, σοηῖγαβὶ νυ βοσηθ ΟἴμοΓ 

ΤΕ 56η56 ἰ5, “"1,οἴ [Π6 τηϑρη οὗ Ηδ- 
τοῦ, [6 (δηδδηϊίς ρορυϊδίίοη, δεσνα ΑὈϊπιθ- 
Ἰεςμ, {ποῖ Ὀτγοίβεσ, 1 (ΠΟΥ κὸ; δυῖ ὮΥ 
88οι)ὰ 'να, ἔγθο-θοσῃ [53γ86}168, βοτυο Ἠἰπλ) "ἢ 
1τ 15 ποῖ ψπουΐ ϑἰσηϊβοδηςο (δῖ Αἰ πιο] ο ἢ 
158 ἃ πλῖϊνο (ὐδηλδηϊῖο πδῖηθ, Οεῃ. χχυϊ. 1ἱ. 

ὃν «υὐὖ΄, Φ'..}] Ὑταπβίδίς “δαΐϊ ψἈγ,} ἄζο. 

81. Ηδ τεπί δ, ΉΘΟΓ: .. ῥγὲυ ἢ ὍὙἘΘ 
νοσγὰ τεπάοσγοα γέ δ ΟσσῸΓα ΠΟ ΒΟΓΟ οἰ56, 
Δηά ἰ5 οὗ δὴ υπιιϑ50.δ] ἐοστηδοη. [1 18 ὑσο- 
ὈΔΌΪΝ (μ6 παπὶὸ οὗ ἃ ρίδοε, ἐξ. Τογηια, βοῖιθ 
Τηκ [πὸ βᾶπιῈ 85 “γωρμα (γεῦβα 41). Ζεοῦυϊ 
τγϑ [ΑἸ] ἴο ΑὈϊπηοοςἢ, δυῖ ἀἰπϑοι δοά 
᾽.18. 8οπ|πγοηΐ8, ἔσοπὶ θεὶπρς ἴοο ψγοᾶῖκ ἴο ον» 
Ῥοβθ Οδδὶ, {11 ΑὐἱτηθῖθοβΒ οὔθ τῖῖὰ ἢϊς 
ἉΓΙΏΥ͂, ΥΕΥΒΘ 18. 

ἐδο ογδ, "6.1 1ὶ 5βοιά δα, Κ ἘΒΟΥ δεὶσ 
ὭΡ 8 ΟΕ δρδὶπδί 860." ΝΟΙΙΒΟΣ τἴῃ6 
ἨἩεῦγονν υδὲ οὗἁἩ [6 ννογὰ ἐστ, ΠΟΥ ἴδ6 εἰἶγ- 
Οὐμηϑίδηο68 οὗ {Π6 σᾶ536, δά! οὗ ἴΠ6 τοπάοσίην 
“γ)." 1 ϑθεπιβ 6 δὰ κπονθάσο, δηὰ 
ἰηἰοττηεα ΑὈἰπλείεςἢ, οὗ Δῃ Ἔχρεάϊξίοη ρἰαπηθὰ 
ΌΥ Οδδὶ ἴοσ ἴδ ο]ουνίης ἀδγ, οι ΑΡίπιο- 

ΟΌΟΘΕΚ. ΙΧ. [ν. 29--37. 

τε οἷ : δηά, δε μο]ά, τυλόη ἢς δπὰ 
{πε ρεορὶς ταὶ ᾿ς ψι ἢ Πῖπὶ σοπης 
ουξδ λρδίπδὶ ἴπε6, [ἤδη πηλγαβῖ ἴποιι 
ἀο ἴο τπδπὶ 48 ἴδοι 5ῃ4]ῖ 
5Ιοῃ. 

14 ὅ Απάὰ Αδίπλα ες τοβα ὑρ. ἀπά 
411 τῆε ρεορὶε τμδὲ τοῖν τ Ηἰΐπι, 
δγ πίρῃῖ, ἀπά {π6γ ἰδἰά νναῖς δρδίῃηϑβι 
ϑῃεσἢδπι ἰῃ ἔουγ σοιηρᾶηῖδ68. 

45 Απά (ὑδδὶ ἴδε βοὴ οἵ Ἐρβεά 
ψνεηῖ ουξ, ἀπά βϊοοά ἴῃ ἴΠ6 δηϊοπηρς 
οἵ τῆς ραῖςε οὗ ἴδ ΟΥ̓ : δπὰ Αδίηε- 
Ιες ἢ τόβϑὲ τρ, ἀπά τῆς ρεορὶε τμδῖὲ 
τὐεγε νυ τἢ Ὠΐπι, ἔτοιῃ ἰγίηρ, ἴῃ νγαῖξ. 

426 Απά ψβεη (ὐδδὶ εἊνν ἴδε ρεο- 
ὈΪε, ἢς 5214 ἴο Ζεδυ!, Βεἢο]ά, τΠετς 
ςοπηα Ρεορὶα ἀονγῃ ἤτοι ἴῃς ἴορ οὗ 
(ἢ6 τηουηίδίη8.. Απάὰ Ζεῦυ] 54:ἀ 
υηἴο Ὠΐηι, Του βεεϑῖ ἴῃς βῃπδάον 
οὗ {π6 πιουηίδίηβ ἃ5 2.7 1}ὲγ τυέγέε 
ΤΏΘη. 

47 Απά Ο822] βρακε δρδίη ἀπά εαἰά, 
5ε6 ἴπεγε ζοπια ρεορὶς ἀονγῃ δΥ ἴδε αν 
Τρηάάϊε οὐ τὲ ἰαπά, δπά Δποῖδοσ κασσὰ 

Ιεοδ ννγᾶ8 ἴο ἴυγῃ ἴο ἷ8 οὐ ῥγοῆξ ὉΥ͂ ἃ 
ὨΪΣ δ σἸΙΏΔΓΟΒ, 

3938. "ῥεη δὲ απά ἐδὲ ῥεοῤβἕε ἐδαΐξ ἐ: «υἱὖ δῖ», 
4.1 [ἴ 8βουϊὰ 6, “διὰ θ68ο] ἃ, Βο διὰ 
4Π0 ῬΘΟ0Ρ}]60 ἐδδΐ ἰδ ἩΣΙΒ δὲτπιλ ἨΣΙ|1 Βανθ 
βοτο ουξ ἰο (ἰοννατὰ) 866." [{ ἀοϑοτθο685 
να ΑὈίμλοΙοςἢ ψουϊὰ πὰ ΒΘ Πα ολπια 
ἴο ἴδε οΕΥ, ν]Ζ. ΟΔ21᾽5 ἔοσοθϑ βΌῃΘ ΔΥΤΔΥ ἔτγοπι 
ἴῃς οἷἴγ. ὙὍῊΘ ρῥ]οῖ ννᾶ8 εὐἹάθητγ ἔοσ ΑὈἰπιθ- 
Ἰεςὰ ἴο 1ἴ6 ἱπ νυνί, δῃὰ σεῖ Ὀεΐνεεη [Π6 οἰγ- 
ξαῖοβ ἀπά 16 ἔογοεβ οὗ Οδλὶ, ἤθη ἢ6 ννᾶ5 
ξοπο οὐΐῖ ου ἢῖ5 οχρεάϊίοη, Βιιῖ ἱξ νγᾶβ ρᾶγ- 
ΕἸΔΠΥ ἀεξεαιοὰ ΟΥ̓ (ὐδδὶ ἀϊθοονογίηρς ἴμ6 τλονο- 
τοηΐ οὗ Αδί ποῖος ἢ! 5 ΤΟΟΡΒ, 88 ΠΟΥ ολπης 
ἄοννῃ ἔγοτῃ ἴΠ6 πηοιιπηῖδη8. Ηδ σοηΒθα ΠΈΠΙΥ 
Κερί δεΐννεθῃ Αδίπιοίοςβ δηὰ ἴδ6 ρμδῖοβ οὗ 
δ ἤοπ, δηὰ νγὰβ δῦϊθ, βοὴ ἀοίεραϊοὰ ἴπ ἴδ 
Βε]ά, ἴο τείγεαδὶ ἰηΐο ἴ}6 οἰ, νιὸς Αδίπιο- 
ες ἢ ἀϊά ποῖ ἄδγε ἤΌ]Ἰονν δ ΐπι. 

86. ΤΠ «αἰά ἰο Ζεδω. Ζεῦυϊ νγᾶβ 51}}} 
[οἸροΣ βίηρ : ποῖ ΟΡΘΗΪΥ ἰλκίηρ ΑὈἰπηοίος 5 
Ραγῖ, Ὀιϊξ ΔΡΡΑΓΘΠΕΪ ϑοοπληρ ἴἰο δοὶ τ ΠΣ 
Οδδλ]. οβϑίθ!γ, ἴῃς οχρεάϊτίοη νγᾶβ στρ σ οὶ 
οὔθ οὗ ργεοδυζίοῃ, ἴο ῥσγοίεςξ ἴῃοϑε οηγαροά 
ἴη ἴ!6 ἰδδουτβ οὗ [ες βεϊὰ (νεσβε8 27 δηά 42) 
ἔτοτη ΔηΥ͂ Βοϑβίιϊο δίίαςκ, 

ἐδοι “εε:! ἐδε “ῥαάοευ, (5. Ζεῦθυϊ βουγδὶ 
ἴο ψμαίῃ {ἰπ|6, ἀπά ἴο επδὺϊθ ἴμε ἔουσ οοπη- 
Ρᾶη165 ἴο οβεςῖ ἃ Ἰυησίοη Ὀεΐοσε {ΠΟΥ͂ τεσῸ 
δἰϊδοκοά Ὀγ Οδδὶ. 

87. ὅεε, ἐδεέγε εορῃδ ῥεορἧς ἄοςυπ. Α5 1ΠΟῪ 

.-. ΤῊΣΥ. αι 
4 664 ἐλέη ἄμα 
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ν. 218-ἀ-ς. 

ΠΟΙΠΡΔΠΥ οοπὶα δἰοηρ ΟῚ (6 ρ]δίῃ 
οὗ ᾿"Μεοπεηίΐηι. 

48 ΤΠεη 5414 Ζαεῦμ] πὑπῖο Πϊηι, 
ὙΝ ετα ἐς πον τῆν ταουῖῃ, ψνεγε- 
τ τποιι 8δἰάβ8ι, ἮΝ ΒΟ ἐς Αἱ πλεϊεςῇ, 
τλὲ γε 8ῃποι} ]ὰ βϑεγνα ἢϊπιὺ 19 ποῖ 
118 [ἢ ρεορὶς δὲ ἴθου διαβῖ ἀ6- 
δρίβε ὃ ρῸ οιἝ, 1 ὈΓΑΔΥ͂ ποῦν, δηά 
ἄρῃς νἢ τπεπι. 

29 Απά Οὐδδ ψψεπὲ ουἍἵ δεΐογε {πε 
ἤδη οὗ 5πεσῆοη, δπὰ ἔουρῃς νυν 
ΑΒὶπιεϊεςῆ. 

40 Απάὰ ΑΡδίπιεϊεςἢβ!. ςμαβϑεά ἢϊπι, 
απά ἢς ἢεά δείογε ἢΐπι, ἀπ ΠΊΔΗΥ 
γογα ονογτἤγοννῃ σμά νουπάοά, εὐέπ 
τπῖο τῆς οηϊετγίηρ, οὗ τῆς ρδῖα. 

41 Απά Αδίπιεϊςοἢ ἀνγεῖς δὲ Ασι- 
ΠΔἢ : ἂἀπὰ Ζεῦ] τὔγυϑὲ οὐἕ (ὕ42] 
δηὰ ἷ8 Ὀτγεϊῆγαη, τῆλ ΤΠ 6Υ 5δοι] ἀά 
ποῖ ἄννε]} ἴῃ διεοδεηι. 

42 Απά ἱὲ οᾶπι6 ἴο ρᾶ88 οἡ τἷδς 

ϑῳ ΠΘΆΓΕΓ, ΠΟΥ ὑγοΓῈ τότε ἀἰ5ΈΠΠΟΕΥ δθθη ἴο 
ΤΩΘΏ. 

ἐδε ῥίαϊα Γ᾽ Μεοπεκῖρη.}) Ὑγδηβίδίθ “ Ἐ 89 
οδἷκς οὗ 186 δοοίμ δοῦσα." ϑοιθ Μ06}}- 
Κηοῦγῃ Οὔκ, 80 οδ]δά, δαῖ νυν ϊςῖ ἰ8 ποῖ τϑθ»" 
Ποποά οἰβεννοῦο. 

88. Τῶν -αἰά Ζεδω͵ Φ.7 Ζεδυϊ ον 
ἴῆγουβ οὔ ἴΠ6 σηδϑίκ, δῃὰ βρεδῖϑ8 838 ἃ ραγίϊβδῃ 
οὔ Αδίγρλοίοο. Ηδς ἰδυηΐβ Οδδὶ] ἰηἴο βοΐηρς 
ουὖἱ ἴο αἰίδοῖς ΑὈϊπλοίοςμ, Κκπονίηρ ἴδ ᾿ἰπἴο- 
ΤΊΟΣΙΥ͂ οὗ 815 ἔογοαϑ. 

89. ΜΒείογε.) 1.4. δ ἴδε μβεδὰ οὗ, 85 11]. 27. 

ἐδε »ιϑῃ Ὁ δῥεοδεν.] ὝἼΒοϑα 50 ἀδϑδοσίδεά ἴῃ 
ΨΟΙΒΟΒ 23, 24, 25. 

40. ὕπο ἐῤδε ἐπίεγίης ΟἹ ἐδὲ σα]..}] Οὐ] 
δηὰ [5 τηϑη ἤεὰ ἱπΐο ἴἰππ οἰ δηά οἱοβεά (86 
ξϑῖο, δηὰ ΑὈἰμλθίθο!Β γν85 ποῖ βίσοῃξ δου ρἢ 
ἴο ἔοτοο ἴξ, 

41. Παυεῖ αὐ “εγιωηα δ. ἘσρΥ (86 ῥσγοϑθηῖ 
δ νγἂβ οὔ] χὰ ἴο θ6 σοηΐεηῖ ψ1{} ἴδ σὨΔ5[156- 
ταοηξ 1πΠϊςῖοα ὕὑροη [86 πηδῃ οὗ ϑ8οομοσῃ. 8668 
Ὠοΐδ ΟἹ ΥΟΓΒ6 31. 

Ζεῤμΐ ἐῤτγιαὲ ομξ Οααὶ, Ὧ 5.10 ΟΔ41᾽5 ἀεἴοαϊ 
δηά [86 1055 οὗ τλθη οὗ δι8 ῬΑΓΙΥ ἴῃ 186 ὈΔΕ]6 
τ ΑΒἰπιοίοο μδὰ 80 Ὧγ ψεακοπθὰ Ἠΐπὶ,᾿ 
ταὶ Ζεῦυϊ νγὰ8 δῦ]6 ἴο εἴεςϊ 15 δχριυ]βίοη 
ἔγοτῃ ἴδ εἰἴγ, δυϊ [6 πθη οὗ ϑδβεσδοῃ ἀϊά 
ποῖ τεΐυγῃ ἴο [πεῖν δ] ορίδηςο ἴο ΑὈϊπλο  οἢ. 

42. Οἱ ἐδε "πογγοαυ.) 1.6. αἴοσ Ο42]}5 ὁχ- 
Ῥυϊπίοη, δε ῥεοῤβίε τὐεπὶ ομὲ ἱπίο ἐῤὲ Μεϊά, ΕἸ ΤΟΣ 
ἴο Τςοιηρίεία ἴδε νἱηῖδρο, ΟΥ̓ ΤΌΣ β8οῖης οἴδοῦ 
ἀρτίου γα] ορογαϊίϊοη ννῃϊοδ τεαυϊγεὰ [86 
δίτ ] Δποου5 ἰδῦουγ οὗ ἴῃ6 πιοη. 

ΦΌΟΞΕϑ. ΙΧ. 

πλογῦγονν, ἴπλὶ τς ρθορὶς ψεπί ουἍἕ 
Ἰηῖο ἴῃ ἢε]ά ; δηά {ΠεῈῪ το]ά Ἀδίπιο- 
Ἰες ἢ. 

43 Δπά δε ἴοοϊκ ἴδε ρεορὶςθ, δηά 
αἰνιάοἀὰ τΠδπὶ ἱπῖο τῆγες σοιηρδηΐςβ. 
δηὰ ἰδ ά νναῖϊ ἰῃ τῆς δε]ά, δηά Ἰοοκεά, 
δηά, ὈεΠοΪ]ά, τῃῈ ρεορὶς τοῦγέ σοπὶα 
ἔοπῃ οὐκ οὗ τῃ6 οἷγ; δπὰ ἢξς σοβε 
ὉΡ δρδίηϑβε [θη], Δηα 5πιοῖα ἴπεπ,. 

44 Απά Αδιπιεϊεςῆ, δπά τς σοι- 
ΡΔΠΥ ἴπδῖ τὐας ψἱτἢ Ὠΐπι, γυϑπεά ἔογ- 
νναγὰ, δηα 8ϊοοά ἴῃ ἴπ6 δπιογίηρ οὗ 
τῃ6 ραῖα οὗ τῆς ΟΕ: δηά τε ἴνο 
οὐδεῦ ΠοΙΏΡΔΠΪ68 ΓᾺΠ ὑροη 8411] ἠέ 
}εορίς τῇλι τεῦς ἴῃ τῆς δε] ά8, δηά 
8[ενν τπεηλ. 

45 Απά Αδίπιοίθςἢ ἔουρῃς δρδίπβὶ 
(8 ΟΕ 411 τῇδῖ ἀἂὺ ; Ὧδπὰ ἢς ἴοοκ 
(6 οἰτγ, δπα [ον ἴῃς ρϑορὶε τῃδῖ 
τυας τῇεγείῃ, ἀπά δεδὶ ἀοννῃ ἴῃς οἰ, 
πὰ βοννεὰ τὸ νυ 5411. 

αμά ἐδὲν ἐοϊά «“Αδίνιεεερ. Ἰου11655, 88 
δεΐοτε, Ζεῦυ)], θεῖης ἀὐνᾶγα οὗ 1Ποὶσ ἰη πε οη8, 
ϑοηΐ ψοσγά ἴο Αδιπλοϊοο δ Ασυσηδῃ, ψ ΒΟ ἢ 
γγ48 οὐἹἀσ ΠΕ ποί ΔΣ ΟΗ͂, 

48. “4π4 δὲ ἱοοί ἐδε βεορἶ,.7ὺ 12. ᾿15 ονγῃ 
ζο]]οννεῦβ, Δηὰ τορεαϊοά της βίγαϊδροιω οὗ 16 
ΡΓονίουβ οςοδβίοη ; [ἢ 18 {{π||ὴ τ Ὦ διισοθβ8, 
ονίηρ ἴο ἴῃς δῦβεηςθ οὗ ΔΥ σδυζίουβ δηὰ οχ- 
Ρογθησεά βοϊάϊοσ κα Οδδὶ, σβοβο νἱρίδηςς 
(νεσβε 35) δὰ ἀεξελίεά ἴῃς ἔοστηοσ διζετωρῖ. 

44. “π4 “4 ὶ»ιείξεῦ τισδεά, Ὅς Τ 5 
γοΓ56 Ὄχρ δίῃ [6 ρΓγροϑε οὗ θοῖι [ῃ6 ῥχγθϑθηῖ 
δηά [Π6 ἔοσγτμοσ αν βίο οὗ ΑΙ τ ΘΙ Θο ἢ 5 ἔογοοβ 
ἰπἴο 8Έυ γα ὶ σοσῃρδηΐθ5, νἱΖ. [ἢ 116 8οτὴ6 
οὗ [86 σοπρδ}}165 δἰίδοκοά [6 τῆθη οὗ ϑῆθομοσῃ 
ἴῃ ἴδε Βε]4, Δηοῖπεσ ΠΟΙΏΡΔΩΥ, 5ἰδσίηρ ἔστοτι 
{ΠΕΙΓ δ υ βῆ, ταὶς ΟΟΟΌΡΥ [Π6 ἀρρτοδςοῖ ἴο 
[πε οἰ ραῖο, δηά 50 ευἱϊ οἵ {πεῖν τεϊγεδί. 

ἐῤε. εορηραηγ ἐδαὶ «αὐας «υἱὴό ῥί»ι.] Ιῃ ἴδε 
Ηδεῦτονν [ἃ 8 ἐδο εοριβαμίσι, ῬΡΕ ΒΔΡ5 ΟΥ̓ ἃ ΠΊΘΓΟ 
Οἰοσῖ δὶ ΟὐσοΟυ, ἃ5 16 56 η56 ΓΘ. 165 [Π6 5:η- 
ξυϊλτ. (Οοπιρασγο ἴδε αἰνίϑὶοη οὗ Οἰάδοη᾽β 
ἴσχεο δυπάχεά ᾿ηΐο ἴδγοε οοσηραηΐεβ, οπο οὗ 
νι ο ἢ τνδ8 σοτητηδηδοὰ ΕΥ̓ ΟἸάδοη Πἰπιβοῖς, 
Οἢ. νἱ!. 16, 19. Αὐἰπιλοίθς σοτηπιαπάοα [μδὲ 
ΘΟΙΏΡΔΠΥ, ἴο ψὨΙΟΝ [Π6 πιοϑῖ ἀδηρεγουβ δηὰ 
[6 τηοϑί ἱπηροσίδπι ἴδϑκ, [δὲ οὗ οσσυργίης 
[8 ΟΥ γαΐο, ννὰ8 δϑϑιρηῃβά. 

45. δοαυεά ἰὲ «υἱἱό «“«αἰ!.1 ΜΊ2. ἴ!6 στουπάὰ 
ὙΏΟΓΕ ἰς μδὰ 5βιοοά, αἴεσγ ἴῃς Ὀυ ]ώάϊηρβ δά 
Ὀδοη σαζεά ἴο [6 στουηά, 48 ἀσϑοσίδοα 2 841). 
ΧΥΙΪ. 13; ΘΧΡΓΕβϑίηρ ΟΥ̓ [815 δοιίοῃ ἷ5 μβαϊτοὰ, 
δηά ἢἷ5 νυῖβα, [πδὲ ἤθη ὉΓΈΕΣΙΥ ἀοδίγογοὰ 85 ἃ 
εἰν, ἰτπιιρηξ ποῖ ὄνθη ὃς ἃ ἔτι] Π6]ἃ . [818 
5 Ὡρ ἔον [ἴ ἃ οσβα δίς [δη [δαὶ ὑγοαϊοιθα 

{79 



1η6 

ΤῊΘν. 7 
ἄκσυε «(ἰον. 

46 Τ Απά ψῇδη 411] τῆς τπεη οὗ 
(ῃ6 ἴονγεγ οὗ δῃεοῆεπι πεαγὰ ἐὐαί, 
{ΠΕΥ δηΐϊεγεά ἱπῖο δὴ δοϊὶά οὗ τῃς 
δοιβα οὕ τῆς ροά Βεπίῃ. 

47 Δμὰ ἴξ ννα8 τοϊά Αι πλεϊεςῃ, 
τῃλῖ 411 τῆς πιεη οὐ ἴδε τονε οὗ 
ϑῃΘοΠοπΣ ψγεγε ραῖπεγεά τορεῖθετ. 

48 Απά ΑΡΒιἰπλεΐεςῃ σαὶ ἢΠίπιὶ αρ ἴο 
τηουπηῖ Ζαϊηοη, δε Ἴ 411 τὴς ρεο- 
ΡΪε τῆαϊ τυεγε ἢ ἢἰπὶ; δπὰ Αδίπιε- 
ες ἢ τοοῖς 8πη ἂχ ἴῃ ἢΐβ μδηά, δηά ςιιζ 
ἄονγῃ ἃ Ῥουρῃ ἴτοπι (ἢς ἴγεεβ, δηά 
ἴοοῖϊκ ἰξ, ἀπά ἴα 1: οἡ ἢ 58 ββουϊάστ, 
Δπὰ 5414 υπίο πε ρεορὶα (παὶ τυέγέ 
ψ ἢ πὶ, δὲ γε πᾶνε 86θη ἴπιῈ 
ἄἀο, πιᾶκε ἢδβῖθ σμά ἀο 48 1 ἧσυέ 
ἄσηο. 

49 Απά 1411] τῆς ρεορὶε {πκενγίβε 
ουδ ἀοννη ΘνΟΙΥ πιᾶῃ ἢΐ5 θουρῇ, ἀπά 
[Ο]ονγεά Αδιπλθίες ἢ, ἀπά ρυῖ ἐλεηι ἴο 
τῆς Ποϊά, πὰ 86ῖ τῆς Ποϊά οἡ ἢγε 
ὉΡΟη {Πεπὶ; 80 τῆδλι 411] τῆς τηθῃ οὗ 
ἴῃς ἴονγεῦ οὐ δῆεσδεῃι αἀἰ64 4130. δδουΐ 
ἃ τῃουβαπα πιεῃ Δπὰ ὑγογηθῃ. 

5ο ΦἼΤΠεη ψγεπς Αδιπλ ες ἢ ἴο 

οὗ [εγυβαίοπι, Μὶς. 11, 12. 8411 15 ἴΠ6 δου ὉΪοτὴ 
οὗ 688. 866 ογεηι. χυὶϊὶ. 6 ; Ἐ.ΖΘΚ, χΙνὶϊ, 
11; ΖΕΡΆ. ᾿ἴ. 9 ; δηᾶ, ἀδονο 8]1, ᾿δθιι. χχίχ. 21; 
8 πη σοτίράσγε ἴΠ6 πᾶῖηθ ἴΠ6 δια δὅεα, ὈΥ̓ ψ 1 οἢ 
ῖ86 Τϑοδὰ 868 νυ8 Κπονν. 

46. ΤΡὲ »ιεη 7 δὲ ἰοαυεγ οΥ ϑδεεδεν»". Ατὰ 
μὰ ΒΆΙΊΘ 48 “2ῤὲ ῥοισε 9 Με] ο," ἴῃ νοσϑεβ8 6 
δα 20. 

απ δοίά ο7 ἐδὲ δοισε οΥ 1δὲ οά εν. 12.}] 458 
ςοπιδίηίησ 186 δανδηΐαρεβϑ οὗ ἃ “ωϑοίμαῦ 
(α Κίηρβ 11. 28) δηὰ ἃ ἔοσίγεββ. (Οουλρασο 
1: Μᾶδςο. Υ. 432,44. Τα ψνοσζὰ τεοηάογοὰ δοί 
ΟΟΟΙΓΒ Εἰβϑουνἤογα ΟἿΪγ ἴῃ τ 8ὅ584π). χὶτὶ. 6, γνβογο 
1 ἰ5 τοπάογοά “ δίρραῤίαες." [15 εχδοῖ βἰρη!ῇῆ- 
ςδιίοη 18 πποοστίδίῃ. 

48. Ζαίν»ιοη.}1 ΟἾΪΥ πιεπιϊοπεὰ ἴῃ ἴδε οὔ- 
ΒΟῦΓΟ ὅς, Ῥ8. Ιχν]}. 14. Εσοπὶ ἴδ6 τηθῃ- 
(ίοπ οὗ βπονν ἰῃ [δῖ ραβϑϑᾶρε ἰΐ τλδὺ ὃς ἱπίεστεά 
[δὲ 1ἴ ννὰβ ἃ ἸΟΔῪ Ἀ1]}1, ἀηά ἔγτοπι 15, (μδί ἰΐ 
νν 858 ἃ ἴΠ|ςΚὶγεννοοάθα οπο, 859 {86 οἰ ΟΪ ΟΣ 
οὗ ἴ86 πδὴθ (σῥα47) αἷϑὸ ἱπρ]}] 658. [1 πλυβῖ 
ὅδνε Ὀδδη ἴῃ {Π6 ᾿τηπχοά!ϊαίο περ ουγδοοά οὗ 
διθοδοπι, Ὦγ. δ[Δ ΠΟΥ βιιρροβϑίβ [6 Ροβϑι ὈΪΗΥ 
οἵ [18 θείης [86 βᾶπις 25 Ερδὶ (' δίη. δηὰ δὶ. 
Ῥ. 216, ποῖα 4). 

απ αχε ἴῃ ἴδὸ Ηοῦτονν “189 δ.χοδβ." 
Ῥογῆδῃβ ἴοσα νυ ΓΟ ΑἸννΑΥ8 ἃ ΠΌΠΊΌΘΙ οὗ ἀχοβ8 
ΜΕ ἀῃ ΔΙΠῚΥ ΤῸΓΣ ἴδε ϑΑΡΡΟΥΒ δηὰ ῥίοηθετϑ, 
411 οὗ πο Αι πιοίθο δα ἴδκοη ὉΡ ἴο ΖΑ]- 
ΤΏΟΏ, ΟΑΣτγίης ΟΠ6 ἴῃ 8 ον δηά. Τδε 

ΌΟΌσ 5. ΙΧ. [ν. 46--- 5. 

ἼΉΘΡ6Ζ, ἀπά δηολπιρεά ἀραίηϑὲ ΤΠε- 
δ6Ζ, ἀπά τοοῖ ἴϊ. 

51 Βυῖ {πεγὲ νγὰϑ8 ἃ βίσοπρ' ἴονγεγ 
νη τὴ6 οἰγ., ἀπ ἘΠΕ θεά 4]]} 
16 πιδη δη4 νοιηδη, ἀπά 1] {πεν οὗ 
[6 οἰἴγ., ἀπά βῃυϊ ἐξ το τῃεπι, ἀπά ραῖ 
τε υρ ἴο ἴδε ἴορ οὗ [πε ἴοννεσ. 

52 Απά Αδἰπιεΐεςῃ σλπιε υπῖο τῆς 
ἴοννοι, δηὰ ἰοιιρῆς δραίπϑι ἰτ, δηά 
εης δα ὑπο ἴτῆε ἀοογ οὗ τῆς 
ἴονγεῦ ἴο θυγη ἰδ νἢ ἤγα. 

ς2 Απὰά ἃ οςεγίδίη Ῥνοπιδη) “ολϑὶ Δ “ 3 ὅ3.πι. 
Ρίεςβ οὗ ἃ πιὶ]κῖοπα ἀροη ΑΒἰπιθίες ἢ 5 ὁ. 
Βεδά, δηὰ 11] ἴο Ὀγαΐκε ἢἷ5 5Κι}}. 

54 ἼΠδη ἢ οδ]]εὰ ΒδβοΪ υὑπῖο 
1Π6 γουπρ᾽ πηδη ἢΐ5 ΔγΠΙΟυ ΓΡΕΆγασ, δηά 
δ44 υπῖο Ἀίηπι, Ὦγανν ΤΥ βνγογά, δπά 
ΒΥ πη6, [δῖ πΊεη 54Υ ποῖ οὗ πιε. αὶ 
ψοιηδῃ δίενν ἢϊπι. Απά ἢ8 γοιιηρ 
τηδλῃ τἋῆγυβς ἢἰπὶ τὨγοιρῃ, ἀπά δε 
ἀϊεά. 

ςς Απὰ ψβεη ἴδε τε οἵ [ϑβγδαὶ 
81 ἴα ΑὈΙ ΠΊΕ ἢ νγὰ8Β ἀεδά, 
ΠΥ ἀεραγίθἀ δνοσΎ πιᾶη ὑπο ἢἰβ 
Ρΐίδςε. 

βοιτἰηρ ἤγε ἴο ἴδε ᾿ο]ά, τ βοτὸ [86 τηθη οὗ 
δΒΘΟΒ ΘᾺ ἡγ6ΓῸ ἃ]} σσονγά θα τοροῖμοσ, 1 ΤΠ ὶτ 
υνῖνοβ δηά Ἷ] άσοη, νν45 ἴδ6 ᾿Πἴογαὶ ]ΠΙσηθης 
οὗ [οἱ Δπι᾿5 συΓδα ἰῇ γΈσβα 20. 

560. 7ΤΡεδεκ. «“εοογάϊηρ ἴο Ευβεῦῖι58, ἃ 
ψΊ Προ οὗ [6 Ὡδπο ὀχ σοι ἴῃ Πἰ5 ἀδΥ, τη τί ἢ 
Ἐοτηδη στη 65 ἔτσοτῃ δῃθοοπι, οἡ ἴδε τοδὰ ἴο 
ΒοΙἢ-ϑμδδη. [1 566πὶ5 ἴο δ6 Ὀγεβεσνεὶ ἴῃ ἴῃ 6 
ταοάθσῃ Τοδα8 (Κοῦ. " Β. Κ.᾽ 111..317γ).. ΤῊΘ 
το οὗ ΤΒοῦοΖ ᾿δά, ἀοιδῖ]655, Ἰοϊηθα (ἢ 6 
Δ ΤΕΑΒΒΠΕΙ ἴῃ 1Π6 ΙΓ σοθο] οῺ ἀραϊησὶ ΑὈἰπιὸ- 

61. {δε ἰοβ. 1.ε. ἴδε Παΐ τοοΐ, 85 ε. 5. 58. 
οχχίχ. 6. 

52. ἥεηι! ῥδαγά μηῖο ἐδὲ ἄρον, 49"ς.} Ὁ 5:1- 
νὶςο οὗ τλδηϊοϑδὶ ἀδηρογ, βοοίηρ ἴμ6 τοοῦ ννᾶ5 
οονεσγοὰ νὰ Ρογβοηβ νὯο σου] δε ᾿Κοὶγ ἴο 
ἴγονν ἀοννῃ π|15531165 οὗ 41] ϑογῖβ οἡ ἴδε ἤοδαβ 
οὔ [Ποῖγ 255] 4ηἴ5.Ὀ Βυϊ [6 Παῖγοά οἵ ΑὈϊπιο- 
Ἰεςἢ, δηὰ [ιἰ8 τϊγϑῖ ἴῸΣ σενυθῆρο, πηδάς τὴ 
ἀοβϑρίϑε ἀδηροσ. 

68. 4ΜἹ]] ἐο ὀγαζε δὶ: «ἀμ].} Ἡ ὗτεν, “δπὰ 
ὍΣΑΪΝΟ δὶ6 8κ}} Το οὐϑοϊοῖς ρῆγαβθε οὐ 
ἔο (τηραπίηρ φμέΐε, ἐγ είν, ἴὰ ΟΒδυςοῦ, ϑρθηϑοσ, 
84 80 Ϊαΐο 85 ΜΙ]οη), 45 ἰδά ἴο ἴμ6 τηϊϑῖλκὸ 
ἴῃ ΤΏΔΩΥ εὐϊ ἤοηΒ οὗ ἴῃς ΕΠ 1588 ΒΙδ]6 οὗ ῥγϊηῖ- 
ἰης ὀγεαᾷ, Ἰῃβιεδά οὗ ὀγαζε. 

84. γαφυ ἐδγ -«υογά, Φ΄..1 Οοταραγο 
841:.}}}5 ἀοδίϊι, τ ϑδτι. χχχίὶ, 4. 



γν. ς6---6.] 

56 {ΦΎνἢϊ.15 (ὐοά τεπάεγεἀ τἢς 
ψυὶο Κεάπεϑβ οὗ ΑὈι πιο] εοἢ., νος ἢ ἢς 
ἀἰά ὑπο δ18 ἔλθ, ἰῃ βἰλγίμρ Ἀ18 
ΒΕΥ ΘΠ Ὀγεῖῆγεη : 

57 Απά Δ8]]} τῆς εν]] οἵ {πε πιεῃ οὗ 
μεσ Βεπὶ ἀϊὰ (σοά τεπάσθγ προη τπεὶγ 
᾿Πεδλάβ: δηὰ ὑὕὑροῦ τπεπὶ οδηια τῆς 
ουγϑε οὗ Ϊοΐδδιῃ τῃς 8ὁοη οὗ εγυ- 

ΓΗΑΡΤῈΚΝ Χ. 
1: Τοῖς ἡμάρσείλ γαεὶ ἐε ϑδλαγεῖγ. 4. “αΐν, 

υἦοεε ἐλέγίν :οῖς λἀααὶ {λίγίν οἰἰἐπ. 6. 724 
Ῥλή μενος σαπάὐ «νενο οῤῥγα: 2 εγαεί, 
10 25" ἐλεῖν ρε:97} Οοά τοιάείλ ἰλέόρε ἐο ἑλεῖν 
,αδε σοάν. τό ὥονκε ἑλεὶγ γεῤεμίαηπεε ἀξ 
2 πόδ ἐλέρε. 

ΝῺ δῆσον Αδἰπιοϊεςς ἔπογο ἅτοβθα 
ἴο ᾿Τἀείεπηἀ Ι5γδοὶ ΤοΪΔ ἴῃς 5οὴ 

οἔ Ῥυλῇ, τῇς β8οη οἵ [οάο, 4 πιδῃ οὗ 

6566, 57. Τμοβ86 ἴψο ψοσβοβ Ἷοηϊδίη ἴδ6 
ΤΟΣ] ᾿6550ο ἴο Ὀ6 ἄγαν ἔσοπι (Β6 Ῥγεςθάϊης 
ἰδίου. “ΜΝ ΕΠΙΥ ἴδογε 18 ἃ Οσοά (παῖ Ἰυάρεῖδ 
{86 φαγί .᾿ δηά ἐυθη ἴῃ 815 11ῸὉ [6 ΤΓΟΔΟΒΟΥΥ, 
ἐπῊ ΕΥ: δηὰ ἱησταίτυάς οὗ πιεη, ἰΠουρἢ δὺς- 
ςεβδβῆυϊ ἴῸσ ἃ {{π|ὸ, σθοοῖ] ἁροη {πειιβεῖνεβ. [{ 
18 βρϑο δ Πν τετηλγκδῦϊο ἢονν ἴῃς ννδηΐ οὗ Π118] 
Ῥίον ἱπ Αδἰπιοϊοςι, δηὰ οὗ σγδίτυἀδ ἴῃ [6 
ΘΗΘΟΠοΙ 65, ΑΓ 5ἰηρὶοὰ οὐ ἔογ τοργοδαϊίοη. 
Οοτρασγε Οδῆ. ἰχ. 24, 25; ἔχοά, χχ. 12; δηά 
1 ϑάΐη. ἰχ' 1.57: Χ' 2. 

ΟΗΑΡ.Χ. 1. “472εγ “δίνιοίδεῦ ἐδέγε ἀγοῦθ 
ο ἀεγεπά 1εγαεὶ Τοΐα, Φ΄..1 ΤΟ τλλυρῖπ8] τεδά- 
ἴηᾳ, “ἴο ἀοὶένοσ," 15 ΔΓ ῥσγοίθγδοϊθ, Ὀδσδιιδ6 
(ες ΗἩφοῦγτον ᾿ψνοσά 15 [Π6 βδτὴθ 85 [δ τεηδεγοὰ 
Ἴο ἀείξυεν, ἰὰ [υάρα5 1]. τό, 18 ; 11, 9, 15, 31, 
ὅζτε., δηά 15 {86 [ες ηἷςα] ννογὰ δρρ]ϊοά ἴο 186 
υάχεβΒ. Οομηρασγε Ναὶ. ἰχ. 27 (σαυίΐοιγ: τυϑὸ 
“συεά ἐδενι, Α. Ν.). Ὅο ἴοττὴ ἐδέγε ἀγοιξ, α150 
ΤῆλΓ 8 ΤοΪδ 45 οἠς οὗ [6 Ἰυάρεβ, ῬΓΟΡΕΣΙΥ 50 
οΔ]]εὰ, ταϊϑοὰ Ὁγ Ὠινίης Ῥτγονίάδηςο, [που ρᾺ 
8 1658 δίσοηρ δὴ {86 δεοῖϊνε ἔοστῃ οὗ ἴΠ6 βᾶ πὴ 
γεγὺ δρρὶϊεὰ ἴο Οἰδηίΐεϊ, 111. 9. (Οὐοτηρᾶτσε 1]. 
18. 

αὔεν “δί»ηιείσεδ. Νοῖ 88 1 ΑΙ πΊο ες ἢ τγᾷ8 
ἴδε Ἰυάρϑ ψῃὸ ργεςεάεά Βἴτη, Ὀυϊ 5 ΠΊΡῚΥ ἀἴον 
Ηἰπὶ ἴῃ Ροϊηΐ οὗ {πὸ ΑδΙτλθΙθο ἢ 15 ΠΟΡΘΓ 
τοοκοηῃοά 85 ἃ λιιάρε. Ηδ ν"ᾶ8 ἃ ἰγγδηΐ δηά 
ΔΏ υϑυγροσ. [{ 5 ῃοῖ τεςογάδα νυᾷο ννεσὲ (ἢ 6 
ΘΠΘΤ165 οὗ 15Γ26] ἴῃ Τ ΟἾΔ᾿ 5 {ἰπη6. 

Τοία απὰ Ῥωαρ.) Βοῖβ παιιδβ οὗ μοδάβ οὗ 
Που565 ἴῃ ἴδε {δὲ οὗὨ 5βδσῃδγ, τ (Ὦγ. νἱῖ. 1; 
Ο η. χϊὶνϊ. 12. 

Ποάο. ϑοπῖα ἴδε [18 28 δὴ δρρεὶδϊνα 
ἐξ ἢ) υηςἷο,᾿" νἱΖ, ΑὈϊτο]ο ἢ 8. Βιιῖ 11 ὀοσςιΓ8 
Δ5 ἃ ΡῬΓΟΡΕΙ͂ ὨΔΠΊΘ, 2 ϑ4Π|. ΧΧΙΪ. 9, 24) δηὰ 
δδοι)]ά δ 850 τηδογϑίοοά ἤοτο. 

δδαρεῖγ (1 Ποτ5).}) Νοῖ [δ βᾶτηθ 25 ἴδαῖ 
γοι;, 1}. 

ΌΌσΒϑ. ΙΧ. Χ. 

Ιββδοῆδῦ; δηά ἢθ ἀνγεῖξ πῃ 5ῃδιηῖγ ἰῃ 
τουπὶ Ερἢγαίπι. 

2 Απὰ δε Ἰιάρεά Ιβγδ8] ἴνγεηῖγ 
πη ἴἤγεες γϑᾶγβ δηά ἀϊεά, δηά ννγδϑ 
δυποά 1η δηδηιγ. 

4 ΑΠπά δῆεξγ Ἀϊπὶ ἀγοβα λίγ, ἃ 
ΟἸεδάϊια, ἀπά ᾿υμάρεα Ιβγδεὶ ἔνε 
Δηα ἴνο γεδῦϑβ. 

4 Απά ἢς πιὰ {τἈϊγγ 80π8 τῆδὲ 
γοάες. οὔ 1ὨΙΓῪ 888 ςοΪ]τ8, ἀπά {ΠῸῪ 
ἢλὰ τῆ] ΓΕ οἰξῖθθ, ψνςο ἅγα οι ϊεὰ 
Ι Σ . . . Ι 

Ηδνοῖ-]αῖγ ὑπο τὴϊβΒ ἀδγ, τ ΒΟ ἜΤΙ: 
αγέ ἴῃ ἴῃς ἰαπὰ οὗ ΟἹ] δά. 

ς Απά Ταὶγ ἀϊεά, δηὰ νγδβ δυγίεὰ 
ἰῃ (ὐδπιοη. ᾿ 

6 4 Απά “τῆς οἰ ]άγεπ οὐ [ςγϑεῖ ἂν 
ἀἰά εν} δραῖπ ἱπ τῇς βἰρῃξ οὐ τῆς Σ τς 
ΓΟΒΡ, πὰ εεγνεὰ Βδδὶ! πὶ, δηά ὅ Α5}-- ὁ οἷ. «. 1.. 

τηδηκὶοπεά 05}. χν. 48, τυ οἢ τᾶ5 ἴῃ 186 81]}} 
σου ΓΥ οὗ Δ. 552 ΠΣ ννοι]Ἱὰ 8θοτὴ ἔγοπι 
1.18 ἴο αν οχιθηδεοά ἰῃῖο ἴδε πογίδμοση ραγί οὗ 
ταοιηΐ ΕΡΗ γαῖ. ὍΤῊδ Ὠδπὶο δῥανεγ 18 Ρεῦ- 
ΒΔρΡ8 Ἄσοηποοίοα τ δῥώγιγονι, [6 βοῇ οὗ 
Ιβϑδοδδσ, ᾿ ΟἾγ. γ᾽]. Σ. 

8. Τρεγε αγοδς (866 ΥΕΥ͂ΞΘ 1) «].αἱν 1δε Οἰεα- 
ἀπε. ῬτΤΟΌΔΟΪΙΥ [86 βᾶτηδ Ῥεσβοῃ 88 18 ἡδιηθὰ 
πῃ Νυπὶ. χχχὶϊ. 41; Πουῖ, 111, 14, 48 μανίην 
Ἰσθη (ἢ πᾶπὶο οὗ ΗἩσυοίδοζαὶν ἴο σογίδίη ν]]- 
8.8 ἰῇ Βαϑῆδῃ. 866 80 1: Κίηρβ ἰγ. 13: 

]ο88. χίϊ!, 30; τ ΟἘσ, 11. 22, 23. 

4. Τρίγιγ τον: ἐδαΐ γοάδ οϑ ἐδὶγ"} α4: εοἶἑ.} 
ΎὟΠΟ 855 νγ»ὰβ ἴῃ βΈΠΟΓΑΙ 0.856 Ὀεΐογε {πε σσοαῖ 
πηροτίδιοη οὗ Βοσϑ68 ἰπ 1Π6 {ἰπι6 οὗ ϑοϊοϊηοῃ, 
1 Κιίηρβ χ, 28. Οοπίρασε {πε ἀεβοσι ρου οὗ 
[86 8οη5 δηὰ ρσσδηάβοῃβ οὗ Ανάοῃ, οἷ. χίϊ. 14; 
Δηἀ 966 οἷ. ν. 10. 

ἐδίγιν εἰ. ἴῃ τ τ, 11. 22, [)6 Πυτα θοῦ 
᾽θ 841 ὰ ἴο θ6 ἐνεηϊγεΐδτες, ὍΤὨ!8 της μᾶγθ 
Ὀδοὴ [86 πυτηῦεῦ αἴ δὴ δυο {{π|6.0. ΟΥ τὴ 
αἰ ἴδγοπος ΠΊΔΥ ΠΔΕΓΕΙΥ Ὀ6 ΟἿΘ οὗ [Βοβ6 οἰοσίςδὶ 
ΘΙΤΟΙΒ 50 ἔγοαιιθηῖ ἰη πυπιῦοτβ. ὙῊΟ ἔοσγη οὗ 
{π6 τνογὰ ἤοσα υϑοὰ [ὉΓ εἰξίξι 15 1ἀθπ 108] τυ ἢ 
16 νοσζὰ ἴῃ ἴπε 58πὶ6 γεσϑθ, πηθδηΐηρ 4...6.. 
ΎΤΒοΥς νγα8, ἀοιθ]688, Δῃ ἰηἰεπίοηδὶ ΡΪΔΥ͂ 
Ὄροη ἴμε ψοσϑ. Οοιάραγο [Π6 δἰ τι δῦ οἷΑῪ 
ὍΡΟΙ ἴδε ψογαϑ “ 458" δηὰ “ δδρ᾽ (ἰπ Ηθ- 
Ὀγονν ᾽δα»ιογ), ἰῃ ςἢ. χν. τό. 

μπίο ἰδὲς ἀαγ ΤὨ]8 ρῆγαϑθο, ἱπάϊοδεηρ [μδὲ 
[86 νειοῦ ᾿ἰνεα Ἰοης δῇοσ ἴῃ 6 εἰγουτηδίδηςο 
τεοογάθα, οσοιτα ἴῃ 1. 26; 2 (Βγ. ν. 9, δπὰ 
οἰϑοννῃογο. 

δ. ὥκ»"ο".)}] Νοῖ τηοπίοπθα οἰϑοννῆογο ἰῃ 
ϑοσίρίυγο. Βιυῖ ἰξ 18, ἀουδί]6585, [6 βᾶτηθ 858 
Κανμπομη, τεϊλιϊεὰ Ὁγ Ροϊγίυβ (ν. 70, 12) 45 
ἴλκοὴ Υ Απιίοοδυβ ἴῃ ᾿ΐ5 νγὰσ ἢ ῬΓΟΙΘΤῚΥ 
ΡμΙορδῖοσ, ἱπηπλεαδῖεὶΥ δοσ δὲ πδὰ ἴδκθη 

Ν 

177 

γαῖ. 



τ:γ8 

τ ΗςΡ. 
γε: 

(Ἄτοίῃ, δηά τῆς ροάβ οἵ ϑυτία, δηὰ 
τῆς ροάβ οὗ Ζίάοηῃ, ἀπά τπ6 ροάβ οὗ 
Μοεῖ, δηά τε ροάς οἔἩ τῃ6 ςἢ]άγθη 
οὗ Απιπιοη, δπά τε ροάβ οὗ τὴς ΡὮϊ- 
᾿Ιβεῖη 65. Δηὰ ἔογβοοῖς {πὲ καρ, δηὰ 
βεγνεὰ ποῖ Πίπ,. 

7 Απά τῆς δηροῦ οὗ τῆς ΒΡ νγᾶ8 
δοῖ ἀραίηβϑὲ ἰβγδεὶ, ἀπά ἢς 8ο]ά ἢ θπὶ 
ἰηἴο τῆς Παηά8 οὗ ἴπε ΡἢΠἸκεπε8, δηά 
ἰηῖο ἴῃ6 παπάβ οὗ τῆς ΤἽμ]άγεη οὗ 
Απηοη. 

8 Απά (δαῖ γεαῦ Π6Ὲ} νεχεὰ δηά 
Τορργεβϑαά τῆς οἢιἰάγεη οὐ ἴἰϑβγδεὶ: 

᾿Π ΕἰρΒίδθη γεᾶγβ, 411} τς σμι]άγθη οὗ 

ΦΌθΟ6Β5. Χ. [ν. 7--Ἰὰ, 

ἴϑγδοὶ τῆδλι τοῦγέ οὐ ἴπε οἵἴδπεῦ 5146 
]ογάδη ἴῃ τὰς ἰδπά οὗ {με Αιλογῖεβ, 
ΜΠ ΙΓ ἢ ἐς 'η ΟΠ] ελά. 

9 Μοτεονεγ τῆς Ἵδι] άγεη οἵ Απ- 
ΤΏΟΠ ρδββϑεἀ ονεσγ Ϊογάδῃ ἴο ἢρδι 
Αἶδο δραϊπϑὲ [πάδἢ, ἀπά δραϊπϑὲ Βεη- 
ΠΔΙΣ, δηὰ δραϊπβέ τῇς ἤουβε οὗ 

ΡὨγαίηι; 80 ἴηδλὲ ἰβγδεὶ νγῶᾶϑ 50Γ6 
ἀϊδίγεϑβεα. 

Ιο  Απά τε ομ]άγεη οὐ ἴϑγδαὶ 
σπεὰ υπίο ἴπΠε ΓΙΟΚΡ, βαγίηρ, Ὗς 
ανα βἰηπεά δρδίπϑὶ ἴΠ6ς, Ὀοῖῃ Ρ6- 
ςᾶυ86 ψῈ ᾿ᾶνβ ἰοσβακθη οὐγ (οὰ, 
δῃά αἷϑο βεγνεὰ Βδδ]ηι. 

ϑογίβορο 5 δηὰ Αἰδουσίυτη, δηὰ δ ἴ86 βδπὶθ 
μη 45 Ρ6}1 αηὰ σερβσοῃ, Αδῖϊα, αηὰ Οσδάδλγα, 
4] ρῥίδοοβ ἰπ Οἰϊεδά. ὙΤμα ϑερίυαρ. δᾶνα 
Κῤανιποη, ΜΙΝ Ἰἰοοκα |{κὸ ἃ ἰταηϑίατςοη οὗ 
ΘΠ ΑΠΊτ. ἘΠΑΠΊΠΟ5 ἰῃ Οτϑεοῖὶς 15 ἴΠ6 πδπὶὲ οὗ ἃ 
Κιηά οὗἉ τδοτῃ. 

Θ. “κά δὲ εδίϊγεν οΥ Τεγαεί, 5.6.7] 866 1. 
11, δηἀ ποῖθ.0. Βεβο γε ῦϑ6 5 ΡΥΈΡΑΓΟ 16 ὙΑΥ 
ἔογ ἴμε μιἰβίοσυ οὗ Περί μδῃ, δῖοι Ὀεξίηβ δῖ 
ΧΙ. τ, δηά οηάϑ αἱ χι!. 7. 

ἐδὲ σοά Ὁ ϑγγία.] ἴῃ ἴὩε Ἡεῦτονν,, “γαρι. 
Ιπ ἴδε ἄπιεβ οὗ ἴδε Γάζεβ της νατίουβ {γ|δε8 
οὗ Αγδιηϊῖθϑ, ΟΥ̓ ΘΥΤΙΔη5, ΕΓ ηοΐ σοπηραςίεά 
ἰηΐο οὔθ 5ἰδίθ, Πού ψγεῦὲ Τ86Ὺ {1} αἴοσ (ῃ6 
{ἰπιῈ οὗ δοϊοσιοη. [ῖἢ αν] 5 Ἐπηθ ( 881). 
νἷ}}. 5, 6) γα αν Αγδπὶ οὗ Ζοραῇ, οἵ Βεῖἢ- 
ἈΘδΒοῦ, οὗ λασλλβοι5, οὗ [58-ἰοῦ, οὗ Μδδοδᾷ, 
ἃ ΡγορΔΌΪ οὗ Ηδπιαῖῃ, δεϑιθ8 Ασαπὶ οὗ 
Μεβοροίδηλι. ὙΤῆο6 ῃδίοηδὶ σοάβ οὗ ἴπ656 
γατίουβϑ Αγαπιθδῇ {τῦ68 ΕΓῈ ὈγΟῦΑΟΪ ἴδ6 
84ΠΊ6 ; ἴΠΟΙΓ γοσβῖρ ννουὰ δ6 ᾿ἰΚεὶγ ἴο ὃς 
ἰηἰγοάυςεοά ἰηΐο [πε ἰταηοϊογάδηϊς {τ1065, αηὰ 
1 15 ἴῃ σοηηοοίοη ΜΠ ΟἸεδά ἰδαξ τηθηςοη 
οὗ [πὲ σοά» οΥ᾽ ϑγγία 15 ἤσσὸ ἕοσ ἴῆς ἔγϑί {ἰπὴς 
τηδάθ. (δες ποΐβ οὔ χὶ. 2.) [{ πδ8 θδθῆ σὸ- 
τοασκοά (αῖ (6 Ηοῦτον τοιτῃ5 “ 10 αἰνίης ᾿ 
(ἐας4»1), “ ἴο πὴ ταδρὶς " (εασαῤῥ), Ὡεαῖ. 
ΧΥΙ. το, “Ἰαἀοἰαῖγουβ ῥγίοβϑίβ " (εθριαγι»), 
2 Κίηρβ ΧΧΙΙΙ, 5, αηά οἵΟΥ ἴκὸ ννοσάβ, ἀσὸ οὗ 
δγτίδῃ οὐἱρίη. ὅθε δγτίδς 4] ργονυθά Ὑο ΣῪ 
αἰϊγαςῖνο ἴο Κίηρ ΑδαΖ, 2 Κίηρϑ5 ΧΥ͂Ϊ. 10-ἰ2. 
Α ΨΘΥΥ 5: πλῖϊγ ΘΠ ΘΓΔΙΟΏ οὗἨ παῖοηβ ἴο [παῖ 
ΠΕΙῸ ρίνοη 18 ἰῇ 2 ϑ4π|. Υἱϊ. 12. ΕῸΣ [Π6 
Ὠδίϊοηδ] ροάβ οὔ ἴο Ζιάοηϊδη5, Μοδθὶῖο5, Ατὴ- 
τλοη 65, δηὰ ῬΒΙΠἸ5ΈΠ65, 866 α ΚΊΏΡΒ Χὶ. 5, 7, 
21:1 541. Υ. 2-5. 

7. Τὲ σησον Οὗ 1δὲ 7ογ «υα:ς ῥοΐ, 5 ε., απά 
ΗΣ -οἱά ἐδένι, ἦε. (566 11. 14, 20; 1. 8) ἑπίο 
ἐδὲ βαμάν 97 δὲ Ῥριἠηπε:. Ἰηϊογοουγϑθο 
[6 ῬᾺ 511 68. 15. Ἰπρ]16ἀ ἴῃ [π6 στηοηίίοη οὗ 
(ΒοῖΓ ξοάβ ἴῃ γεῦβε 6. ὅδ ῥγϑυίοιιβ πιοης!οη 
οὔ [πδπὶ ἃ5 ὀρργεβϑϑοῦβ οὗ [5γ26] (111. 31) Βθθτη5 
ἴο δὲ τεϑιγιοίθα ἴο {με ϑου ἢ οὗ [πάδιι,  ΒΘΏ 

(ΠΟΥ οο-ορογδίοα τ Μοαῦ. ΤΈΕΥ ἀρρϑαγ 
ἴο παγε ρτδάυδιν ἰηογεαϑεά ἴῃ ῥόνγεσ ἘΠῚ ΓΒΕΥ͂ 
τοδομοά τπεὶγ Βοισας ἰη (ἢ6 Ἐπ|ὸ οὗ 84]. [Ιπ 
[6 ῥγοϑεηΐϊ ἰηβίδῃος {ΠΕΥ͂ ΕΓ ῬΓΟΌΔΟΪΥ ἴῃ 
Αἰ δηοο ψὩ τ[ῃ6 Απιποηϊοβ, Βοϊάϊηρ ἴῃς 
υυοϑίογῃ {068 ἰη σποςοκ, 116 [6 Αὐηπλοηϊεβ 
βδυδάυεά ἴΠο86 οἡ ἴδε οδδῖ οὗ ογάδῃ. 

8. 7, αὶ γεαν ἐδεῦ . . . . οῤῤῥγε“ε4.}1 ΜΝ 
Τοίογθηςο, ρΡοσβᾶρδ, ἴο ΤΠ δι. ΧΧΡΤ]. 331, ΒΟΓΟ 
[δὲ ψογὰ πεσε σεηάεσγοά οῤῥγε εά, 5 τομάοτοα 
ἐγισδεά, 1 ἰΒ ποῖ ενἱάεηϊ τ βδί 15 τηϑδηΐ ΌΥ 
“(Πα γεΑΥ," 48 Ὧ0 ῬΑΓΓΙΟΪΔΓ ΥΘΑΓ 18 ἀθβηρα 
ἴῃ [6 παγγαῖϊνο Ὀεΐίοσε υ5. Βιυΐ ἰΐ 15 πιοϑῖ 
ῃαΐυγαὶ ἴο υπάογείδηα ἴδε οἱοβίῃς γεαγ οὗ {86 
οΡργοβϑίοῃ, ἤθη [86 Αὐηπηοη!ε8 ραϑϑοά ΟὐΟΣ 
[86 ]οτάδη δηά αἴίδεκεά [υάδῃ, Βεηϊαπιίη, 
δηὰ ΕρΗγχαίπι, δηὰ “ [5.86] νγ83 ΒΟΤῸ ἀϊβίγεββϑεα. " 
Ἐοὸγ 1ἴ ννδβ 1τἷ8 σσοννηίης ορργεβϑϑίοη ΜΔΙΟΒ 
Ὀγουρῖ ἴΠ6 [5γδ6} 168 ἴο τερεηΐδηςε (συ γ865 1ο, 
15, 16), Δηά 50 ρῥγεμαγθὰ ἴδε ὙΥΑΥ ἴοσ ἴῃ ἀ6- 
Ἰνογδηςθ, Ὡς ἢ ἰ8 [86 Οδίοῦ τπδίϊεσ ἰὴ μδηά, 
ῬΟΒΒΙΙΥ ἰῃ 186 οτρίπαὶ παγσαῦγνε ἔγοτα ψΒίοΒ 
(195 ρογοη οὗ ἴ!ε Βοοκ οὗ [ιάγε8 15 σοπ"» 
ΡΙεά, “ τμδὲ γδατ " ννὰ5 ἀθῆῃ 

ἐδε ἰαμά οὗ δὲ ““»ηογὶ!ε:. 12. οὗ ϑίμβοῃ Κίην 
οὔ ἴῃ6 Απηοσχῖεβ, Νυπι. χχὶ. 21; [εαυΐ. 1. 4: 
ἷϊ, 16, ὅζςο.; |[ο58. χὶ. το; 58. οσχχν. 11: 
ΟΧΧΧΥ͂Ϊ. 19. 

Θθ. Ἥονεουεν, δ ε.1] ΤΙ Ηοῦτεν 15 σι ΡῚῪ 
διὰ, οῦβο ο ᾽5 8 ςοπζηπδίίοπ οὗ [δ ἰαἴῖεσ 
Ρατί οὗ νογβα 8, ἢ ν ῖς ἢ ἰἴ ἔοστηβ δὴ Ἐχρίδ- 
ῃαζίΐοη οὗ ἴμο γί οἶδι156 1 ὑυῦβῈ 8. ΤῈ 5686 
18, (αὶ ΔῸΣ οἰμίθθη γεαῦβ οὗ ορργοβϑϑίοη ἴῃ 
186 Ιαπὰ οὗ Οἰϊεαά, [6 Απιλοηο5 ογοβϑοά 
[δε ]οτγάδη δηὰ οοςυρίεὰ ἘΡδΒγαὶπιὶ δηὰ [υάδῃ, 
νυ ποῖ τοἀδυςοα [Π6 ἰ5γαθ} 65 ἴο 5076 αἰ! 5ἴΓ655. 
͵ιάαρ ἰβ ταθηϊὶοποὰ ἔοσ [86 ἢγϑί {ἰπλ6 δίησθ 
ςἈ. 1. 

10. Δοδ δεεαισε ΜδὴΥ Μ95. οπιξ ἴδς 
“ΒοΙΝ," 858 ἴῃ ἴῃς αἰπιοϑὲ ἰάθηςς 4] Ῥάββᾶρθ, 
1 84π|. χίὶ. το. [ἢ Βονγονοσ, ἰἴ 18 γοϊδι θὰ, {πὸ 
ψοσὰ δεεαισς οὐρὰς ἴο δε τεηάεγεὰ 2ῤωΐζ, ΟΓΥΣ 
ταῖθοσ οὐ ἰοὰ 45 τεἀυηάδηϊ ἰῃ ΕἸ 5. ΤῈΘ 



ΦΌΘΕ 5. Χ, 

11 Απά τὰς ΓῸΚῸ 8214 υπίο τῆς 
“δ άγεη οὗ ἰϑγδεὶ, 24 ποῖ 7 ἀεί ίυεν 
γομ ἴτοτα ἴῃς Ἐργριίδη8, δπὰ ἔτγοηι 
τῆς Απλογζε8, ἔτοαχ τῆς ΤὨ]άγοη οὗ 
Απηηλοη, δηά ἔγοιι (Π6 ΡὨ:] 8111 68 ἡ 

12 Τηε Ζιἀοηίδηβ 4180, δηὰ τῆς 
Απλδ οκίτεβ, ἀπά τῆς Μαοηϊϊεβ, ἀϊά 
ΟΡρΓ688 γοι ; ΔπΠά γε ογβδά ἴο πιε. δπὰ 
Ι ἀεἸϊνεγθά γου ουἱ οὗ [Πεὶγ Βαπά. 

Ψ. 11---17.} 170 

ἀεἰῖνεσ γοὺ ἰῃ τἢς Επις οὗ γοιΓ 
εὐ υϊλιίοη. 

1ς ἢ Απά τῆς ςδι]άτεη οὗἉ 15Γλ6] 5ἱά 
απο τῆς [ΙοΚΡ, ὟΝ ε πᾶνε βἰηποά : ἠο 
ἴοι υπῖο 5 φυβδίβοενεγ βεἊπιεῃ ᾿Ξ οῦ. ἡ 
Βοοά υπῖο {ῆ66; ἀδἰνεγ τ15. ΟἸΪΥ, νγὲ ἑλέτσ γε. 
ΡΓΑΥ ἴῃ66, {Π]18 ἀΔγ. 

16 Απά {Πὲγ ρυῖ ἌυΑΥ ἴῃς ᾿δίγδηρε τ Ηεϑ. 
δοάςβ ἔἴοπιὶ διηοηρ τμεπὶ, ἀπά βεγνεα ἄρα». 

“Ὅει.3. 11 “Ὑεἴ γα Βᾶνα [ογβαίκεη πιῈ. ἀπά τῆς [ΟΚΡῸ : ἂπά ἢ 8 80] ἴνγαϑ στίενεά " Ηεϑ. 
ἴπ..... ϑαγνοὰ οἴθεγ ροάβ : ψῃεγείογε 1 νν}}} ἔογ τῆς πιίβεγυ οὗ 1βγδεὶ. ἀσνήσηκει,. 

ἀεἸ νοῦ γοῦ ΠΟ πιοζγε. 
14 ΔΠΔ ΟΙὟ υηῖο ἴῃς ροάϑ 

ψΏΙΟ γε πᾶνε Τἤοβεη; ]εῖ τπαηὶ 

Ῥαϑϑάρε Ὑ1}} βοὴ συη, “ βαγίηρ 2 δαυε "ἐκπεά 
τϑωρα δεν," ἀπά “ «ὐε ῥασυε ογιαξεη ομγ Οοά" 

Σ: 

11, Τῷόε 1 ον «αἱά. 
Ργορβεῖ, οσ ὕὑσ΄πὶ δηά Τυτηπλίτη, να ἀγα ποῖ 
ἰο]ά, 

7 ον δὲ Ἐργρ απ. Αἴ (ὃς Εχοδυβ. Ἐτσοτη 
[6 ““ἔ“πογίϊες ἸΏ ἴῃ6 νἱοοτίεβ οὐεσ ϑίβοῃ, δηά 
Ος, δῃά ἴδε ἔνε ἰκϊηρ8 οὗ [ες Απιοσίῖε5 (βῆ. 
Χ. 5, 6,12: [υὐζ. χὶ. 21); ἔγοτῃ ἴπ6 εἰ άγεπ οὗ 
“»νιφιοῖ, ΟἹ βοὴθ οἼςδϑίοη ἠοῖ ἊἰϑΈ ]ὩΓΕἸΥ τὸ- 
«ογάρά ; δηά ἔγοτα (6 ῥιϊεπεν, ὉῪ 186 ἴα 
οὗ ϑμδσηραν (11. 21; 1 84Πη). Χίϊ!. 9); δηά ροῦ- 
ὮΔΡΒ ΟἹ δοπὴ6 ἰδίεγ οςοβδβίοῃ, οὗ ψ οι [Π6 
ἀεῖδιϊς Βᾶνε ποῖ Ὀεθῆ Ῥγεβεσυοά, δυῖ νοὶ 
ΤΩΔΥ ὃς Δ]]}πἀεὰ ἴο ἴῃ γεῦϑα 7. 

12, {ὲ Ζιάοηΐαηπ..1Ὶ Ῥετθδρβ δ ηρ ἴο 
(λς ὕπης οὗ Βαγαϊκ, ννῆδη ἴῃς Ζιάἀοηϊδηβ ἀοιιδί- 
ἰε55 ἔοττηεά ρατὶ οὗ ἴδε στεαῖ σοῃίραγδου οὗ 
Οδηδδηϊεβ υπάρθγ [αθίη Κίηρ οὗ Ηδζοσ. 866 
ἐπ: χί. 8; [υάξ΄ γν. 19. ΟΤ ἴδε 41} 15] ἢ ΤΏΔΥ 

ἴο βοῃδ υἱοΐϊουοβ οὐοῦ ἴπ6 ΖιἀοηΐδΔη8 νυνὶ ἢ 
41 ποῖ γοοογάθα ἴῃ {86 ῥγεϑεηΐϊ "ἰδίου. 866 
7088, χί τ. 4-6. 

ἐδε Ανιαϊεξίε.1] ΙῊ [δὲ {ἰπλὸ οὗ ΟἸάδοη, νἱ. 
33. 

ἐδε Μαοηΐε.. Τὴ ἴδε Ηεῦτον, αοη. ΤῊΘ 
ϑερίυδλρίπι πᾶνὸ “ Μιάϊδη," νυ βίοι τηαΥ δε [86 
ἴσυς τοδαϊηρ. [Ὁ αοπ 15 ἴδ ἴσιο γοδάϊηρ, 1 
ΡτΟδΑΌΪΥ ἀφηοῖεβ οὔθ οὗ {86 {τἰθ68 οὐ τὸ 
“ Ομ] άγεη οὗὨ 186 δεῖ," ψο οδθ ψΠ 16 
Μιάϊδηϊίζεβ δηὰδ Απιδίοἰκιῖοβ ἰῃ ἴη6 {πιὸ οὗ 
Οἰάδοη, δηὰ ΤΑΥ͂ δᾶνα Ὀδεη σοηβρίουοιβ ἴῸΓ 
{δε ῖγ ΠΟΘΌΪΠΕΥ ἴο [5γδε], δηὰ ἔογ ἴδε γγοδίποβϑϑ 
οὗἉ τπεῖγ ἀϊδοογτηβίυγο, ᾿ΒουΡᾺ πο τγοοογὰ 848 
ποῖ θδδθὴ ργεβοσυοά. Το ΠΔΠΊ6 ἰ8 ἴῃ 6 52Π|6 845 
[μαἱ οὗ (Π6 )Πεῤιωσίν»ες, ΜἈῸ ἀγὸ σουρὶοὰ ΜΓ 
ῬἈΠΠΙ5Εη65 δηὰ Αγαθίδηβ 85 βιδάυεα δγ ὕ2- 
ΖίΔῆ, 2 (τ. χχυὶ. 7. 866, ἴοο, : Οξγ. ἵν. 4ἱ 
(δαῤἑἑαμομ., Α. Ν.; ΜΜεονίρι, ἨςὉ.). δον 
([οβἈ. χν. 5ς: 1 ϑδ8π). χχυ. 2) 18, ῬοβϑίὉΪΥ, ἃ 
τοληδηῖ οὗ [πὶ Ὡδηλδ οὗ [ς βατης {γὶῦθ. ὟΝ 6 

νΒοῖδοσ ὈΥ̓́ δηροὶ, 

17 ΤΠεη τῆς ΤοὨΠ]άτγεη οὗ Απιπηοη 
ψγεγα ἰραῖῃεγεά τορεῖῃοτ, ἀπά Ἔποδηρ- τεῦ. 
εὦ ἴῃ (ΟἰἸεδά. Απὰά {πε οδ]άτγεη οὗ ἀβΞθΗς 

Βηὰ «͵50 Βδδ]-τηθοῃ, οσ Βοί-Ὥθοη, ἴῃ Νυμι. 
ΧΧΧΙΪ, 18 : [6γ' χὶν!!, 23. 

14, Οο αηά εν, ὦ ε.] Οοτάρατο θυ. χχχὶ!. 
47, 18, ἴο ψ ΒΟ ἢ ἴΠοτῸ 18 Βοα 4 ἀϊδιϊηςξ 411.- 
δίοῃ, δηὰ 2 Κίῃηρβ 11}. 12. 

δὲ σοί: «υδίερ γε δαῦε ἐδοιεη.} ϑ8ε6 δϑονς, 
γΕΓ56 6. 

16. Το στοροηΐδηςθ δηὰ ὑγαυογ οὗ [5γδοὶ 
ἜΧΟΙΣ ΕΓ Κρ [6 Ὠϊνίης ρυγροϑε οὗ Οοὐ 5 
οδαϑεϑεσηθηῖβ. “1π ἐδεὶν αἱδιείίοα ἐδ «υἱ]} 
“εεξ γιὸ αν ὶν, 18. ἴῃ6 ξογθβθθῃ γϑϑι τ, δηὰ 1} 6 
Ὀτγοκοὴ δηὰ Ἴοητῖῖο Βοαγῖ 15 ἴῃ6 5δοσίῆςθ 
ΒΟ Οοά Ψ1}1] ποῖ ἀεβϑρίϑε. ϑ8εὲ 5. ἰχχυῖ, 
38; ον]. 43-45. 

16. Τρεν ῥμὲ στυαν ἐδὲ εἰγανρε 5οά:.} Οοτῃ- 
ῬΑΤΟ οἷ. Υἱ. 25-28 ; [05}}. Χχῖν. 23; 1 54Π|. Υἱΐ. 
1: 2 Βγ. χυ. 4.8. ὙΒΕΙ͂Γ χερεηΐδῃςο νγ85 ποῖ 
ςοπρίεία {1} [815 νγᾶϑ8 ἀοῆβ. 

17. Ὡρῤεη (οτ, δι ἃ) ἐδὲ εὐίἰάγεπ ἡ “ἄγινιον, 
ἐσ ..1 1ἰ 15 ποῖ ἱηϊεηάεα ἴο πιᾶτῖς ἴῃς οοῃ- 
δοίη ἴῃ ροϊηΐ οὗ {ἰπ|ὸ 1} ννβδί Ῥγεσθάσβ ; 
δυῖ τῆς Βιδίοτίδη, μανηρ τεϊαίοὰ ἴῃς ὑγε- 
ΠΗ ΠΑΥῪ ἱποϊἀοπίβ, Ὡονν οοῖηε8 ἴο [86 ἢἤηδὶ 
͵βϑιι υνϑὶςἢ ἔοστηβ ἴδε βιιδ)]εςῖ πλδιῖοσ οὗ μ15 
παῖταῖϊνο. Οομιραζε οἷ. Υἱ. 3323. ΟἹ ἃ οεογίδῃ 
οὐοδβίοῃ, 88 ΟἹ Σ]ΔΩΥ͂ ργενίοιϑ οὔθδ, [6 Απὶ- 
το 68 ΟΤΟ οηοληηροά ἴῃ ΟἸοδά, ψι τΠ6 
Ἰηϊοητίοη οὗ ἀϑροβϑοβϑίηρ ἴΠ6 [5γδο 68 οὗ [86 
ψυΠο]6 ΘΟἸΏΙΣΥ, ΟΥ̓ δἵ ἰεδϑί 85 [ὩΥ 85 ἴδε σίγοσ 
]αῦῦοκ (χὶ. 13), δηά οὗ ἰηνδάϊηρ ἴῃς ννεβῖ- 
]οτγάδηϊς {τ|δε8, ὙΒῈ οἰ] άγεη οὗ βγδεὶ ου 
τῆς ΕΔϑί οὗ [ογάδη δϑϑετηθὶοα ἱορεῖμοσ ἴο ταϑίβε 
ἴπ6πὶ, δηὰ ρῥἰτομβοὰ {πεῖγ σὰτρ ἴῃ ΜΊΖρΡΕΝ. 
ΤὮο Ὡδγγαῖϊνο ργοοθοὰβ ἴο ἀδίδὶὶ ψν παῖ Πδρ- 
Ρεοηθὰ, ΜῃΈΊΩκρερ ννὰ8 ἃ οἰἵγ οὗ Οἰοαά, γβοσε 
1,αδη δηὰ [|Δςοῦ τπηδάθς {δεῖσγ σονγθηδηΐ (Οεη. 
χχχὶ. 49). ΑΒ 118 Ὡδηὴθ “ ννῖομῃεΐονεῦ "ΟΥ̓ 
“ Ἰοοκεου ς᾽ ἰηάϊοαῖο5β, ἰἃ νγὰ8 βἰυὐδῖοθαὰ οἢ ἃ 
μοῖρξς οὗ Μουηὶ Οἰϊοδά, δηὰ νγὯ5, 28 β:ι:ςἢ, ἃ 
δίσοηρξῷξ ροβί. [ἰ ἰ5 αἰπιοϑὲ αἰννᾶῦβ νυ θη 
ῥα-»ἰπρεδ, “ὙὍῊΕ ΜΙΖρεΝ," οΥ ψαίςμοῖοννευ. 
ΕΟῸΓ οΟΥ ἔνα ρΙδοεβ οὗ ἴ86 ἤδτῃς Ὅσοι ἰῇ 50 1Ρ- 

Ν 2 



18ο ΦΌΟΏσΆ 5. Χ. ΧΙ. [ν. 18---- Ὁ, 

ἴβγδεὶ 2586} 8164 Ἐπ επιβεἶναβ τορεῖῃοι, 
Δηά εποδπιρεά ἰπ ΜΙΖρεἢ. 

18 Απά [δε ρεορὶε σμά ργίποαϑ οἵ 
ΟἸ]ελά εαἰά οὔθ ἴο δποίπευ, ὟΝ δῖ 
ἴλη ἐς ἦς τὲ ψ}}} Ῥερίῃ το ἤρῆξ 

ἰπ5ῖ τῆς ΟΠ] άγεη οὗ Απιπιοη ἡ Πα 
4 οἰ. τε. 6. 8ὴ4}} θὲ Πεδά ονεῦ 11 ἴῃς ᾿Π}Δ01- 

τδηῖβ οὗ ΟἸΪεδά. 

ΟΗΑΡΤῈΚΒΚ ΧΙ. 
1 72: εοσσνεραν δείτυεοε εῤλίλαλ πα {δε Οἵ- 

ἐκασέες, ἐλαέ ἀξ τἀσομέα δὲ ἰλΩῖγ ἀεασ. 12 
7λ4ε ἐγεαίν 97) 2εαες δευέερε ἀὲρε απα ἐλέ 
Α»ενιορῖί ες ἐς ἐμ υασίπ. 29 σεῤλίλαλ᾽:» υσιυ. 
42 Τρ εομφωδεί ο7) 10. Ανεριορεεΐες. 44, 272 
2εγρονυνιεά λὲς υοῖῦ ον» δὲς ἀσεσλίεγ. 

“Ηδῦ. τι. ΟΥΝ “]ἐρμθαῦ τῆς ΟἸεδάϊτε 
ἐν λίλαε. 88 ἃ ΠᾺΙΡΏΓΥ πιᾶη οὗ νδΐοιιγ, 

τἩΗςΘΡ.α5 δῃηά δα τοᾶς ἴῃα 8οη οἵ ἴδη δαγὶοῖ: 
ἀανι, ἈΠπὰ ΟἸ]εδά Βερᾶὶ [ἐρμεμδῇ. 

ἴυγε : ὁΠπ6 ἰη [υάδῃ, [ο5δ. χν. 18; 1 Βεη)ατηΐῃ, 
1οβῃ. χυ!ἱ. λό ; Ιυάξ. χχ, τ; ἰῃ ΟἸεδά, [οδἈ. 
χὶ. 3, 8; ΤΙυάρ. ΧΙ. 29; ἴῃ Μοδῦ, 1 881). χχὶϊ. 3. 
ΜίΖρϑδ οὗ ΟἹ]εδά βροτὴβ ἴο Ὀ6 πιοδληΐ Βεσα. 

186. “1π4 εδε ῥεοῤὶε απά ῥγίπεες, 5] ΤῊΣ 
ἸΩΠΔΟϊΔηῖ5 οὗ ΟἸ]οδαὰ ἌΡΡΘΑΓ 45 ἃ βερᾶγαῖς δηά 
ἰηἀοροηάθηϊ σοσιπλΠ, εἰεςρ {δεῖς ονῃ 
ἈΝ ΜΙ Που ΔΩΥ͂ τείδγεηοα ἴο ἴδε Νν εβῖ- 
]ογάδηϊς {Π|ῦ68.. ἴῃ ΤΒΔρΡ. χί. τι, ἴ6 ἘΠῚ 6 
ἐαΐπίη, ἃ λυιάρο, οδάϊ, οΥ σαρίδίη, 18 δά δὰ ἴο 
[μδὲ οὗ γοεῤ, οὐ Ββοδά. 

ΟΗΑΡ. ΧΙ. 1, Τδιε Βίβίοσυ οἵ Ϊερβίβδῃ 
ΔΡΡΘΑΓΒ ἴο δε δὴ ἱπάοροπάοης ἢΙΞ[ΟΥΥ͂ ἰηϑοτίοά 
ὈΟΟΙγ ὈΥ δα σογαρηον οὗ με Βοοκ οὗ [υἀξ68. 
Εογ 1 5 οὐνίουβ ἴο οὔβοσνο ἰμαΐ γοσβεδ 4 δηὰ ς 
ἱηϊγοάυςε [Π6 Απληλοη 15} γὰΣ του Δῃ 
ΔΡΡαζεηΐ σοίδσσεηοθ ἴο οἷ. χ' 17, 18, ἴδοις 
" Ἐττῖεοῖ στεοηθηΐ 1 νυν μδὶ 195 ἴΠ6τε τὸ" 
ῖ 

1ε Οἰεαάϊε.1 ἘαυϊνΑ] θη ἴο ἐδε τοι οΥ Οἰεαά, 
88 18 ΘΧΡΓΟΒΘΙΥ 844, “"" Οἰϊοδλά ΕΕ ΠΕΡΊΒΔΕ 
ΎΤΒΕΓΕ 18 ΩῸ ΟΒΕΙ )ΘΏΘΔΙΟΡΥ οἵ [ορμίμδῃ 
οχίδηϊ, Ὀυῖϊ [18 γε βϑοῃϑ ἴο σῇλκο Ὠϊτη 
Οἰϊοδά 8 ϑοῃ, ὈΥ͂ ἃ δίγδηρε ᾿γοσηδῃ (υεσβα 2). 
ΎΠΟΓΟ 18, Βοννεῦοσ, ἃ ΠΓΑρτηΘΠΙΔΤΥ ΦΟΏΘΔΙΟΡΥ 
οὗ Μδηλδλββθῆ ἴῃ 1 ΟἾγ. Υἱῖ. 14:17, τυ βίο ἢ ρῖνοβ 
ἴδε ἔπλ}}165 τυ] ἢ σργᾶηρ ἔγοπὶ Οἰϊεδὰ, δηὰ 
διηοηρ, ἴποτ στηθη!0ἢ 15 τηδάδ οὗ δὴ “]΄γαρέακ 
σοησουθίηθς 48 ἴδε τοῖον οὗ ομθ ἔδυ. [ἰ 
18 ἃ ΓΕΙΏΔΓΚΔΌΪΈ σοἰηςίάοηςε ἴ8δὲ [ερδίμδα, (ἢς 
δοῇ οὗ ΟἸἰϊεδὰ ΟΥ̓ ἃ βίγαηζε ννοχηδῃ, Ποὰ, δῆοσ 
μιὶ5 ΤΙ Ποτ 5 ἀελι, ἴο ἴδε ἰδαηά οὗ ΤῸΡ (νεγβοβ 
8, 5), ῬΓΕΒυΤΏΔΟΙΥ (μ6 ἰδληὰ οὗὨ 818 πιδίογῃδλὶ 
Δησοδίοσϑ ((ΟΠΊΡ. ΙΧ. 1), δΔηά {πδί ΤῸ ννᾶ8 δῃ 
“νγανιεαη 5εἰτοπιθηΐϊ (2 8841. χ. 6, 8: 1 Μᾶςς. 
γ. 11). [τ 15 αἷδο ἕο δὲ Ὀγοβυπιρὰ {παῖ τἢϊ5 
ςοπησοϊΐίοῃ οὗ ἴδε Μαηδϑβϑίϊε ομοῦ νὰ (Β6 

2 Απά ΟἸεαά᾿β νἱἕξβ θᾶσε ἢϊπι 
808; ἃπὰ ἢϊβ8 νυνῖξε᾽ 5. 50η8 ρτενν ὉΡ. 
ἈΠ {Πὰν τ(γυβῖ οὐἕ [ερῃίδδῃ, δη 
8814 υπῖο πηι. Του 5141} ποῖ ἱπῃοῦ 
Ϊῃ ΟἿΓ ἔδίπουβ Ποιιβα: ἔοσγ ἴ(ἴἢοιυ ἀγ 
[πε 8οη οὗ ἃ εἴγδηρε ἡγοπιδῃ. 

24 ὙΒεη Ϊερμίμαῃ 864 ἴίτοπι ᾿ἰ5 ΓΗ͂Ν. 
δγοῖῆγεη, δηὰ ἀννεὶς ἴῃ τῆς Ἰαπά οἴει 
Τοῦ : δηά τῆογα νγεῦα ρδιῃεγεά νδίη 
πεη ἴο [ερμίπδῆ, ἀπά ψψεπὶ οὐκ ἢ 
Ὠϊηι. 

Ω {: - 4 Ἵ Αμπὰά ἴτ ολπιῈ ἴο ρ488 [ἴῃ ΟΣΧΟΣ 
ςε8588 οὗ τπ|6. τπλὲ τῆς Τδιάγοη ὁ 
Απηπλοη πιδάς νγᾺΓ ἀρδίπβὶ [8γδεϊ. 

ς Απὰ [ἴξ ννᾶ8 80, [πῃδὶ ψνβεη {πα 
“δ άγθη οὗ Απηπιοη πλάκα νγᾶγ ἀρδίηϑβὶ 
ἴϑγαδεϊ, τε εἰάθγβ οὗ Ο]Ἱεδλὰ νγεηῖ ἴο 
εις ἢ Περμίμδῃ οἱ οὗ ἴδς ἰαπὰ οἵ 
ΤοΡ: 

Ατσαπιθδῃ ὑνοπιδη νγᾶ8 [86 ΓΕΒ}} οὗ πεϊρῃδουγ- 
μβοοά, δηᾶὰ σομϑθηιθ 7 γνᾶ8 ἤοιτηεὰ ἂῇογ 
Μδρδβθοῖ Βαὰ (Δ οη Ῥοβϑεββίοῃ οὗ ἴ6 ἰδηά 
οὗ Οἰϊοαά. Ὑπὸ χηοηϊοη οὗ [πε μοάβ οὗ 
ϑγτίδ (“41γα»})} 18 α150 βἰσηίβοδηί. [1 15 ἀπ συ, 
ἰηάεεά, ἴο σοηοεῖνε [μαΐ [Ἐρμ μὴ νγα8 ΠΠτΈΓΑ 
[ἴῃς 80η οὗ Οἰἰεδά, 15 ΟἸοδλά ννᾶ8 ἴδε δοὴ οὗ 
Μαομῖσ, ἴδῈ δϑὸὴ οἵ Μαδῃδβϑοῦ. Ῥοββί ΒΥ 
Οἰεαά Ἰοτο ἀδηοῖοβ ἴη6 Ποῖς οὗ Οἰϊεαά, ἴῃς 
᾿ιοδά οὗ ἴῃὸ ἔσαν, ποδε ἰηάϊν 8] Ὠδπιὸ 
548 ποῖ Ὀδθῆ ρσγϑβεσυθα, ΠοῸΣ ἴῃ6 ἴπηὸ ΒΘΏ 
δε ᾿νε, ὅ866 (ἢ. 1.1, 1: ΙΧ, 28, δηά ηοία8. 

ἃ. Του «ῥαΐϊξ ποῖ ἱπδεγὶὶ, 9.1 Οομιρ. 
Οϑρη. χχί. 1ο; ΧΧΥ͂, 5, 6. 

8. ΤΡ ἰαπά ςο, 1οὐὁ.)] Τὸ ἴδε Ὡοσίἢ οὗ ΟἸεδά, 
ἰοννασὰ Τλδπιδϑοι. 

ταῖν »εν.} Αοἴηρ. ἰχ. 4 δηὰ ποῖς. ΤΒΟ 
τεδαϊηθβ9 σὰ νος [Θρμ ΒΔ ἴοοϊς ἴο 186 
ἐγεεδοοίεγ᾽β 118 εἶνεβ ὺ8 ἃ ἰἰνεὶγ Ρἰςΐυτε οὗ 
1ῃ)6 υηδοῖι]οὰ ἘΤ.65 ἰῃ Ὑν Ιο ἢ ἢς ἰἰνϑὰ, 

«υεπὲ ομξ «υἱὲ ῥὲγι.} ΟἹ 818 ἘΧρεα! Ποἢ8 οὗ 
ὙΥΑΓ ΟΥ̓ το Υ. 

4. [Ικ ῥγοζει: οΥ εἶνε.) ἩεὉ. φῇεν ἄαγ-», δῇ 
ἰηάἀοδηΐϊϊε Θχργοβϑίοῃ (χῖν. 8), βόγὸ στηδδηίηρ 
ΒΕΥ͂ΟΓΔΙ ΥΕΔΓΒ, 885 [ἐρδί μδἢ 8 Ὀδηβηπιοηξ Ὁχτὸ- 
ὈΔΌΪΥ Βαρρεηεὰ ἰοὴς δεΐοσε [86 σοπιπιεῆςο- 
τηρηΐ οὗ [Πε εἰσίοι γοασβ οὗ Ατησηοηϊο ορ- 
Ῥγοβϑίοῃ. 

δ. Τ 58 νοῦϑὲ βϑεη8 ἴο Ὀσΐηρ 0.8 ἴο [Π6 
ςσοηῆμοηςος οὗ ἴδε ἴννο παγγαΐῖϊνεβ. ΟὮ. χ, 18 
ββονγεά 1.18 Δῃ 4596 10 07 οὗ ρυΐποθβ δηὰ ρϑορὶθς 
οὗ Οἰεδά ἽἜΤΤΕΙΩΚ ἴο ΤἸηΔΚα ΔΩΥ͂ τηδῇ {δεὶγ 
οδίοῦ 8ο ββουϊὰ ἰοδὰ ἴμθτὶ ἴο Ὀ4[1|6 δραϊηϑὶ 
Απῆοθ. ὍἈῖ8 ὑοσθα ΟΔΣΤΙ68 08 ΟἿΘ 5ἴθρ 
ΔΟΣΊΒΟΣ, δηὰ βῆοννβ 08 πον [6 βοηῃδῖε οὗ 
ΟἸἸεδαὰ Ῥγοροβεὰ ἴο [ορδῖδδῖα ἴο Ὀεςομης τἢδὲ 



Υ. 6---᾿3. 

6 ᾿Απά τΠεὺ 58ιἰά υπίο Ϊερμιμδῇ, 
Οὐοπιε, ἀπά θὲ οἷιγ ςἀρίδίη, τπδὶ να 
ΤΥ ἔἤρῃς ψ τῃ6 σμ]άγεη οὗ 
Αππλοη. 

7 Απὰ Ϊ7Πεἐρδδαῃ βαϊὰ υπῖο πε 
εἰάειβ οἵ ΟιἹελά, Ὠιά ποῖ γε ἢδῖβ 
της, δηἀ εἐχρεὶ πιὲ ουζ οἵ ΠΥ δι Ποτ᾿ 8 
Βουβεὺὶ ἀηὰ ὙΠῪ 4ΓῈ γ6 σοῦ ὑηῖθ 
ΤΩΣ ΠΟΥ ΕΠ γε ἃΓΕ ἰη ἀἰβίγεβδὶ 

8 Απά τῆς εἰάεγβ οὗ (Ο]εδά διά 
το Ϊερμέδδῃ, Ὑπεγείοτε γε ἴυγη 
ἀραὶῃ ἴο ἴπας ποῦν, τῆι του πιδγαϑὲ 
δο ΨῈ 1.8, ἀπά ἤρῃς δραϊπϑὶ ἴῃς 
ΟΠ] ἄγε οὗ Απιπηοη, δηὰ ὕὲ ουζγ 
Πεδά ονεῖῦ 11 τς ἱῃμδθιτδηῖβ οὐ Οἱ- 
Ἰελά. 

9 Απὰ Ϊερμιπδῃ 8414 υπῖο τὴς 
εἰάειβ οὔ Οἰεδά, 1 γε Ὀππρ πε 
Ποπὶς ἀραὶπ ἴο ἤρῃς δραίπϑὲ (δε 
σὨΠ]Πάσγαπ οὗ Απηπιοη, ἀπά τὰ ῸᾺΡ 
ἀεἰ νοῦ το πὶ δείοτε τῆς, 8141} 1 Ὀὲ 
γουγ Βεδαὴ 

Τὺ) 685. ΧΙ. 

10 Απά δὸς εἷάοτς οὔ ΟἹ] δὰ ςαἱά 
τ [|ἴ- 1 Ἠεδ. δε απο Ϊερμέμαμ, Τ με Ιοκρ ἴδε νψῖς- ΤῈς 

Π6585 ὑαίννοθῃ 0.8. 1 γα ἀο ποῖ 80 δείευσεν 
τ. δοςογάϊηρ ἴο ΠΥ τγογάϑ. 

Ι1 ΤΠδη Ϊερδίμδῃ ννεπὶ ἢ τῆς 
6] ἀετβ οἵ ΟἸ]εδά, δηά τε ρεορὶε πιδάς 
πὶ Πεδά δηὰ οἼδρίφίπ ονεσ {δεηι: 
ΔηΔ Ϊερῃίμδῃ υτίεγεά 411] Πὶ8 νγογάϑβ8 
Ὀείοτε ἴῃς ΒΡ ἴῃ ΜιΖρεῆ. 

12 ἴ Απάᾶ [εἐρῃίθδῃ 5επὶ πγεββθη- 
δεῖβ ὑπο τῃ6 Κίηρ οὗ τῆς ΤΠ] άγεη 
οὗ Απηπιοῃ, βδγίηρ, ἮΝ παῖ δαβϑὲ ἴῆοα 
ἴο ἀο νν πιο, τῆδξ ἴδοι γί σοηπλε 
ἀρδὶηβῖ π16 ἴο ἤρῃϊ ἰῃ ΤΥ ἰαπά ἡ 

12 Απά τδς [ίηρ οὗ τῆς Τμ]άγοη 
οὗ Απιηηοη δηϑυγογοά τηῖο [6 πι65- 
ϑηροῖβ οὐ Τερμίμδι, 7 Βεολιιβε [βγδεὶ 7Ὺ ΝΡ, 
τοοῖς ἌΥΨΑΥ ΠΊΥ απ, ννἤδη ΓΠΕΥ σδπὶε 
Ὁρ οὐὖἍἱ οὗ Εργρῖ, ἔτοπλ) Αγποη ἐνεῃ 
ππῖο [Δ θοῖκ, ἀπά ἀπο [ογάδῃ : πον 
τΠπογείογα γαϑίογα ἴποβα ἰσπάς δρδίῃ 
ῬΘΔΟΘΔΟΪγ. 

Ἰελάοσ, τι (δὲ Ῥγοηλῖθϑαε (νσοσῦϑθο 8) [δαὶ δΒ6 
βιιου ἃ Ὀεδοοσμς ἴπο ομϊεῖ οὗὨ 41} ΟἸ]οδά. 

Θ. Με ον εαρίαϊα, 45ς.] (8εε ηοΐς οὔ γε σβ6 
11). ερϑῖβδὴ πδα ἀουδῖ1ε85 δοαιίγοα 4 στεαῖ 
Τορυϊδοη 45 4 ὑο]ά ννγαστίοσ, δῃὰ νγοι ἃ 4͵50 
Ὀστίης Β]5 οσῃ δαηά οὗ πηθῃ 85 ἃ υδεῖ}] δα ]- 
ὕοῃ ἴο ἴδε ἔογοοϑβ οἱ {δε ἀϊδρίγιοὰ ΟἹ]οδα ἴε8. 

7. 1ιά ποΐ γε ῥαΐε »ιο, (5.7 ΤὨΙ8 ρῖνεβ ἃ 
ἙΠΑΟΣ 5 χη οδίίοη ἴο νΟΓ868 2, 3, Δηα δον". 
Ἰερδῖλδὴβ ὀγεζόγε Ἰηοϊυ δ ἢ 15 ἔθ] ]ονν {11065- 
ΤΏ ΘΏ. 

9. 52δα]} 1 δὲ γοων δεαά3}] ορμπδῃ σἰδηαβ 
ὈΡΟΩ ἃ ἰονγεσ ροἰδίξοστῃ ἴμδὴ ΟἸάδθοη (ΥἹ11. 22, 
23), ἰηδϑηυοἢ 485 Πα τηδθ 185 οὐ ἀρζτδῃ- 
ἀϊδεσηεηῖ ἴδ6 ςοπάϊοη οὗ κιἷ8 ἀ6] νοστην ἢ18 
οουηΐστγ. Τα εἰγουτηδίδηςο3 οὗ 158 δίσῖ! δηά 
Ιοηζ τεβίἀθῆοθ 'ἰπ 4 Ββοδίβεη ἰδηά σγοσὰ {1{{{||6 
᾿ὰνουγαῦϊο ἴο ἴδε ἔογιιδίίοη οὗ 16 δὶ;μοϑῖ 
ἴγρε οὔ οἰλγαςῖοσ. Ὑεῖ ἢ6 [25 ἢ]8 στεοοσάὰ 
ἀηλουν ἴδε ἔλίμῆι, Η 6. χί. 32. 

11. {2ὲ }εοῤίε »πασε δί»ρε ῥεαά ἀπά εαρίαὶπ.} 
ΤΟ Ρεορὶς τροηἰϊοηθαά χΧ. 18, 88 σοῃουστίηρ 
πῖῖΒ [86 Ἀγίποεβ. ὙὍὙδὲ ρόνεσ οὗ ἴδε ρεορὶβ 
[5 ςοπδρίουουβ [σγουρὰ [6 τνθο]6 5γ46} 115} 
δι σἴΟΥΥ. ᾿ 

ἀτρίαια 1" (Καϊπίη, Κιηάτοὰ ψ1{ἢ [6 Ατδδὶς 
ἐδ. ΤὨ18 ψογὰ 18 ποΐ οὗ Γεαιθηΐ υ86ὲ. [{ 
15 υδεῦ, 08}. χ, 24, οὗ ἴῃς σερίδἰπ8 οὗ 6 
1ςτδθ "Εἰ 5 ἢ οβίβ, δηά οὗ τι] ΑΥῪ σαρίδί 8, [54]. 
Χχὶϊ. 1. [ἢ ΟἿΟΣ ῥ δοοβ, 25 [58]. 1. 1ο; 1]. 6,7, 
ἴἰ πιοδῃ8 ἃ ῥγίέσπιςο. ΟΥὍ ερίςῦ ΒΟΠΘΓΑΙΪΥ, ψνὩΙ ἢ 
ΘΟΟΙΏ5 ἴο δδ [15 ι.;986 ΠΕΓΟ. 

.ερδιδαδ ὐϊεγεά αἱἱ δὶ; «ὐογᾶς δείογε ἐῤὲ 
1ογά πὶ ἤωρεδ) ΤΙ5 Ῥῆγαθε ἀθϑιχηδίεβ {86 

Ῥτγόϑοῆςθ οὗ ἴδε Ὑδδογηδεῖθ, οσ [86 Αὐκ, οὐ 
οὗ ε ΗἰρΒ Ῥγίεδὶ σὰ Ὀσίπιὶ πὰ ΤἈυπ)- 
τηῖτα, Οἱ. ΧΧ, 26; ΧΧί. 2; [οϑβῆ. χυ]Ἱὶ. 8 ; 1 84π|. 
Χχί, 7; 2 ϑδϊῃ, Υἱ, 21: Ὑ]1, 18, ὅζο. 866 4130 
Εχοά, χχχίυ. 14; [ον 1. 3, ἄς. Ἡρῆςος 
δοὴβ δᾶνε τβουρῖς [δαῖ 6 ΜΙΖΡΟΝ ΒΟΓο 
δΡΟΚθη οὗ 18 ΜίΖρεν ἴῃ Βεοηϊατηη, ἴμ6 τγδάϊ- 
ἘΙΟΏΔΙ γεβίάθηςε οἵ ἴμε δῖκ, δ5 Ϊεσγοσὴς [6118 0.8 
( Ὁἱςῖ, οὗ ΒΙΌ]ε,, ΜΙΖΡΕΗ), δηὰ {86 σϑηΐσαδὶ 
ΤΩΘΟΈΏ  ὈΪδος οὗ ἴῃς 5026 }1|5}} ρθορὶθ ([πὰξ. 
ΧΧΙῦΙ, ἄς.). ἌΝΏΡΩ, ἴοο, ΜΙΖρεῖ οὗ Οἰϊοδὰ 
8 πηεδηῖ, 11 15 50.2}}}7 ἀἰδεηρσυ πο ΟΥ̓ {πὲ 
δ ἤοη 97 Οὐεαά, 845 Ὀννίοο ἰῃ γοσῦϑθο 29. 511], 
85 ἰΐ ἰ58 οἶεαγ (Πα ρθη βδῃ ᾿ϊνοὰ ἴῃ Οἰϊεδὰ 
(αἰ. 1,4, 7), δῃὰ 48 ἴῇ γεσβε 34 Μᾶιχρεδ ταυβὶ 
τοθᾶῃ ΜιΖρεδ ἴῃ ΟἹ] οδά, [1 19, ΡεγΔΡ8, ου {86 
ὙΠ0]6 Ὀεῖοῦ ἕο υπάογοίδη ἃ ἤοσε ΜίΖρϑν ἴῃ 
Οἰϊεδλὰ ἰο ὈῈ βροίρηῃ οὗ δῃά ἴο ϑυρροθε Ἐδπαΐ 
[δος Ηἰγρῃ Ρχίοδί νγαϊϊοὰ ὕροὴ [ἐρδῖμδι τυῖτἢ 
[6 ΕΡδΒοά, δῃηὰ Ῥοββιθ!γ [86 Ατκ, δἵ Ηἷ8 ονγῃ 
δουθο, 866 Χχ, 1:8, ῃοΐθ. Α ἴσαςθ οὗἉ [ορδ Δ} 5 
αἰαῖ ἴο ὑπο 41} [5γδεὲ] υπάεσ 8198 ἀοπηηίοη 
18 ἔουηα ἰῃ «οἷ. ΧΙΙ. 2, ἀπά Ὀγεδῖμοβ [Ὠχοῦ ἢ 
815 γΒΟΪ6 πλοβδάρο ἴο ἴδε Κίηρ οὗ [86 ΑἸγτηο- 
Ὠἰΐ68, 866 ΨΟΙΒ6Β 12, 15, 23, 27. 

1.. “σαϊκεὶ »»"6.}ὺ Ἰερθί δῇ Βροᾶκβ 48 [86 
τοργοβϑοηίδίνο οὗ [83ΓΔ6]. 

18. ἔγορι ἄγωοη εύει 1ο 7αδδοξ, 45". ΤῊΘ 
ἰαπὰ Ὀοιιηάεά Ὀγ ἴδε Ατηοη οἡ ἴδε βου, ὈΥ 
[86 [αδϑοῖκ οὐ {86 ποσίμ, ὉΥῚ [Ὡς [ογάδῃ οὐ 
ἴπε ννεβῖ, δηά δγΥ ἴῃς ν] άεγηθβα οὐ {Πε οδϑῖ; 
Ὀείηρς ἴῃς Κίηράοπι οὗ δίμοη, δηὰ ἴδ τεγσὶ ΣῪ 
οὗ Κουδεη δηὰ Οδά. 

γειίογε ἐδοσε ἰαπάς, Θ᾽ ς.7ὺ Τμδῖ, ν]Ζ., οὗ Μοδῦ, 
δηὰ [δὲ οὗ Απηπιοῃ, 88 ἰἢ γεῦθῈ 15. ϑοῖὴθ 
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4 δια. Δ. 

Ἁ Νυΐι. 
20. 14. 

14 Απά Ϊερβίμδ βεηΐ ἐὐβν  ὐβῶν 
Δραὶη ὑπο τς Κίηρ οὗ τῆς ΤΠ] άγεῃ 
οἵ Απιπιοη: 

Ις. Απά 5ἰά υπίο ἢϊπι, Τἢ5 8341 
7ερμίμδῃ, Ζ ἰϑβγαοὶ ἴοοκ ποῖ ἅνγᾶὺ τῇς 
ἰδηά οὔ Μοδ, ποῦ πε ἰδαπά οὗ τῆς 
ομ]άγεη οἕ Ατππιοη : 

1Ι6 Βυῖ ψβεη βγδ6] σδηια ὑρ ἔτοπὶ 
Ἐργριῖ, ἀπά νγδικεά τῆγοιυρῃ τῃς ν,}}- 
ἀεγπεβ8 υηΐο τῇς Ἐρεά 8εᾶ, ἀπά Ἵδηὶα 
ἴο Καάςῃ ; 

17 ΤΠ εη ᾿]βγαοὶ 56 πῈ ΠΊΕβΒΕΠΡΕΓΒ 
υἀπίο (Π6 Κίηρ οὗ Εάοηὶ, δα Βα» ει 
ἴδ, 1 ΡΓΑΥ ἴδπεα, Ρᾶ58 τῆγουρἢ τἢΥ 
ἰαπά : δυὲ τῆς Κίηρ οὗ ΕἙάοῃῃ ψνου]ὰ 
ποῖ πεαδκεη ἐδεγείου Απά ἴῃ [κε 
ἸΠΔΠΠΘΓ ΤΠΕΥ βεηΐ ὑπο ἴῃς Κίηρ οὗ 

σῦ 5σἘΕ5. ΧΙ. [ν. 14--2ο. - 

Μοδὺ: δυὲ δε ψουϊά ποῖ εομεεπέ: 
Δπά [ϑγδεὶ δδοάε ἴῃ δά. 

18 ἼΒοη {ΠΥ νγεηΐ δίοηρ {σου ρἢ 
τῆς νυν] άογπεβ8, Δπ4 ςοπιραβ86 4 ἧς 
ἰληά οἔ Εάοηι, ἀπά τῃε ἰαπά οὗ Μοδρ, 
Δη4 ςλπιῈ δῪ ἴῃς δλϑὲ 54ε οὗ τῆς Ἰἰδηά. 
οἵ Μοδλῦ, ἀπά ρἱτοῃεὰ ου τῃς οἵδεσ 
8:46 οὔ Ατποη, 'διυῖ σᾶπια ποῖ τυ τὰ τ ίω 
τῆς θοτάεν οὗ ΜΜοδὺ: ἔογ Ατῆοῃ τυσς 
(ὴ6 Ὀοτάει οὗ Μοδῆ. 

Αμά 419γδο] « 4 Ὦευ. ΓΔΕ βεῃΐ ΠηΕΒΒΕΠΡῸΓΒ ὑΠ- δ Όεα. 5. Ι 
ἴο βίου Κίηρ οὗ τῆς Ατλογῖεβ, τῆς 
Κίηρ οἵ Ηδβῆθοη ; ἀηὰ [βγδεὶ 84 
ὑπῖο Ὠἰπὶ, [,εἴ τι5 ρᾶ88, γγΧὰ ὈΓΑΥ ἴἢεε, 
τῆγουρἢ ΤΥ Ἰδηά ἰπῖο τὰγ ρΐἷδςε. 

20 Βιυῖ δίποῃ ἐγυβίεα ποῖ ἴβγδεὶ 
ἴο ρ488 ΤὨγου ἢ Πὶ5 ςολβὲ : δυῖ δ ῆοῃ 

ςομππδηίδίοσβ ΒΌΡΡΙΥ [86 ποσὰ εἰξίε: ἰηϑίεδλά 
οἵ ἰαπά:. 

16. Τόε ἰαπά 9.7 Μοαδ, κου ἐῤε ἰαπά ς᾽ {δὲ 
εἰῥἑάνγεν 9 Ανινριον ] 8εὲ Ὁ δυζ. ἱ1. 9, 19, 24; 
1 ΟἿΣ. Χχ, το. [[ᾧτΠ6 ἂσκ ψ ἴῃ6 ΓΟΡΥ͂ οὗ 
(ὃς Ιανν (Ὠδυΐ. χχχῖ. 26) ννὰβ αἱ Μίζρεῆ, κἴ 
ννοῦ ]α δοοοιηΐ ἴοσ [ερΒί Δ} 8 δοουταῖς Κηον- 
ἰεάγψε οὗ 1; δηὰ {Π18 ὀχδοῖ δρτθειθηΐ οὗ 15 
τησβϑϑαρο ΜΠ ΝΌΠΊΡΟΙΒ δηὰ οι εΓΟΏΟΙΩΥ 
νου ]ὰ γίνε δἀἀϊίοηδὶ ἔοσος ἴο [86 Ὄχργθϑβίοῃ, 
δὲ εἰἰίεγεά αἰΪ δὲς «υογᾶξφ δεΐογε ἐδὲ 7ογά. ΤῊ 
γεσῦα] ἀἰθετεηςοεβ (ποϊςο Υ Βεγίμοδι) ἃγὰ 
ἘᾺΪῪ δοςουηπίοα ἔογ ΕΥ̓͂ [ἐρμμδὰ τηλκίηρ 818 
ΟΥΤΏ 86 οὗ [δ ραβϑαροβ ὃς ᾳυοίςεϑ. 

16. ὕκιο δὲ Ἀεά ϑεα, από εανις ἰο Καάε. 
ΤΒ ψΒοΪῈ υοσβϑο 5μῃουϊὰ ὃς τοηδογοά; “ΕῸΣ 
ἭΔΘΙ: ΏΘΥ ΟΔ1Ω0 ὋΡ ἴσου ἘκΥΡρῦ, [868 
16178Δ0] πναϊκοὰ ΦὩΤΟΌΘὮ (80 ἩΣΙάΘΙΏΘ8Ε, 
ἂοι, δοὰ οδὴθ [0 Καάφδι, δῃηὰ [18671860] 
δοιΐξ το δδοη(οτα, 8Δο." ὙΠΟ 2οῖ δηὰ 
ἰαλϑὶ δἰδιίοη Ὀεΐοσο σους ἴο Καάεβῃ ἔγοπι 
16 ὙΠ ογη655 οὗ διηδὶ ννὰϑ ΕΖΙο" - ΟΔΌΟΥ, 
οὐ ἴδε συ] οὗ ΑΚαῦα, οὐ οδβίοσῃ δοζῃ οὗ ἴδ6 
γι δυξ, οὐ Ἀερὰά ὅεδ, ψ ἈΠ ΠῈΣ ΠΟΥ οΔπὶ6 
αἴοσ αυαἰξίπρ Ἐσχουρ ἴΠ6 ἀδϑετί ε]-. ΓΙᾺ, τ[Ὲ6 
ὙΠ] ἀεΓΏ655 οὗ [6 ννδηοσίηρβ, 45 τεϊαϊοὰ ΝΠ, 
ΧχχΙϊ, 16, 27: Ὠοιῖ. 1. 19. ὙΤἼΘ ΘΧΡΓΟββίοῃ, 
αυαἰζεά ἐῤγομσό {δὲ τυΐλάεγνεις, Ὦοτο, δῃὰ δἱ 
γοΙΒ6 18 (ν ΠοΓ 1ἴ 15 τοηάογεά α«ὐεη2 αἰοκρῚ, 18 
ἼΔΚοη ἔγοιῃ οι, ἱ. το; ᾿ἰ, 14. Ιἴ 18. ΠΕΙῸ 
ἀ5ϑυπηδα τπδῖ 411 [86 5ϑἰδίίοηβ ἱΏ ΝΌπι. Χχχῖῖ. 
16-316, Ὀεϊοηρ ἴο ἴδ6 ἰουγηογίηρθ οὗ [Π6 
ἴνο ἢγξί γϑᾶγβ οὗ ἴῃς Εχοάιι8, ὈΓΊΟΣ ἴο ἴδ6 
ἘΠῊΝ οὗ ἴῃς 8ρῖε8. Βιυΐ 866 ποῖδ οὔ Νυπὴ- 

17. 8ὃ66 Νυπι. ΧΧ. 14-21. {267 “ἐπὶ ὠπίο 
ἐδέ δἰ ο,ΓἹ ΜΜοαδ. Νο πιοηϊίοη 15 πηδάς οὗ 
[815 ἐπὶ ἴο Μοδδ ἰη ἴδε Ῥεηίαΐους. 

Ζεγαεί αδοΐφ ἰῃ Καάε.6.}] ὙΤΏΆΕΟΥ δδοάς μετὰ 

“ΤΏΔΗΥ ἀλγ8᾽" (Πουΐ. 1. 46); Ὀυῖϊ Βονν στοδὶ ἃ 
Ραγῖ οὔ πε 38 γϑᾶσγβ οὗ νναπάσγίηρ 18 ηοῖ βδίά. 
Οορ. [ει 11. 14. ΟἿΪΥ ψὰ ἅσγε 1τοϊὰ τδδὲ 
{ΠΕΥ “ςοιηραϑϑεοὰ Μουηϊ ϑδεῖσ ἸὭδηΥ λυ 
δον [δὲν Ἰεῆ Κδάσβῃ, θαΐ. 1, σ᾿ 

18. Τδεν δεν «υεπὶ αἱοασ (τ αἹκοὰ Ηοῦ.) 
ΚΒγου ἢ ἐδε «υϊάργπε::, ἀρ εἢ ἐρδίμδῃ ο]οϑοῖν 
ἔο!]οννβ5 ἴῃ6 πασταῖϊνε οἵ ᾿ϑειξθγοποιαῦ, νυ ΒΟΓΟ 
[86 τπηρηϊοη οὗ Καδάεϑβῃ, αἱ ἱ. 46, 15 ξοϊοννεά, δὲ 
1.1, ΟΥ̓ [6 ϑἰδίειηθηϊ, Τόεα τὖς ἐωγπεά «πα 
ἐοοῖ ΟὨΓ ἡομΓΉςν ἱπίο δὲ «υἱάεγει: ὃν δε φυαῦ 
ἢ ἐῤῥε Ἀεά δέα, ᾽ς.) ἀῃὰ δὲ νεῖϑὲ 14 ΟΥ̓ ἴδ ς 
ὈΣΙΒΟΥ βίδίοπηοηΐ, σπά ἐδὲ 447: ἀωγίπς τυῤίορ 

«υε «υαἰξεά (οτ ννληάογοά) ,ορι Καάοι - Βαγηεα 
( δ. ΟΣ ΔΓΓΙ͂ΨΑΙ (Πογο) ἐ}} «ὐε ἐγον:εά ουεν δὲ 
γοοξ Ζεγεώ, τὐας 318 γεαγε (ποϊιάϊηρ ΒοΙΓ 

ΨΥΠΟ]6 5ο]οιγ οὗὁὨ ΠΙΔΩΥ ἐδγ8 δἱ Κι άοβῇῃ). 
ΤΠ Ψ Βοἷε υοῦϑα 18 ἰη ἕδοϊ δὴ δδῦυγενίαϊίοη οὗ 
ευΐ. 1ἰ. 1525. ὕπνο ποὲ «υἱῥίᾳ ἐξδε δογάδν οὗ 
Μοαό. Ἰουΐ. ἰϊ. ο, 36. 

10. ᾿εγαοὶ σεπὶ »ιεδένσεγι, "6.1 Ναπι. χχί. 
21; Ἰδευξ. 1]. λόσ2ς. Αὐηρ 9 Ἡκεῤδοι, Ἰ)εαῖ. 
Ἷ. 24,30; Νυμπι. χχὶ, 2ς-27, 30. 

ἑπίο »πν ῥίαοε.) ῊΪ5 Ἔχργεββίοη, τε (δὲ 
Ἰυδῖ αυοΐϊοά ἔγοπι Τουξ. 11. 29, ἱπιρ 165 τπδῖ 
ἴδε ἰγδηβ)ογάδηϊς ρβοβϑοϑϑίοῃβ οὗ [5γαοὶ "γεσὸ 
ποῖ ἱποϊυάεά ἴῃ [86 Ιλπὰ οὗἩ (δηδδῃ ὑσορεσὶγ 
δρεδκίηρ. 

20. δίδοι ἐγιαἰοά (ὈεἸενεα) ποῦ Ζεγαεῖ͵, σε. 
ΤἼῆΘ ψογὰ ἐγ οά, οὐ δε ϊευεά, του ἢ ἴξ ἀο65 
ἠοῖ ΟὐςσαΓ ἰῃ ἴΠ6 πγταῖίνο ἴῃ ἴῃς Ῥεπίδίους, 
(Νυπι. χχί. 3, ᾿δυῖϊ. 11. 10), 8. γεῖ ψ τ 
βίσοηρβ οὐἹάθηςε ἴμαὲ ᾿ορθῖβδὰ ξο]]οννοὰ τῃ6 
ἴοχί οὗἩ [δὲ Ῥεπίδίουςδ, Ὀδοδιιδο [ἴ χοΐογϑ ἴο 
[ὃς μφγορεῖσες οὐ [15γδοὶ, ἀδίδλιἰθοὰ ἴῃ Νυτὰ. 
Χχὶ. 22; ᾿ευῖ. ἰϊ. 26-28, διιῖ οτϊτοὰ Ποτο 
ἔογ Ὀγευγ, μοι δίδου που ποῖ ρἷδοο 
ςοηβάεηςε ἴῃ. 866 ἴδε υ8ὲ οὗ [ἢ βατης ᾿ννοσγά, 
Νυπι, ΧΧ, 12. ἴῃ ᾿ἴκθ ἸὩΔΏΏΡΥ 15Γ86}8 τησϑδᾶσε 



δ θευ. 4. 

36. 

ν. 21--28. 

ραιβογοά 411 ΗΪ8. ρεορὶες τορείδμεσ, δπὰ 
ΡἰτοΠοἀ ἴῃ 4142, ἀπά ἔοιιρμε δραϊηβῖ 
βγδεὶ. 

21 Απηά τῆε ΓοκΡ Οοά οἵ [ϑ8γδεὶ 
ἀε]ϊνετεά δίῆοηῃ δηά 411] 8 ρεορὶς 
ἱπῖο τῇς δαηὰ οὗ ἴβγδεῖ, δηὰ τῆς 
ϑιηοῖς ἴπεηὶ: 80 [βγδεὶ ροββεββεὰ κἢ 
τῆς ἰληά οὗ τῆς Απιογίζε8, ἴ[λῈ 1πὴ4- 
διτληῖβ8 οὗ τἢδξ σου ΠΕ. 

22 Απά {με ροββεββθά 411 τὴε 
δρρομβῖβ οὗ ἐπε Απιοτγῖῖοβ8, ἔτοπι Ασποη 
Ἔνθ πηῖο [άῦῦθοκ, δηά ἔγτομι τῆς νν]]- 
ἀογηθβ8 ἄνθη ὑπῖο [ογάδη. 

22 ὅ8ο πον ἴα ΓΚ Οὐοά οἵ 
ἴϑγδεὶ ἤδῖῇῃ εἰβροββεββεὰ τῆς Απηιογίτεβ 
ἔτοπι δείοστε ἢὶβ ρεορὶς [βγδεὶ, δηά 
8ῃου άεβι ποὺ ροββ86ε88 ἰξ 

24 ΝΣ ποὲ τὔρὰ ρῥοβϑεββ [πδῖ 
ψἢϊςἢ ΟἸδπλοβἢ (ΠΥ ροὰ ρίνειἢ τ 66 
ἴο ροβϑεβεὶ δὅὸο Ὁ Ποιηβϑοανοσ [ἢς 

ἴῃ γοΙβ6 19, 48 γίνε ΌὈΥ̓ θρδῖμδη, “1.οἴ ὃ 
Ρ4538, νγῈ ὈΓΔΥ͂ ἴδεο, [του (ΠΥ Ἰδηὰ 1ηἴο ΓῚῪ 
Ρίδοδ, 15 ἃ τιδη οϑὲ ΔΟργουϊδίου οὗ [Π6 βδπὴθ 
Ταοδϑᾶδε 48 ρίνεη, ει. 11, 7.29, “ 1,εἴ πὸ 
Ῥα85 (δγουσῖι [ΠΥ ἰδηὰᾶ.... υηἴο ἴδε ᾿απὰ 
νυ! οἢ [86 1 οτὰ οὐτ Οοἀ εἰνοίῃ 1.8. 866, ἴοο, 
Νυτ. χχὶ. 21.23,) Δη4 ῸΣ γεῖ ΟἸοϑεσ σοσθδὶ 
δατοοηοηῖ, ΝΠ. Χχ. 17. 

ψαδας. ϑ8εεὲ Νυπὶι. χχὶ. 21; ᾿ευζ, 11. 12; 
184]. χν. 4; [ογ΄ χ]νἹ. 34. ΤῈ εχδοῖί βἰΐε οὗ 
μβτώ οληηοΐῖ δε ἀείογηγηοά, [Ιξ τηιδῖ ἢᾶνὸ 

ΟἹ [6 δδϑίεσῃ ἔγοηεσ οὗ ἴδε Κιηράοπὶ 
οὗ 51:8οῃ, 

4]. Τόε Ζογά Οοά 9" Σεγαε] δεϊιυενγεά δίδοη, 
Ὅ 7 Ηετγε δραίη 1θρητηδῃ πηδη ἔ ΒΕ] ἕο ]]ονν5 
(86 παγγαῖΐνο οἵ θυ, 11. 309-16, χαῖποσ [ἤδη 
ταὶ οὗ Νυπι. χχὶ. 24. ΤὙΤΒΕΓΟ 18 ἃ ῬΕΟΙ ΑΓ 
ΕΠ Ρ ἢ 4515 ἴῺ ἴδ ({|6 [6 Οοά 9 ᾿εγαεὶ ἸΘτΘ, 
Δη γοσβὲ 23 (οσ, 88 ἴξ 15, δῖ. ἰ1. 30, 33, 466 
1ογά, ἐδ Οοά, ομγ Οοά, σοτὰρ. γεγϑα 24), 1ὴ {818 
ὩὨΔΙΥΔΌΝΟ οὗὨ ἰγδηϑδοίοἢ8 μανίην ἃ σοἰδίίοη ἴο 
[86 Βεδίμοη δηά τμεῖγ γοάβ8. Οοπιρ. [ο88. χῖν. 
14: Ἀσ1}, 11. 12, ΒΟΤΟ ἴῃ6 οχργοββϑίοη ροϊηῖβ 
ἴο ἴδε ἑοτείζη δι οὗὨ (δ]οῦ δηὰ Ἀπ ἢ, 

ἐδὲ ἰακά 9 δὲ “Ἵ»"ιογὶϊε..1] Νοῖ οὗ [δε Μοα» 
1168 ΟΥ Ατηπιοηϊζο8. 

2. 866 ψοῦβ6 13. 

98. ὅ66 γοσβϑὸ 21 δηά ποίο, 

24. Οενπουῦ ἐδ σοά.] ΑΒ Οδἢ νγᾶ8 [86 
ὨΔίίοηΔ] ροά οὗ ἴπ6ὸ Μοαδδιίεβ. ὅθε. Νυπὶ. 
Χχὶ. 29: Σ Κίηῃρθ, χὶ. 7, 31; 2 ΚΙηρδ, ΧΧΙΪ, 
11; [6γ. ΧΙΝἹ], 7, 13, 46; δηὰ 85 ἴΠ6 ΤΟΥΓΙΓΟΣΥ͂ 
ἴῃ ᾳυσδίίοη νν85 Μοδϑι 83} [ουστίοσΎ δείοσα 
[56 Ατηογοβ ἴοοῖς ἰτ Τοσ “ἴῃς Ρεδορὶς οὗ 
Ομ βῃ," [15 ΤΏΔΥ δοοουπί ἴοσ ἴδε τηθηξἕοη 

ΦΌΟΒ 5. ΧΙ. 

ΙΟᾺΡ οὐγ Οὐοά 541] ἀγίνε οιι ἔγζοῃι 
Ὀείογα υ8, ΤΠ 6πὶ νν1}}} νγε ροββ6β88. 

25 “Απά πον αγξ ἴδου ΔΠΥ͂ πίη;  Νάπι, πα, 
θεῖτο τηΔη Βαίακ πε 8οη οὗ Ζίρροτ, Ὅυ, 63. 4. 

οϑὮ. 24. Κίηρ οὔ Μοαδὲ ἀϊά ἢε Ἴνεῖ ϑιτῖνε Ζ' 
Δρδϊηϑὲ ἰβγδεὶ, οὔ ἀϊά ἢ ενεγ ἤρῃις 
ἀραϊηβϑὲ [ἢ ΘΠ], 

26 ΜΝ ΠΕ [8γδε] ἀνεὶς 'π Η  βῆθοη 
δηά ἢεῖ ἴοννῃβ, Δπά ἰῇ Ασόοοσ δηὰ ἢδγ 
ἴονγῃβϑ), ἀπά ἴῃ 41} τῆς οἰ[65 τηδῖ δὲ 
δἴοπρ ὉΥ ἴῃς ςοδϑῖβ οὗ Ασποη, ἴδγες 
Βυπάτεα γολῖβ ἡ ΨΥ τοτγείογα ἀϊά γε 
ποῖ τεοονοῦ ἐδέηι ἡ Πτη τῆδῖ τἰπις ἡ 

27 Ὁνεγείογτε 1 βᾶνε ποῖ βἰππϑά 
ἀραίηϑδὲ ἴπε6, δυῖ που ἀοοβξ πιὸ 
το ἴο ὙΜΑΓ Δρδίηϑὲ πὲ: [Ἃς 
ΙῸΚΡ τὰς ]υάρε θὲ ᾿υάρε 1}18 ἀΑΥ 
δεῖννεεη τὰς ἀμηάτοη οὗ [βγδὲὶ δηὰ 
(Ὡς σὨΠάτοη οὗ Απηπιοῃ. 
ὃ Ἡονῦεῖϊς (ἢς Κίπρ οὗ ἴδε ςἢ}]- 

οἵ (Βεοπιοϑῇ ΒΟΥδ σδίθου ἴδῃ οὗ Μοῖΐοοςϊ, οὗ 
ΜΊϊΙςεοσι, 186 σοὰ οὗἩ ἴῃς Ατηχηοηΐζοβ. [{ ἰ5, 
Βοννόνοσ, ὙΟΥῪ Ῥοβϑίθὶς ἐδδὲ [86 Κιηρ οὗ (6 
σΒΠάσε οὗ Ασηπιοη δἱ [5 ΠΠῚ6 ΤΩΔΥ δᾶνε 
δε ἃ Μοδϑϊξε, ροβϑ ΌΪΥ {86 Κιηρ οὗ Μοδϑ. 
866 11}, 12, δηὰ [ηἰτοδυςοι, ΟΒΓΟΠΟΪΟΖΥ. 

56. Ϊερλίθδῃ δάνδηοθϑθ Δηοῖ Υ ἢ βῖο τ Δ] 
διξυμηοηί. Βαϊαὶς [πὸ Κίῃρ οὔ Μοδὺ ἤξνοσ 
ἀϊβριιϊϊεά [6 ρΡοϑβεβϑίοῃ οὗ 5:80, 8 Κἰηράοῃι 
τ [5γδε], 

26. "ρίϊε Τεγαεὶ ἀαυεῖβ ἐπ Ἡδεδδοι σπά δὲν 
ἐοαυπ..ἢ (Α νεγῦαὶ]ὶ αυοίδϊίοη ἔγομλ Νυπι. χχὶ, 
25), δηά ἴδε οἴδεν οἱδ5 οὗ [86 Ασμιοσ (68 (1. 
ὙΟΙΒ6 31) ἢ ΑΤΌΘῚ “ΒΟ ἢ ἰδ ΌΥ της Ὀτίηκ οὗ 
πο Γνοῦ Ασηοη, δηᾷ ἴδ6 ΟἾΒΟΥ οἰ[165, ἐυθῃ ηῖο 
ΟἸ]εδά " (Βθευῖξ. 1... 36), Βαϊδκ πενοσ ἰτὶθά ἴο 
ἄἀγῖνα [86 πλ οὐ, οΥ οἰαϊπηοὰ [86 ςοἰ[[65 ἔον 815 
ΟΥΨΆ. 

ἐδε εοασίς: Γ᾽ “γποη.] ὙὕὍἕΪ9Π6 ϑερίυλρίης Βανα 
ἴοσ Ασποὴ ͵ογάαη, Ὀυϊ “ἔγπον 18 τι ρῃῖ, 

ἐδγεο ῥωπάγεά γεαγ..}] Ὑῆεβδεὲ νοσαβ ὅσα 
ἔογείρῃ ἴο ρθη 5 δγριπιθηῖ, ΒΟ ἢ 15, 
(ΠΑ 1 Βαϊαῖκς ἀϊὰ ἠοῖ δοπάεανουγ ἔοσγο ]Υ ἴο 
ΘΧρεὶ {86 ϑγδο!ῖοβ, ὯἢῸ πλοσο οὐρῆξ [Π6 Κίηρ 
οὗ Ατημιοη, νν8ο πιδὰ σοΓΔΙ ΠΥ 20 δεϊίεγ {π|6 
(Παη Βδ]αῖκ, ἤξιιῥία δα! ἐΐριο. [ἴ βου! ὃς 
“Αἴ 88. Εἰτλ9." 

4Ἴ. Ἴδε Τιογά ἐῤεωάσε, (56. Ἀλῖδβον “189 
Τοτά 6 πάρ ἮΠῸ ἱπάρμοδ ἐκὲ8 ἀΔγ," ἄς. 
ΤΕ ΠΠ|6 ἐδε μάσε ῖα πον οσο υδοὰ οὗ Οοὰ 
Ὁγ [15ε1. 866 Οδη. χυϊὶ, 2ς, Βοσο ἴδο6 δά ἀ]- 
ὕοη, “τὰς [υᾶξε οὔ [86 νοὶ θασίἢ," 15 οαυΐ- 
γαϊεηξ ἴο ἴῇς ψογάβ, “᾿ψνῆο ἰυάρεβ [15 ΟΔΥ 
δεΐνγοδη [86 οἰ ]άγοη οὗὨ [5γ26] δηὰ [ἢ6 σμι]άτγοη 
οὗ Απιπιοη." Εοτγ {86 ἀρρεᾶὶ ἴο Οοὐδβ ᾿υὰρ- 
τηθηΐ, 5εὲ6 ΟοΏ. χΥΐ. 5, ΧΧΧΙ. 53. 
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ἄγε οὗ Απιπιοη πεαγκοηθά ποῖ ππίο 
τῆς νγογάβ οὐ [ερῃίμδῃ νῃϊςἢ ἢ βεηξ 
Βιπι. 

290 ΦἴΤἼἼεη [δε ϑρὶπς οὗ τε ΙΒ 
οϑ6 ὕὑροπ Ϊερμίμδῃ. δπὰ ἢς ραβϑεά 
ονεῦ (Οἰεδά, δηά ΜΜδηδββεῆ, δηά 
ΡΑΞϑβεἃ ονεῦ ΜιζΖρεῖ οἵ ΟἸεδά, δηά 
ἴτοὰ ΜίΖρεῖ οὐ ΟἸἸεδλά ἢς ραβϑβεὰ 
ονοῦ πίο ἴῃς ἙσΠΠ]άγεη οὗ Απιπιοη. 

20 Απά Ϊ]εῥρμιμδῇ νονγεὰ ἃ νον 
ἀπο τῆς ΙΟΚΡ, ἂπὰ 5414, 1 τῆοὰ 
584 ψίῖδους [21] ἀεϊνοσ τς σ]άγεη 
οὗ Απιηοη ἱπίο πλὶπε ἢδηάβ, 

29. Τδεκ ἐῤε δρίγὶε οὗ "δὲ Πογά, Ὁ ..} ὙἸ5 
ννγ85 ἴΠ6 βαηςἰβοδίοη οὗ [ΡΒ ΕΒΔ} ΟΣ Ὧ15 ΟΠ δ 
οὗ Τυάρε δηὰ ϑανίουγ οἵ οὐ ̓β ρβεορὶς [βγδεὶ. 
Οοτρασε ἴΠ6 βαπὶα ῬὮῆγαβο 45 δρρὶϊθα ἴο Οἱἢ- 
Ὠΐϊο6], 111. 1ο, ἴο ΟἸΙάφοηῃ, νἱ. 34, ἀηά ἴο ϑαπίβοῃ, 
ΧΙ, 2ς, δηὰ [86 ϑ5θηττηθηΐ ἴῃ Ζεςἢ, ἱν. ό. 
Οοτρασε αἰ8ὸ [588]. ἰχὶ. ἱ: Γ0ΚῸ6, ἷν. 18, 21; 
Μαζί. 111. τό, ἀαῃὰ ποῖβ ἰῃ {Π15 ἀδοϊδγαίζίοη, [πδῖ 
[86 ϑρίσιξ οὔ ἔπε 1 ογὰ οαπὶθ ὑρο [ερμίμ ἢ, 
οὔθ οὗἩ ἴῃς ἀϊπιιηοίίνα τρᾶγκ ΜΒ ἢ δίδπιρ 
[815 ΒϑίοΟΥΥ 85 ἃ ἀϊνίης Ἠἰϑίοσγ. 

δὲ ῥαπ “ὦ οὐυεγ, 49..}] Ιὲ 5δουϊὰ δε, εξ 
}α δά οὐεν ἴο ΜΊκΡΘ,, ἄς. ὙἼΒΕ ξΕΟΡΣΤΑΡΒΥ͂ 
5 γδῖῃοσ οὔϑουγε, θυΐ [Π6 5656 96 618 ἴο Ὁ 
[δὲ Ἰερθίμδῃ ἤχει σαὶϑεά 41} [πῸὶ ἱπμδοϊδηΐ5 
οὗ Μουπί ΟἸϊεδά, βοὴ Ἵγοβϑεὰ [6 [Δ Όο Κ 
ἱπῖο Μδῃδβϑεῆ, 2.ε. [δὲ ρασ οὐ Μδηδϑθοὶ 
νυ δῖ ο ἢ ννὰ8 ἰη Βαβῆδη, ἀπ σαϊϑοὰ ἔβεῖὰ; δηὰ 
(μϑη σεϊυγηεά δἱ [6 Βοδὰ οὗ δὶβ πὸνν ἔογοθϑ 
ἴο Π΄5 οὐ σδιὴρ δί ΜίΖζΖρθῇ ἴο Ἰοίη [6 ἔγσοορβ 
με δά Ἰεῆ ἔδεσε; δηὰ (πϑηςο δὲ {μ6 Ββοδὰ οὔ τῆς 
ὙΥ0]6 ΔΙΤΩΥ͂ τηδυο θα δρδίηϑὲ [ἢ6 Ατηπιοηϊζο5, 
γῆ οσςιριεά ἴΠ6 βουΐβογη ρατίβ οὗ ΟἹ οδά. 

80. σεῤῥιδαῦ νοαὐεά ὦ σου, 45..1 Οοπι- 
Ῥᾶγο Ϊδοοῦβ νονν, δῆ. χχυἹ. 2ο.22. 866 
4130 2 ϑᾶπη, ΧΥ͂. 8. Α 511}} πρᾶσεσ ἀρρσγοδοῖ ἰβ 
Ἡδηηδὴ 8 σον, “1 νυν] σῖνο πὶ υπίο ἴδ6 
ΤΙ οτὰ 411 ἴπ6 ἀδγβ οἵ μἰ5 116, 1 ϑᾶσῃ. ἱ. 11. 

381. φῥαϊοευεν (Ἡεῦ. τυδοεοφυεν) εογιοῖ 
νι Γ᾽ δὲ ἄοογ: οΥΓ »ιν δοισε, 49. ὙὌΠΕ56 
ὑογὰβ ρσγονα σοποϊυίνοὶ Υ (παῖ [ορὨ ηΔ8} ἰη- 
ἰοηάεά δ΄5 γον ἴο ΔΡΡΙΥ͂ ἴο Βυπιᾶη ὈοίηρΒ, ποῖ 
ΔΗΪΠΊΔ19; [ῸΓ ΟΠΪΥ ἃ ΠΊΔη ΟΥ̓́ΝΤΟΠΊΔΗ, ΞΟΠῚ6 ΟΠ6 Οὗ 
ἢ18 Πουβεμο]ά, οου]ὰ 6 Ἔοχρεοϊοά ἴο σοπια 
ἕοσί ἔτοσῃ {με ἀοοσ οὗ δἰ8 βουϑε ἴο τηϑεῖ δἰ πη. 

απά 1 «υἱὴ! οὔεγ 4 (ΗεὉ. δὶ») ῷ. Ὧν ἃ 
δωγηεοὔεγίησ.] {δὲ ργεσθάϊπρ τνογάβ, σῤῥαΐ 
σωγεῖγ δὲ ἐδὲ Ζιογα, δὰ βιοοά δἷοῃμθ, Ϊερἢ- 
{Π4}}8 νοῦν τηϊρῆϊ πᾶνα Ὀθοη ππάοτγβίοοα |ἰκ6 
ΗἩδηπδῆ 5. Βυΐ {686 νυν ῃ!ςἢ ΤΟ] ον ργοοϊυὰς 
ΔΗΥ͂ ΟἾΠΟΣ τηοδηΐϊηρ [ΠΔὴ τμδί [ερίΠΔῃ σοη- 
(οτηρἰδλίοἀ ἃ ΒυπΊδη 5δοσγίβοθ. Ἵ“ΓΒΪ8 ποοὰ ποῖ, 
ΠΟΥΨΘΥΟΥ, ΒΌΣΡγίϑα υ8, ΏΘη Μγ6 σόϊ ]οςὶ ᾿ἷ5 

ἴδῃ ὈΙΓΙ ἀηά ἰοὴρ τοβϑίάθηςθ ἴῃ ἃ ϑυσίδῃ 
ΟἿὙ, ἡ ΒΟΣῈ διοὴ ἤσγοθ τἰϊοδ ΕΓΟ ὈΓΟΌΔΟΙΥ 
οοσηποῦ. ῬὍΤΒε δυσγίδπβ δηὰ Ῥβοοηὶςἰδη5 ὑνοσο 

7ῦ 5685. ΣΙ. πη δδ 
31 ΤἸΠδη 1 5841} ὃ6, τπδλὲ ἵνμδι- ἢ ΗΟ κα 

βοανοῦ σοιῃοῖῃ ἰογ οὗ πε ἀοοῦβ Οὗ ἐονεσία 
ΠΥ ἤοιθα ἴο πιθεῖ τε, Ψῆθπ 1 τα- ρακὰ 
ἴαγπ ἱπ ρβϑᾶσα ἔτοπι τῆ6 ΤΠ] άγεη οὐἉ “ἀκί ἐσρε 
Απηπιοῃ,, 3[12]} 5 γα 6 της [ΧΟΚ 8, 
ἰαηά 1 νἹ}} οεγ ἴξ ὼρ ἔογ ἃ δυγηζ τ, ογ 7 
οἴεγίηρ. ἕ, ἐκ 

232 4 ὅο Ϊερβίμδῇῃ ραϑβεά ονεῦ υη- 
ἴο τῆς οἰ] άγθη οὗ Απηπιοη ἴο ἄρδει 
ἀρδϊηβῖ {Ππδπὶ; δηάὰ τη ΓΟΚΡ ἀε- 
Ἰινεγεά τῆθπὶ ἱπῖο ἢ8 Ππδηάϑβ. 

22 ΔΑμά δὲ 8πιοῖς (Πεπὶ ἔγοτι 
Ατοοσ, Ἔνθα 11}} τῆου οοπις ἴο Μίη- 

σοπϑρίσυουϑ ἀπιοηρ ἴΠ6 δηςίοηϊ ποαΐμοη Ὡδ- 
Ὠοη5 ῸΓ Βυτηδη δδογιῆςεβ (ΕΒ ὀϑθημλῖ θοῦ οα 
Οεη. χχὶϊ, 2; Κηορεὶ, ᾿ν14.). ῬοχΡΉΥΤΥ, 
αυοϊεά Ὀγ Εὐϑεῦτ5 (( Ργαρ. ἔνδηρ., ἵν. ἥδᾳ 
54Υ8, “Ἴδ6 μα ηϊςδη8, ᾿ῃ 411} στοαῖ θπιογρθῃ- 
οἶδ5 οὗ ννᾶγ οσ ἕδσαϊηθ οὐ ἀγσουρῆϊ, υϑϑὰ ἴο ἀδ5ξ- 
ῃδία ΟΥ̓ νοΐε οπο οὗ ἐμεῖς ποᾶγοϑῖ δηὰ ἀδαγεβῖ 
85 ἃ 5ΔογΊῆςε ἴο ϑαίυσῃ ; δηὰ [μεῖς ἀδβοθηάδηϊς, 
16 Οδει βαρ πίδηϑ, δδοσιβοοά τμοῖσ δησϑέ 
ομι]άσεῃ ἴο ἴδε βᾶπὶε ψοά ([014.). Ευβοῦδίυ5 
4150 πηϑηίίοηβ ἴἢ6 πηι] 5δοσίῆοα οὗ ἃ Υἱγρίη 
ἴο Μίποτνα δ 1,δοάϊςθα, ἰῃ συγ. [ἢ 2 Κίηρϑβ 
111,27, ἸΠεΓα ἰ5 4 ποίδυϊα Ἔχβηρὶο ἱπ {86 520Γ1- 
ἤςε οὗ [8 εἰάεδσὶ δοῦ ὉΥ τὰς Κίηρ οἵὗἩ Μοδδ. 
ΟΤΟΡΟΣΥ ΝαζΖίδηζεῃ δοοιιϑεβ ἴῃς ΕἸΏΊΡΕΓΟΓ 
αἰϊδη οὗ οδεγίηρ Βυπλδη 5δοσΊ ἤ 65, δηὰ ἴἄγονν- 

ἸῺ ἴπε Ὀοάϊΐεβ ἰηΐο [86 Οτοπίεϑ, ἱπ ϑγσγίδ. 
“Οτγαῖ. 11. Ρ. οἱ. ὙΠ ὑγουϑῆὶρ οὗ “ ἴῃς βοὰς 
οὗ ϑγτία, δηὰ ἴδε σοὰβ οἵ Ζίάοη," 15 πχεπιοηδὰ 
αἴ χ. 6, ἃ8 Ῥγονδίεηϊ διθοὴρ ἔπε [8.6 }1ε5 δἱ 
118 πη; δηὰ ἴΠ6 ΥΔηΒΙοΥ, ὑπάοσ βοὴ οἰτγ- 
οὐπιδίδηςοα3, ἴο [εονδὰ οὗἉἨ ἴδε τίς ψ ἢ} ΜΒΙΓ ἢ 
[ες 8156 σοάβ ὑγεσγε μοηουγοᾶ 15 υ5ὲ τ μαῖ 
ΟὔΘ πϊρῆΐϊ ἐχρεςῖ. ΤὙΠα εἰγουπηδίδηςςε οὗ {Π6 
ϑριΠ οὗ [πε [ογὰ σοπλπρ οη ΪορΒΙΒΔἢ {πν 
29) 15 0 αἰ ΒΓ] ΠΥ, 85 11 ΟΥ̓ ΠΟ πλθδῃβ ἕο οννβ 
[αΐ Ὀεσδυβε ἴμε ϑρίγιι οἵ σοά επάυδα Βἰπὶ 
ὙΠῚῈ ϑυρογηδίυγαὶ νδ] ΟΣ Δηὰ ΘΠΟΓΡῪ ἴοσ νδῃ- 
αυϊϑηΐην (Π6 Απιπιοηϊΐεβ, Ης ἰδοσεΐοσο 4150 
οηἀυεαά δΒῖπη 8 δριγτυααὶ Κηον]οάρο δηὰ 
νυ ἰϑάομη. ΤῊς δρίσὶὶ οἵ δε 1,ογὰ οαπλθ ὑροῦ 
Οἰάδοῃ, θυῖ (μα αἰά ποῖ ργενεηΐ ᾿ἰ8 ουσίην 
ἴῃ 186 πηαίίοσ οἵ 186 δρῃοά, υἱῖϊϊ. 27. 566 ὦ 
ΟΟΥ. χὶϊ. 4.11; δ]. 1᾿. 11.114. ψογβοβ 10 δηὰ 
21 ἃΓῸ ἰηϑδογίοα δογὸ ἴο δοοοιῃῖΐ ἴοσ [6 δῖτα- 
να ἰῃ 234-40. , 

82. δὸ 7εῤῥέδαϑ ῥα:-εὦ ουεν, ..1 ΤᾺ 5 
ΕΓΒ ΓΟΒΘΌΠΊ65 ἴΠ6 (ἢγοδά οὗ ἴῃ πασγδῦνο ἔγοῃ 
ΨΕΓΒῈ 29, ΨΠΓὮ μαά θεθη ἰηίϊοττιρίεοά ΟΥ̓ [6 
ταθηξίοη οὗ [ερ 4} 8 σοὺν ἰῇ γεγβο5 20, 31. 

απά ἰδὲ 1ιογὰ ἀεϊμυεγεά ἐξενι, (9..1 Νοῖ ἴῃ 
σοηϑοαύσησε οὗ ΪερΒΠ4 858 νον (ἴ[ὰ 6 πχοπίίοη 
οὗ ψ ὨΙ ἢ 18 ραγοπίμεῖς), Ὀυϊ 845 {86 πδίυγαὶ 

ὕδηςα οὗ νιϑβδί 18 βαἰὰ ἰῇ ψεῦϑα 29, “(ἢ6 
δριγ οὔτ α [οσγὰ οδπιὸ ὑροη [ορμί δὶ.» 

88. Η :»ιοῖς ἐδοηι ἤτον γοῦν.) ΤΣ Απὶ- 
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ηἡἢ, εὐόη ὈΕΠΌ οἰ68, ἀπά υπίο 
ιΟΥ, “δεῖ, ̓ ς ρ]αίη οὗ 16 νἱῃαγαγάβ, ἢ ἃ 

ὙΟΓΥ ρτεαῖ βἰδυρμίεσ. ὑΓΠυβ τῃς ςἢ}]- 
άγεη οὗ Απιπιοη ψεῖα ϑυδάμυεά δθεΐογα 
(ἢ ςΠΠ]άτγεη οὗ ἰβγδεὶ. 

234. ἴ Απά ΪΠερδίμλῃ σᾶπιε το Μ|Ζ- 
Ρεἢ υπῖο ἢϊ5 Ποιιδε, ἀπά, ὈεΠο]ά, ἢ]8 
ἀλυρῃίεγ σάπια οἷ ἴο πηεεῖ ἢ ἢ 
Οπαῦτεϊβ ἀπά ἢ ἀδηςοβ: ἀπά 8ῆς 

[τις τυῶς δίς ΟὨΪΥ Τὰ ; ΕΓ Βεβιάα ἤθῦ ἢς 
ἐξα, δὰ ΠΕΙΓΠΕΓ 80η ποῖ ἀδυρῆτζεγ. 
ἡπκίάι 45 Αμπὰά ἴἴ σᾶπης ἴο ρᾶ35, ἤθη ἢς 
ἐζάίν. ΒΔ Ἀετ, [πᾶς ἢ τεηῖ ἢ8 ο]οίμε5, ἀπά 
ἐμ" βδά, Αἶ28, πὶγ ἀδυρβτεῦ  τμοι μαβῖ 

δγουρῆς πιὲ ψοΥΥῪ ἴον, ἀπά του δτῖ 

τιοπῖῖο5 δδά, ἀου 1658, οσοσυριοὰ Ατοοῦ ἀπά 
[δε οἴδεοσ “ ο[165 δος ὈΥ̓ ἴ8ε οοδϑὶ οὔ Ασῃοῃ᾽ 
(σεῖϑε 26). Αϑ'η ἴδε σοηῇϊςοῖβ 8 [δὲ Μοδὺ- 
1ϊε5, (σδηδδηϊίοϑ, δηὰ Μιάϊδηϊίεβ (11. ἰν. νἱ].), 
ἴδε Ὀαῖτ]ε νγαβ ἴῃ [53γδε] ες [ΘΓ ΟΤΣΥ, ᾿η 861 
ἀεΐεηςς, ποῖ 'ῃ ἀξζρτγεϑϑῖνε υναγίιγο. 

ΜΙπα δ᾽... ἀπά μηίο δε ῥίαϊπ 9 δὲ 
οἰπκεγαγά!.}] ΟΥ ταῖδεσ, «πίο “δεί-Οὐγαπιέηι, 
ἴογ 1ἴ 158 οἸΑΥΥ ἃ Ῥτοροσ πᾶτε, κὸ Αθε]- Μο- 
Βοϊδη, Ανοὶ-ϑ 1 {1πὶ|, ὅκα. Μϑιππὲ δ 18 ἸἀεπΕβεὰ 
ΌΥῚ Ευδοῦϊυβ νὰ Μασηίδ, 4. τὰ} ]ε5 ἔγοπὶ 
βῦθοη, οἡ ἴδ6 τοδὰ ἴο Ἀδυῦδῃ; “4δε)» 

Οὐὑαρ»ερε 1 δὴ “4δεἰ 51 υδἰοαὰ Διηοηρϑῖ νἱῃ6- 
γλγάβ, 7 το ε85 ἔγοπιὶ ἈδΌρδὶ. 

ΞΜ] ἐδοι εον»ιε.1 866 Υἱ. 4 δηὰ ποῖο. 

«υἱῷ ὦ ὍεΥ 5Τεαὶ σαι ῥίον. 866 [Β6 8216 
ῬὮΓαβο, 1 54Π). 1ν. ζἱο. 

αὐεγε “ὠδάμεά.} 1 1ΕΓΔΙΥ, δοαυεά ἄοαυπ. 866 
ἴδιο βαγὴθ Ῥθῆγαδθο, 11}, 30; ΥἹ]1, 28 ; 1 841). ΥἹ!. 
14. 

84. Τ0 Μιπρεῤ, ὑπίο δίς δοι...1ὺ ΜΊΖΡΕΝ οὗ 
ΟἸϊελά, πβεγε Ϊερμῖ μα 8 ποτα ννῶ8. 8ὅεε 
ΧΙΟΙΙ. 

δὲ, ἀσευφδίεν εἐαριθ οἱ 10 γπεοὶ ῥδίρι.) Ὄδὲ 
Ῥτεοῖϑε ρῆγαβο οὗ 5 γονν, εογιείδ γογίδ.. ... 
20 γπεεί »Μέ, ΥΘΥ͂ΒΟ 11. 

᾿ φυὰδ εἰπδτεῖ! σπά «ὐἱ ἀαποις.} Ταβῖ 80 
[δε 5γδο 15} νγοσθθη ννεηὶ “τὰ Ὀπλῦγε]5 
δηὰ σι ἢ ἀλησθβ ἢ 10 οοἰεῦγαϊε ἴμ6 {ΠἸῸΠρἢ οἵ 
Μίοβεβ οὐεσ Ῥμαγδαοὶ; (Εχοά, χυ. 20), δηά ἰμδὲ 
οὗ 5841 δηὰ Πανὶ ἃ ονεῦ [με ΡἈ1]1σ[ης68, τ 58π|. 
ΧΥΙ]. 6, 7. 

δὲ; οὖν εὐ 4 (γε δία). ΤΈΣ βάτο οσγὰ 48 
ἷἰς υξεά οὗἁ 5Ξ22ς, Οεη. ΧΧΙϊ, 2, 12,16. [188 
ἵεπῃ οὗ εϑρεςῖίδὶ ἐπάεαστηεηῖ. 8εεὲ ογ. Υἱ. 
δ; Ζεςδ. χι;, το. Αὐοροοτγάϊηρ ἴο Ρδο Βγ- 
διας, φυοϊο ὉΥ Επυδεῦίυ8 (45 ἀδονθ), γε διά 
825 ἴδ πιρδηϊηρ οὗ οπἷν εἰίά τῇ (6 Ῥησ ηϊςίδη 
ἰδληῆγυᾶφε ; δπὰ ἴδε ΟὨΪγ δοὴ οὗ ϑαΐυγῃ, μοὶ 
Ηἰ9 ἔδῖμοσ οεσοδ ὉἘΡ ἴῃ ϑδουιῆςθ, ννὰ8 80 

οπς οὗ τῆεπι τΠδῖ ἐγοῦδ]ς πε: ογ 1 
αν ορεπεὰ ΤΩ πιο ὑπο τπε 
ΓΟΚΏ. ἀπά 1 σςλπποῖ ρὸ δδςκ. 

46 Απά 886 84]4 υπῖο Πίπι, Μν 
ἔλίμοτ, 1707 τὰου Ππαβδὲ ορεπεά τὴν 
το ὑπίο τῆς ΙΟΒΡ, ἀο ἴο πιὰ 
Δοσογαίΐϊηρ ἴο ἴπλξ ψ πο Βα ρῥτὸ- 
ςδοἀεά ουῖ οὗ ΤΥ πιοιὶ ; ἐογαϑπιις ἢ 
ἃ8 ἴῃς ΓῸΚΡ Πδῖῃ ἰδίζεη νεηρεδηςα 
ἔογ ἴῆες οὗ τῆϊπε δηθηηῖεβ, εύέη οὗ τῆς 
σΒΠ]άγεῃ οὐ Απιπιοη. 

47 Αμπά 86 5414 υπίο Πεῖ ἐδίδετ, 
ες 118 της 6 ἄοπε ἴοσγ πιε: ἰεῖ 
πια δίοης ἴνγο πηοπίῃβ, (μδῖ 1 ΠΊΔΥ ρῸ ' εὺ. κν, 
ΤΩΡ δὰ ἀοννῃ ὕροὰ ἴῃς πιουηίδίη8. ἀσιυι. 

οὩ]1οἀ. ὅεε 4130 Βοςοδμασγί δηὰ Οεβεπῖι5," Μοη. 
ῬΒαηῖς: 

δειϊδε δεγ. ἘΣΜΕΝ 8ὸ σεηάοσγεοά, ἱμβου ἢ 
τς Ηεοῦ. [45 δέν. ὦ 

86. 7ραῦυε ορεηεά »ν »ιοἱ μπίο ἐδ ]ογά, 
ὦσε ὝΒετε ἰ5. ἃ οἷοδε σεβειηδίδηςε, δοῖι ἴῃ 
(δε δοηϊπιοηΐ δηὰ ἰη [6 ννογάβ, ἴο 5. ᾿χνὶ, 
13, 14 (οῥεπεά, πλᾶυχῖη). ὍΤῆθ ὑγεςερῖ ἴη 
Νυπλ. χχχ. 2, 58, “"1ἦ ἃ τῇδῃ ΥΟΥ ἃ ΜΟΥ 
υπηΐο [86 Ποσὰ . . .. Β6 5882}} ποῖ Ὀγθᾶκ ἢΪ5 
τννοσὰ ; 6 58}8}} ἀο δοοογάϊηρ ἴο 8}} [πδΐ ὑσο- 
ςεοάδι ουἕ οὗ ἢ]5 τπιουϊμ." ΤὍῸ ἴπ6 βδᾶπλδ 
εἤοςοϊ ἰ5 ουϊ. ΧΧΙΙ, 21-21. ΕἸΧΟά. Χχ, 7 4150 
ΔΡΡΙΪε8. ἔογ ἴδ6 συ]ὲ οὗ 4 Ὀσγοκεθὴ οδῖδ ἰῷ 
[δ εἰρη οὗ Οοά, 5ὲὲ 4130 1 84π|. χῖν. 24-.45 : 
2 ϑδϊῃ. χχὶ ἱ, 2: δηα ἔοσ ἴΒ6 5δης ΠΥ αἰζδομβεά 
ἴο ἂῃ οδἷἢ ΕΥ̓͂ Βυπιδη ορίηϊοσι, δεὲ Μαδσκ νἱ. 
23.26. Ϊερμιμδῇ ννᾶ8 σιρΐ ἴῃ οί δοῖηρ ἀδ- 
ἴεστοά ἔτγοπι Κεορίηρ ἷβ νον ΟΥ̓ ἴδε 1055 δπὰ 
ΒΟΙΤΟΥ͂Ν ἴο δἰ 1561}, ᾿υδὲ 885 ΑὈΤΑΠαπὶ ννᾶ8 σὶρ μῖ 
ἴη ποῖ ψΙ ΒΠο]ΐης Εἷς 5οη, ἢΪ5 ΟὨΪΥ 802, ἔγοπὶ 
Οοά, ἤθη Τσοτησηδηάθα ἴο οΟΥ̓ΘΓ Βῖπὶ ὩΡ 845 ἃ 
Ὀυγηί-οεγίηρ. Βυῖ [ΘΡΠΒΔ} ννᾶ5 ὙΠΟΙΪΙΥ͂ 
ντοηρ ἴῃ [Πδΐ σοποερίίοη οὗὨἩὁ ἴπς σμδγαςοῖοσ οὗ 
Οοὰ νβῖςι Ἰεὰ ἴο ἢΪ5 πιδίπηρ ἴδ6 σᾶβὶὶ νονν. 
Ηδὰ Βο ἀϊδεοονογοὰ ἢ]ς ἔδίδὶ θύσοσ, δὲ νου] 
μαννα ἀοπὸ σῖσῃς ηοΐ ἴο 5120 ἰ5 μά, [δουξὰ 
(δε γυϊο οἵ πιδικίηρ δπὰ οὗὨ Ὀγοαϊκίηρ διιςἢ ἃ 
γΟΥ ψουὰ δαᾶνα γοηηδίποά, [|οβορῆι8 ννὲ]]} 
οἰλγδοίογίϑοβ [6 δβδοσίῆοθ 85 “ΠΕ ΠΟΙ δᾶποὸ- 
Εἰοποά ΕΥ̓͂ (δες Μοϑδῖς ἰᾶνν, ΠΟΥ δοςθρίδθ]ε ἴο 
Οοὰά;" 

86. ὝΠΟ ἰουςπίης διιπιιϑϑίοη οὐ Ϊερἢ.- 
{2} 8 ἀδυγῇΠίοσ 85 ἴο δῃ που 2ῦ]6 ἔδίο δον 
ον ἀδορίγοεγοοίοα δὲ (δὲ {{π|ὸῸὸ νγᾶβ [86 
μΒεδίμοη Ὡοζϊΐοη οὗ {πε Ῥγορτίει οὔ δυπιδη 
δλοσίῆος (86 Μάρθα οὐ ἴδ " Αἰοπεπιοηῖ, 1. 
ῬΡ. ΣΝ Κοησγιο κ᾿ "ΠΟ ηΙςίΔ,, ΡΡ. 315, 
334). 

Ῥνοκεεάρά ομξ 9 ἐξ »πηομ.}] Νυζη χχχ. 2: 
Ῥουῖ. χχὶϊὶ, 21. 

87. Βεαυαὶὶ νιν υἱγρίαἰ!γ.} Το Ὀεσοῦια ἃ 
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Δ ὈΕΥΨΔΙ ΤΥ ΥἹΓΡΊΠΙΥ, 1 δηὰ ΠΥ 
ἔε]Ἰοννβ. 

48 Απά δε 5.14, (ο. Απά δε 
δδηΐ ΕΓ ΑΥΑΥ 70, Ὦψο τῃοπτἢ8 : δηὰ 
8Π6 νγεπὶ νι ΠΕΓ σοιηραηίοῃβ, δηά 
Ὀεννδι θα ἢα Υἱγρίη 7 ὕροη ἴδε 
του Δ1Π8. 

490 Απά [ἴζ σλπὶθα ἴο ρ488 δὲ τῇς 
ἐπά οὗ ἴννο πιοπῖῃ8, τπδῖ δῆς γεζυγηεά 
υπῖο πεῖ ἔδῖμει, νψῆο ἀϊὰ ψῖτῃ Ποῦ 
ἀειογάϊηιρ ἴο ἢὶ5 νοῦν ψΏΙΓΝ Βα Παά 
νοννγεά : δπὰ 5η6 Κπενν ἢο πῆᾶῆ. Απά 

(Οτ, 4... Ὁ γλιϑ. ἃ ᾿συδίοπι ἴῃ [5γδε], 
40 7λαὲέ τε ἀδυρῃίειβ οὐ [ϑγδεὶ 

δον ΜΕΠΐ ΓΥΕΔΙΥ [το ἰΔπλεπὶ τπ6 ἀδιρ τεγ 
ἀἰορέ οἔ }ερβεβδι τὰς (εράϊτς ἔοι ἀδγ8 
ὉΠ ἘΓΕΟΣ 

το πὰ ἃ τῃοΐθεσ ννᾶβ (6 πὰ οὗ οχἰβίθησθ ἴῃ 
16 ποϊίοῃ οὗ Δῃ 5.261: 5}} τηδίθη, ΤῈ6 ὑγο- 
τηδλῖυσο ἀθδί οὗ θρμδΠ᾽ 85 ἀδυνμῖοσ νγὰβ 
δῦουϊ ἴο ἔγυΞίταῖο [815 οπὰ, ὌὨ5 ννᾶϑ Ώοσ 

6 ΥΟΙ15 1Π ΠΟΙ ΕΥ̓65 [ΠδΔη ἴδε δἰπιρὶς ποῦοη οὗ 
οδῖβ. ὅ1|6 258κ58, ἰβοσζείοσζο, ῸΣ ἔνγο πιοηῖϑ᾽ 

Τεβρίΐε οὗ μοῦ βεηΐθηοοθ, [πδί ἰη πὸ βοοϊυβίοῃ 
οἵ ἴῃ6 πιουπίδίη8, ἕΔΥ τοσι [86 Βδιιηίβ οὔ πιϑῃ, 
ὙΠΕΓΟ 8506 ψΟυ]α ΔΓ 6 ἴῃ ϑοιὴξ βοχί 
ἀεδά, 586 τηϊσῃξ Ὀονν 41} ΠῈΣ Ὑἱ γε ΠΥ. 

ἐξέ »ριὸ αἴομε ἑαυο νιοπίδ:. ΤῊΪϊ8 σου]ά ΟὨΪΥ͂ 
ΤΘΔη, “Οἷνε πιὸ ἃ σεβϑριία οὐ ἴννο στῃοητῃ8 
ἔτοπι ΤῊΥ͂ ϑεπίοπος οὗ ἀδαῖἢ," (οχραγε ἴδ 6 
ΒΕΟΛΙῪ ἰάἀδηίιοδ] ρἤγᾶθα σ ϑάτῃ, χί, 3. 

89. ιά «υἱῷ δὲν αεοογἀϊπρ ἰο δἰ: σοαυ. 
ΨΊΖ., οὔεγεά. δὲν τὸ 20 α δωγπὶ ογεγίπῳ (τοτῖϑα 
41). ΓΕ ψΓΠῸΣ δὐϑίδίπϑ ΤῸΠ}] το Ρᾶτ- 
Ὀου Δ  ἀοϑου ηρ 50 [ογσῖθ]α δηά δ βοσσθοηΐϊ 
ἃ ἀεεά, 

αμά “δὲ ἔπεαυ πο »ηαη.} [τ τῆς τηϊηά οὔ {π6 
ὙΙΙΟΥ, 85 Ὑγ6}} 25 [86 υἱοῖ πὶ, ΠῈΣ Υἱγρ ΠΥ 
28 Δἢ ΔρΡταυδίίοη οὗ ΒΟΥ στῦο] ἔλθ. [1 ννᾶ8 
[86 στοιηά, ἴοο, οὗ [δὶ δηηι4] ἰαπηοηίδιίοη 
ψ ἰςἢ ἰ5 τηοπίοηθα ἴῃ ΥΌγϑῈ 40 85 ἃ οι δῖοπι 
διλοης ἴμε ἀδυρηζοτβ οὗ [5186], "" ἴ86 ν᾽ γρίη8 
[δῖ ψγεσγε Βοὺ [ον β.᾽" 

40. ΤΠεΓΟ 18 πὸ Δ]]υϑοη οχίδηϊς 6]56- 
ὙΠογα ἴο (815 Δπη114] ἰαπηθηίδίίοη οὗ {Π6 υη- 
ὈπλΕὶΥ ἕδίε οὗ ερ 2 8 ἀδυριῖοσ. Βυῖζ (6 
Ῥοεῖίοδὶ ἴυγῃ οὗ [Π6 πασταῖνε βιιρρεβίβ [Πδἱ 1 
ΤΑΥ͂ Ὅς [ΔΚεὴ ΠΌΤ θοῆς δποίθῃξ βοῆς, ΔῸΣ 
(δε δηδίοσυ οἵ ᾿οθογδηβ βοὴν, ννὶς ἢ ἢδ88 
Ὡοῖ Ὀδεη ῥγεβεσνεά. Ὅλα Βογοίβηχ οὗἉ [6 ρἢ- 
{8μ2}}8 ἀδιιρῃίεν, ἴῃ ὙΠ ΠΡῚΥ οἰ νίπρ ὮΡ ΠΕΓ 
16 89 1}6 ῥγίςε οὗ Βοσ ἔδί που Β υἹΟΪΟΥΣΥ͂ δηὰ ΠΟΥ 
ΠΟΥ Β ἔγεθάοπι, νγ88 ἀου [1658 ομα σδι1ι56 
οὗ 115 σταίοξα! σοπηπιοπιογδίίοη, πὶ ἢ νγοηΐ 
Ββαηά ἴῃ παπᾶ ψ ἢ ἴδ6 τεςοϊ]οοῖου οὔ 1δοὶσ 
Ετεδῖ ΥἱοϊοσΥ οὐοῦ ἴδ6 οἈΠ]Π το οὗ Ασηπιοῃ. 

ΌΡ ΟΒ 5. ΧΙ. ΧΙ]. [ν. 38---2. 

ΓΗΑΡΤῈΒΚΒ ΧΗ. 
1 72 Ξάγαϊλεξε:, σμαν εἰ έμρ εὐ σεῤλίλαλ, 
αμα ἀἐεεγμφα ὧν δλέῤῥοξέλ, αγε εἰαΐ» ὃν ἐδέ 
Ο μασι ες. ἡ ϑεῤρλέλαλ ἀἰείλ. 8 7όζα», τυλσ 
ἀαά ἐλέγίν σομὲ ἀπά ἐλέγίν ἀαερλίεγε, τι ἀπά 
Ἐἴρη, 1 αμπα «δά, τοάο λαά γογίν 20»: 
αμα “λέγίν πεῤάξιυς, μεαρεαά 7ςγαεὶ, 

Ἄς τ(ῃ6 ππθη οὗ Ἐρβγαίπι ἴρα- ἢ Βεὺ, 
τπεγαά τῃθπλβεῖνεβ τορεῖμεσ, ΔΠα εαὐά. 

ννεηῖ πογίηνναγά, δηὰ ϑαϊά ὑπο Ϊερἢ- 
τλῆ, ὙνΒεγείογε ρδβϑεάβς που ονεῦ 
ῖο ἤρῃς δραίπβὲ τῆ6 ομ]άτεη οὗ 
Αἰηπῖοπ, δηά ἀϊάβε ποῖ οὶ] υβ8 ἴο 
δο ψι τῆεο ὶ γε ψν}}} δυγῃ τῆΐϊης 
ἤουδα ὕροη πες νὰ ἢτεα. 

2 Απά Ϊερβμδῃ 8414 υηΐο πη. 
Ι δῃὰ γΥ ρεορὶβ ψεῦε δῖ ρτεδῖ β3{{|ξπ 
νὰ τῆς ΤὨΠ]άγοη οὗ Απιπιοη ; δηά 

ΟΘΗΑΡ. ΧΙ. 1. σαίδεγεά ἐδεγηείωει ἱοσεῖδεγ. 
Γι ΛΈοΓΑΙγ, “ψεγὸ ολ]}] δὰ τορεῖδεγ." εγοπιθ 
ΒρΟΔ 5 ΟὗἉ ἰζ 85 ἃ ζυὐταυ]τυουβ, 56 1 1ο11}5 Δ55ετ"- 
δίαρε. Βιυΐ 566 [86 86 ῬΉΓΑβ6, ΥἹἹ. 23, 24 ; 
κα, τῇ, 

πογίδευαγά. ἴῃ οτάεγ ἴο οσοβ88 ἴδε ἰογάδῃ 
ἔοσ5 Ὧδᾶσ ϑιυσοοίῖβ. 

Ἐβεγεζογε ῥα“εἀπε ἰδοι οὐ. . .. ἀπά 
ἀϊάε: κοί εα]] ως ] (Οοπίρασγο ἴδε 51:Π}1}} 87 σΟΠ1- 
Ρἰδίηξ οὗ τς Ἐρβσαίγηεβ ἴο ΟἸάεδοη, ΥἹ111. 1, 
Ὑ ΒΘΩ 8 Οἷν}] νγὰσ νγ88 ΟἹΪΥ δνοϊἀδὰ Ὁγ Οἱ ἀθου β 
86 δηά ρμαϊσγϊοϊίς πιοάετγδίίοη, ἰὉ. ψεῦβα 3. 
ΤΙΣ ονογθοδυίηρ ῥγάς οὗ Ερδγαδιπὶ σοπλεβ οὐ 
ἴῃ θοῖδ. Οὐσσυγσοηςεβ, 848 αἰδοὸ ἰῇ |0 583. ΧΥΪϊ. 
14-.“18. 

«ὐε «υἱϊ] δωγν ἐδὶπο δος ρος ἐδεε ουἱὴῤ γε. 
(οπῖραγα ἴδε ἤθγος ἴγοδῖ οὗ ἴδε ἢ} 5[1η68 
ἴο δ4η850} 8 υἱΐε, χίν. 15, δηα [86 γεῖ ἤδσοογ 
οχοουζίοη, χΥν. 6. Βυγηϊηρ ἀρΡΘΑΙΒ 8485 ἃ τηοᾶθ 
οὗἁ σδρίῖδ] ρῥιυιηϑῃγηθηΐ ἰῇ δ. ΧΧΧΡΙ!. 24; 
ΟΒἘ. Ὑ]]. 25, Δηἀ 848 ἃ τηοάς οὗ ἀεβρεσγαῖς ννᾶγ- 

ν {08}... ν]1}. 8, το ; [υᾶγ65 1. 8: Χχ. 48, ἄζε. 

Ὡ. 1 ακπά νι» ῥεοῤί..}) ϑ8εὲ οἷ. 1. 1, 3,) ἀπά 
θοῖονν γϑῦβο 5. 

«υδὲκ 1 εαἰϊεά γοι͵) Φ.ἢ ἸΠ5 εἰγουπι- 
βίδηῃςς 5 ποΐ σγεϊαϊθα ἰπ ἴθ πιδίη Παγγαῖνθ. 
1 ἰ5 ᾿Κογ ἴο βανα οσουγτοά με [ἐρΈΒ88 
τ 25 ἢγβί σμόβεη ἰθδάθσ ὈΥ (6 ΟἸ]εδαϊ68, αηά 
θη ἘΡδταῖη σνουά Ῥγο Δ ΟΪΥ ἰξῆοστε 858 
Ργοϊεηβίοηβ. [{ ΠΊΑΥ ἤᾶνε θθθη 5 πλ} ΠΔηΘΟΥ ΒΥ 
ὙΠ 15 ΘΙ ΔΒΘΥ ἴο ἴδε Κίηρ οὗ ἴδε Απὶ- 
Τ ΟΠ 68, ΟΥ, 858 15, ΡΟ 205, γοῖ τῦογο ργοῦδαῦϊο, 
{Π|6 Δρρὶ!οδίίοη ἴο ΕΡἤγαῖπι ἔοσ Βεῖρ ννὰ8 Ὀ6- 
ἔοτε ᾿ορμ πα νγα8 σβόβθη σδρίδίη, δηὰ ἔπε 1 
οἰ] γου " 15 βϑροίκδῃ ἴῃ ἴμ6 βεσϑοῃ οὗ Οἰϊεδλά, 
ἦ. 6.., ἴὠῃε. ΟἹ οδά 68. 

38. 7125| »ιν ΠΣ ἐπ γῖν δαπά..) Οοτωραγο 
[86 ἜΧΔΟΙΪΥ 5: Π|}|82. ι.56ὲ οὗἉ ἴ86 ρῇγαβο ἴῃ 1: 58Π). 
ΧΙΧ, 5; ΧΧΥΪΙ, 21. [{ ΕΧρΓοβ5856ε5 ἴ6 υἱπηοϑῖ 



ν. 3-.} 

Ὑδεπ 1 ολ]]εἀ γου, γε ἀεἰϊνετεὰ της 
μοῖ ουζΪ οὗ {Πεῖὶγ Πληάϑ. 

3 Απά νῆεη 1 8 (Πᾶῖ γε ἀε- 
Ἰινεγθά σις ποῖ, ἱ ρυῖ τὴν ἢ ἴῃ ΠῚῪ 
βδηάβ, δηά ραβϑϑεὰ ονεῦ δρδίηϑ τῇ6 
οἢ]άγεη οὗ Απηπιοη, δπὰ τῆς [ΚΡ 
ἀε!!νεγεά τῆδπὶ ἱπῖο ΠΥ παπὰ : ψῃεγο- 
ἴογα ἴδῃ ἅτε γε σοπα ὉΡ υὑπηΐο πιὲ 
ἐ}15 ἀλγ, ἴο βρδι δρδϊηϑβῖ πε ὶ 
4 Ἰδεη Ϊερμίμαῃ ραιμεγεὰ ἴορο- 

{ΕΓ 411 τε τθη οἷ ΟἸ]εαά, δπά 
ἔουρῆς σι Ἐρηγαίπι : δηά τῆς τηβη 
οὐ (Υ]εδά ξΞιποῖς Ερῆγαδίπι, Ὀεοδιιβα 
ΠΥ 5414, Ὑε (]εδάϊτεβ αγο διριεῖνεβ 
οἔ Ερηγαῖπι δπιοηρ τῆς ἘΡἢΓαϊ πλζ68, 
απά ἀταοηρ ἴῃς Μδηδϑϑβίϊεϑβ. 

ΨΦΌΏσΒ5. ΧΙ... ; 

ς Απά τἢς (ΟἸεδά 68 ἐοοῖς τῆς ρΡΔ5- 
δᾶρε8 οὗ [ογάδη Ὀείοτε (ες Ἐρῆγαιπι- 
ἴϊε5: δηά ἰξ νγᾶβ :0. ἴης ἤδη τΠο86 
ἘρΆἨγαίπλὶῖεβ νυν ιςἢ νγεῦα δϑολρεά διά, 
[εἰ πα ρὸ ονεγ; παῖ ἴῃς πιεη οὗ 
ΟἸἸεδά ςαιὰ υπῖο ἢϊπι, “γέ ἴοι λῃ 
Ἐρἢγαϊπιτεὶ [ΙΕ ε 8αά, Ναγ ; 

6 ἼΠεη 84] 4 {ΠῸΥ ὑηΐο Ἀϊΐπι, ΘΔ 
πον δΒΙΌΟΪεΙ. : δηά ἢς 58δἰά 51Ὁ- 
Ὀοϊεῖῃ : ἔογ ἢ ἼουἹά ποῖ ἔγδπιες ἴο 
ΡΙοποῦησα 29 γρῃῖ. Ἴδη {πε γ ἴοοκ 
ἢϊπι, ΔΠα 8[ενν ἢϊπὶ δὲ τΠ6 ρδβϑᾶρεβ οὗ 
]ογάδη : δηά πεσε [6}} δὲ τἢδι εἶπα 
οὗ τῆς ΕΡΒγδιπλῖοεβ ἰΟΓῪ δἀηὰ ἔνο 
τῃουβαηά. 

7 Απὰ Ϊερμέδδῃ Ἰυάρεά ἴβϑγλεὶ 81Χ 

ΡΟΘΒΌ]6 σὶϑὶς, ΚπουΣ}} ἱπουγτοά, ϑ8ες6 4͵50 
]οῦ χιϊ, τ4; 8. οχῖίχ. τος. ᾿πϑοίιοδὰ οὔ ΥῈ 
ἐείξυεγεα »πὸ ποί, ἴς Ἡεῦτοεν 849, “ἼΒου ἀθ- 
Ἰἱνοσοᾶδιὶ τ ποῖ," ρεγϑοηϊγίηρ ἘΡὨΓΑΙΠ,. 
δὸ ἴῃ [ἐρδλδ 8,1 ῥυΐ »ιν ᾿ζ7, ἄχςε., 1 ρας: 
ΟΕ. . . ἐπίο ΜΥ . “πίο ΜΕ, 1΄ο βρδὲ 
ἀσαΐμ ΜΕ, ἴδεγα 15 [Π6 54Π1|6 ρουϑοῃι βοδ  Οἢ 
οὗ [6 ΟἸεδάϊιε5, 85, ἱπάθεά, 15 ἱπά!ςδίθα ἰη 
ΥΕΓΞα 2. 

«υδεγεΐογε ἐδέπ, ὦ ὙὝΒΕΓΕ 15 ἃ 8ἰπ}} 
ἴυχῃ οὗ (πουσης δηὰ ρῆγαϑα ἴῃ Ϊερη τ 8δ᾽8 
ἀεοίεποες πόγὸ ἴο [δῖ ἴῃ 818 τηθβϑβαρὲ ἴο ἴδ6 
Ἰήηρ οὗ Ασυγλοῃ, χὶ. 26, 27, ὅζο. 

4. {2εη τ ἐοῤῥῳ ξαϊδεγεά ἐοσείδεγ, 49". 
ἐρΒῖθδη ἀουδί]ε588 πδὰ σγοδί Ῥγονοοδίίςοῃ, 

δυῖ δε ἤεγοθηθβ8 οὗ μῖ5 ομβδγαςῖεγ ἰβ ἀρραγεηΐ 
ἴη [ἢϊ5 ἱπίοσποςοίηθ αἰνὶ νγᾶσ, το “ἃ 808 
ΔΗΎΓΟΥ " τηϊσΐ ΡΟΥΠΔΡ5 δᾶνα ἀνογίοα, 

δεεσισε ἐδεγ “αἱά, Υε Οἰεαάίε:, 62 ΤῊ 8 
Ῥάδδδρε 15 Ἔχίγο ΠΊΕἾΥ οὔϑοισο, ἀπά σοπηπιοη- 
ἰλῖογβ οὐ στ Ὑ]ἹΕἾΥ 1η τοηάεσγίης δηὰ [ηἴοῦ- 
Ριεῦης τ ὙΠ6 τηοϑβὲ στδιηγηδί δ! } Υ σοστεςΐ 
ἃηὰ πδῖίυγαὶ τεηάογίηρ οΥ̓͂ ([μ]8 ἀπὰ ἴδε ἔνο 
[ο ]οννίης τοῦϑεβ 15 ἃ9 ἐΟ ΠΟΥ :--- 12ε »πέν Οὗ 
Οραά «“»ιοῖς Ἐρῥτγαΐν»ι, ζογ 1δεγ (ἰς ΟἸεδαϊ(ε5) 
αἰ, ἴο ἂτὸ 189 ζΖυρίεἰτοα οὗ ἘΡΕσαὶσι, 
(Οἱϊοαὰ 1195 Ὀοΐψοου ἘΡΒσαὶὰ δηὰ 
Με δδδΟΣ; δοὰ Θἱ]οδὰ τοοῖκ [πο ζοχὰδ 
ΟὗὍἩ ΠΖοσᾶδιηι Ῥ67ζοσο ἘΡΒσαΐ, δὰ ἐΐ σ6 19 
ἴο 8885, ΒΟΟΣ [80 ζυρὶτἰνγο8 οὗ ἘΡΈΣαὶ τα 
βαϊὶὰ 1οῖ τὸ Ῥ888 ΟΥ̓ΘΣ, δι ὰ {80 Οἱ106ἀ- 
δτϊο58 δεκοὰ πὲπι, δ ἴδοι δὴ ἘΡὈσΣαὶ- 
πὶῖ, δὰ Βο δοὝονυνοσθὰ Κοὸ (δβορίηρ ἴο 
δε Ἰεῖ ρα95), Τμοὰ (ἐδε Οἰεαά!ε4) βαϊὰ ἴο 
δίτι “αν διριῤδοίειδ, ἄς. 80 1ᾺΘΥ (πε ΟἸϊοδά- 
1165) ΔΊ ον ἔβοσα δί ἴ8ο ζοσὰδ οὗ Ζοσὰδπ᾽". 
ΑΙ! ταὶ 15 ἱποϊυάοὰ ἴῃ 16 ραγθη 68,5 15 ὁχσ 
Ῥίλπδίοσγ οὔ με ὑγιεῖ βἰδίεπηεης Τ ΒΟΥ 5πιοῖς. 

διά, Υὸ ᾶἅγὸ ἴπὸ διρινοβ οὗ 
Ὁ 15 ἴο ΒΑΥ, ἰη δρὶϊ οὗ {μεσ 

ἀεηΐδὶ 18ΒΕῪ δϑοοσίδλιποαά (μδὲ πε ψψεσε [86 

ιχινοϑ οὗἁὨ ΕΡσαὶπι, ἀπ 80 οἰζθουϑὶν 5]δυ ἢ» 
ἰεγοά ποτὰ ἤδη (ΠΟΥ ἐπἀολνουγοά ἴο τεΐυ τη 
ἴο {πεῖ ον σΟΌΠΙΣΥ ἰγουρὰ ΟἸοδά, ΤῊ 
Ρατί οὗ ΟἸ]οδά, σβεσο ἴδε ἔοσ 8 ὑγεσα, οἰθασὶῪ 
ννγ88 ἢοῖ ἰῃ Μδηδϑβϑοῖ, θυῖ ἰη Οδά., Το ψοσγάὰ 
ἴῃ ψεσβα 6, τοηάογεά οἦξευ, ἱπιρ]165 εἰσι διογίας 
ἴῃ ςο]ά Ὀἱοοά, ποῖ ΚΙ] ἰῃ θεαῖς, 86ς [ογϑη. 
Χχχῖχ, 6. [ἴΐ 15 {86 ὈΤΟΡΟΙ ᾿νογὰ ἴοσ βἰδγίην 
ΔΠΙ 1415 ἴον βδοσῆςθ. [{15 ἃ σοποϊυϑῖνα οὐΪες- 
ὕοη ἴο ἴδε Α. Ὗ. [Πλῖ ἴῃ νεσβε 4 ἐδ βισίηνυες οΥΓ 
ἙἘρῥδυαὶρε τΩθ8ῃ5 ἴῃς ΟἸοδά!πε5, δηά ἴῃ γεῦβο ς 
[δες ἰάοπεςδὶ ρῆγαϑθε (τεπάεγοά ἐδους Εῤῥγαω» 
»η1165 αυδίοδ τὐεῦο ἐπεαβεα) ταθϑῃ5 ἴμ6 ΕΡὮγα;» 
τηϊϊο8, Βεϑίθβ [δὲ ποτα 18 ΔΡΡΑΥΘΠΕΥ ΠῸ 
86η86 ἴῃ ΟΔΙ Πρ τς ΟἸελάϊε8 Μμεσίϊυα Ὁ 
Ἐρδναίρη, πἢὸσ ἀά ἴῃς Οἰοδάϊίεθ δἰδὺ ἴδε 
ἘΡἨ γαίῃ ο5 ἔοσ ἃ ψοσά, δυιῖ Ὀοοδιβο ΠΟῪ μδὰ 
ἰηγαάεά με ῚΓ σΟΌΠΌΥ. 

6. δι» ποτυ δίιῤῥοίεί δ; απά δὲ ταἱά δἰδόο- 
ἰε: 8.) ΤΤἷ5 18 ἃ ουγίουβ ἰηδίδῃος οὗ αἰδ]οςς 
ἀϊδεγοηςς οὗ ῥγοπυποίϊδίίοη δεϊνεεῃ ἴπς Εδϑῖ 
δηὰ ννεβὶ Ϊ]οσάδηϊς ἴπ|ῦε8. [ἴ 15 δὴ εὐἱἄθπορ 
οἵ {πε βουπά «ὁ μανϊης Ραϑϑϑὰ ἰηἴΐο (δ Ηῦτενν 
ἔτοτῃ ἴπς Εαϑδὶ οὗ [ογάδῃ, ροβϑι ΟΪΥ ἴτοπὶ 1} 6 
Αγσδθίδηβ, ἢ νβοπὶ ἴΠ6 βου πη 15 ΠΟΙ ΠΊΟΩ ; 
αἱ Ἰελϑὶ 1ἢ ψψὸ ϑῦρροβε ἴδε ΕΡ ἢ γα }|ς ΡΓΟΏ ἢ" 
αἰδέοη ἴο δ6 [Πδῖ οὗ ἴδ πῖπε δηὰ ἃ δα]ζ 1068. 
ΎΒΘ ὁ ΠΙΔΥ πᾶνα ὈδθΏ 48 ἱπηροβϑῖῦ]6 ἴῸΓ δῆ 
ἘΡΒγαδίπιῖζε ἴο ργοπουηοε, 85 2ὁ 15 ἴο ἃ ἔσθ ΠΟ ἢ- 
ήδη. ϑ Ὁ θο οὶ τλθδη8 Ὀοῖ Δη εαγ οὗ ᾿ΟΤΏ, 
δηὰ αἷϑο ἃ «γεαρι. ἔἘογίγοίαυο ἐδοισαπά; ἃ 
ἴαγρο ηυπιδεγ ! Βαυῖΐ [ἴ ᾿ποϊυάθ8 [Πς 5ἰδίη ἴῃ 
Ὀδ6 ἀπά {Βοϑς6 Κι]]εὰ αἵ [86 ξογάβ. Ῥοϑυδδ 
ἴοο, ἰξ ἰ5 (ἢ6 ψ8Ο]6 ἡυσπιῦοσ οὗ [ὴ6 ΕΡΗγδίσηο 
ΔΥΤΩΥ͂ ΒΙΓὮ ογοσϑοὰ οὐὰσ ἴο δίίδοκ ερῃίμδῆ, 
Δηα ψδ1οΒ νγὰ8 γουϊοὰ ΜΓ χτοδὶ βἰδυρ ἴον. 
866 ἰν. 16. 

7. ὑωῤδιδαῦ ἡμάςε Ἰεγαοὶ.] ἨΦ ἰβ μετὲ εχ- 
ῬΓΕΒΘΙΥ σεςκοποὰ δθοης ἴδ6 1υάρε8, ἃ5 ΟΥ̓ ἱπ)- 
Ρἰοδίίοη μῈ νγᾶβ δῖ χὶ. 29ςΦ. [ἴ 18 ᾿ἰκοὶγ παῖ 
ἢ15 δ που επιγαοθὰ 411 [ϑγαοὶ δϊοσ ἴδῃς 
βυδ) υχαίοη οὗ [με ΕΡἈγαϊπιιῖς8. 

87 



188 σΦΌῦ ΟΕ 5. 

γελῖβι ὙΠεη ἀϊεά Ϊερμίθδῃ ἐπε 
ΟἸΙεδάϊεθ., ἀπά νναβ δυτγίεά ἱπ ὁπό οὗ 
[πε οἰτἰε8 οὗ (ὐΠ]εδά. 

8 ἢ Απὰά δἤετ ἢἰπι [ΌΖδη οἵ Βειἢ- 
ἰεμδπὶ ᾿υάρεὰ Ικγδεὶ. 

9 Απά δε μὰ {ῆ1ΓΥ 80η8. δηά 
ΠῚΓῪ ἀδυρβίογβ, τυΐσηι ἢ βεπΐὶ Δργοδά, 
πὰ τοοῖς ἴῃ {ΠΙΓῪ ἀδιρηζετβ ἴτοπὶ 
αὐτοδά ἔογ ἢἷβ ϑοῆ8. Απά ες ᾿υάρεά 
ἰϑγδαὶ ϑβδενθη γεᾶγβ.. 

Ιο ἼΒοη ἀϊεὰ [ΙΌὉΖαη, ἀπά ννᾶ8 
δυγιεά δὲ Βειἢ-ἰ βῆ θη. 

ιι ἢ Απὰ δῆογ πὶ ΕἸοη, ἃ Ζεδιι- 
ἰοηῖτα, Ἰπάρεα [βγδδὶ; ἂδηά ἢς Ἰυάροά 
ἰβγδβὶ ἴξη γεᾶγβ. 

12 Απά ΕἸοη τῆς Ζεδυϊοηϊίε ἀϊεά, 
ἃηὰ ννὰϑ δυγοά πῃ Αἰαίοη ἴῃ τῆς 
σου ΠΕΥ οἵ Ζεδυϊυπ. 

᾿,; Χ2 ΔΑπὰά δῆες πἰπὶ Αθάοῃ (δες 

“εῤῥιῥαῦ ἐδὲ Οἰεαά 4.1 866 χὶ, 1. 
υα: δωγίοά ἐπ ομδ 9 ἐδε οἰδέες οΥΓ Οἰδεαά. 

Ἡοεῦτον, ἐπ ἐδὲ οὐϊσσ. ΤῊΘ Ἀν ϑλμς μὰν αν 
]εσζοπιο, δηά [οβορδυ5, δὰ ἴδε γθσΥ Ῥγοῦδῦϊο 
τολαϊηρ (Ἶ ἴοσ "ν) δὲς εἰ, τηϑθδηίϊηρ ΜΙΖΡδῆ. 
]οβερδυβ γίνεϑ [πε πᾶπιὸ οὗἉ ἴπ6 οἰ Υ, 48 δεῦξο, 
ῬΟ5510]Υ ἃ ςοστρίίοη οὗ ΜΊΖραΝ (Μαβρμδίδε). 
ἴϊ ἰῖ5 ἴῃς ΑΥ̓͂ οὗ ἴδε δυῖδοσ ἴο πιεπίίοῃ ἴδε 
Ὀυγί] -ὈΪΔςε5 οὗ 6 ᾿υάρο68, οἰ. 11. 9; Υἱ]}. 22; 
Χ, 2, 5; ΧΙ, 1Ο, 12, 15; ΧΥΪ, 321. ὙΠΟ ὈυΣΙΔ]- 
Ῥίλςεβ οὐὁἩ Οἰβηϊοὶ, ἘΒυά, δηὰ Βαγακ, ΨΟσὸ 
ῬΤΟΌΔΟΪ ποῖ Κηονσι, 88 {ΒΕΥ ἅγὰ ποῖ τηθῃ- 
Εἰοπθά. δεὲ 4150 1 84Π). ΧΧΥ. 1; χχχὶ. 13; 
1 Κίῃρβ ἰ1, το; Χί. 43, ὅζο. 

8. Ἰόκαη 97 Βειδίεδερι. ϑοηγθ Βανὸ ἔδηςϊθά 
πἰπι ἴῃ6 58π|Ὲ 85 ΒοδΖ (Εγ} 1, τ, ἄζο.), ἔτοπὶ 
ἴδε τοβεη ίδηςε οὗἩ [86 ἤδπηθ, δηὰ ἰάθη ΠΥ οὗ 
5 ΟἿ. |Οβθρλι8 ἀβϑυτηθβ, Ργοῦ Ὁ] 1} 
ἡυδίςς, (δι Βοι]οΒοπ.- δ 15 ΒΟΓο τηθδηΐ, 
ΟἸΒοΓβ, ἔτοπι ἢδ Ἰυχίδ- ροβι! οη οὗ ΕἸοη ἴ86 
Ζοδυϊοηϊΐε, απἀογβίδηἀ Βοι]θοτα ἴῃ ἴμ6 (σῖδ 
οἵ Ζεδυΐοη ([ο5Ἀ. χίχ. 15). Ετοτῃ ἴδε τηθη- 
οη οὗ διὶ8. ΤΕΥ 5οὴ8 δηὰ τὨἸ ΣῪ ἀδιρ ΒίοΓβ, 
ΓΟ ΠΊΔΥ ἰπέοσ ἰΠδί 6, αηά Αϑάοῃ δῇοσ πϊτι, 
Κορῖ δὴ δἰπιοϑῖ σογαὶ οἴδῖθβ. ἄορ. 2 Κίηρβ 
ΧΙ; 70. ν|}}. 30, ἄζε. 

11. 44 Ζεδιδοπλιε.}) Ὅῆδ {ἴδε οὗ Ζεδυΐϊοη 
διδὰ ϑβονγῃ 115 ὈΓΑΥΘΓΥ, ραϊγοἴίϑηι, δηά ὕγον- 
635 ἴῃ ἴδια {{π|6 οὗ Βαγαῖ, οἷ, ἱν. 1οὸ;; υ. 18. 

19. “αἰοκ.] Νοῖ [6 ΑἸαΐοῃ οὗ Ϊοϑβῆ. χ. 
12; ΧΙ͂Χ. 42: [υᾶρ. 1. 35, ἄζο., ἰῃ ἴδε Ὀογάοῦ 
οὗ ἤδη δηὰ Εριγαίηι, Ὀυΐ ἃ ρίαοε ἰὴ ἴδ {Πδ6 
οὗ Ζοδυϊοη, ποῖ οἰβοννῆοσο τηθηοπρά, δηὰ 
ῬΓΟΌΔΟΌΪΝ ἰακιηρς [15 παπὶὲὸ ἴἔγοπι Εἴοη, 6 
ἘΑΓΉΟΥ ΟΣ ΟἾΝΟΣ οὗ. [ἢ Ηρῦγον [Π6 Πδηγ65 
ἰοῦ δῃηὰ “᾽αίοη, νυϊϊβουῖ σόννοὶ ροϊηῖβ, γε 
ἰάἀσπΈςὶ, 

ΧΙ]. Χ]ΙΠ]. [ν. 8---:. 

80η οἵ ΗἸ]]εἰ, 4 Ριγδίμοηῖϊίς, ᾿υάρεά 
ϑγδεὶ. 

14 Απά δε δά ἔογΥ ὅ8οη8 δπά 
ταῖν ἵπερδεννθ, ἴῃδὶ στοάς οἡ τἄγεε- ἢ Ηρ. 
βοοῖα ἂηά ἴεῃ 4855 Ἂοἱῖβ: δηά ἢς 
Ἰυάρεά Ιβγαε] εἰρῃξς γελγϑ. 

Ις Απάὰ Αδάοῃ {δε 5οη οὗ ΗἸ]]ε] 
τῆς Ριγαιῃοηΐϊίε ἀϊδά, δηά νγᾶβ δυγιεὰ 
ἴῃ Ριγαῖβοη ἰῃ πε ἰαπά οὗ Εἰ ρηγαίπι, 
ἴῃ ἴῃς πιουηΐ οὗ τ[Π6 Απιλίεκιίαβ. 

ΟΗΑΡΤῈΝΚΝ ΧΠΙ. 
1 7 γαεί ἐξ ἐπ ἐδε λα»α ο7 ἐλε Ῥλίϊιίμσι. 2 9435» 

αηρεὶ αῤῥεαγείά ἰο αμοαλ": τοῦ. 8 744 
αηρεὶ ἀῤῥεαγολ ἰσ Μίαποαδ. τῷ ίάαμοαλ᾽: 
σαογίβεε, τυλεγεὖν ἐδε ἀγιρεὶ ὃς ἀῤεσυεγαά. 24 ἴ Ἠεῦ. 
«δαηηο» ἐξ δον. . προήβα ἐς 

ΝῺ τῆς Το] άγθη οὐ 1βςγδαὶ 14 14 ἃς. 
. ἀπο στὸ ἐττος εἷι. 2. τ᾿. 

Εν} ἀρδίῃ ἱπ τς 5'ρῃξς οὐ τἢς ἃ 3. 18 
ΠΟᾺΡ ; δπά τῆς ΓῸΚΡ ἀεἰϊνετεὰ τηεπὶ ᾧ το" 

18. “ϑάοπ, α Ῥίγαΐδοπὶ!..)ὺ Ἐξ ννα5, ἴσο - 
ἔογο, δὴ ΕΡΉγαϊπῖθ. Κνε τοδά, τ (ἢγσ. χχνυΐ!. 
14. ἴῃδλί “ Βεηδίδῃ, (ες Ριγαϊβοπιῖθ, ννα5 οἵ ἴῃ 6 
Ομ] άγοη οὗ ΕΡἤγαι τη : δηά ἴῃ γεῦϑθε 15 οὗ [15 
εοδδλρίοσ τμαΐ “ Ριγαϊΐδοη νγαϑ8 ἴῃ ἴπ6 ἰδηά οὗ 
ἘΡΒγαῖτη." [15 πᾶπὶθ 511}} ἸἰῆροΓβ 1 ἔεγαίαϑ 
(πιεηποηθὰ 4150 ἴῃ ἴδε τῇ ἘΕΓ ΟΣ, 51Χ 
ΤᾺ116ε8 ννεδὶ οὗ δβἊςδεπὶ (οὐ η5. " Β. Ἀ.᾽ υἱ. 
134). ῬΒαγδίδοηὶ νν88 οὔθ οὗ [86 βίγσοῃρ οἰ [168 
ἴῃ [υάε8, Ἰογε πε ὍΥ Βαςοοδίάες, σ Μᾶδςς. ᾿ἴχ, 
50. 

16. 7κ|1δὲ νιοικέ 97 δὲ «ἱριαίεξίίε..} Τὶ 15 
ποῖ Κηοννῃ νμαῖ χζάγο {158 πάσης ἴο ἃ τηοιῆ- 
(Δἴῃ ΟΣ τηοιιηίδίηοιβ ἀϊϑίσγιςς ἴῃ ΕΡῃ γαῖα. [ἢ 
ΤΩΔΥ͂ Βᾶαγα ὈΘΘῺ Δ ΘΑΓΪΥ δε: ]οσηθηΐ οὗ Απλ4]6- 
68, ΟΥ ἃ ἰαίογ ἰηνδϑίοη (1}]. 13; Υἱ. 3), ΟΣ 
ΒΟΙΏΘ ΥἹΟΙΟΣΥ ψαϊηοά. ΟΥ̓ βοὴ (Δῆεσ (δς 
ΔΏΔΙΟΣΥ οὔτε Κοοκ Οτοῦ, δηά 86 νυϊῃοργεϑβ 
οὗ Ζεοῦ, Υἱῖ. 25). Βιυΐῇ Ιἴ Ἔχρ δίηβ οἷ. ν᾿. 14. 
ΤΒο {ννεηϊγαῆνα ἐἐδαληι ΔΡΡΑΓΟΠΓΙΥ ςοπϑεοσυνο 
οὔδ8, οοσυρίεά ὈΥ̓ ἴδε 7υάρεβρ οὗ [ὈΖδῃ, 
Ε]οῦ, δηὰ Αδάοῃ, 8εεπὶ ἴο πᾶνε Ὀδθθῆ ΥὙΟΣῪ 
ὈΠΟΥΘΩ ὮΙ] δηὰ ῥγοβρεσζοιϑ, δίηςε ἴδε ΟἿΥ 
τοοοσγάὰ οὔ Βοπὶ, ργεβϑεσυεδα ἴῃ ἴῃ} δΔηη4]5 οὔ {Βεὶσ 
ΠΟΙΠΙΓΤΥ, σοϊδίεϑ ἴο πε Πουτβιίηρ ἔΔπ|}}168 ἀπά 
ῬεδΟΘ] πηδσηϊοθηςς οἵ ἴννο οὗ [86 Ὠυμιροσ. 

ΟΗΑΡΞΒ. ΧΙΠΠ.-ΧΥΙ. ὙΠ Ι5ΙΟΤΥ οὗἁ δδτ)" 
δο0ῃ, Ργεΐβοθὰ ὉΥ 

1. ὝΠΟ ΒΆΠπ|6 ΤΌΣΠΊιἾα 88 ἰϊ. ΣΣ : 111. 7. ἵν. 
τς Ὑ᾽ΟΙ; Χ. 6, ΥἱΖ. ἐδὲ εράγεη 97 Τεγαεὶ ἀϊά 
ευὴ ἐπ ἰδὲ σισδὲ οΥΓ δὲ Ζογά, 1. 6. τοϊλρϑοὰ 1ηΐο 
ἸΔοϊ συ. 

ἐδε ῥδακά 9 1δε Ῥριαεπε.} ΤῊΣ ῬΆΠΙ ΒΕ 165 
ἢᾶνθ Ὀθθη στῃθη!οηδα 48 ΟΡΌΓΘΒΒΟΙΒ οὗ 15γαοὶ 
δῇ 111..21, δηά χ, 7, 11, δηά [6 15γδθ} 6 νου - 
8810 οὗ [Μ6 ροάϑ οὗ [6 ΡΠ 565 15 βδροκθη οὗ 



ὁ ΝΩ;. 6. 
2, 3. 

ς Νυςσ,. 6. 
-. 
1 ὅΔπι|. σ. 

γ. 2-.] 

ἱπίο τς παπά οὗὨ τὰς ΡΠ ἰδε 65 ἔΌΓΥ 
γεᾶγϑβ. 

2 “ Απά {δεῖ νγᾶϑ ἃ σεγίδ! ἢ πΊδῃ 
οὗ Ζοτγδῆ, οἵ τῆς ἔδπιν οὗ τῆς Ὠδη- 
ἰϊ68, ὑνἤοβε ἡληια τοῖς Μδποδῇ ; δηὰ 
ἢ15 νῖξε τοῖς δάγίεη, δηά θάᾶγε τοί. 

2 Απάὰ τἢς δηρεὶ οὔ ἴῃς [ῸΚΡ 
Δρροαγεὰ υηΐο πε ψοπιδῃ, δηὰ 8αϊά 
ὑπο Πεῦ, Βεβοϊά πον, ἴδοι ἀγέ 
Ὀάτγθη, δηὰ δελγεδὲ ποῖ : δυῖ ἴδοι 
802]: σοηςεῖνε, ἀπά δεᾶγ ἃ 80ῃ. 

4 Νον τῃεγείοσγε δενναγα, 1 ΡΓΔΥῪ 
τες, δὰ δάγιηκ ποῖ νης Πού βίγοηρ 
ἀτίηκ, δηά εατ ποῖ ΔΠΥ͂ ὑἀποίθδη ἐλέη: 

ς ἔσγ, Ἶο, ἴπου 8ῃαἷς οοηοεῖνε, πὰ 
ὉΘΔΓ ἃ 80η ; ἀπά “πο ΓΆΖΟΓ 3}4]] σοπὶε 
ΟἹ ἢ᾽8 Ὠοδά: ἴου 1ὴ6 οἢ] ἃ 541} Ὀς ἃ 

αἱ χι 6. Βυϊΐ {815 185 [6 ἢγδὶ {ἰπι6ὸ [δῖ νγὲ 
μάνα Δγ ἀείδιοὰ μἰ5ἴοΟΥΎ ἰπ σοπηοοίίοη ψ1Ὰ 
ῬμΠἰδποβ. ὙΒΕΥ σοηθηυσς ἴο δ6 [86 ΡῬγοπῚ- 
μεπί οποσηΐθβ οὗ [5γδεὲ] [}}} [6 ὕπια οὗ Πυὶά. 

ον γεαγ.. Τῆς ΡΠ] 50 1πηῸ ἀοπιίηοη δορδῆ 
Ὀείοτε ἴδε Ὀϊγῖμ οὗὨ δαπιϑοη, ἃ5 ἀρρεδυβ ὈΥ̓͂ νεΓβ86 
5) Δῃ νγᾶβ ἴῃ ἔογος ἀὐυσίης ϑα9Ο} 8 ἔΥΤΕ ΠΥ 
γοΑΥΒ᾽ ᾿υἀγόβα!ρ (χὶν. 4; χνυ. 290). Τὸ 
γε ἅγθ, ἰβεγείοσγεο, δρουῖϊ οοἰηαάεηζ νἱῖ 
δ 50} 8 116, 

Ω. “πά ᾿δέγε «αὐαΓΨ ἃ εὐγίαία »ιαπ, 49 ε.} 
(ὐοπῖραγε ἴΒε ὙΕΤῪ 8:π|}}8γ ἱπιγοάἀυςτοη, 1 54πι. 
1.1. 

Ζογαϑ.] Ϊο5}. χν. 33; Χίχ. 41. [ἢ με ἔουτηεσ 
Ῥᾶββδᾶσζε 1ἴ 15 σεςκοηδαά δηιοηρ ἴμ6 οἰΕ65 οὗ 
7 υὐδῃ ἴῃ [6 διῥεῤῥδείαϑ οὐ. τηατγιἰπηα ρἰδίῃ : ἴῃ 
ἴπε ἰλίζοσ, 48 ἤοσο, 1 18 δϑοσρεὰ ἴο δη. [ἢ 
Ὀοΐ ΡΙδος8, 88 δὲ [υὰρ. ΧΙ. 25; ΧΥΪ. 21; ΧΡΙ]. 
2, 8,11} 1 ΟἿ. 11. 5.3, 1 18 σουρεά νυ Ε3}.- 
[20]. [πι6 ῥραβϑᾶρο ἰῷ σ Ομ, {πε6 ξ2π}}}165 οὗ 
Ζατολῖμιῖε8 δηὰ β ιΐδι 1165 ἅγσε Ἴοηποςῖοά 
8 Κ τ] ἢ.- [ολτίπι, ἀπὰ ϑῃοῦδὶ ἔμ βοῃ οὗ 
(δεν. Βυῖ Μδηοδηννᾶ8 ἃ δηϊῖε, ῬτΟΌΔΌΪ, 
45 δῖ [ογυβαίοα [δ Δηὰ ΒΟ] ΑΠλ, 50 ἴῃ [ἢ 6 
Ὀογάοσ ἴονγῃϑβ οἱ Ζογαὶ [τἀδῃ ἀπά ἤδη Ψψοσὸ 
Ἰηϊοιπησ]ο, Ζογδῖ 511}}} βιισυῖνεβ ἴῃ ϑωγαῦ, 
νἱβιοὰ ὉΥ Ἀοδίηβοη (" Β. Ἀ.᾽ 11. 16; 1]. 1.52, 
153). 1{ 5 βι[υλϊοα οἡ ἃ δ!ΙΡἢ τ σο ουθυ]οοκ- 
ἴῃς ἃ Ροσζίοη οὗ (Π6 ρἱαίῃ, δηὰ [45 “ἃ ποῦϊθ 
[ουηΐδιη,᾽" δρουΐ ἴεῃ τηϊηἴοβ᾽ νναὶκ θοὶονν [86 

δε “αν 9 1δὲ Ἰαηὶ..71ὺ Ἡδοτο, 845 Τοϑβῇ. 
ΥἹΣ. 17: Τυάρ. χυ]!. 7; χυϊὶ. 2, 11, 19; ΖθοΒ, 
ΧΙ, 13, 2ανηΐν 15 υϑεά Ἰηδοσυγδίοὶγ ἔοσ ἐγίδε. 

δὲς «υἱὲ «υα΄ ὀὲ4άγγεπἾ Το τηᾶτκ πιογο 
αἰ! πο ἴπῸὸ δἰρ Ῥχονι θη! ἀοβίίηγ οὗ 
ἴδε σὨΠἃ ἐπλῖ ννα5 ἐνεπίυ ιν Ὀοση. (πραγ 
ἴδ6 δ αγ οαἰγοιπιβϑίδησεϑ οἵ ἴδε Ὀιγίἢ οὗ 
ἴϑαδο, ]αοοῦ, δαπλυοὶ, ἀηὰ Ϊοδη ἴῃς Βαριίοι, 

ΦΌΏΟΕ 5. ΧΙΠΙ. 

Νδζαγίίε υπῖο (σοά ἔτοῃι (ἢς νγνοτῦ : 
Δηὰ [6 812]} θερὶπ το ἀεϊϊνεν [βγδο] 
οιξ οὗ τῃε Ππαπά οἵ τὰς Ρἢ 1] 1511} 68. 

6 4 ΤἼΤΠεη τλ6 ννοιηδῃ οδπὶς δηὰ 
10] 4 Ποὺ δυβδαηά, βαγίπρ, ἃ πδῃ οὗ 
(ὐοά οαπηθ υπΐο πι6, δηά ἢΪ8 σουη- 
ἴεηδληςα τῦσς ᾿ἶκεὲ τς σουπίεηδηςα οὗ 
Δη ληρεῖ οἵ (ἀοὐ, νὼ τεγγὶδ]ς : δυῖ 
Ι δδκεὰ ἢἷπι ποῖ ψῆεηςε ἢ τύα:, 
ΠεῖτΠογ το] ά Πα πε ἢΐ8 ΠΔΠῚ6 : 
7 Βυῖ ἢε 8414 υπΐο πηε., Βεδο]ά, 

του 804] σοποεῖνε, Δηἀ ὈΘΆΓ ἃ 580 ; 
Δη4 πονν ἀτίηκ ηῸ νυγῖὶῆθ ΠΟΙ 8ίζοῃρ; 
ἀτίηκ, ποι ΠαΓ δδῖ ΠΥ ὑποίεδη ἐλέη: 
ἔου τῆς. οὔ] 5}4}} Ὀς 4 Ν,αζαγίες ἴο 
(ὐοὰ ἔτοπι ἴῃς νοι ἴο ἴῃς ἀδΥ οὗ 
ἢ!5 ἀεδίῃ. 

Οδῃ. ΧΥΐ 1; ΧΧΥ. 21: 1 ϑΆπη. ἷἴ, 3, 5, 20: 
Γὐκ6}]. 7. Ὅς Δροουρἤῆαὶ Οοβρεὶβ ἰπυταῖο 
{Π1|8 ΕΥ̓ υϑπογίηρ ἴῃ ἴ86 Ὀϊγ οὗ ἐπα Υ᾽γρίη 
ΜαΑΙῪ ὙῈ 4 |ἶκὸ ὑσγερασγδαίίΐοη οὗ ἃ ἘΝ ΘΠΙΥ͂ 
γοΑΓΘ᾽ ὈΔΓΓΕΠΏΘΞΒ 1ῃ ΠΟΙ τη οἴ εΓ ΑΠη. 

8. 12ε ἀπρεὶ ΟἹ ἐδὲ 1ογ 4.1 Τυϑὲ 85 ἴῃ ἱϊ. σ.Ἅ 
ΟοΙΏΡ. [υΚὸ ἰ, τα, 285-31; δηὰ Οεῃ. ΧΥΪΙ, 10, 
14. 

4. ηίηξ ποὶ «υἱπο, 9.7 ὙΒῈ ρββϑϑᾶρὲ 15 
ΤΠ ΒΕ ὑαϑοὰ ὑροὴ Ναπι. Υἱ, 1-21, ὙΠῸ 
ὙΠΟ ἴἴ ἀρτοα8 1η ϑρίσι, δηά ἴο ἃ στοδλῖ οχίϑης 
ὙογΌ Αγ. ὅες γεσθῈ 14. (ΟΙΊΡΑΓΟ 4150 [ω0Κὸ ἱ. 
15. 

56. δα} δεχίπ ἰο ἀείυεγ. Βὰϊ ποῖ σοτῃ- 
Ρἰεῖα ἔδε ἀδ]νογδηοθ, Ῥοσβδρβ ϑδγηβοῦ Β ομδ- 
ΤΑΣ νγ88 ἴοο ἱπηροτίεςϊ. 

θΘ. “4“»παη Ὁ Οοά, ὦ" ς7 ὍἘὸο ἀεδὶρηαίίοη 
οὗ ἃ Ῥσορβδεῖ, ἔοσ δυο}! Μαποδὴβ υἱέος ἴοοκ 
πὶ ἴο Ὀε (866 γεῦβα 16), οὗ ἔγεαφυθηΐ 086 ἴῃ ἴῃ 6 
Βοοῖκβ οἵ δαπλιθὶ δηὰ Κίηρβ, 1 84π). ἰ1. 27: 
ἶχ, ό, 7, 8, το; 1 Κίηρβ χί!, 22; ΧΙ. 1, 5, 6, 
11, ἄχς,, ΔΡρΙεἀ ἴο ΤΙ ΟΥ ὉΥ δῖ. αὶ ἴῃ [86 
Νεν Τοβί. τ Τίμι. υἱ. τ; 2 Τίμη, 11]. 17. 

δὶς εομπμέονανο) Ἐδῖμοσ, κ"Β18 δρῃϑθδι- 
8100," 45 ἴ86 νγοζά 18 γοπάογοά, ἤδη. χ. 18. 

7. δε ερὶἰά «ῥα δὲ α Νακαγίίε. . .. 
τορι δὲ πυοριὸ ἰο ἐδε ἀαν 977 δὲς ἀδαί δ. Οοτῃ- 
ἐμὰ [86 δηηουποειηθηΐ σοποεγηΐης ἰοδη ἴπ6 

ἂρίἰϑῖ, ἢ «ῥα! ἀγίπὰ ποίε δεν «υἱπὸ ποῦ εἰ γος 
ἄνιπὰ; απά δὲ “ῥα ὁε Δἰϊεά «υἱὲ ἐδὲ Ηοὶν Οδοιέ 
ἐυεῆ ον δὶ: νιοΐδεγ: «υογιὸ (Ἰίυκα 1, 15). 
ΎΠΟΓΕ βθετ8 ἴο ὃδ6 4 σοππεοοίίΐοη Ὀοίνγοοη [ἢ 6 
Δ᾽ΟσΈηθηςε ἔγοπι νυ πα, δηὰ {με θοΐηρ Π|Ιοὰ ἢ 
[6 ΗΟΙΪγ ϑριγιί. (οπιρασε ἴδε ργοσορὶ “ Β6 
Ὡοῖ ἀσυηκ νι ννῖηθ. . .. Ὀυῖ ὃς ΠΙοὰ νι ῖἢ 
186 8ριτῖ" (ΕΡΗ. ν. 18). Το οοτηπιοη Νᾶζἂ- 
Ττῖο νονν νν88 ἴοσ 4 ᾿ἰπγιο ἃ Ὦπηο, κὸ 5ὲ. Ῥδὺ} 5 
Αςῖβ ΧΡ. 18; Χχὶ. 22-26.ὙἩ. ΟἸΒοΓ5, Ιἰκὸ 
ΘΑΙΏΙ6Ι, 1 δᾶ1,. 1. 11, ΕσῈ ΝΑζδγῖοϑ ἔῸΣ 116, 
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8 ΦΎἼΠεη Μαποδὴ ἱπίγολίε τῆς 
ΤΟΚΌ, ἀπά 8414, Ὁ τὰν [νοτζά, Ἰεῖ τῆς 
πιδλῃ οὗ (ὐοά ψὨϊοῆ του ἀϊάδε βεηά 
ςοπια ἃραίη πο 1.8, Δηά τεδοἢ ιι8 
ψἢλὲ νγὲ 8841} ἀο υπίο πε ἙΤὨ]4 ταὶ 
884}1 θς θογῃ. 
9 Απάσοά Βεδιϊεηεά ἴο {δε νοῖςς 
οἵ Μδποδῆ; δηὰ τς δηρεὶ οὔ (οά 
σᾶπη6 ἀραΐῃ ππῖο ἴΠ6 ννοπΊΔη 848 5Π6 
δα ἰῃ {πε δβεὶά: δυῖ Μδδηοδὴ δεῖ 
Βυβθαηά τας ποῖ νι ἢ ΒΕΓ. 
ΠΟ Αμπά δε Ψψοπιᾶη πκδάς ἢδβίδ. 
Δπὰ τη, πὰ βεῃονγεὰ ἢοῖ ἢιυβρθαηά, 
Δηὰ βαίἀ ὑπο ἢϊηι, ΒεδοΪά, τῆς τδη 
Βαῖῃ ἀρρεαγεὰ υπῖο τλθ, τπαὶ οδηις 
πὑπίο τὴς ἴῃς οὐδε ἀΔγΥ. 

11 Απὰ Μδποδῇ ἅγοβε, δῃὰ ψεηξ 
δεν ἢϊ8 νγέε, ἀπά Ἴδης ἴο [Πδ πηδη, 

εἰαλε, δῃά 54 υηΐο Ὠΐηι, “γέ ἴῇου τς πιδη 
παν ογἰάε, τῆδξ βραίκεϑ υηῖο [6 ψψοιμαη ἢ Απηά 
ἡ «πο ἢ6 διά, 1 ἀπι. 
ε μἷ ἀε ΟΠ 12 Απὰ Μαπμοδῇ βαϊά, Νον Ϊἰεῖ 
ἤν. [ἊἋὮῪ Μογάβ σοπια ἴο ρᾷ58. ἴΗον 8111] 
ψιαὶ 50.}} γγᾳ ογάθγ τἢς οἢ]]4, δηὰ ἐἴάστυ 5}}} 
ωὐονὰ}!] Ὲ ἀο υηΐο Βἰηιὶ 

8. 72ε »ιαη 97 Οοά.}] Α58 νεῦϑὸ 6; ἴοσ Μ8- 
ὩΟΔῊ Κπονν ποί [δῖ 6 τυᾶῶϑ δὴ Αηρεὶ οὗ {86 
1, οτὰ (νεσβα 16). 

195. Ἡστυ «ῥα «ὐὲ ογάεν δὲ εὐὶ 4, αμα δου 
“δαὶ αὐό ἀο ὠπίο ῥὲ»ε ἢ] Ὑτγαηβίδαῖο, “ὙὍ]86ε: 
Β.811 86 [09 ἸΏΔΏΠΟΣ (ΟΥ̓ ογάεγὶη5} οἵ 589 
ΘὨἑ]ὰ, αἀπὰ τϑϑί 888}11 80 ἱδβ ΨΟΣΚΈΌΟΓΙ 
ἐχρ οὶμ. ὍὍΤΒΕ οΥἹρίηδὶ πηθβϑαρο οὗ 186 δηγρεὶ 
δὰ γίνη ᾿ηἰογπιδίίοη οὐ ἴμεϑε ἔνψο ροϊηῖβ: 
(1.) Βονν ἴμ6 οἰ] νγᾶ8 ἴο δ6 Ὀγουξδὲ Ὁ}, ΥἹΖ. 
89 ἃ Ναζασίῖε ; (2.) ψνβδῖ με ββου)ά ἀο, ΥἱΖ. 
Β6 8121} Ὀδρίῃ ἴο ἀθῖ νοῦ [σγαθὶ, Μαποδῖ, ἀϊ5- 
(γυδιίησ 16 δοσυγάςοῦ οὗ μὶ8 Ἡν δ᾿ 5 Π]ἸΘΠΊΟΤΣΥ, 
Δηα ἔδαγι]} οὗὨ ΔΩΥ πϑῖδΚο, ἀδϑῖγεβ ἴο μάνα [ἢ 6 
ἰηἰοπηοη τορεαῖθα (σοΏρ. 1: 84π|. Χυΐ!. 26, 
27, 390). Δοςογαϊη ΡΥ, ἱπ γοῦδα 13 (π6 δηρεὶ 
Τοίεγβ ἴο, δηά Θῃ]ᾶσρ68 ὈΡΟΏ, 15 ἔΌΣΤΩΟΣ 1η- 
υποΈ οῃ8. 

14. 8 »ιαν ποῖ αὶ 9 απγίῥίηρ ἐδαΐ εογιεὶ 
9 ἐδὲ «υἱπε.}ὺ Οομρ. Νυπι. νἱ. 4. [πῃ Ὀοῖα 

8ε5 ἴδε νἱπθ 15 ἀδβοσ δὰ ὉΥ 186 βοιηθ- 
γμδῖ υηυδυλὶ που ποσὰ δοσισγαῖθ τΟΓΠΊ, 
286 “ἷπο 077 «υἱπε---ἰὴς ρσδρο-δασγίηρ νἱη6---ἴο 
ἀἰϑθηρυ ἢ 1 ἔγοτα 186 νυ] συσυτάθοσ νἱης 
(1 Κίῃρβ ἵν. 39), οὐ οἴδβεσ ρἰδηῖβ ἴο ψϑὶςὶ ἴδῈ 
ΠΑΙ͂ υἱδό νγἃ5 ΔΡΡΙΠ Θά. 

16.Ὀ Ζεῖ ὦ: ἀρίαίη ἐδεὲ πὴ} αὐε “ῥα δαῦυε 
"παάφ γοαάν α ἀϊά ζῶ γ {ῤεε Ἡ Ὁ. ὀείογε ἐδεε, 
8ἃ5 ἴῃ ᾿υάρεβ νἱ. 18. ὙΠ ἴδῃ οὗ Μδῃοδῇ, 
88 (δὶ οὗ ΟἸάξδοῃ, 566 Π18 ἴο 1ῃαϊςδίς ϑοηλα 

ΌΏσΒΒ. ΧΙΠΠΠ. [ν. 8---τ7. 

12 Απά {πὲ δηρεὶ οὗ τῆς [ῸΚῸ 
8414 υπῖο Μάδποδῃ, ΟΥ̓ 411] δι 1 
8814 υπίο [6 ννοιδῃ ἰεῖ ἤθῦ δὲ- 
ὙνΆΓΕ. 

14. 586 ΤΔΥ ποῖ αδῖ οὗ ΔΠγΥ ἐλίηρ 
(παῖ σοπιεῖῃ οὗ τῇς νἱπε, πείῖμογ ἰεὶ 
Πογ ἀτπκ τνὶπε οΥ βίγσοηρ ἀπηκΚ, ΠΟΓ 
εαὶ ΔΗΥ͂ υποίθδῃ ἐῤὶπρ: 411 ται 1] 
ςοπητηδηάεά Ποῖ ἰεῖ Πεῦ οὔβεγνα. 

Ις 4 Απὰ Μάδμοδὴ αἰά ὑπο ἴδε 
Δηρ6ὶ οὗ τς ΓΟΚΡ, 1 ργὰὺ ἴδεα, ἰεῖ 
18 ἀειδίπ ἴἢδ6, υπῈ}]} νγὲ 5}14}} ἤδνβε 
τηδάς γελᾶν ἃ Κιά ἴΐογ ἴπες. 

8814 υὑπίο Μάδποδῆ, Τδπουρῃ του 
ἀδιδίῃ π|6, 1 ΨΜ]] ποῖ εας οἵ τὰν 
Ὀγεδά : δηά ἰΓ του νὴ οὔἶεσ ἃ 
δυγης οἤεγίηρ, τῆοὰ πιυβῖ οὔεσ ἴἴ 
ππῖο τῆς ΓΟΚΡ. ΕῸγ Μδποδῇ Κπενν 
ποῖ παῖς ἢς τοᾶς δὴ δηρεὶ οὔ ἴδε 
Ι͂0ἈΡ. 

17 Απά Μάδποδῇ βιὰ υπίΐο ἴδε 
Δηρ6] οὗ τῆς Ιοκ, ας ἐς τὰν 
πᾶηθ, ἴπας ἤδη ΤΥ βαγίηρϑ σοπς 
ἴο Ρᾶ88 ΜῈ ΠΔΥ ἀο [66 Βοπουγὴ 

δυϑρίοίοη [π2( ἢ]5 γ᾽ 5: ΟΥ̓ γγᾶ8 τόσο [ἤδη υπΊδη. 
ΤΠς ψογὰ σεπάοσγοὰ »πηαάφ γεαάν, 15 αἰ5ὸ 186 
ῬΓΌΡΕΓ Μοσὰ ἔοσ οὔεγίπῷ ἃ αογρῆοε, πὰ 8 80 
υδοὰ Ὀγ {π6 Δῃγ56] ἴῃ ἴδ6 ποχί γοῦβθ.0 [δου 
ΝΣ εἰν ἃ Ὀυγηΐ οβεγίηρ, που τηυϑῖ ΟΒῈΓ 
1 υηἴο ἴδε Ἰνοτὰ. ΒΥ ΨΒΙΟΣ 1 ἀρρθαγβ {παῖ 
ἴΠ6 δηρεὶ υπάεγοίοοα Μαηοδὴ ἴο βρεὰκ ποῖ 
ΤΏΘΓΟΙΥ οὗ ἀγοβθίηρ 4 Κιὰ ἔοσγ ἔοοά, Ὀυΐϊ οὗ 
οὔεοτγίηρ ἃ 885 4 Ὀυγηϊ-οβεσης. Ηδησε δ18 
οϑυζίοη, “ ἴδοι ταυβὲ οὔθ ἰξ υὑπίο {ΠῸ 1, οτά," 
Οοτῖρατε ἴδε σδυοη οὗ {με δηρεὶ ἴο δῖ. [οβῃ 
δὴ δο ξ6]] δὲ "8 ἔδεϊ, Ἀδν. χῖχ. το; χχὶϊ. 8, 
9, ἃπἀ [δαί οὗ 81. Ρεῖοσ ἴο (ογηεϊίυ5, ΔΑςβ χ. 
25) 26. 

186. ὙΠΕ 5θῆϑ6 5θοῃ5 ἴο δα, “[{ ἰ5 οὗ πὸ 
:56 ἀγοϑϑίηρ ἃ Κι ἔοσ ἔοοά, ἔογ, [που ἴπου 
ἀείδίη πιο, 1 νν}}} ποῖ οαῖ οἵ 1 γ πιραῖ, Βυΐῖ 1 
του 1 οὔδσ {πὸ Κιαὰ 85 ἃ δβοϊοοδυβῖ, ἴπου 
ταυϑὲ Οὔ σ ἃ ποῖ ἴο τὸ Ὀυΐ ἴο [εϊοναι. Απἠὰ 
ὉΠῚ8 ΔΏΒΥΝΕΙ ννᾶϑ βίνεπ ἴο Μδηοδὴ Ὀδοδυδε 6 
Κπονν ἠοῖ [δὶ ᾿ς ννὰ8 [86 δηρεὶ οἵ (ῃε 1οτγά, 
δυΐϊ ὀχροςοιοα πἷπὶ ἴο οαΐ οὗ ἴπε Κὶά, 85 1 δὸ 
ΨΟΓΟ ἃ τηλη. ἴη 186 οᾶ86, δονόυοσ, οὔ ἴΠ6 
ΔΏΡΟΙς ὙΠῸ οᾶτης ἴο ΔΌΓΑΠΑτΩ, πὰ ἴο 1,οἱ, 
{ΠῈῪ ἀϊὰά δδξ οὗ [8ὲ Ὀγεδὰ δηά τωεαῖ, σε. χυϊὶ. 
6-8; ΧΙχ. 3. 

17. Το δὲς ῥοποωγ 1 ἀρρ]θά ἴο ἃ πιδῆ, ἴξ 
νουὰ δ6 ὉΥ εἰ8, βυς ἴογ ᾿ῃϑΐδῃοε 45 Βαϊδῖκ 
ΡΓοπιβοὰ ἴο ἴμ6 ργορμεῖ Βαίδαπι, Νυπι. χχὶϊ, 
17 (δομουγίηρ 1 «δ! τοῦ ῥοποιν ἐδεέ), διὰ 

ἐ Ἡςδ. 

τό Απὰ «πε δηρεὶ οὐ 16 ΓοκΡ ἐζιηῦ 



ν. 18---25. 

18 Απά τΠε δηρεὶ οὗ τῇς Ι͂ῸΚΡ 
5814 υπίο Πἰπι, ΝΥ δϑίκεβὲ τῃου τῆ 8 
ΔΙ͂ΕΓ ΠῚΥ͂ Πᾶπ|6, 86εἰηρ ἰζ ἐς ἰβθογεῖ 

Ι9 80 Μαποδὴ ἴοοκ ἃ ἰκίά νι ἃ 
τλοδῖ οἤεγίηρ, δηά οἤεγεά ἐξ ὑροῦ ἃ 
τοοῖὶς υπῖο {πὲ ΓΟΚῸ : δηά ἐδε σηρεὶ 
ἀϊά ννοπάετγουβὶΥ ; δηὰ Μάδποδῆ δηά 
ἢϊ8 νυἱέε Ἰοοκεὰ οπ. 

20 Εογ ἰξ σᾶπὶς ἴο ρ438, ννῆδη τῇς 
βλια γεπὶ τρ τονναγτὰ ἤξάνεη [ΤῸΠὶ 
ΟΥ̓ τῆς δἰϊαγ, (δὶ ἴῃς δηρεὶ οὗ πε 
ΓΙᾺ δϑοεπάεα ἰπ τῆς διε οὗ τς 
4ἰῖδλσ. Απά Μαμοδὴ δηά ἢἰβ υἱέε 
Ἰοοκεά οἡ 1, ἀπά ξ6]1 οἡ τῆεὶγ ἴδοεβ 
ἴο ἴπε στουπά. 

21 Βυὲ {πε δηρεὶ οὗ πε ΙΟΚΌ ἀϊά 
ὯΟ ΠΊΟΓΕ ἌρΡΡΕΆΓ ἴο Μαποδῇ δηὰ ἴο 
ἢἰ5 ψιθ. ὙΠεη Μάδμποδῇ Κπονν τἢδὶ 
ἢ τα: Δλη. δηρεὶ οἵ τῆς ΧΟΚὉ. 

ΘῈ Οἢ 858 ὙΟΙΟ υ50.2}}}7 οσίνθῃ ἴο 566 75 (1 581}. 
Ιχ. 7, 8: 2 Κίηρβ, νυ. 5, 15); 1 το Οοά, ἰξ 
νου ὰ Ὅς ΟΥ̓ 5δογίῆςεβ ([534]. χἹ. 22). Μα- 
ΠΟΔ ΡΟΓΔΡΒ υδοα 4ὴ διηδίριουβ ΡἢΓΑ56 Ρ1Γ- 
ῬΟΘΕΙΥ ἴῃ ἢὶ5 ἀουδί 45 ἴο ΨΏΟ 18 Υἱβίίοσ 
ταϊρ ς Ὀ6. 

18. δεογεί. ἘΔΊΠΟΓ “᾿τοπάὰ ο. 701," 25 [ῃ6 
βαῖης τοοῖ 5 ζεπάοσγοα ἴῃ γε ῦθα 19. (ΟΙΏΡΑΓΟ 
ἴδε ἰἀδητοδὶ ρῆΓαϑθο 1 [54]. ἰχ. 6. “ Ηϊν Νανιὸ 
σδαὴ δὲ εαἰϊεά Ἡοκάεν 7 ον ἴῃ6 τηϑδηϊησ 
οὗ [π6 γτοοῖ 8εὲ6 Ῥβ. οχυΐδὶ, 21; ΕΧοά, ΧΥ. ΙἹ, 
ΧΧΧΙΥ. το; |ο5}. 11}. 5, ἄζε. 

19. ὕπιίο δὲ Ζογἀ.] Α5 ἴδε δηροὶ μδὰ ὑϊὰ 
ἢϊπὶ ἴῃ γεῦβε 16. ἴΐοπ α ([Ἀ9) γοεξ, Δ5 Ὁροῦ 
Δ} Αἰῖδσ, 85 Οἱάθοῃ δὰ ἄοῃβ, νἱ. 20, 21, 26. 

ἀΙἸ4 «υὐοπάγοια ͵ν. ῬΤΟΌΔΌΟΪ 89 {πε δηροὶ (παῖ 
Δρρολγεὰ ἴο ΟΙάδοῃ δὰ ἄοῃο, ὑσηρίηρ ἤσε 
ἔτοιῃ [δε τοοῖ,, 

20. ἐεὶ] οἱ {ῥεῖν ζαοε: ἰο ἐδὲ σγοωμά.} ΟΟΥΏΡ. 
Του. 1χ. 24; Νυῃ, χὶν. 5; δη. χ 9 Σ 
ΟἿ γ. χΧχὶ. 1ό, ἄο. 

22. δε “ῥὁα)} σωγεῖὶν ἰδ, δ’. 896 ποῖθ οῃ 
νἱ, 22. 

«ὐὸ ῥαυε “πη Οοάδ ΤἸἢο Τοποϊιδίοη ἴδαῖ 
1ὴ βοοίηρ [θμονδἢ 5 δηροὶ [ΠΟῪ δὰ βδεϑθὴ Οσοά, 
15 ΥΕΙῪ τευ Καῦϊθο. [{ δυρρεϑῖβ (Ὁ σοχ- 
Ῥαγίϑοῃ, δηὰ ἴοσ ἀδερ σεβεοίίοῃ, ἴῃ 6 ξο]]οννίης 
Ῥαϑϑᾶρεβ. [|οΐ. ἱ. 18, χίν. 9; Αςῖβ χὶϊ 15; 
Μαῖί. χυ!!. τὸ ; Οοἷοβ. 1. 15; Ηθδ.͵.3. ΤΟ 
ταδη εϑίδι!οη οὗ ἴμ6 [ἡν]ϑι]ε σά ὉΥ ἂῃ δηρεὶ 
56 618 ἴο δ6 δὴ δα υσαγδίοη οὔ [86 ᾿πολγηδίϊοη. 

} Ὁ ΘΕ 5. ΧΙΠΠ]. 

22 Απηὰ ΜΜάδποδὴ αἰά υπίο ἢΪ8 
νς, ἄνα 58}4}} βιγεὶγ ἀϊΐβ, θεσδυβε 2 Ἐκ. 33. 

«ἢ, 6. 24. νγε ἢᾶνε βεεη (σά. 
23 Βυῖ ἢϊ8 νἱίς 844 υπίο Ὠϊπὶ, [ 

(δε ΠΟΚΡῸ σγεῖε ρ]εαβεά ἴο Κι}} υ8, ἢς 
ννουὰ ποῖ πᾶνε σεςεϊνεὰ 4 διυγηῖ 
οἤεγηρ, ἂδηά ἃ πιεαΐ οβεπηρ δῖ ουν 
Παπάβ. πεῖῖπεῦ ψψουἹά ἢς ἢανε 8ῃενοά 
1.8 4}} τ1Π65868 ἐλ᾽πρεγ) ΠΟΥ ννου]ὰ 48 δ 
(ἢϊ5 λα ἤᾶνα το] ὦ “μεὐ ἐλίπρε 85 
1Π 656. 

24. ἢ Απὰ τε τγοιηδη δάγε ἃ 80η, 
Δηά οΔ]]1εἀ ἢΐἷβ8 πδίῃβ ϑδπίβοη : δηά 
ἴῃς Το] 4 ρστενν, δηά [6 ΠΟᾺΡ ὈΙεββεά 
Ἀϊπλ. 

ἧς Απά δε δρίπι οὗ τῆς ΓΚ 
Ὀαρδη ἴο πιονα ἢἰπὶ δἵ {|π|6ὲ5 ἰῃ τῃ6 
ςδῃρ οὗ ὕλη δεῖννεεη Ζογδῃ δηά 
ἘΞΒῖ2ο]. 

28. μὲ δἰ: «υἱΊξΖῥ “αἰά, ὦ. ΦὟὙΒε 108ὲ 
Τελβοπίης οὗ Μαποδὴβ ν]δ 15 ἜΧΟΥ ἀΡρ]1- 
ΟΔ0]6 ἴο ἴδ6 ἘἈδδισγοοίίοη οὗ ΟΝ γί, 845 
δῇἰογάϊηρ [6 τηοϑῖ 80] σγουηά οὗ δεϑυγοά 
ἤρα [δῖ [Π6 βδοσίῆος οὗ (ἢ γὶϑὶ 15 δεςερίθα 85 
8η δῖοπειησηίΐ ἴοσ ἴδ! 5'η8 οὗ ἴῃς ννοσϊ ἀ. ὙΒΟ 
οοτηηρ οὗ πα ϑοη οὗ Οοά ἴο οὖς ολτίῃ, ἢ 
411 118 δοςοπιρδηϊπγοηΐ οὗ ἰοδοδίηρ δηά τηϊγδοῖο, 
15 οὗἉ [1561 4 5'ρηδὶ ὑργοοῦ οὗ σοάξβ “ οοάνν]} 
(ονναγὰβ πηθῇ ; δηὰ {πεῈὸὶ “ οοά {ἰἀϊηρ8 οὗ 
δτοαῖ ἦγ ςοποοσγηίης ἴδ6 “ ϑανίουγ, τ ῃιοἢ ἰ5 
Οἢγίϑδὲ ἴῃς Γοσά,᾿ ΤΑΥ͂ γν6}} βοοίῃς {86 δίδστω 
οὗ ἴῃς στοϑὲ ἰσουδ᾽ο σοηϑβοίΐθηςσα. 

24, Οαἰϊεά δὲς παρὸ ἽΠΠΡΕ: ΤΠε εἴγτηο- 
ἸΟΡῪ 18 ἀουδίδυ]. ῬῬεγδβαρβ τοῖα ΦΌΨΦ, ἴῃ 
Αγσαῦδῖς, Ομδίάθο, δπὰ ὅδγσγίας, 20 »ριἱπέξέογ, 
Δ υὐϊηρ ἴο 815 ΝδΖασίεϊς σοηϑθεογαίϊΐοῃ ἴο (86 
δεῖνος οὗ Οοά. 

ἐδε οὐ σγεαυ, Φ5'..1 Αοπιρασε 1νυκχς ἰ. 8ο, 
1, 40; δηά 1 88Π|. 11. 21, 26; 1]. 19. 

26. 12ε ϑρ γέ 9 1 δὲ Ζογά, 7 866 ποῖδ 
Οἡ 11}. το. 

ἐπ ἐδε εαγη 7 )ακ.] Ἐσοτ ἴδο οτἱρίη οὗ (ἢ 6 
Ὡδηῖθ κ᾿ ΜΑΠΔΠ6Β- ΠΏ δη," δηὰ ἔογ ἴδε 5ιῖ6 οὗ 1, 
566 (ἢ. ΧΡ. 11,12. ὙΒ656 ἱπηρι}]565 οὗ ἴῃς 
ϑρισΓ οὗ ἴπε [οσὰ ΡΟΣΒΔΡ5 ἴοοῖκ τπ6 5ῆδρε οὗ 
Ὀυγπίηρ ἱπαϊρηδίίοη δἵ ἴῃ ϑιιδ)θοϊίοη οἵ ἢ 8 
Ὀτγεΐῆγοη, δηά τπουρη 5 δηὰ ρἰδηβ ἔογ (ἢςσ 
ἀο]νεγδηςο, Ὀυΐ Ἔϑρες αν 5ηον α {μουηβοῖνοβ 
ἴῃ ἔεαί5 οὔ 5βιγεηρίῃ, 45 ἴῃ χὶν. ό, Χύ. 14; ΧΥ͂Ϊ. 
20. ΟὐομΡ. Αοΐϑ Υἱῖ. 23--25. 

ἸΤοῖ 



192 ΦΌΘΟΘΕ 5. ΣΙΝ. ἶν. :--4. 

ΑὈΒΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤῈΣ οἡ νοῖϑθο 6. 

[Ὁ δῃ. 11. Δς, ἤοσο (δὲ ἰδηρυασο 5 
Οδαϊάθο, δηοίμοσῦ ἔοσπι οὗ ἴπ 6 βδπ) σοοῖ 
6 υδϑεῦ, δηάὰ 15 τοπάεγο ,ῶγηι. ἴῃ Μαῖίϊ. 
ΧΧΥΡΪ, 3, οομπίεπαποο ἴα Ὄχργοβϑδοά ΟΥ̓ {δὲ 
βᾶπε Οτεεκ ψογά (πεαγ]γ) 85 ἴπδί δΒεσγὲ 
υϑεά ΟΥ̓͂ ἰδε ϑερίυλγιηξ ((οά, Ναῖ.), δηά 
ψουϊὰ δ ΕΤΟΥΣ σοηδογοὰ ΚΡ ῬΟΔΙ82 60." 80 
ἀξαῖη ἰη ον. ἱ. τό, ἴῆς Οτοεκ ἔοσ εοραμε- 
παποὸ 18 ὄψις, ΜΏΪΟΙ 15 [6 δαυεηΐ δερίυδ- 

ΓΗΑΡΤῈΒ ΧΙΝ. 
1 δα» ἀεείγείλ ὦ τοῦς οὗ 1λε λέϊιείζρεε. 

ς 7 λὲς γομνγηζν ἀξ διλοιά α ἥοπ. 8 7 α 
σεοραὶ ἡογμῶν ἀὸ βηπαάοίλ λομέν ἐμ 146 κα7- 
ἐα:έ. 1ὸ «ϑαριορὴ; γεανγίαρε γρασί. 12 27: 
γιάδἊς ὃν ἀὲς τοῖϊε ἐς "παάΐε μοι. 10 δ ἴε 
“ῥοίδοίλ ἐλέγίν δλέσδδηα. 20 ΜῊ εὐῦξ ἐς 
μαγ͵γζίεα 10 α᾽οἱἦέγ7. 

ΝῺ ϑαπιβοὴῦ ψοηῖς ἄονγῃ ἴο 
Τιπιπδίῃ, δηά 8ᾷᾳνν ἃ νοπιδῃ 

εἶπ τεηδοσίηρ οὗ οὧὖὐ Ηδφοῦγενγ ποσὰ ἴῃ 
Τυάς. χί!, 6, ἀπά ςοττεθροηάβ ἴῃ 8εῆδε ΜῈ 
ὅρασις οὗ [6 (οά. ΑἸοχαηά., δηά ψουϊὰ ὃὲ 
δοῖεν τεπάογοα ἤορΡροδσδη60." Το Οτοοκ 
πρόσωπον οὗ 2 (Ογ. 1]. 7, δόσε 1ἴ 15 τεηάεγεὰ 
εομπίεπαπεε πὰ ὕει, ἀρὰ Αςῖβ Υἱ. :ς, ἥζεε, 18 
αυϊΐε ἀἰδεγεηῖ, ἀηὰ τεργεβεηῖβ {86 ὮΝ ΟΥ χε 
οὗ τε Ἡδεῦ., «πὰ 8 ἴδε ψογὰ υϑεὰ ὈΥ͂ ἴδε 
ϑερτυδρίηϊ, 6.3. Εχοά, χχχῖν. 11, 35. 

τε ἀδυρῃίετβ οὗ τῆς ῬΉ:Π5Ε1Π68: ΠΟῪΣ 
(Πογαΐίογε ρεῖ ΠῈῚ [οσ πια ἴο ψ]ΐ. 

4 ΤΏδη ἢ18 ἔδῖΠοΥ δηά ἢ8 πηοῖθεγ 
8414 υπίο Πίπι, 75 ἐλέγε πενοῦ ἃ ψνο- 
τΔῃ δηοηρ ἴῃ6 ἀφο. οὐθὴν οὔ τὴγ 
Ὀτείῆγεη, οὐ διηοηρ 411] ΤΥ ΡβΟρΪς, 
ταῖ ποῖ ροσβὲ ἴο ἴδίςς ἃ "υγιίε οἵ τῆς 
πποϊγουπης8εα ἢ :]Π15επ68 ἡ Απά δδπι- 
80η 8414 υπῖο ἢἷ58 ἔδλῖμεγ, (εξ Ποῖ ἔοσ 

'π ΤΙπιπδίῃ οὗ {π6 ἀδιρἢζεῖβ οὗ {πε τὴ ; ἴον ἴδῃς ρ᾽εδβείῃ πὶς ννε]]. ΤΉΣΕν. 
ΡΗΠΙ ΕΠ β. 4 Βυὲ ἢϊ]5 ἔδῖπεσγ δηά ἢ18 πιοῖπεγ ΤΑΣ ἐπ 

νη δ 97σ:. 
2 Απά δε ολπῖὶα υρ, ἀηά [το] ἢΐ8 

ἔλῖΠογ δηά ἢΐἷ8 τηοῖμεῖ, δπά καἱά, 1 
αν ϑεθῃ ἃ ψοπιᾶη ἱπ ΤΊ παίἢ οὗ 

ΟΒδρ. ΧΙΝ. 1. Ζ;»ιπα! δ. ΟΥ τῇοσγο δοου- 
ταῖεϊυ Τιριπαίδαθ. [1 15 ὑγοῦδοὶυ {86 5Δπὶ6 48 
Τρηπαδ, ὙΓΙΟὮ 185 ἴῃς Ἡοῦγον, ἴοστη ἰη Οεη. 
ΧΧΧΥ͂ΝΙ. 12, 13, 14) ἀπά Τδέρμπαίδαρ, οϑῃ. χὶχ. 
43, ΠΕΣ 1 ἰβ παπηθὰ διηοηρ ἴδ ἴονγῃϑ 
δεϊοησίης ἴο ὕ4η. Ετοπὶ [οϑῆ. χυ. τὸ (ποτα 
οδἸοὰ Τρωριηαδ)ὺ) ΜῸ δάση [ηδί 1 νγᾶ8 οὐ 186 
Ὀογάετγ οὗ ᾿υάδῃ. [ἡ ἴδε θοοῖκ οὗ ΜαἼοδῦθεβ 
1 15 Ταπηηδίηα, ἃ ἔογ ῆεὰ ἙΟὙ (, Μᾶος, ἰχ. 
50), δηά ἴῃ [δος {{π|6ὸ οὗἩ [οϑεριυβ νγᾶὰβ {86 
μοδά οὗ οὔθ οὗ ἴδε ἔουγίδθη τορδγοῆϊοβ οὗ 
7υάεα (΄ Β. }.᾽ ὅπ. 1... 5). 118 παᾶπλα βυσνῖνεβ 
1ὴ ἴπε ἀεϑοσίεα 5116 Τόκοϑ τηθηςοπθὰ Ὁγ Ἀο- 
δίηϑοη (΄ Β. Κ᾿ ἰϊ. τό). Αἱ (86 {πὸ οὗ ({|5 
πλιταῖϊννο 1 δὰ (8]]|Θὴ ἰπῖο ἴπ8 ροβϑοβϑϑίοη οὗ 
τε ΡΒ]Π]5:1π65. Α3 γεραγὰβ [18 δἰζυδιίοη, ἰξ 
ΙΔΥ οὐ {6 υπάυϊδλίίης ἢ1}}9 ὉΥῪ νης [86 
τηουηίδιίῃ ἀἸΞ γιςῖ 15 βερασγαϊοα ἔγοσῃ {πὸ στηδγὶ- 
πιο ῥἰδίη, θυἱ 15 σεςκοηθα διηοηρ ἴδ 6 οἰΈ168 
οὗ ἴμ6 ϑδῥεῤῥείαρ (1 (Ἶγ. χχυϑ 18). [1ἰ νυᾶϑβ 
δεῖονν Ζοσγαῖ, δδοιυῖ ἴγθο τῇ] 68 5... οὗ 1. 
Ἡξεηςο ϑδιηθοη 18 ΠοτῸ ϑαϊὰ ἴο “φρὸ ἄονπ ἴο 
Τἰπιηδίῃ," ἀπᾶ ἴῃ ὑεῦβε 2, “ ἴο οογὴδ ὉΡ" ἴο 
ἢ15 ἰδίου δπὰ τποΐδοσ, αἵ Ζοσδῃ. 

8. 1δε ἐπεγεμνε οὐ Ῥῥὲἠεεπε:.ἢ ΟΟτήρατο 
1 ϑάτῃ. χῖν. 6: χυϊϊ. 26, ΧΧχὶ. 4, ῸΓ ἃ 51:Σ}1Γ 
υ86 οὗ [Π6 ἸΟΙΤῚ 8ἃ8 οὔθ οὗ σεργοόδοθβ. Αἶβὸ 
Α-ςΙ5, χὶ. 2. 

5ε: δὲν Ὁ πιθ.} Α.5 ἴῃ γεσβὲ 2, ΥἱΖ. ὉῪ ράγιην 

Κηονν ποῖ τπδὲ 1ξ τὐας οὗ τῇς ΙΟΚ, 
(αῖ ἢε βδοιυρῃξ δὴ οσολβίοη δραϊηβῖ 
(ἢἣς ΡῬΠΙΠΙΘΏΠ68: ἴίογ δὲ τδαῖ τἰπὶς 

[δε σευ ες ἀονΥ (ποδαν, Οεη. χχχῖν. 12), 
δηὰ ρἰΠ15 ἴο τοϊδίοηβ. δ6ὲ Εχοά. χχιὶ, τό, 17. 
Ηξδηςο ἴδε ἔγοφυεηΐ πιϑηξίοη οὗ ραγοηΐ [λκίην 
υνῖνεϑ5 ἔοσ {Πε1γ 5ϑοῃϑ (Ν ἢ, χ. 30; Εχοα. χχχίτ. 
τό, ἄς.) Ὀεσδυβε ἴπ6 Ράγεηῖβ οὗ ἴμε Ὀγιὰδ- 
δτοοπὶ οοπάιοῖοα [86 περο(ίδἰίοη, δηά ρμαϊὰ 
ἴδε ἄοννοσ ἴο τ ραγεηΐϑ οὗ ἴῆς Ὀγίἀθ. (οσῃρ. 
Οδη. χχχίν. 4-12.} 1 88Π|. ΧΥΙΪ. 25-27. 

4. ἩΝ ἡπέδεν ἀπά δὲν »ηοΐδεῦ' ἔπεαυ οί, 45. 
Ἡ 5 ἔδίμοσ δῃά πιοῖβεσ νἘΥΥ ὈΓΟΡΟΣΪΥ ὁ 
ϑδΠΊ8Οη 8 τηδυτίαρε ἩἱΓῈ ἃ ΒοδῖΒοη ὑγοπιδη, [ἢ 6 
ἀδυρδίογ οὗ ἴμῈ ὀρργεβϑοσβ οἵ 15 σζάοαθ. Βυῖ 
ΠΟΥ οουἱά ποῖ ρῥγεναῖϊ, θδϑοδιβε 1 ννᾶβ 1πὸ 
βεοεῖ ρύυσροϑὲ οὗ σοά ὈΥ ἴδοβε πλδδη5 ἴο 
“566 Κ οσσαβίοῃ " ἀρϑίηδι ἴ6 ῬΆ1]15[1Π68 : 4. ἐ. 
ἴο πιδῖο πε πιϊδοοπάμςϊ οὗἨ ἴδε ἔδίμεσ οἵ 
ΘΔΙΏ5ΟΠ 5 ὙΠῸ, ν ]ς ἢ ΗΘ ἔοτοβανν, ἴῃ ὁσοδϑίοῃ 
οἵ ἀεδίγυςτίοη ἴο ἴῃς ῬὨ Π σιη68. (ΟΥΡΑΓΟ 
[ἢς 51π|}}1ΔΓ βἰαϊετηεηῖβ, [οϑἢ. χὶ. λὸ ; 1 Κιηρβ 
ΧΙ. τς; 2 Κίηρβ, Υἱ. 21; 2 ΟἿ, Χ, 1ς, ΧΧΙΪ, 
7) ΧΧΡ. 20. 

δὲ σομσ δὲ απ οεεα!οη.) 1. 6. ἴἢε 1, οτὰ βϑουρῆϊ. 
[{ ἰ5 ̓ πῃροβϑι]6 ἴο ϑυρροβε {παῖ ϑαπίβοι ΟΥ̓ 15 
ΤΑΔΥΤΙΔΡῈ ΟἿΪΥ Βουρῆΐ 8Δη οσολϑίοη οὗ αυδττοὶ. 
ον ἴδε τπηοδηϊηρ οὗ ἴῃς νχογὰ οεεαηίοη, 86ὲ6 τὴ 6 
0.568 οὗ {δδ βᾶπ|6ὸ τοοΐῖ ἰῃ 2 Κίηρϑ Υ. 7,  οτς 
[86 νοσγῦ 15 γεῃάοσγθα, “ δὲ βϑοκεῖῃ ἃ φυᾶγτεὶ." 

αἰ ἐδαΐ εἰνιο, (Θ᾽ ς.1 ϑονίης (παὶ [815 ΒἰσίοΥΥ 



ἐ 

ν. 5--12.} 

τῆς ΡΒΠβπε8 δδά ἀογηϊπίοη Ὀνεσ 
]13γδεὶ. 

ς «ὙΠεΩ σψχεηΐ ϑδιηβϑοη ἄονγη, ἀπά 
ἢϊ8 λίθον δηὰ ἢ18 πιοΐδεσ, ἴο Τὶπι- 
Πλίῃ, δηά οδίηθ ἴο ἴῃς νἱπεγαγάβ οὗ 
Τἰπιπδίῃ : δηά, θεΠο]ά, ἃ γομηρ Ἰίοῃ 
τολτεὰ ἴδραϊηϑβί ἢϊπὶ. 

6 Απὰάὰ τἢς ϑρὶπε οὗ τῆς [ΓῸΚὉ 
ςῶπηθ ΤΙ ΡΉΓΙΪΥ ὑροη δΐπι, δηὰ ἢς 
τεηΐ ἢἰπὶ 485 ἢς ψου]Ἱὰ πᾶνε τεηΐ ἃ 
Κιά, δηὰ δε λαά ποιμΐηρ ἴῃ ἢΪ8 Πδηά : 
θυς ἢς ἰο]ὰ ποῖ 8 ἐδῖδεσγ ογ ἢΪ8 
τοῖθοῦ δῖ ἢς δά ἀοηε. 

7 Απά δε ψεηξΐ ἀονῃ, δπὰ ἰαἰκοὰ 
ν τῆς ψοπιδῃ; ἂἀπά 8ὴ6 ρ]ελβεά 
ϑδιηβοη ψνε]]. 

8 {4 Απά λῆετγ ἃ {ἰπιῈὲ ἢς τεϊτυγπδὰ 
ἴο ἴλίκε Ποὺ, ἀπά ἢξς τυγηδά 45:46 ἴο 
866 {πε Ταγοδβα οὗ (ἢς ]Ἰἴοη : δηά, Ρὲ- 
ΠοΪ]ά, ἐλόγε τυᾶς ἃ 5ϑυγάττῃ οὗ θεε8 δηά 
ΒΟΠΘΥ͂ ἴῃ ἢ6 σάγοᾶβα οὗ [ῃς ]ἰοη. 

τὁ58 τ τε δἤοσ ἴπε 15τ2611658 Δα 5πλίοη οἵ 
[ὃς ῬὨΣΠΠΙΞηθ γοῖκο. 

δ. ὙΡεη «εὐεπὶ ϑα»ποη, 5..1 ΒΥ ὙΠΟ Ὦ ΜῈ 
866 [δῖ μὸ μλὰ ργονδι δὰ ὑροῦ 15 ἐλ πον δηὰ 
τ ῖποσ ἴο κεῖ ἴ6 ΤΊτπδίἴο ἴοσ Ὠἰπὰ ἴο τυϊἕδ. 

86. Τἶε ἰοἱά ποῖ δἷ': ζαίδεν, Φ".1 Τ8 15 
τοοποηοά, δηὰ τορεαῖϊοα δὲ υεσδε 9, ἴο δονν 
[δδὲὶ ἴ τννᾶϑ ὌΥῚ [δε τ᾿ ΔΟΒ ΤΥ οὗἨ ϑατηβο} 5 
νἱίε ἴθδὲ [πὸ (δτηρ σου]ά δὲ Κηοννῃ. 

7. δ «ὑεπὲὶ ἄοευη, (5.1 1 15 πηρϊϊεὰ 
[δὲ 5.6 ψγᾶβϑ ὨΟΥῪ [ΌΣΤΩΔΙΪ δὑεϊτοϊμο ἴο 
ϑασήϑοη, [86 ΦΟΓΠΊΔΙ ἀΟἾΤΥ δηὰ μ᾽ ἣβ μανίην 
δε ρίνεῃ ΟΥ̓ ϑδιῃϑοῃ᾿β δῖ Ποσ, 

“32ἐν ἃ ἐπ {τ ἄδλγβ, ΗεὉ.) δὲ γτὲ- 
ἐπγηεά, (ο΄ς.1ὴ Αὐςοογάϊην ἴο ἴδε οΥἹεπίΔ] εὐυβίοπὶ 
οὗ δῇ ἰηϊοτναδὶ “ΤΣ ΤΙῊΕ, τὶ ἃ ἔενν ἀδὺβ ἴο ἃ 
}} γελσ," εἰαρδίπρ Ὀεΐννοοη [δ Ὀείγοίπδὶ ἀπά τῆς : 

στ ον ἔτ 

ἄς.). 

1ο ἑαξε δεν. ὙὍΠῈ οβϑεησα οὗ [6 τηλστίλρο 
ΟΕΓΕΙΏΟΠΥ͂ Γοηβίϑιοα ἴῃ ἴδ τοιουδὶ οὗ [δε 
ὑτάο ΠῸπὶ ΠΟΙ ΦΙΠογ 5 Βοιδα ἴο 1δαΐϊ οὗ 
ἴο ὈΣΙ ΡΤΟΟΙΩ ΟΥ̓ [15 ἐδίδου. 

ἰο “εξ δε εαγεε ΟΥἹ ἐδὲ ον, ἢ Ι [5 
ἴτπὸ ἴο ῃδίυγο, (δὶ ϑαπηϑοη οὐ σϑδοπίηρν ἴπ6 
δροῖ δου γοὸ ἴο ἰοοκ αδἵ ἴδε Ἰἴοη ἰδίη ὉΥ͂ 
πὶ ἃ γεΑΣ ΟΥΒΟΠΊ6 τη οἴ 88 Ὀεΐοτο, ἀπά ΠΟΥ 
Ὀοοστ6 ἃ ΤΟΤΕ 5ἰκοϊείοῃ, Πξ ἔοσ 0665 ἴο Ξ.ΨΑΓΙΩ 
ἰηῖο. [ἴ ννᾶβ ἃ υμίνογβαὶ ποίίοη ἀπιοὴρ ἴΠ6 
ἀποοπίς [παῖ 668 ψεσε ξεπεσγαϊοα ἔοι [86 

νο, 11. 

ΦΌΟΒ5. ΧΙΝ. 

9 Απά πε τοοῖς {πεγεοῦ ἴῃ ἢ 8 
Πλπάβ, δά ψϑῆΐ οἡ εαίίηρ, δηά 
σδπια ἴο ἢἰ8 ἔδίπου δηά πιοίπεσ, δηά 
ἢς ρᾶνα ἴμεπι, δηά {πὲ} ἀϊά εδῖ: 
δυῖς ἢς το] ὰ ποῖ τπεῖὰ τῆδλὲ ἢ δά 
τα κθη ἴῃς ΠΟΙΟΥ͂ ουξ οὗ [Π6 ολζολβε 
οὗ τῆς ]οη. 

Ιο δ8ο [8 λίπε τες ἄονγη 
ὑπο (πε νγοϊηδῃ : δηά δαπιβϑοη πιδᾶς 
{Ποῖα ἃ ἔβαϑὶ ; ἴογ 80 υβδεά [Π6 γοιπρ; 
τη ἴο ἀο. 

11 Απά ἰξτ οαπι6 ἴο ρᾶ38, ἤδη 
ΠΕΥ͂ δᾷνν δίπι, παῖ {πο δτουρῆῖ 
ΓΠΙΓΓ σοιηρδηίοῃϑ ἴο δα νχἢ ΠΪπ|. 

12 ἢ Απὰά ϑδηιβοη 3214 υπίο τ επι, 
Ιψ|1 πονν ρυς ἔοι 4 τἀ ἀΐθ υπῖο 
γοι : 1ξ γε οδῆ σογΔ ΠΥ ἀσοίατε ἰξ 
τς ΜΙ Πὴ (6 β8ενὲπ ἀδγβ οὗ τῇς 
ελϑῖ, ἀπὰ πὰ 12} ουἔ, (δεη 1 ψἱ}]} 
δξῖνε γου τὶ ᾿ἰβϑῃεε ἂπά {Ὠίγ "τ, 
σἤδηρα οὗἁ ρΡΆΓΠΘΉΪ8 : 

οὥσγολβο οἔδη οχ. (Βοοδατί, "Ἡἴογοζ. ἱϊ. ἵν, το. 
Ἡετοάοῖυβ τεϊαίεβ 8δαὲ θ668 Π]1ο [86 5Κ0}} οὗ 
ΟἸ65110.8 ὙΠ Β ἃ ΠΟΠΕΥ-Γοτῦ, 48 ἴ διιη ΟΥ̓ΣΣ 
ἴῃς καίεϑ οὗ Απιδίμυβ, ἃ Ῥμοηίϊοίδῃ οἱ οὗ, 
Ογρσγυ8. 

10. 80 δὲς αΐδὲν «υεπὶ ἀοαυη ἐο ἐδὲ «υο»παπ.} 
Ῥουθῖ|6585, δοσοσαϊηρ ἴο ἴ86 ἴδῃ τἰδᾶρο, ἴο 
εἰαίπι ΟῚ ἔῸΣ 18 βοῇ. 

"παάε α 7ξα«1, νὰ ἢ ΤῊ ντὰβ ἴῃς γε ϊηρ- 
ζεαϑβῖ, ὑγοίγαοϊεά ἴῃ 118 ἰηϑίδησε βουθῆ ἀδυ8, ἸΏ 
τμαἱ οὗ Τοῦῖα5 (ΤΟΌ. ν11]. 19) ἑουτίθθη ἀΔγ5. 
Ι1 νγὰβ δὴ δββθηῖαὶ ρματί οἵ ἴμς πιδιτίδρο 
ΠΟΓΟΙΠΟΩΥ͂, Οεη. χχίχ 22; Ἐβίῃ. 11, 18; 1 
Μδος. ἰχ. 37; Χ. 58; Μεαῖί. χχίϊ, 2.4; ΧΧχνυ. 
το; Ἀδν. χὶχ, 7, 9; υυκο χίν. 8. 

11. ϑεη δεν “αὖ δὶ».)] ὙὍδὲ δορί. δηὰ 
ΟϑορΡἤυβ τολά, “βοὴ {ΠΕΥ͂ ΕΓῸ δἱγαιὰ οὗ 

πη," δδ 18 1656 1ὨΪ ΣΕΥ γοῦα βοΐ ἴο ἴδε ἔδαβί 
ἴο νναῖς ϑαπηβοῃ, δηὰ ργοῖεοϊ [86 ΤΙ πιηδί 68 
ἔτοσῃ υἱἹοϊθπος οὐ ἢ 8 ΤΆΙΓΕΥ͂ εογηραηίοης. 
ΎΒεβο ψεσγα ἴδ ομάσγοη οἵ ἴ86 Ὀγάο- 
οὔδιδογ," Μαῖῖ. 'ἰχ. 15 ; 566 ὕθσϑὲ 2.6. ΕΤΟΠῚ 
(86 πυμαδοσ οὗ {πο πὶ 1ἴ ΤΥ ὃς ἰηξεστοὰ (Πα 
ϑΑΠΊΒΟὨ 8 ΓὩΠΠΥ νγ88 ΟὯ6 Οὗ δοῃθ ὑνϑϑ ἢ δηὰ 
᾿τηρογίδηςο. 

19. 4 νἱάάϊ.. Ἐςτεὶκ, χνυὶ. 2. Ἐ146168 
ξοττηοὰ οπο οἵ ἴδε δηπιυιϑεπιοηί5 οὗ ἴΠ656 ὑγος- 
ἐγδοϊοά ἔραβῖβι ὙὴῈ βᾶάπιῈ νοσγά 18 γτοηδεγοὰ 
“ ἢαγὰ αυσϑίίοηβ, ἰὴ τ: Κίηρβ χ. 1. Οομραγε 
1 Εϑάγ. [1]. ᾽ν. Το τί ἀ]6 ργορουπάεά ὉΥ 
ἴς ϑρδίηχ, δηὰ βοϊνεά ὉΥ ( αΐρυϑ, 18. γε Ὺ 
ϑἰγα ΑΓ ἴῃ σΠαγδαςῖοσ, δηάὰ 85 [6 584π|Ὲ Ὠδίιγε 
οὔΑ νᾶξεσ. Τῆς Οτγεοκ8 οδ]εὰ πὸ τ ἀ]ς6 
ετῖρδυβ (ΜΌ]ετ᾿ 5 “ ογίδηβ, νο]. ἰϊ. Ρ. 392; 

ο 
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194. 
12. Βυὲ ἱ γε σληποῖ ἀδοΐαγε :ὲ πια, 

(ἤδη 8}4]} γε ρσίνε της {ΠἸ ΓΟ βἤβεῖβ 
ληά {ΠῚ ΓΟ ολδηρε οὗ ραγπμθηῖ8. Απά 
(δε καἰὰ ὑπῖο πὰ, Ρυΐ ἕο ΤὨΥ 
ΓΙ 416, τΠλῖ νγα ΠΊΔΥ ἤδᾶγ ἰζ. 

14 Δηά δε 8414 υπίο τπεπὶ, Ουξ 
οὗ τῆὲ δαΐζεσ οᾶπὶὲ ἔογί ἢ πιοδί, δηά 
ουξ οἵ τῆς βί(τοῃρ ολπιθ ἤοστἢ ϑνγεεῖ- 
Πεβ8.. Απά {ΠΕΥ οου]ά ποῖ ἴῃ τῆγες 
ἀλγβ8 ἜἼχρουπά ἴῃς Πα αΪςΩ. 

Ις Απὰ ἴἴ οσλπὶῈ ἴο [488 οἡ (δα 
ϑενεπίῃ ἀδγ, της {ΠΕ 8414 υπηῖο 
ϑαπιβϑοη 8 ψ]ς, πος ΤΥ Ὠυβραπά, 
(δῖ ἢῈ πιὰ ἀδοίλτε υπίο υ8 τΠ6 
Πάα]ς, ἰεϑβὲ νὰ δυγῃ τπε6 δηά τὴν 
ἐλ: Πα 8 ἤουβα ψγΓἢ ἢτγε : πᾶνε γε 

ΤΗΣ. 9 ΔΙ δὰ 8 το ἴακο τῆλὶ ψὰ πανοὶ ὡ: 
Ἴοειεῖι κε,. 
οζσ, σ ἐμ- 1: Ὠοῖ :ο ῥ 
2 ονονεᾶ 16 Απά ϑδπιβοῃ δ νἱίε ψερί Ὀείοτε 

Ἀϊπι, Δηὰ 8414, Ἴπου ἀοβὲ δι δαῖς 
τὰς, δηά ἰονεβῖ πὶ ποῖ: ἴδου ἢιαβῖ 
Ρυξ ἰοττἢ 4 τιάά]α ὑπο {πε Το] άτγεῃ 
οὗ ΠΙΥ Ρεορΐὶθ, δηὰ ᾿ιαϑὲ ποῖ το]ὰ “ 
ἴὴε. Απὰά ἢς 5414 υπίο ἤει, Βεδοϊ]ά, 
1 μάνα ποῖ (ο]ά ἐξ πιγ ἔΔΊ ΝΟΥ ΠΟΥ ΠΥ 
το ποῖ, δηά 5}4]} 1 {6]} ἐξ τῆες Ὶ 

ϑίερῃ. “Ὑπε8.᾽ὄ δυὺ γρῖφος); ἰξ ντᾶβ ἃ οοϊῃζηοῃ 
ῬΑΘΌΏΩΘ διηοης [δεπὶ, Ἔβρθο δ! Υ δἱ ἔδαϑεβ. 
Τδιγίν «δερία, ταῖβου ἄπο σφάγια; ἴδ6 σαγο 
91: ΨὮΟΝ ΌΪ ον ἀγα ἴῃ6 ουϊναγα ψ8Γ- 
τηθηΐβ ΟΣ ὈΥ ἴμ6 ΟΥ̓ ΘἢΔ15. 

14. Τδγεε 447..}] ἘῸΓ 80 Ἰοῦς [ΠΟΥ οπάθδ- 
νουγεά ΌΥῪ ΓΑ] πιεδη8 ἴο δοῖνε ἴπε γ᾽ 416, θυ 
ΝΙΩΕ ἴο ἀο 80 δὰ στεοουσϑε ἴο ϑδπιβο Β 

16. Ομ ἐδὲ “εὐεπὶ 4.47.1] (8εε βοίς δἱ 
οῃὰ οἵ Ἑοδερῖεγ.) 

ἐο ἑαζε ἐδαΐ αυε δατσε. 1.1 ἘΟΥΑΙΥ, οι ρουεγὶο 
1. ὙΠΒΟΥ͂ ἰηδιηυδῖο, ἀπά, ΟΥ̓ [6 ψογάβ, “18 
ἱϊ ποῖ 8380, νεῃοπ ΠΥ Αβῆγηι, [πδξ [ΠΟΥ ΟΣΟ 
ΟἿΪΥ ἰηνϊ θὰ ἴο π6 τννεδάϊηρ ἔοσ ἴδε βδῖὸ οἵ 
Ρἰυπάετίη ἴπεπὶ ΟΥ̓ πιδδῃ8 οἵ [815 τ ἀ]6, πὰ 
τ Π5 ἱθ νγὰ8 ἃ ἴα Ρ᾽υηάοτίης 
ΒΕΓ ΟὟ ΘΟΙΠΌΤΥΙΆΘΠ, 86 βμοιϊά 53} ἘΕ{67 ἔογ 1. 

17. Τεὲ “ευεη ἀαγ5.} ΕἸΠΟΣ τηοδηϊηρ ἐδε γουΐ 
9 δὲ σουεπ ἀ4γ:, 811 οὗ 186 ψϑοῖκ ψῆϊςῇ 
Τεπηαϊηοὰ τυῆοη δε Ὀορδη ἴο δος δίπι; ΟΥ̓, 
ΠΟ γ, αἰ  ἐδὲ σευεη 44γ., ἱταρὶ γίηρς (παξ 586 
Ὀεζαῃ ΟἹ ΠΟΙ οὐνῃ δοσουηΐ ἴο υγρο ϑδϑοῃ ἴο 
[6] ΒΟΥ οἡ [86 ὙΘΓΥ ἢγϑθὶ ἀδὺ οὗἩ δἰ9 ὕσο- 
Ρουπαάϊηνς ἴῃς τά α]6, Ῥοββι ΟΪΥ ἔγοπι πγεγῸ 
Οοὐτγίοπίίγ, δηὰ ἀοϑῖγο ἴο ροβϑ5685 18 οοηβάρηςα. 

18. ῥα! ἐς -«υεείεγ, 45...) ὙΒΕΥ͂ ΟΥ ἴο 

ΤΌῦΏσΕ. ΧΙΝ.. [ν.. 13----20. 

17 Απὰά Πε ψερέ Ὀείογε πἰπὶ ἤῆς Ἶ 901, τε 
τος οὗϊὴῃης 

βένεῃ ἀἄλγϑ, ὑνἘ}}6 {Πεῖγ ἔξδϑε Ἰδβίθα : πεσεκ 
Δηά ἰξ ολπι6 ἴο Ρᾶ88 οἡ [6 βενεπίῃ “7 
ἄδγ, ἴα ἢς (οἱά πεῖ, δεζαυβα 886 
Ϊὰν βϑοῖζε ὕὑροῦ δίῃ: ἂπά 8ῃ6 το ]ά 
[ες τίάἀ]Ὲ το ἴῃε ομ]!άγεπ οὐ Βογ 
Ῥεορίΐα. 

18 Απά τῆς πιεπ οὗ [πε οἰ 544 
υαηΐο ἢίηιὶ οἡ ἴῃς βδενεητῃ ἀΔΥ ὑεΐοτε 
τῆς δὁ0π ψεηΐ ἀονῃ, Ὁ δῖ ἐς: βυνθεῖογ 
[Δη ΠΟΠΟΥ ἡ ἂηά ψῆδῖ 1: βίγοηρεῦ 
(δὴ 4 ἰἰοηὺ Αμπὰ πε 8414 υπῖο 
ταπὶ, ΠῚ γε Παά ποῖ ρίοννεά ψ τὰ 
ΠΝ Βείξοσ, γε δά ποῖ ἔουπα ουκξ [ὨΥ 
Πα άΪε. 

Ι9 4 Απὰά ᾿ς ϑρίτίιε οὗ τε ἴῸΒὉ 
σλπια προ ἢΐπι, ἀπά ἢ επί ἀοννῃ 
ἴο Αβῃκείοῃη, δπὰ 81ενγ ΓΙ ΓΥ πῃ 

ἂς. 

οἔ ἔμεπι, ἀπά τοὸκ τπεῖγ 'βροι!, ἀπά 1 ὧν, ὰ 
σάνε σἤληρε οὗ ραγηιθηῖβ πηῖο ΤΠεη 
νΠςἢ ἀχρουπάεά τ(ἢς τἀαϊθ. Απα 
ἢϊ8 ΔΡΘΓ νγὰ8 Κιπαϊεβά, δηὰ ἢ ψεηῖ 
ὉΡ ἴο ἢ8 ἐδιΠετ᾿β ἤοιιϑα. 

20 Βυΐῖ δαπιβοηβ ψγδ γᾶ8 ρίυεη 
ἴο ἢϊ8 ςοπιραηίοῃ, νγῃοπι 6 Πδὰ υδοὰ 
ἃ8 ἢ18 [Πεηά. 

εἶνε ἴῃς Δῆξννεῦ ἰῃ ἃ ὙΥΑΥ͂ ἴο τῆλε ἰΐ ἄρΡΡΘΩΓ 
(μα( {ΠΟΥ δὰ συεββϑοά ἴ. Βυῖ ϑαζηβοῃ, ν8ο 
Κηονν ἰμαΐ [ΠΟῪ οοὐἹά ποῖ ψχυ658 1ἴἰ 85 Ἰοπρ 25 
μὲ δαὰ πἰᾷ 11 ἔγοπι ἢ15 ν δ, Ὀυῖ 85 ϑοοὴ 85 
886 Κηονν ἴἴ, [ΒΟΥ Κηον 1 ἴοο, 8ᾷνν δἴ Ἅὁποδ 
[δὲ δῆς μαδὰ δεϊαγεά πΐπι. ᾿Ηδε ἰεῖβ ἴδ επὶ 
ΚΠΟΥ͂Ν ἴῃ ἃ 5Υτηθ 0 1.8] 5 (οΔ]]εὰ "πα:δαὶ 
ἰη ΗδὉ.) ψ Βιοἢ νγᾶ8 οὗ ἴδε παίυγε οὗ ἃ τ ἀ]ς 
ὑσῶν δε δα ἀϊβοονογοὰ [86 ἰγοδοΒ ΣΎ, δἢ 

[2 
19.}] [ἴπ ἃ νν]]ὰ Ξρίγι οὗ βοηουσ, {πὶ ΒΘ 

ταῖρῖ [016] 18 Ὀοπά, νγθοηΐ ἀόνγῃ ἴο Αϑηκοίου 
δηὰ 5ενν [ΙΓ ννθα ΠΥ ΡὨ δ ηο5, ἀπά ἢ 
ἘΠοΙ͂Γ 5001} Ῥαϊὰ ἷ8 ψνᾶζοσ ἴο [86 γουϊ8 οὗ 
ΤΙπηδίθδῃ. Βαυῖ, ᾿ἰπϑἰοδὰ οὐὨ σοϊυσηης ἴο δ15 
σε, μα ψοηΐ ΟΥ̓ ἴῃ ΒΡῈ δῆροσ ἴο ἰδ ἐδ ΕΣ 5 
Ἀουϑο δῖ Ζοσδῖι. 

40. ΗἸς εονιῤῥακ οι. Οπο οὗ ἴποβε ἀουδῖ- 
1.885 γνο δδάὰ ὕδεη ἢ 15 ερνηεραπίον ΟΥ̓ “ εἰ] ἄχθη 
οὔ τῆς γι ἀδ Ββδηλθοσγ," ὙὉὙΠ6 τγαηβδοοη ἀ6- 
Ὠοῖΐο68 ἰΙοοϑα ποίΐοῃϑβ οἵ {86 βδης ἘΠ Ὺ οὗἉ πιδστίασε 
διηοηρ ἴπ6 ΡΠ] δεῖπ68. [{ βου! Ὀ6 ῃποϊεά 
ΟΔΓΘΙΌΪΥ ἰδαῖ [86 ῥγδοῖίοδὶ Ἰθβϑοῦ δχζαϊηβῖ 
ὈΠΡΟΟΙΥ πιλυτίδρεβ οοτη68 Οὐἱ πιοϑῖ 5 ΓΟη ΡΥ 
ἴῃ [ἢϊ8 οὯ56, ἀηὰ [δὲ ἴΠ6 ργονιθητῖδὶ ρυγροβο 
σι πϊςῖ οὐἵ οὗἉἩ [158 ἐν] Ὀγουρΐ ἀἰθοοτηβίυγα 
ἴο [86 ΡΒ] 511η65, ἢ45 ποϊμίηρς ἴο ἀο νι [6 
τιρδῖ οὐ τσσοὴς οὗ δδιηβοη 8 οοῃάυςῖξ, 



Υ. 1-.4.} ΘΙ 5. ΧΙΝ. Χν. 

ΑὈΔΒΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕ οἱ νεῖβε 1ζ. 

ΤΒΟ ϑορίυας. ((οά. Ναῖ.) δηὰ ἴδε ϑγγίας 
τελὰ δ» ἐδε ζοωγϑ ἄαγ, νι ἢ 15 ἀου δ61688 πη (ἢ 
εαϑίοσ ἴο υηδογβίδπά ἴῃ σοηποςξίοη 1} νοσβ86 
17. Βαϊ ἃ 54}}} οδϑίεσ ςοσγεςου 1510 γεδὰ οὐκ 
ἰῃσιοδά οὗ ἐόγεε ἴὰ γεῦβε τς (ΠΩ ἴοσ τῶν, 
ΔῺ οπιἰβϑδίοη οὗ ος ἰεῖῖοσ. [ζ Βονγευεσ, ἘΠῸ 
Ηδοδ. ἰοχὶ 8 οοττοςΐῖ, ψὸ τηυδὲ βυρροβε (παῖ 
ἴε ῬΒΠΠΙ5πε5 αἰά ΑΑοῦ ἴτε ἀΔγ8 υγξε 84πὶι- 
905 Μυἱΐε ἴο ρεῖ [Ππ ϑεςσγεῖ ἴσοι ΝΟΣ Βυθαηά, 
δῷ ταδί, 45 τοϊδίοα ἰῇ γογδο σ7,586 εηὐεανουγεά 
ἴο ἀο 50, δυζ ἰῃ γαϊη. Οἱ ἴδε βευθηῖμ ἀδυ, 06- 

ςοπΊς ἀσβρεγαῖε, [ΠΟΥ ἔπγεδίθη ἴο θυση ΠΟΥ (Ώ0 
1616 [ἢγϑδῖ 85 ἀρρϑδβ ποπχν. 6) νυ (ἢ ἤγο. Τα 
τὶβοά 8ῆ6 τεάοιιδῖεβ Βοσ οβοσίβ, ἀπά βυςοοθάς 
Ἰ5ῖ ἴῃ" ὕτης ΖὸῪ βοτὰ ἴο ἀδοίδσγε [86 τί ἀ]6 

ΓΕ διιηδεῖ οἡ [6 ϑενθηῖ ἀαγ. ΟΥ̓ σουγϑο 
ἰϊ ννῶβ ενἱάθηϊ ἴο ϑαιῆβοῃ [μδίῖ ἢ 18 νυνῖξς μδὰ 
δεϊγαγοὰ πἴπι. ὙὍὙΒὲ ΟὔὐβουΓΥ Δγῖ568 ἔγοπὶ 
ΒΟ ὩΑγσαΐου ὑδϑϑίηρ οὐ ἢχϑϊ ἴο ἴθ βϑουθηϊα 
ΑΔΥῪ (δῖ γθῦϑθ 15), δῃηὰ ἴβεῆ σοίηρ δδςῖκ δ υθσϑα 
τό, δηὰ Ὀορίπηΐϊης οὗ γεῦβα 17, ἴοὸ ψνβδῖ δαρ- 
Ρερθά οὐ ἴδε εἴ, οἵδ, δῃὰ 61} ἀΔγ8. 
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σμδῦθει. Βιυῖ πεῖ ἔεμεγ νου ποῖ 
δι ες ἢἰπὶ ἴο ρῸ ἰη. 

2 Απά δεῖ ἔδίμεγ 824, 1 νεπ]Ὺ 
τῃουρῆς τῆδὲ ἴπου Παάβε υττΈ ΠῚ Πδιθρά 
Βεῦ; τῃογοίογε 1 ρᾶνε Ποὺ ἴο τἢγ 
σοπιρδηΐοη : ἐς ποῖ ἤδῦ γοιΠρῈΓ 8:56 Γ 
λίγα τβδη 88 ἡ ἴίακε ἤεγ, 1 ρῥγἂὺ 1 Εεδ. δὲ 

ΟΗΑΡΤῈΚ Χν. 

: δαν»μορ ἐς ἀερεα ἀἐε τοὶ. 4. 272 δεεγκείλ ἐλέ 
λιν ἐογη τοὴά ὥόχαΣ αμα Πγεόγαρς. 
6 “ἥω ευΐϊΖ ακμαά λὲν μέλε αγε ὀμγη ὃν ἐλέ 
Ῥλέεπες.  ϑαν»εορ ρεζζοίά ἐλέρε Δ} απαᾶ 
ἐλέρὰά. 9 272 ἐς ὀομμά ὧν ἐὰς μεερε ο" ϑ'μαάαλ, 
αηαἴ οἰδίέυεγεΐ ἰο 4 ῥά μηρα. 14 472 
δεδεᾳ ἑἕονε τοῦὰ α γατυδομέ. 18 Οοά »εαξείλ' (ἢγορ, ἱποϊοδλά οὐ ἢοὺ ᾿ 

ἣ Ἢ Ἢ ὦ 4 Φ ἐλέη. 

ὡς ἀμ ταν υώ: μμμω ἐ ύως 4 Δπά ϑαδιηβϑοη αἱ ΠΟΠΟΘΓΏΪΏρ; τθν, Μῶν 
(δαὶ, ΝΟΥ 8841} 1 θ6 πῆογα ὈΪΔΠη6- δέανκείδες 
1ε88 ἕδη τῆςε ΡἈΠἰβεῖποβ, τπουρὴ 1 ἀο τ" 
1Πεπὶ 4 ἀἰβρίεδϑιγα. ρθε 

4 Αμπά δαπιβοὴ ψεηΐ διά ἘΉΜΕῚ: ἃς. 
ἴἄγες δυπάγοα ἔοχεβ, δηὰ τοοὸκ 'ῆτγε- ἐῶτ 

Τ᾽ τ᾿ ελπὶῈ ἴο ρ488 νη ἃ 
ΜῊ1Ὸ δἤεγ, ἴῃ πε τἰπς οὗ 

ὙγΠελὶ Βαγνεβῖ, τπδὶ δαιθβοη νὶἱϑιτοά 
85 χε ἢ ἃ Κιά ; δηὰ ἢς 214, 
1 νυ} ρὸ ἱπ ἴο τπγ νὶΐε ἱπῖο τε 

ΟΗΑΡ. ΧΥ. 1. Ἡηιδίη α «υῤίϊε φῇον.] 
ΗἩδεῦτεν, αὔεν ἀαγ:, [6 βάπιὸ Ῥγλ96 88 “"' δῇ 
ἃ Ὅπιο," χῖν. 8, Ὀυϊ ΠΓΟΡΔΌΪ ποῖ πιοδηΐϊηρ ἃ 
γοᾶσ, θυ ἱπάοἤπ! [Εἷ ν “ ϑοῖὴς ἔσης δῇῆογ." 

ἐπ ἰδὸ εσπο οΥΓ τυδεαὶ ῥαγυεν.] ὙὍὙἘΠὲ πιο 15 
δρεωπεὰ ἴο δοοουηῖ ἴοσ [6 ἀδιηαρε ἄοῃς ἴο 
ἴδε σσορϑ. ὅ866 νϑῦϑ 5. 

αὐσἱοα ῥὶς αὐἱΐό «υἱα ἀϊ4.}] Α ςοτηποη 
Ῥτεβοηῖ. ὅδ6ε6 σε. ΧΧΧΤΥΙΙ. 17, δΔηὰ ΤὰΚ6 χν. 
29. 84Π|350Π8 ζΈΠΟΓΟΙΒ ᾿ρυ ϊϑῖνγο Ὡδίυσο ἴῃ 
ἔογρινιηρ [158 υιε᾽ 5 ΥεΔΟΒΕΙῪ δῇῆογ ἴπ6 Βολῖ 
οὗ ΔΏΡΕΟΣ νγῶβ ΟΥ̓ΟΣ, δηά ἢ18 ἰονὲ ΦΌΥ ἢΟσ, ἃ.Ὸ 
Βοσὸ στηδηϊοβὶ, ΗἮδ δὰ ποῖ μεᾶγὰ οὗ μεσ θείης 
ξίνεη ἴο 5 ςοιῃηρδηίοη. 

δὲν ὕαϊδογ «υοἰἶἝἰά ποῖ δ ῥίρη.}] ἘτΌΤΩ 
ϑαπηϑοη 5 τνϊε δεΐηρ 511} ἰῃ ἢον δ μου 8 ἤουϑο, 
ἴξ νου] 986οπὶ [δῖ δῆς νυᾶβ ΟἿΪῪ δείγοιποά, 
ποῖ Δεῖ} } πιλγτίοα, ἴο ἢ18 σοτηραηίοη. ὙΠΟ 
δά] τογου πιαιτίδζε, 1 80, ννᾶ8 ργενεηϊοὰ ὉΥ͂ 
δεῖ νἱοϊοηϊ ἀθδῖι, γοσβα 6. 

2. 1 χατυεὲ δεν, 5.1 ἴῃ πιαιτίαρο. ὙΒ6 
ΤΟΡΌΪΤ νοσγὰ ἴογ ἴδε ἐδίμοῦ πὸ φίνες ἢΐ9 
ἀδιυρμῖοσ, 85 “το {κ᾿ ἰ5 Ὁσ [86 δυϑϑαηὰ 
“0 γεσεῖνεϑ που. Οδηῃ. χχίῖχ, 19, 26; χχχίν, 
τό, ἄς. ποῖ νου δοῖδ σείοσεηςε ἴο ἃ δᾶγ- 

ξαϊη. ὙΒεϑα βᾶπὶ6 ἴνγο ννοσὰβ ἅγο υβοὰ οἷς 
ῬΒαΙΩ 5Έ 1 ΔΙ οἵ [6 ὈΌΥΘΙ δηὰ 86]16Υ, 

ἐξ ποὶ δεῖ γον “ἐπ! 67, 49... ϑδτηβοη᾿β 
δλῖμοσ μδὰ ραϊὰ ἴπδ ἀονντγ ἔοσ 186 δἰ ἀδσ βἰβῖεσ : 
ΒΕ ἐλίμεσ ἱπεγεΐογε οὔδυβ ἢῸῚ διβίοσ. ἰῇ ΒΟΥ 
τοοῖῦ. Ὅμὲ δῦ οὐὁἨ δϑδιζβοῃ Ὀγοῦαῦὶυ 4150 
᾿ηΠιοησεά Βίτη, 

8. Οὐπεεγπίης ἐῤερι.} Ἐδῖδον “ο 8 601," 
ἴο ἢἰ5 νυ ἴθ 8 Κλ Βοσ, δηά ἴο ἢϊ5 ψΠῈ, δηὰ ἴο 186 
ΟἴΠΟΥ ΤΊ μηδ 65 ν Βοπλ (6 δἰϊογοδιίοη δά 
ἐγανῃ τορείδοσ. ᾿ 

Ννοαὺυ «ῥα ! 1 δὲ »ιογε ὀϊα»ιείες:, ἢ ΟΥ 
[86 τνογ 8 ΠΙΔΥ Ὅς τγοηάεγοά, “ 1 ἂρ έγε, ἱ. δ. 
μπάεῦ πὸ οὐδίσαἰίοκ δὴ} ἐπι ἰοὸ δε διέ ιεμθΣ 
(πὰ τμογοῖοσε 1 5841} θῈ σα} }11655}, ἐδουσ 1 4ο 
ἐῤδερε α ὀμγι." Βεῖοτε εη ἔμ6γ ᾿π᾿υγοά πὶ 
δὲ ννὰ8 ἴῃ σονοηδηΐ υνἱἢ [6 ΤΙΠΠΔΙ δ [68 
{Βγου ἢ Ἀ15 τιδττίαρο δηὰ ΕΥ̓ ἴῃ 6 στὶΐοβ οὗ ἢοβ85- 
ΡΙ[ΔΠΥ; ΓὉΓ νος τοάϑοη 6 ψοηΐ ΟΗ͂ ἴο 
Λϑῆκοίοη ἴο ἴ2κο ἢ}5 σεύθοῆρθ. Βυῖΐ πον [6 
ῬΒΠΙ5ΕΠ65 {πεπίβοὶνοβ δά Ὀγόκοθη [ἢϊ8 Ὀοῃά, 
Δηὰ 0 Β6 νγὰ8 ἴγεε ἴ0 ἴδ Κα 8 σουθῆρο οἡ ἴδ 
βροῖ, 

4. Τόγεε δωπάγεά ζοχε..1 ΟΤ ΡεγἢΔρ5 γαῖ Ποῦ 
7αολαλε (ΟΦ 8 ἴθ βάπης ττοσὰ εἰγτμοϊοσί δ! 

Ο 24 



Ὀγαπ 8, ἀπά τυγηφά [411] ἴο [41], δηά 
Ρυζ 4 Βγεδγαπά ἱπ τῆς πιϊάβὲ Ὀεῖνγθθῃ 
ἴννο 121]8. 

ς Απά ψῆση ἢς διά εῖ ἴῃς Ὀγδπάϑ 
οη ἔτεα, ἢς ᾿εῖ ἐλέπι ρὸ ἰῃῖο τῆς βιδηά- 
ἱπρ σούῃ οἔτῃςε ΡΒ] πε η68,4πὰ Βαγης ἃΡ 
δοῖἢ τῆς 5Ποςῖκ8, ΔηἋ 4150 [ἢ βίδηαίηρ' 
σογη, ὑντἢ [Π6 ν]παγαγάβ απμα οὐ᾽νε8. 

6 {«ΎῪπεὴ τε ΡὨΠ]ἰϑεῖπε8 βαϊά, 
ὟΝδο μαῖβ. ἀοης τηϊϑὺὲὺ Απά {πογῪ 
Δηϑυζεῖεά, ϑδπηβοη, ἴῃς 80η ἴῃ ἷδνν οὗ 
τῆς Τιπηϊῖε, θεσαιβς ἢς δὰ ἰδίκεπ 

ἃ58 ἴΠ6 Ρογβίδη σδαραὶ, δῆς ᾿αεξαΐ) Ἡ᾿ΒΙΟΒ 
ἄγ ξτοζΑΓΊΟυ 8 ΔηΪπΊα]85, Δηά 5111} ῬΕΣῪ σου πΊοη 
ἴῃ Ῥαϊοβίϊπο, ἐβρεςῖδ!}ῦ δδουῖ [ορραᾷ δηὰ ΟδζΖᾷ, 
δηά ἅτε οἴεῃ ἱποϊυ δὰ ὈΥ͂ {μὲ σοπησηοη ΑΥδὸϑ 
Ὁηάοσ [πὲ πᾶπλὸ οὔ δυσαλι»ε οσ ἴοχοβ. (866 ΝΙ6- 
θυ φυοῖ. ὈΥ Κεἰ}.) 11 Ὀεϊοῃρ5 ἴο ϑαπιδοῃ ̓ Β 
οδαγδοῖογ, ἀπά ἄστθοβ νι [η6 τποϊάθηϊ δδουΐ 
[δὲ ᾿οη, ἴδὶ μῈ βῃουϊὰ δ6 δὴ Ἄχρεσῖ μυηΐοσ. 
1 ὅπη. ΧΙ. 17; [588 χν. 28; χίχ, 3 (ἀπά ρεγ- 
ἢΔΡ5) 42, ἃγεὲ ἱπάιςδοηβ οὗ (86 ἀρυπάδηςε οὗ 
ἴΌΧΟΒ ΟΥ ͵4.ἶκα}5 σίνιηρ, ΠΔΠΊ68 ἴο ρἶδος8, 65ρ6- 
οἶδ }ν Ἰὼ ἴα οουπίσυ οὗ (με ΡΕΣ]Ἰπεηε8. Ονϊά 
ὁ ἘΑ5[1} ἢ) τεϊδλῖεβ ἃ ΨΈΥῪ οὐγίουϑ οὐυβίοπι δ 
οἵὴς οὗ ἰεζζίης Ἰοοϑα ἔοχοβϑ σι ἸΙρεὰ 

ἴοσγοϊοβ ϑϑίεπεά ἴο {μεῖγ [2115 ἰῃ [6 οἰγοὺϑ 
δὲ ἴῃ (οσϑδὶδ, ἴῃ σοτητηθπιογδίίοη οὗ ἴῃ 6 
ἀληγᾶξε οποὲ ἄοης ἴο ἴδε βιδηάϊηρ ςογῃ ὉΥ ἃ 
ἔοχ Ὡς ἃ στυδὶς δὰ τντὰ ἴῃ ὮΔΥ δηὰ 
δίγανν δπὰ δεῖ ἔγε ἴο, δῃὰ νηϊοΐ, τυηπίηρ 
ΔΌΝΑΥ, Ρυϊ [ἢ6 σοτγη-ἤο| 45 ἴῃ ἃ 0Ϊ4Ζ6. (566 

ατί, “ Ηἱογοζ., [1Ὁ. 111. ἂρ. χὶ"Ἱ) Ὅ15 
οὐδίοτη, Ὑγἢςο ΤΊΔΥ πᾶνε ΒΔ ἃ Ῥμαηϊςοίδη 
οΥἹρίη, 15 ἃ ουγίοι 8 ̓ΠΠυδίγλίίου οὗ ἴ86 παγγδῦνο. 

δ. 12ε “δοεξ: απά αἰηο ἐδε εἰαπάϊης ἐογη. 
[{ Ὀοΐηρ δαγνεδί {{π|6, βοῆς οἵ ἴδε σοσγῃ υγᾶβ 
ουΐ ἀπά Ὀουπά ἰῃ δῆοανοβ δηά 5βοςϊκβ, 50Πὶ6 
γγ25 51}}} βἰδηϊηρ. ΕῸΓ ἃ βί σι Κῖηρ ἀδβοσὶ ρ[οη 
οἵ [86 οσοτῃ-Ποϊάβ οὗ [με ῬΒ115(1η65, διΓεἰςΒίην 
ἔτοπι ἴδε Τςοαϑὶ ἴο {6 ΕΙΥ͂ γν8}} οὗ [86 Ἀ1}}5 οὗ 
]υάδῆ, 866 " δῖη. ἃζ Ῥαϊεϑβῖ., ἢ. 254. 

ἐδ μίαν απ οἷκυε:. 80. ἴδε δηςίεηϊ γοῦ- 
δίοηβ, θυῖ [Βς Ηρορῦτον τοχὶ τδίμοσ ἕδνοιυσϑ ἴῃ 6 
τε Πηρ “γαγάβ, ΟΥ ραγάεηξ, οὗ οἰἶνα5,᾽ ξίνεη 

Οεαβοηΐϊυ, οδυ, ζεο. 511] οπὲ νουϊά 
οἐχροςῖ (ἃς νἱηεγαγάβ ἴο ὃς τηθη!οηοα ; δηά 
[86 σορυϊδξϊνε ΠΙΔΥ ΘΑ Υ μάνα Δ] θη οὐ. 

Θ. {δε Τι»ιηἶ 6.1] Ἑοττηθὰ 85 τοσῃ Τέριπαῦ. 
ΤὨ15 σοοβ ἴο ῥσγονὸ ἴπδὲῖ Τωηπα δπὰ Τωηπαίδα 
ἅτε ἴθ δλπ|6. 866 Χίν. 1 Ὠοΐδ. 

ἐδε ῬδΙ δε... δμγπὲ δὲν ἀπά δὲν ζαϊδεν.ἢ 
δϑοπῖο ἴδκο 1 (δὶ 16 ῬΒ1Π 5: π65 Ὀυγηΐ [86 
γε δηὰ ἐδλί πεγεϊη σἶανν οὐ ϑαπιβϑοὴ ουΐ οὗ τὸ - 
γΘηΡΟ, ἃ8 ϑαΠΊ5Ο} 8 Ὠρδγοβϑί γοϊδιίοηβ. Βιυῖΐ 1ἴ 
6 το Ὀγοθαῦ 6 {δῖ ΠΟΥ αϊά 1ἰ 45. 84η δεῖ οὗ 
͵υδῆςς ἴῃ ἄνουν οὗ ϑδιηβοῃ, δῃὰ ἰῇ ἤορε οὗ 

ΦΌῦ0ΟἘΕ, 5. Χν. [ν. 9---8, 

ἢΪ8 να, ἀπά ρίνεῃ ἢ ἴο ἢὶ8 σοπ- 
Ρδηΐοη. Απά τῆε ΡΠ ϑεῖπε8. σάπια 
ὉΡ.0 Δπὰ Ὀυζης Πα δηὰ ἤοὺ ἔδιΠεσ 
ψ 1 ἢτε. 

η 4 Απὰ δαπιβοη 8414 υπίο ἔπεη), 
ὙῬΠοΟΟΡΗ γε πᾶνε ἀοπα τῇ ϊ5, γεῖ ψ]}] 
ΙῬὲ ἀνεηρεά οὗ γοι;, ἀπά δἴϊεγ τιδὲ 
Ι ν1]1 ςεδ8ε. 

8 Απά δε βδηοῖς ἴπεπὶ ἢὶρ δηά 
τ σἢ νυ ἃ ργελῖ 8ἰδυρῃῖεγ : πὰ ἢς 
νγεηῖ ἀοννῃ δηὰ ἀνγεὶς ἰῃ ἴῃς ἴορ οὗ 
τῆς τοοῖς Ετδη). 

ῥα σίΩς ἢἰ5 δῆρεσγ. [ἰ 15. σειπλυκδῦϊς (δδῖ 
ὈΓΠΙηρ νγᾶ8 [ἢ 6 ρῥυηίβητηδηΐ οὗ δ] ΕΤΥ δηὰ 

κιηάγοα ΟΥΠ168 ἀπιοηρς ἴδ [ενγ8. Οεῆ. Χχχυθ!. 
24: 1 ον χχ, τ4: χχῖ 9. [{15 δἷδο ποϊθινοσίην 

ἴ ϑαῃηβοη 5 ψ1ς φὐμα τρ ὉΡΟΙ ΒΕΓΒΟΙΓ (Π6 
ΨΟΣῪ Ῥυπιὶδητηθηΐ νυ Ὡ] 6 5οιυρ δῖ ἴο ἐδοᾶ 
υϑδὴ δι λκικμρὰ ΒΕΓ Βυβοαηδ, χίν. 1ς. ᾿ 

7. Τδοιρ γε δαυε ἄοκε ἰδέ. 1. 6. [Βουἢ 
ΤΣ μάνα Ῥυπίβῃδα ΤΥ νῖΐδ δηὰ δεῦ ἔλίβοσ. 
υἱ ἴδοϑ6ὲ ψγ8οὸ υπαάογδίδηἀ [δὲ Ὀυγηίηρ οὗ 
ΘΑΠΊΒΟΠ ΒΒ ὙΠῸ ἃ5 δὴ ἃςῖ οὐ δηΓ ΠΥ δραϊηδὶ 
ΘαπΊβΒοΟυ σεησγ [ΒῈ οεἶδυ56, 17 7ε ἀεὶ ἐδιω ἐδεκ 
«υἱ]] ποῖ 1 ἐξα. 211} 1 δανε ἑαέεν »"7 με γευεπρε 
ἀξαΐκμὲ γομ. 

θ. ΗΠ) ακά ἐδ}. ΑΑ »»γονογθϊαϊ ὄχρτοθ- 
δίοη οὗ ἀουδνιζι] ΑΝ Ὀυΐ ΡοΞ5: Ὁ} ἀγάνστι 
ἔγοηι ἴδε Ἰοϊηϊ5 οὐὗὁἨ [ῃς βδςγιῆοθβ ἴῃ ΒΆΤΩΘ 
δ6Ώ86 48 Ε.Ζεῖΐκ. χὶ. 2, 6, 7, 11; Χχίν. 3, 4, 6. 
ΤΒο ρΡῆγαβο νουϊὰ (ἤδη πηοδη ἃ]Ϊ ἴῃς σγεσὲ δηὰ 
»εἰς δι}, 41} ἴῃε οἽδοῖοε ρίθοεβ κε ἴΒς {π5 ἢ δηὰ 
διουϊάοσ. Ὑδὸ νοσζὰ σεηάδογεὰ δὲ 15 16 
“δομίάεν οἵ Ἐχοὰ. χχίχ. 22: 1 841). ἴχ. 24: 
δηά [δδῖ τοηάεσγεὰ ἐδίφι 18 [6 βαπὶῈ 45 ἐδὴσ 
ἰη ΕΖεῖκ, χχίν. 4, ΒΟ ἢ 15 Βροκθῃ οὗ 85 οὔθ 
οὗ ἴῃ χοοά ῥέεεε:. 

ἐπ ἐδὸ 'ὸρ φΓ 1δὲ γοοῖ Εἰα»".} [Ι δῃουϊὰ δ6 
“80 0107} οὗὨ [890 ΣΟΟΚ," ΟΥ, 85 ἴῃς δερἔυδν, 
ἢανο ἴἴ, “ 266 δοίρ." Ψυΐϊξ. “ αεαυε." Ὅἢδ δαπὶα 
ΡἤΓαδα ΟΟΟΙΓΒ [84]. 1ϊ. 21 (ΒΕΓ ἰξ 15 ἀραίῃ 
τη ἰδιγδηϑιαϊοα “ 2οῤ1.)}), ψΠΕΙΟ νὰ 866 ἴδ 
{686 96107185 οὗ ἴπΠ6 τος Κ ψεγρ (6 πδίυτγαὶ 
ἔογίγεββϑοβ δηὰ πιαἰηρ-ρίδοςβ οὗ [δὲ ἰδηά ; αἰϑὸ 
Ἰν|ϊ. ς (ο1138). (Οὐοσωρᾶγε 1: 84π|). Χὶϑ, ό: ἱ 
Κίηρβ ΧΙ. 12. Το ἴοιπτῃ εἰ 15 ΟἿΪΥ υϑεὰ οὗ 
τις Κιπὰ οἵ τοςκ οὐ οὗ ἴοὸ δὶς ἢ [Π6 ἴοστα 
“εἰαὐ 15 ἀρρ! θα, 116 ἃ ἀϊδογοηΐ τνογὰ (πίξγαδ) 
16 υϑεὰ [ὉΓ 86 ολυε5 οὗ ἴμ6 τος Ὡς 18 
οδοὰ ἐκῶγ. [158]. 1. 21. 866 ἂῦονὲ ποῖθ ἴο 
1. 16. 80 πῃ ἴδ6 Οτεοκ νἂσγ οὗ ἱπάδρεηάδηος 
[Π6 γγοδῖ ον ὑνῃϊοῖ σίνεβ 118 πᾶπηθ ἴο {86 
σοηνεηξ οὗ Μορδϑδρι]οη βιοϊεγοὰ ἰΒουδληδδ 
ἔγοτη ἰδβεὶγ Τυγικίϑἢῃ Ορργόβϑοσβ (8ε6 5817 
ΤΒοπιδα ΝΥ γ86 8 " ῬεϊΪοροηπαϑι}8 ᾽). 

Εἰαρι Νοῖ ἴδ6 βᾶπιθ ἃ58 1 (ἢγ. ἱν. 22, ἴῃ 
[ἂς τεστιοΥγ οὗ διπιθοη, [{5 δἰ[υδίϊοη 15 ὑποοσ- 



τ Ἡοῦ. 
τυενκῖ 

ἀἴσιν». 

ν. 9-14. 

9 ΤΠεηπ (ἢς ῬΒΙΠϑΈη 65 σγεπξ ὑρ, 
δηὰ ρἱτομεά ἢ [υάδῃ, λἀηά βργεδά 
{πε ηβοῖνεβ ἰη [,Ἐἢ]. 

ΙΟ Απά τῆς πιδῃ οὗ Τυάλῃ 5414, 
ΝῺγ ἅεὲ γὲ Ἴοοπὶθ ὕΡ δρδίηδἑ τϑὲ 
Απά {πεν δηβννεγοά, ΤῸ δίπα ϑαπηβοη 
ΔῈ ΨΜὝἘὰ σοης Ὁρ. ἴο 4ο ἴο Πίπι 48 ἢς 
ἢδίῃ ἄοπε ἴο ι.8. 

11 ἼὝΠεη τῆγες τΠουβαπά τε οὗ 
πάλῃ ἵννεπι ἴο τῆς ἴορ οὗ τῆς τοοκ 
τᾶπη. Δηἀ 8414 ἴο ϑδπιβοῃ, Καὶ πονγεβῖ 

του ποῖ τῆδὲ τῆς ΡὨἢ]Πἰ5τΠ 65 ἄγ συ εγ8 
ΟΥ̓ υϑὴ ννῆδῖ ἐς [ἢ15 ἐῤαέ (δου Παϑβῖ 
ἄἀοῃης υπίο υϑὴ Απάᾶ ἢε 5414 υπἴο 
{μεπι, Α8 πεν ἀϊὰ υπῖο π|6, 80 πάνθ 
Ι ἀοηε υπῖο τῆ6η,. 

12 Απά {Πεγ 5344 υπίο Πίπι, νῆες 
ἃΓ6 σοῖῃδ ἄοννῃ ἴο δπά ἴῃεε, τπδῖ τε 

ἰδίη, Ὀυΐῖ ἴἴ 5668 ἴο ἤδγε θδθῆ ἴονγεσ ἄονγῃ 
1δη ΤΊ πιηδῃ, βίης ὈοϊῺ δασήϑοῃ, δπὰ δῖ νεῦβα 
11, [86 πιθὴ οὗ Τ΄υάδῃ, «ὐεα ἄραυπ ἴο ἰΐ, ἀηὰ δῖ 
ΨΕΙΒῈ 13 ΠΟΥ͂ Ὀγουρῖ δϊπὶ ῷ ἔγοπι Εἴλπὶ ἴο 
1,ε8]. Α 5ϊἴ6 πϑᾶγ ΕἸ θυ ΠοσΌρΟΙ 8 (Βε δε) ὀγ 5) 
5 τεαυϊτοά ; δηά Ἐοδίπδοη ἀθβοσῖθεβ 50Πὶ6 
ΕΧΙΓΔΟΓΟΙΠΑΤΎ ΟΔΡΟΓΏΒ ἴῃ [ἢ6 βοῇ {ἰπιεϑίοηθ 
ΟΥ ΟΘἾΔΙΚΥ τοςκ, δἤδοη ΟΥΓ υννεητγ ἔδεϊ ἄθορ, 
ἢ Ῥογρεπάϊου ασγ 5:ά68, ορεπίηρς ᾿ἰπῖο 6χσ 
[οηβίγο οχοδυδίίοηβς ἰῇ πὸ σόςκ, δδουϊΐ ἴνγο 
Βουΐβ ἔγοπι ΕἸοι Βοσορο 5. 866 ὁ Βιίδ. Β 685. 1. 
23, 24, ἈΠ Ὁ. 51-53, ὙΠΟΓΘ ΣΟ ΓΙ ΟῊ 18 τηδᾶς 
οὗ 4 ἐοιυηϊδιη ἴῃ ομθ οὗ ἴπθ σλυθσῦ8. 186 
τος Εἰδπὶ νν88 ἴῃ [ἢ]5 ποιρῃουσμοοά, δηά 
ΘΑΠΊΘΟΙ 8 δἰ ἰην-Ρίδοθ τιυδὲ πᾶνε σεβοι]οὰ 
ἴδε σΑϑοΓη5 50 ἀεϑοσ θεά. 

9. Τὸ. Ῥδιδεξίμος «υεηῦ τὸ, 5.7 ΤΆΕΥ ἰῃ- 
νλάεὰ ἰμδὶ ρατίὶ οὗ [δῷ γεγο ΓΠΘΥ͂ ΠΟΥ ΟΣ 
διδθρεςϊοά [Δὲ ϑδιβοη νγὰ8 σοποοαϊθά, [Ιΐ 
δὰ ποῖ γεῖ γχοῖ 115 πᾶπιὸ οὗ 1,6] (βου 50 
ΟΔ]Π]οὰ ΒΟΓῈ ΟΥ̓ Δηςοραῖοπ, οοπιρᾶσε Νυπι. 
χῖν. 45: χχί. 3, ἄζο.), ψ Βι ἢ ἰτ τοϊδιποὰ {1} 
δῖ ἰεαϑὲ [86 ἔ{π|Ὲὸ οὗ αν, ὅ8ὅε6 2 581). Χχϑ!, 
11, Ὡοῖρ, 

“ργεαά ἐδεγσείυο.. ΒΘ βάπηθ Ἔχργοββϑίοῃ 18 
ιιοεὰ οὗ [86 ῬΒΙ]Π5. πὸ τηοάδ οὗὨ νγᾶσ, 2 88Π). 
Υ. 18, 1Δ, Δ] ἀὴρ ἴο {πΠ6 Τσοχηρᾶςοῖΐ ὙΑΥ͂ ἴῃ 
ὙΠ ἢ ἘΠΕΥ͂ οἄπὴθ ὑὉρ ἴΠ6 τυδᾶγβ, δηὰ ἴβθη 
«ἰἰϑροσβεά, 

11. Τρεη {ῤγε ἐῤοισαπά γποπ, Φ6ἢ ΤῊς 
ἰβριπιεά πιὲπ οὐ [πάἀδὲὶ νεγε ργεραγθὰ ἴο 
Εἶνθ ὼν {Ποῖσ σμδηηριοη, ἰπ οσγάοσ ἴο σοῃς δῖα 
1ΠΕῚΣ πηλϑῖεβ. ΤῊ 5ῆονν8 ἴον μαγὰ ννδβ 
(ὃς ἴδ5κ οὗ ἔπε ]υάρε5, ψΒοβε οὔοε ᾿ἴ νγᾶ8 ἴο 
Γεδΐοσγο ἴ8οῖγ σουπίγΙΠεη ἴο ἔγοεάοπι δηάὰ 
ἱπάορεηάθποθ. Μη οη 8ε12685 ἢ οεἶθαγ ἃρ- 
Ῥγεπεπβίοῃ [Π6 Βουθῖ]α βρὶ πὶ οὐ [πιἀΔ} δὲ 1ἢ]5 
γε ὙγὨδη 86 Ῥυΐβ ἱπίο 54 280} 5 τηουτ [6 
η68--- 

ΦΌῦΌΟσΒ5. Χν. 

ΤΩΆΔΥ ἀεἸ]νεῦ τῆεε ἱπίο (ἢ Πδηά οὗ (ἢ 
ΡΒ βεῖπεβ. Απά ϑαπιβοι βαϊά υπῖο 
{Πεπὶ, ϑννθᾶγ ὑπο της, ἔμπας γε ν"}}]} 
ποῖ [2]] ὑροη πια γουτγβεῖνεϑ. 

12. Απά ΓΠ6Υ βρᾶκε υἱπίο΄ ἢΐπὶ, 88 γ- 
ἵπρ, Νο; δυῖ νὰ ψΨ}}}} δ᾽πά {πες [3βῖ, 
ἀηα ἀεἰῖνεῦ πες ἱπῖο τπεὶγ μδηά : δῖ 
ΒΌΓΕΪΥ γα νν}}} ποῖ ΚΙ] τἢε6. Απά 
{πεν θουπὰ ἷπὶ τυ ἴνγο πεν σοΓγάβ, 
Δα δὶ ἢϊπὶ ὉΡ ἔτοπὶ τς τοςκΚ. 

Ι4 “2:4 ψίεη Πα οδίῆθ υπῖο 
Ι,6ἢὶ, τὰς ΡΒ] βεῖπ 68 βηουϊεά Δραϊηϑῖ 
διαὶ: δηά τς ϑριγς οὗ τῇς [ΚΡ 
σαῃθ πλὮ ΠΥ ἀροὴ τα, δηὰ τῆς 
ςογάς τῆδὶ τδγε Ὡροῦ 8 ἃγπι8 ὃε- 
ζπης 2485 βαχ (πᾶ ννᾶ8 δυγης ἢ 
ἤγα, δηά ἢϊς δαηάβ "Ιοοβεά ἔγοῃ οἱ ἘΉΕΡ: 

»εφἰξσα,, ἢ18 Ὠδηάϑ. 

“Ἡδὰ 7υἄδῃ [Ππαὶ ἀαγ ᾿οἰπ᾽ ἁ, οΥ οὔς ψὮοἷς ἰσὶῦς, 
ΎΠΟΥ Πδὰ Ὁγ [ἢ 15 ᾿ᾷ τῆς ἴοννεῖβ οἵ δίῃ, 
Απὰ Ἰοτάεα ονεῖ ἵἴπεπὶ ἡ ἤοπὶ ποὺν [ΠΟΥ 56σνα. 
Βιυῖ ψνῃδῖ τόσα οἱϊ ἰῃ πδι!οη5 στόν οοττυρῖ, 
Απὰ ὉΥ δεῖν νὶςε5 Ὀτουρδῖ ἴο βογνϊτυάο, 
ΤὭδη ἴο ἰονα θοπάδσε τροσὰ ἴδῃ ᾿ΣΕΓΥ, 
Βοηάαρε, ψἱ} εα5ς, ἴμΔη 5ἰσεηθοιυβ ΠΣ ΡΟΥΙΥ, 
Απὰά ἰο ἀδβρῖβθ, Οὐ ΘΏΝΥ, οὐ βυϑρθοῖ 
ἌΝ αι Οοά μαι οὗ Ηἰϊ βρεςίαὶ ἕασνουσ σαὶϑ᾽ ἃ 
Α5 ἰδεῖν ἀο]νογογ,᾽"--- δες, ρον. 

«υεπὶ ἀοαυη.}] ΜίεΥβε 8, 10 ἐδὲ ἐοῤ, γεῦβὲ 8. 

12. "ε ἀχὸ εογρ ἄοαυν.ἢ Α'5 Ὀεΐοτγο, ἔγοτῃ 
[86 ΒΙΣΒΟΓ 8}}} σου ΕΓ οὗ [ιἀΔ}. 

δευεαῦ μηΐο τιὸ ἰῤαὶ γε «υἱὐ ποῖ 7αἰ ὠῤοι γι᾿ 
γουγιεἶυε.. 1. 6. ἴῃλι γε ψ}}}} ηοί Κ}} της, 48 
ρρεδγβ ΟΥ̓ [ΠΕῚΓ ΔΠΒΝΓΕΓ ἴῃ γΕΓΘῈ 13. 8566 [πάρ. 
ΨΙΕΝ. 1; 2 ϑ81η. 1. 15. 1 ΚΙηρβ 1]. 29, 31, 34. 
ϑαήϑοη ψου]Ἱά ποῖ, 1ἢ ἣς ουυ]ὰ ἁνοϊά [ἴ, 5147 
ΔΩΥ οὗ 815 ον Ἑσουπίσγιμεη, δουρὶ [μεὶγ 
᾿άϑθηθββ τσῃϊ Μὰ }}] πᾶνα ῥσγονοϊκοα τη ἴο 
ὧο 80. 

185. Βγοιφϑὶ δίνει ρ.ἢ Μι2. ἴο [,6ἢ], 85 ἴῃ 
[Π6 ποχί σϑσϑο, Ώοτο ἴΠ6 ῬὮ1]5Π1Π 658 ν σο 6" 
οδιηρεά. 

14, Ηε εα»πε μπίο 1,ερὶ͵, (5.1 ΤΉΝ πᾶττᾶ- 
τὴν ΒΘ ΩΥ Δ5501Π|68 βοιηεί δίηρ οὗ ἃ ροεῖς 
δίγ!6. 

ἐδε Ῥριϊαεπε “δομϊε. ΑΒ {ΠῈΣ ΤΔΠΠΕΓ 
ννγᾶϑ ἴῃ ὈΔ4Γ|6, τ 88πὶι. ΧΥΪ. 20; σοιρατο ἰὃ. 
γΟΙΒΟ 52, Δη64 Ιγ. 5. 

ἐδε ϑρίγὶ! οΥΓἹ δὲ Σιογά εαηριὸ νι δεν ὠῤοι 
δί»ι.} 866 ηοΐδ ΟἹ ΧΗ. 25. 

ἐδε εογάς .. .. δεραριθ αν ἴἔαχ . . .. δωγπί 
«υἱϊὸ 3γε.)3 1. ες. ΜΟΤῈ ἃ5 ννϑᾶῖὶς ἀρδίηϑί ἢ15 
ΒίΓΘΉΡΙΒ 85 ΒΑΕ υγηῖ βαχ τυ ὶςἢ γιε] 45 ἴο [86 
Ιοαϑὶ ργθβϑΈσο :-- 

““(ογάς ἴο τὴς ψογα [ῆγεδάς, ἰους ἃ τι ἴῃς 
βατις."-- δα». Αον. 
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108 ΌΌΟΒ 5. ΧΥ. [ν. 15--σ. 

Τ πεν: Ις Απά δα ἐουπὰ ἃ πεν ἰᾶννθοπς ἢιδηά, δηὰ οδ]᾽]εἀ τῆδὲ ρἷδος " δπιδιὴ- ΠΕ 
᾿ς οἔϑδῃ 888) ἅπά ρυῖ ΘΠ ἢἰβ Πδπά, Δηὰ Ιδῆί. ἐπε μα 

ἴοοκ 1, Δηά 5ἰενν ἃ τπουβαηά πιῶ 18 Ε΄ Απά ἢε νγᾶβ βογα δῃίγβι, δηὰ ἐμΖας 
{Πογεννἢ. οΔἰεἀὰ οα τῆς ΓΙΟΚΡ, δηά βαἰά, ἼΤΠοιι ἐαείης 

16 Απά ϑαπιβϑοη 8αἰά, ΙΒ τῆς μαϑὲ ρίνεπ τη 85 στοδᾶῖ ἀδ]ἰνεγδπος ἱπῖο ἐβε ζει 
1 Ηεν, απ Ἰλνῦοπε οὗ Δῃ 435, ἵπεᾶρβ ΠΡΟ ἢ ΘΆρϑ, 
ἀράδι, ὙΠῸ (πε Ἶνν οὗ Δη 285 πᾶνε 1ἴ ἰδίῃ ἃ 

τμουδαηὰ πιεη. 
17 Απὰ [ἴξ σᾶπια ἴο Ρ8588. με ἢς 

δὰ πηδλάβ δὴ Ἂεπὰ οὗ ϑβρεαλκίπρ, τδμαῖ 
ΒΘ ολϑῖ ΑΥΑΥ ἴῆ8 ἰανγθοηα οὐ οὗ ἢΪ8 

ἴῆε παηὰ οὗ {Ὦγ βεγνδηῖ : δηὰ πον 
802}}  ἀϊς ον τῆϊγβῖ, δὰ 421] ἰῃῖο τῆς 
Βιδηά οὗ τῃς υποϊγουπησβθά ἡ 

19 Βυῖ Οοά εἶανε δὴ βοίϊονν ρἷδοςε 
τῃδὲ τοᾶς ἰῃ ἔτη6 Ἶανν, δηὰ τῇθγα σδηλε 1 Οε, Ζεάν 
ννδῖεν {πεοουῖ ; δηά ψἤεη ἢ6 διλά 

16.Ὀὡ Ἧο ουνά ὦ πεέαὺυ ᾿ααυδοπό 97) απ α::.} 
“ ΕΏΓΣΟΣ ΔΓΠΙΔ πιϊηϊδῖγαῖ." Ηςε ρἱςκοὰ ὕὑρ [δ 
ἢγϑὶ ᾿ἱπβίΓυπλθηΐ οὗ οἴδηος [Πλί οδπιὸ ἴο Πδηά, 
ἃ [Ἰεβἢ δπά βἴγοηρς ἰαννῦοπο οὗ Δη 859 :---“Η 15 
δυνοσγα οἵ δοης."---ἰδάνι. Ἄφοη. ῬοΒββΙΥ πὸ 
Ὀοιυπά ἰξ ἴο 15 δῖ συ (6 οογάβ, δηά τηδὰθ 
ἃ κἰπά οὗἉ οςεδίυ5 ψ τ ἴἴ, 

σἰεαυ α ἐδοισανά »πὸν ἐδεγευ δ. Οοτὴ 
ΟἿ. 11. 21; 2 88π|, Χχὶδ, 8, 1ο, 11, 12. ΤὴΘ 
ῬΒΠ5[1η65, δεϊζεὰ ἢ ἃ ρμϑηὶς ἂἵ βοοῖηρ 54Π|- 
δοι 8 ΘΠ} Ὀυγδῖ Π15 οογάβ δηὰ συβὴ δἱ 
(δεῖ, οβεγεα πὸ σεβίβίδηςε, δυξ [611] δ θᾶϑῦ 
ῬΓΕΥ ἴο [6 Ὀἷοννβ οὗ {πεὶσγ τυϊρὙ ἔοθ. ϑοπὶς 
Ρογθδρα ΟΓΟ ἀλϑῃθά ἀονν [Πα οἰ 188 ἴῃ ΤΠ οΙΓ 
Πισ τς. 

16. ΨΡῊ δὲ Ἰαφυδοπο 9, απ κα“, ἢ 
1 ἰἴογα!γ “ ἢ εἶς ἡαννῦοηε οὐ δὴ 835, οὔθ 
δεᾶρ, ἴνο οᾶρβ8. ΤὍδε βᾶτηδ σοῃβίγυς οι ἃ8 
οἢ. ν. 3.οθ. Ηετγε ἴδογε ἰ8 ἃ ἈΙΔΥ Ὡροη ἔδο 
ΘΠ, ἴὔγες ἔἰπηεβ τεροαῖϊθα, υνῃϊο δ τηθδῃ8 
Ὀοῖἢ “ δη 458" δηὰ 4150 “ἃ εδρ." Τὸ 88 Π|6 
δριγιί οὗ τ᾽ ἀ]6-πιλκίηρ τυ ἰςἢ νγᾶ5 ἴῃ ςὮ, χίν. 
12, 18, 18 Δρραγεηΐ ἰῇ (Π]8 βοὴρ οὗ {τἰπτρἢ. 
Οοπιρᾶτε Τυάνρ. νυ. 1; Εχοά. χν σ ἢ 1 ϑδτη, 
ΧΥΙ. ό, 7. ϑαπΊβοη Β ΥἱΟΪοσΥ νγᾶβ ἃ [ἰϊογαὶ 
ἔ]ΠΙπγεηῖ οὗὨ 1,ονϊξ. χχυΐ. 8. Εογ ἃ δἰ πηι ϊατ 
Βοηξ ΟὗἁὨ ΥἹΟΙΟΤΥ ἰῃ (πε ςᾶ86 οὗὁἩ ἴῃ6 ΕΤΏΡΟΤΟΥ 
Δυγε δ ---ἰἰ πη ΒοπΊο πλῖ]]6 οοοίαϊξ," ἄζο,, 
δ66 Βίϑῃορ Ῥαδίγοκ οἡ [18 ῬΑϑβᾶρο. 

17. Κα»πηαϊδοίεδὶ] ἸΜοϑβὶ ΠΟΥΤΕΘΟΠΥ τεῆς 
ἀοτεά {πε δείφδέ ον δὲ! ον 1εδὶ, οὐ, φῦ 
ὅδε ᾿σαυ-όομε. Βυῖ το 5άπιὸ Ἰοϊίοσβ, νὴ ἃ 
εἰσ εν ἀἰδεγεηϊ ροϊητηρ, ταθδὴ ἐδ ἐῤγοαυΐπς 
9 ἐδε Ἰακυτδοπε, ἰϊὰ 4] υβίοη ἴο ϑαπίβοη 
οδίηρ ἰἴξ ουἱ οὗἩ ᾿ΐ8 Βαηά, ψ ἤδη δὲ μδὰ 
Πηϊβιθα ἢΐἷ8 Ὑγαγεθοηρ. ὙΒΕΓΟ 5 ἔγοαυ ΠΕ 
δοπῖα ΔΊΟΥ ἴῃ πε οἰγτηοϊοχίεβ οἵ (δε 
ὨΑΙΉ68 Οὗ ΤΏδῃ δηά ρ]δοε5, 83 δ. Κ.. (δίῃ, Νοδῖῆ, 
Ηεοῦτον, ΟἸἸοδά, Οἱϊκαὶ, Μαμδπαίπι, ϑυςοςοῖι, 
ἄς. 

18. δογε αἰῥὶγ Ἐτοιὴ ἴδε νἱοϊεηϊ ἐχ- 
εὐτίο οὗἉ βίγεηρτη ἴῃ Ρυγδυΐηρ 4πὰ 5ἰλγίῃρ ἃ 
[δουϑβϑαηά τηεη. 

εαἰϊεά οκ ἐῤδε Σιογ ἀπά «αἱά, Τροι δανΐ γίυεη, 
5.) Ἡεγε νγς ἴανὲ ἴδε το ζίοιιβ δἰάς οὗ 
ϑΔὨΊΒΟΠ 5 Οἰαγαςῖεσ, ἀπά [ἰ8. (ἢ 5μουνίηρ 

ἴ εἸΓ ἴῃ σοηβεββίοη οὗ Οοά 45 μι ἀε)ίνοσοσ, 
δΔηὰ ὈΓΑΥΟΓ ἴο Η πὶ, 85 Ὀεῖοσο, ἰῃ να]ϊδηΐ ἀθθάβ 
δηά δι ρου σηδη ἀδλτίην. 

10. “η δοίΐοαυ ρίαεε ἐδαὶ «υας ἐπ δὲ 744. 
Βεγοηά 411] αυεδίίοη, ἴῃς ταί ἐγαηῃβίδεϊοη ἰδ, 
“689 ΒΟΙΙΟ Ρ]1800 ΨῈΣΘῺ ἐδ ἐπ 1.9 Ὁ]. ΕῸΓ 
ἴδε νυτῖεγ [615 8 ἴμδὲ ἴμῈ πδηγθ οὗ [πε βργίηρς 
ἴῃ θὰ] ([δ6 ἔεπηϊηΐηε “ Ζῤέγεο τ" σδῃ σοίοσ ἴο 
Ὠοϊίηρ οἶ56), νγὰ8 511}} ςδ]]θάὰ ἐδε ΤΥ ἰκβ οὗ 
δίνε ἐδαὶ εαἰϊά ἀροὴ Οοά, υρ ἴο ιἰ8 Ἐπιδ 
ΝΑΥ, [18 δᾶπῆθ βδργίηρ, οὐ ἴῃ6 ὙΨΑΥ͂ ἔγομι 
ϑόῦβο ἴο ΕἸδυΒΕγοροΙβ, ννᾶ8 ΟΟΙΩΠΊΟΗΪΥ 
οΔ]]οὰ ϑαηβοη 8 βργίηρ ἰῇ (ἰθ {{ηὴ6 οἵ 51. 
]εγοπὶς (΄ Ερίϊδρῃ. Ραυϊξ, Ερίβί. ᾿ἰχχχνΐ.), 
δηά 15 Δ] ἀθἀ ἴο 45 δείηρ ἴῃ [μ6 βαπλο ἠεὶσἢ- 
Ὀουσμοοά ὈΥ δι θνβεαιιεηΐ υυτίἴοτβ ἴῃ τε 71Ἀ, 
τλῖ!, δηά 141} σεηζυγίοβ, 566 Βοδίηβ. “ Β. Ε.᾽ 
ἵ,. ΡΡ. ό4, ὁ6ς. Ὑε νοτσὰ ἰγδῃϑιδίοά “ βοίϊουν 
Ρίδος, πιεᾶῃβ ὦ "πογίαγ, Ῥτονυ. χχυϊϊ, 22, δηὰ 
ΒΕΕΤῚ5 ἴ0 δε [με παπΊε οὗ ϑοπὶὲ ραστέ οὗ ἴδθσυ- 
βδίετῃ ἴῃ ΖΕΡΆ. ἱ. 11 (δαηι. Μαξιοε6), 80 ο811οἀ 
ἔἴτοτλ 118 βδιϊυδίίοη, ργοθαΥ ἴῃ οπο οὗ ἐδ 
ἄδερ σὑδ!]εγβ. Βοοβασγί ῥσονεβ [πδὲ [86 σαν! 
ἴῃ [86 Ἶανν, ἴῃ ΒΊΟΝ ἴδ πο ]ᾶγ ἰθοῖς ἃγὸ ἘΠ 
8 ο4}16ἀ “4 τροσίδσ ̓  ἴῃ Οτεεῖ, 1,δζίη, δὴ 
Ηεῦτον. Ηδσε ἰΐ ἴθ δυο ΕἸ Υ ἃ ΒΟ] ον οσ 
θαβίῃ διηοηρ ἴῃς οἰ185 οὗἹἽ 1,6ἢἱ, νι ἰςὶ,, ἔγοτα 
ἰ(8 βῆβαρε, νγὰ8 Ἵδ] θά “τῆς τηοσγίαγ " (ἢ 
ἐβρεοΐδὶ 81] υδίοη ἴο ἴε πᾶπὶῈὲ οὗἩ ἴπο ρίδοο, 
1,68], ἩΒΙΟΝ πηθᾶη8 4 ἰαννθοηθ). [ἢ 1πὶ5 
ΒΟΙΙΟΥ, ἃ δρτγίηρ δυγδῖ οὐξ ἴῃ Θαπηϑοη᾿ 8 Ὠδθα, 
δηά Δουπάδης αυσηςιοα ἢ]5 {Πγϑῖ :---- 

““Οοὰ ψῆο οαυκεά ἃ ἰουπίαίῃ αἱ [ὮΥ Ῥταγοσ 
Ετοπὶ ἴῃς ἀτγ ρτουπά ἴο Ξρσγίηρ, [Ὁ ταϊγεὶ 

ἴο Δ[αγ, ὶ 
Αἴἶετγ [6 Ὀπιπὶ οἵ Ὀδίε]ς, οδῃ ἃς δᾶςγ | 
ὕδυθε ᾿ἰρμῖ ἀραὶῃ τ ἰτΐῃ [Ὦ ἐγεϑ ἴο βρτίῃρ."» 

-- δα». ἄφρον. 

(οσαρατο Εχοά. χυὶὶ. 6 ; Νυπ). χχ. 8-11: ; Οδῃ. 
ΧΧΙ, 19; 88. Χ]Ί. 17.518. Ζοδὶ Βα58 ἴτε ἀτίοϊο 
ἴῃ ὈοΓἢ ΡΙάςεβ ἰῃ γοῦϑα 19, δὲ ἃ5 Μίαξέευδ πδ5 
ἴῃ ΖΕΡΆ. ἰ. 11, δείγα!δ᾽ ἰη [υάρ. {ϊ, 26, Οἰζζαὶ, 
1]οδὲι. ἵν. 19, λο, ἄ., δῃά ῃιηογουϑ οἴδοῦ 
Ρίαςεβ, ἴδε ΕἰὙτΊΟΪΟΣΥ ἃπὰ τηεδηίηρ οὗ νγῆοβα 
Ὠᾶπε8 σορηυσα ᾿νης δηὰ ἔγοσβ 1 τρθῃ Β 
ΠΛ ηἀ8 : ἰυδὲ 49, ἰδλϑὲ οεηίυτγγ, Βα νυ ςδ δὰ 
ΎΤΠΘ Βαῖϊι, ἀηὰ Ηκδντε ἰ8 Ὀγ {με Εσεηοὶ 81}}} 
ςαἰἸοἀὰ 16 Ηκδντο. ἣξ 



Ὁ ΤῊΒΕ (ον 
ΖΤᾺνρ τον᾿ 
Φ7 ἔσκε 
᾿ Δα 
«αἰεηῖΐ, οτ, 
εΥ ἐκαΐ. 

{1 Ἠεῦ. α 
ΕὐΟΤΥΩΞ 

ἀαινγ οί. 

ΦΌῦΌΟΒ5. 

ἀσιηΐ, ἢἷ8. βρίξ σᾶπης ἀραίη, πὰ ἢς 
τανινεὰ : ννυδεγείοσε δε οδι θὰ τῆς 
πδῆλα {πεγεοῦ "ΕΠ -πάκίκοσο, νης ἢ ἐς 
πῃ [,6Ἐ] απο {ἢ15 ἀΔγ. 

20 Απά πε [υάρεά [βγλε] ἰῃ τῆς 
ἀλγβ8 οὗ ([ς ῬὨΠΠΙ5Ε 68 Ὀυγε ΠΥ γρᾶϊβ. 

γ. 20---.} 

ΓΗΑΡΤῈΒΚΝ ΧΥΙ.. 

Ὶ δανον αὐ Οαξα ἐτεαῤείά, ακπά εαγγίείδ ατοανγ 
ζδε σαΐες οὐ ἐἀδ εἶγ. 4 “είἑαλ, εογγωῤέῥεαί ὃν 
4224 ῥλέίένες, οεζεείά ϑανορ. 6. 7Αγίος 
σέ ἐς αἰεεείτισά,. 15 41 ἐπεί “ἦε ονεγερνεεία 
ἀΐτρη, 2421 71λε βλιδει μος ἰαξο ἀΐρε, μα »"ὲ 
ομέ ἀΐξξ γε". 22 Τὰ εἰγοιρίλ γερζιυέν, ἀξ 
2μὰ ἐσιυκ ἐλε ἄσισε μῤορ 1}. Ῥληζείέμες, 
αμα αἐείλ. 

ΗΕΝ νεπὶ ϑαηβοη ἴο ΟδΖδ, 
πὰ εν {πετα ἴδη Ππαιὶοῖ, δηὰ 

ΑΝ ΟΠ ἴῃ υπῖο Ποῖ. 

2 “μά 1 τυᾶς ἰοά τῆς (ΟΔΖίξε8, 
ϑΑγ ΠΡ, ΘΑΠΊΒΟΙ ἰ8 σομης ἰῖπετ. Απά 
ΠΟΥ σοηηραϑ8εα ἀ2ηι ἴπ. δηὰ Ἰλ!α νναῖϊ 

40. ζα ἐδὲ ἀκα}: 97 186 ῬρΡέϊεπε..} ΑῺῈ ον!" 
ἄδηοο (μδῖ ἴΒοϑῈ ἀδΥβ γε ρΡαϑδὶ συ βοη [815 
ΗἰϑίοΥΥ νγῶβ σουαρὶ!} ὙἼὨ15 νοσϑῈ 8εοῺ8 ἴο 
δε [δος οἶοβε οὗἁ ϑδϊζϑοῃ Β μἰβίουγ ἰῷ ἴῃς νυτ τον 8 
ἔχβὶ ἱπίεηοη, ὅ866 χυύὶ. 31) οοπρ. Ϊ08}.. ΧΧ, 
21. 

ΟΗΑΡ.ΧΥΙ. 1. {δὲεν.1 δ58ου]ὰ δὲ ΒΓΔ ΡΙΥ 
ἐδ ηἃ," Νὼο σῃδσῖ οὔ {πιὸ ἰβ Ἰηζοηοά, 

ἐο Θαπα. Αδουϊ 8 ΒουΓ5 ἔγοσῃ ΕἸθυ Π]ογο- 
[οῖϑ, δηά οὔδ οὗἩ ἴδ οδιοῖ βίγσοη οὶ! ἀβ οὗ [}6 
ἢ} 19 11η68, Α τηοβί δάνοηίζυσοιβ δηὰ ἀδγηρ 

γίδιί, ἰπεγεΐοσε, δυῖ στ] νΒδί ρυγροδε πλδάς, 
“ὸ ἅτὸ ηοΐ [ο]ὰ, 

Ὡ. «“4π4 1 «υαἱ Τοἱά ἐδὲ Οαπὲ!ε:.71 ΤὮς νον 
ἔογ ὡμϑδ ἐξ ευα: οἷα ΒΑνοὸ [Δ]]|οὴ ουξ οὗ ἴδ. Ηο- 
γεν (οχί, Ὀυξ ΔΤ6 ἐχργεβϑοὰ ἴῃ 1} [ δηςϊθηΐ 
γοΟΓΒΙ ΟΏ8. 

8. ΤΕ εοχαςὶ {γδηβίδοη οὗ ἴδε Ηοῦτεν, 
ἷδ, “διὰ 0 αιδερϑὰ ᾿βοάοοσδ οὗ ἐδ Οὐ ἐγ 
δΒεῖο, διὰ 186 ἔνο Ῥοδῖθ, διὰ ἔοτ0 ἔμ 9 1) 
ὌΡ, ὙΣΕΒ 180 ΟΥΟΒΒ ΌΔΙ ΟἹ δε, πὰ Ρυΐ 
ΒΟ ΠΡΟΣ δὲδ θδΒοπ] ἄοτθ," ἄς. [πϑἰολὰ 
οὗ ἰογοΐηρ ἴδ ἀοοσβ ὀρεῆ, δε ἴοτε ἴδ 6 ροϑβίβ 
ὉΡ, 45 1ἴ ψψεγο, ΌΥ ἴ8ε τοοῖϑ, τ ἴδ6 Ὀατγτοὰ 
ἄἀοοτσβ αἰίδομοὰ ἴο ἴεπὶ. ΤὨο ποσὰ τοηδογοὰ 
“«υεπὶ αυαν «υἱὴό ἐβενι," τλβεδῇβ “ ἴο ῥ'υςΚ αρ 
[δς ἰοηΐ- ΡΙη8," δηὰ δδῆσθ, ἰῇ ἃ βοοοη Δ1Ὺ 
86Ώ56, “0 5Ὸ ΔΥΔΑΥ͂,᾿ ΟΥ “ΓΟΙΊΟΨΟ :᾿" ΒΟΓΟ, ᾿π 
{πε ὈΥΪΠΊΔΤΥ 86η56, “ἢ ἴΟΣΘ ΟΥ̓ Ρ᾽ ποϊκοᾶ Ὁ." 
ἼΠ6 ῥγεϑεηΐ ἴοσῃ οὗ ΟδΖᾷ, ἰη Ασγδῦϊς ΟμυΖ- 
Ζοῖι, ἰ8 Δὴ ορεῆ ἴοννῃ, νοι χαῖεβ ΟΥἨ νυ8]15, 
δυῖ ἴῃς 5ἰἴ65 οὗὨ 186 δηςίθηϊ γαΐθβ 511} γειηδίῃ 
γ]δὶ Ὁ]6. ““Οηοὸ οὗὨ ἴπ686, αἵ ἴδο ἔοοίΐ οὗ ἴ)6 
δίορε οὐ ἴδε βουϊμεεαϑί 15 ββονγῃ 45 ἴδε ζαΐθ 

ΧΥ. ΧΥΙ. 

ἴογ πἴπι 411 πίρῃπε ἰῃ τῆς ραῖε οὗἩ πε 
οἰἴγ, δηὰ ννεγε ἴαχυϊες 411 τῆς. πίρῃς, ΤΓΗς ̓  
βαγίηρ, [πῃ τῆς πιογηίηρ, ΨΏδη ἰτ ἰδ 
ἄλγ, ννε 5}4]] Κ1]} ἢ. 

2 Απᾶὰ δϑαπίβοη ἰδγ {1} πχιἀπίρῃ, 
Δηα δἴοβα δὲ τι ἀπιρῆϊ, δηά τοοὸκ τῆς 
ἀοοῖβ οὔ (6 ραῖβ οὗ τῃ8 οἰγ, δηά 
(6 ἴνγο ροϑβϑῖβ, ἀπά σψγεπΐ ἀνὰ ἢ 
{πεπὶ, θα, δηὰ 411, δηὰ ρυΐ ἐΐδέηι 
Ὡροη ἢΐ8 5βου]άεγβ, ἀπά σαγγιθά ἘΠ ΕΠ. δα» 
ὉΡ ἴο ἴῃς ἴορ οὗ δὴ ἢ1]}} τπδὲ “ς θείογε 
Ηεὔτοη. 

4 ΦΑπά ἰε σαπὶεὲ ἴο ρμᾶ858 δῆεγ- 
ἔπ ΤΟ νσ, ὁ νναγὰ, τῃδὲ ἢς ἰονεά ἃ ψοπιᾶη "ἴῃ ρὲ 

(ἢ6 νᾶ]]εγν οὗ δϑογεκ, ψῇοβε δῆλα 
τυα: Το ΐαν. 

5 Απά {δε ἰογάξβ οὔ τῆς ῬᾺ]ΠΙ561Π 68 
᾿ΔΠῚ6 ὉΡ υπηίο ἢοῖ, δηὰ 5414 ιἱπῖο Ποσ, 
Ἐπεῖςς ἴηι, ἀπά 566 ψνμογείη ἢΪ8 ρτελῖ 
ϑίγθηρτῃ ἐείλ, ἀπ Ὁ ψνῃδῖ πιεαης: Ὑ7ὲ 
ΤΊΔΥ ΡΓΕΥΔ1] ἀρδίηϑβι ἢϊπι, [Πῖ νγγ6 ΠΊΔΥ 

ψγοδς ἀοουϑ δηᾶ ὉΔΙ5 ΨΈΓΟ ολττίεα ΟΥ̓ ὉΥ 
ϑαήβϑοῃ " (Κοῦ. " Β. ΚΒ. 1. ». 38). 

ἐδαΐ ἢ’ δεΐογε Ἡεόγοημ"] Το ,δἴϊη τγδάοη 
Εἶνεβ ἴο 4 Ῥατγ Δ) ]γεἰδοίαι θα 811}, δρουϊ 84] 
ΔΗ ΠΟΌΣ δου -οαϑὶ οὐ ΟδΖδ, δηὰ διἰδηδίης 
ουἱ ἔτοπὶ ἴμ6 οδαίη ἰπδῖ τι υρ ἴο Ηερτοῃ, 
[86 Ὠδπιο οὗ “ ϑδηβοῃ 8 Μουηῖΐ," 85 ἘΠΕ [9 .1- 
Ἀ}} Βεοέίοσε Ἡξεθγοη ἴο ψ Βιοῖν δὲ οαγτεὰ (δ6 
ἄοοτϑβ οὗ ἴδε ναῖε οὗ ΟδζΖὰ (δ. Ρ. 39). Βαυῖ 
ΤΆΔΥ Ὀ6 ἀουνδίεἀά νμεῖβεῦ οὐθ οὗ ἴ86 815 
ονουϊοοκίηρ ΗἩθθτοῃ ἱδ ηοῖ σαΐμοσ τιϑδηΐ, 48 
ΜΊ]τοη [45 1ἴ:- 

“ἼΠεμ ὈΥ πιδὶπ ἔοσοθ ρυ1]} ἃ ὑρ, πὰ οἡ 18 
βΒῃου]άοσγς Ὀοσα 

Τῆς ραΐες οὗ ΑΖΖϑῇ, ρῬοβῖ δῃᾷ τὰ ὍΑΣ, 
ὕρ τὸ ἐμ6 ἈΠ] οἵ Ηεὕτοῃ, βεαδὶ οἱ ζέκπα οἷά; 
Νὸο ούγηεΥ οὗ ἃ ϑαρθαί-ἀδγ, ἀπά Ἰοδάςα 50." 

4. ]π 1δὲ υαιἱῷ᾽͵ φῇ ϑογελ. Α υἱ]αρε ἴο 
[δε ποσί οὗ ΕἸευΒΕΓΟΡρΟἑ 5, ο8]1οὰ Οδρλδτ-. 
ϑογοῖκ, νγν838 5[}}} ὀχ βηρ, 'ἰῃ ἴ6 ἄτμης οὗἨ Εἰ0.86- 
Ὀΐι8, ποὰῦ Ζοσδῆ (' Ὡς 5811, εἴ Νοχὰ. ἴος. 
Ηεῦ.). 

Με αρΡ. ὙΒ6 δπὶὸ ϑεθ]8 ἴο τηθδῇ '25- 
σωϊά, ἀεϊεαΐε, ἀπὰ 18 υδεὰ ἴῃ Μαϊζεϑε ΡΟΘΕΣΥ 
88 ἃ ΠΟΙΏΣΏΟΏ ὨΔΠῚ6 ῸΓ Ζ1Γ]5. 

δ. ““κά δὲ ἰογ: Ὁ 1 δὲ Ῥρίδεεμε..} “ ΤἘΘ 
ἤνε Ἰογάβ οὗ ἴ6 ῬὨ 5: 168, υἱΖ. οὗ Οδζᾶ, 
Αβιάοά, Αβηκείοη, Οαδῖβ, δηὰ Εκγοη, ἃγὲ 
τλοητοποά, 05}. χιϊ, 2, δηὰ Τυάφ. πὶ. 3, 
ἍΜ ΈΘΙΟ 866 Ποῖθ. 866 ἢοῖδ γΕῦβῈ 18. 

δὲς στοαὶ σἐγεν σι ει 6.} Ἀλίβογ, “τ βοσοὶα 
ΟΥ ὁγ «υδαὶ »ιεαπς Αἷο βίοι Ὲ ἰδ στοδί." 
ΎΒΕΓΕ 8 Ὧ0 Δτίςοἶε δεΐοτε σγεαί, τ μοΒ ἘΒΕΓῈ 
νου] 6 1 1 νεγὰ τὰς δυδ])εςῖ. 

109. 

{τ Ἡεῦ. 
«υἱέ 
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ε ὧς 
ἀμ»ιδίφι. 

ἢ Οτ, πστῦ 
εσγάΐς. 

Ἱ ΗΣΡ. 
γηοῖσέ, 

ΤΉΣ:Ρ. 
ρ»ιξ. 

ΤΗΣ. 
τ» "εἰζεέλ. 

ΤῊ δ. 
τοὐονξε 
«Δα τυονξ 
ἀπ ἀ πο 

-- 

διηά Ἀἰπὶ ἴο Δ ΒΠςς Ηἷπὶ : ἂπά ννε ψ]}} 
δῖνε ἴῃ66 Ἔνεσυ οπς οὗ ὑβ αἰδνεη ἢυη- 
ἀγεά ρέδεες οἵὗἉ 5:Ϊνεῦ. 

6 4 Απὰά [)ε]1]Δἢ 5344 ἴο δαπιβοῃ, 
ἼΤΕΙ] πλο. 1 ΡγὰΥ τἢ66. ψΠεγείη ΤΥ 
στοδῖ βἴσγεηρίῃ ΜῈ δὰ ψῃογεντῃ 
ἴοι παρ ΐεδε δε θοιηά το δβῆος 
τῃεε. 
 Απά δαπιβοῃ βαἰὰ ὑπο ἢδεγ, 1 

πεν διπά πὸ ψΠ 8ονεη 'ἴρτεαπ 
8 τῆλ ψεῖε πενεῦ ἀτγίθά, τἤεη 
8Π4}} 1 6 ψγεᾶκ, δηὰ ὃς 485 ᾿δηοῖθεγ 
ΠιΔΠ. 

8 ἼΠεη ἴδε Ἰογάβ οὗ τῆε ΡΠ] 5{1Π68 
Ὀγουρῆζ ὑρ ἴο ἢεῖ βενεῆ ρθε νν 18 
ΜΠσῆ Πδὰ ποῖ Ὀεεη ἀτεά, ἀπά 86 
βουπά Πίπι νγτἢ ἘΠ επ. 

9 Νον ἐλεγε τυεγε τῆθῃ ἰγίηρ ἰπ 
νναὶῖ, Δυϊἀηρ νι Ποῦ τη τῆς Το δηλ- 
ὈεΓ. Απά 8ἢε 544 υπίο ἢϊπι, Τ Πα 
ΡΠ βεπεβ δ ὑροη ἔδεε, ϑδηιβοη. 
Απά πε ὕγακε (ἢ6 νυ 5, 45 ἃ τῆγεδά 
ΟΥ̓ τονν ἰ5 Ὀγοκεη ψῆεη ἰτ τους ποῖῃ 
τε ἔτεα. ὅο διῖ8 β(Γεηρῃ νγᾶβ ποῖ 
Κηοινῃ. 

Ιο Απά [)ε]]Δἢ δά ὑπο ϑδπΊβοη, 
ΒεμοΙά, τἤου παβὲ τηοοκεά πες, δηά 
τοΪά πιὲ 1168: ΠΟΥ͂ [6}1] πι6, 1 ΡΓΔΥ 
ἴἢε6, νῆα ἢ του πρῃτῖαβε Ὀς 
θουμηά. 

ΙΙ Απά δε 5α]ὰ υπίο δεῖ, [{ {πὲ 
δεέν ἄρας. ὈΪἀ τὴὸ ἴλδ ἢ πεν τόορεβ [τῆδῖ 

εἰευει ῥωπάγεαϊ ῥίεεε: οΥ «ἰἰυεγ.] ὙΠΟ βαπηθ 
ποϊδίοη ΟὐσοιΓ8 ΧΥΪ. 2. [ἴ 18 ΘΥΙἀΘΠΕΥ ποῖ 
δοοιάθηϊδὶ, δουρὶ ἴδ6 ολυδο οὗ ἰξ 18 ποῖ 
Κηονῃ. [ἴ ἃγοϑε, ῬοβϑβιΙΥ, οτὰ ἃ ἀου δα 
βίδηἀδασγά οὗ ᾿ποηευ, [εν 88 δηὰ ῬΒ1ΠἸσΈηο, 
ΔΏΔΙοσουβ ἴο ἴπ6 πιᾶσκβ ἴῃ Ἐς Ι5 ἢν ΠΟΙΏΑΡΘ 
ὃγ ἴδε 5ἰἀς οὗ ς .“. 4., οι γανε σίϑε ἴο τὴς 
οὐὰά 5118 ὅ.. 84.., 2.. 44., Χο. ὙὍΠδ ργθαΐηθβϑ 
οὗ ἴδο Ὀγίδε οἴεγοὰ ἴο [61 18}, ς 5οο 88 κοὶβ 
ΟΥ̓ ΒΙΙνΟΥ, ὨΘΑΓΥ ἴννο [Δ]επί8 (Εχοά. χχχυῖ!. 
25, 26), δον ἴ6 ἱπηροτίδηςε δἰίδομβοὰ ἴο 
ΘΑ 300 5 σλρίυΓΕ, 

Θ. Τόν ξγεαὶέ «ἱγεηφίδ. 866 ργϑοθάϊησ 
ῃοῖς. 

9. Ηἱ “ἐγεπρὶ}.] 1. 6. [Ὡς 86δῖ οσἱ σϑυϑὲ οὗ 
δἰ8 5ίγεηρτῃ. 

11. Οερωῤῥά.1] Α δαά {ταηβἰδέοη : ἐφεά 
νου] δ6 Ὀεϊίεγ. ΤΈΘ τηλγρίη, " ὙΒοσο τᾺ 
ὝΟΙΚ ΔὉ ποῖ Ὀ600Π ἀοπθ," 15 ΓΚ ὮΪ, 

18. {ῤὲ τεὐεπ ἰοεῖε, 6. ΒΥ βίο νγὰ 
Ιδᾶγ ἱποϊ θη!  ἴμαξ ϑδιηϑοη 8 ̓δὶσ υγ8 
διτδηροὰ ἰῃ βεύεῃ ἰοςκβ ΟΥΓ ΡἰΔ118. 

ΦΌΏσΒΞΒ. ΧΥῚ. [ν. 6----τ6. 

Πανοῖῦ “ψεγε οοςυρὶεά, τΠ6η 5141} 1 θὲ 
ὙγΕΔΚ, δπὰ δε 48 Ἀποῖδπεγ τηδη. 

12 [6] 14} τπεγείοσγε τοοΐς πον 
ΙοΟρε8, ἂπὰ δοιιπά δϊπιὶ {πεγενῃ, 
δηὰ εδἰά υπῖο πίπι, ΤῊς Ῥἢ] 86 1Π68 
δ ἀροὴ ἴδεε, ϑαιίῆβοη. Απά ἐδέγε 
τυόγς Ἰἰοῖ8 ἰῃ νναῖϊ Δδυϊάϊπρ 'ἵπ {πε 
σμαπιῦεσ. Απά ἢς Ὀγάΐε τῆδηι ἔγοσῃ 
ΟΥ̓ ἢ]5 ἀγπιβ Κε ἃ (ἢγεδα, 

12 Απὰ [6] 14 8414 υπῖο ϑ84ῃ)- 
8οῃ, Η: Πεγῖο που παϑ πιοςκεα της. 
δηά το]ά τὴς [8 : (61 τὲ ψγβεγε- 
ἢ ἀποὺ πιρμῖαϑε δα Ὀουπμά. Απά 
ἢς 8.4 υηῖο πεῖ, 1 του νγελνεβῖ 
(δε βενβὴ Ἰοοϊκβ οὗ πιῦ εδὰ ἢ τὴς 
νγεὺ. 

14 Απά 8ἢςε ἐμβίεπεὰ ἐξ: ψῇῇ τῆς 
Ρἷπ, δἀηά βεαἰὰ υπίο ἢίπι, Τ με Ρἢ}]18- 
[ἴῃ 65 δ προ ἴδε, ϑαπίδοη. Απά ἢς 
ἀννακεὰ ουὲ οὗ ἢ΄8 5ἰεερ, δηὰ ννεηΐῖ 
ΑΥΤΆ ἢ τῃ6 Ρίη οὗὨ τς Ὀελη), ἀπά 
ψἢ τῆς τπνεῦ. 

Ι5 4 Απὰά 5}ε κά υηῖο ἢἷπι, ον 
ςαηϑὲ που 88γ, 1 ἴονε ἴπεθ, ψγῆδη 
(πε πεατὶ ἧς ποῖ ἢ πηὲὶ τδου 
ἢαϑὲ τῃοοκεὰ πιὸ ἴἤδ5ε [ἴγεα [1Π|68. 
Δηὰ πιαϑὲ ποῖ τοϊὰ πὲ νυ δεγεὶη ΤΥ 
δτεδλὶ 8ιγεηρίῃ ἐϊείλ. ᾿ 

1Ι6 Αμπά [ἴξ ςᾶπιε ἴο ρ458, Ώδη 5}6 
ΡΓεβϑεά ἢἰπι ἀδιγ ἢ ΠΟΥ τνοσάβ. 
ἀηὰ υτρεὰ Πΐπι, “9 ἴπᾶῖ 8 80}] νγᾶϑ 
Τνοχρά υπηΐο ἀφῇ : 

14, “κά .δὲ ζατἰεπεά 11 «υἱὲ δὲ ῥίη, 49 :.} 
ΎὟΒο τηϑδηϊηρ οὗ [πὸ σοῦ β65 5665 (0 ὃ6 1ῃδῖ 
ἴ8ε5ε Ἰοῃρ Ρἰδἱῖβ σγεσὲ ἴο Ὀ6 όοσθῃ 45 ἃ ᾿νοοῦ 
ἴηἴο ἴδε {γοδάβ οὗ ἃ νγὰγρ οἷ σίοοά ῥγὸ- 
Ραζϑὰ ου ἃ ἴοοπι ἴῃ ἴπὸ σμαση θοῦ, ΙΓ ἸοΟπὶ 
Ὠε Πα ξαϑίεποαὰ ἀοόννὴ ἢ ἃ Ὀΐῃ, 80 845 ἴο 
Κεορ ἰξ ἤγπι δηὰ ἱπηγηονεδῦϊθ. Βυῖ δδιηβοῃ, 
ΜΘ 6 Δοκο, ἴοσγο σὉΡ {Π6 Ρίη ἔτοηὶ 118 
βοςκεῖ, δῃὰ νγεηΐ ἀυναΥ τυ ἴμ6 ἰοοπὶ δηὰ ἴδμα 
Ρίῃ [αϑϊεηθά ἴο [5 ἈΔ1Γ. 

ἐδὲ ῥὶπ οὔἽδε ὀεα»ι.} Ἐδῖβοῦ 9 δὲ “1 οτα," 
ΟΥ̓ αρ»ιε. ΤΏ δεαηι ῖβ [86 ννοοάδη σενοϊ νην 
ΟΥΠπάογ, οἡ νος ἴπ6 Οἰοῖἢ 15 το] θὰ 85 ζαϑὶ 
85 ἴἴ 15 σόονθη, ἴῃς Ηοῦγον τννογὰ ἴοσ Ὡς ἢ 
1 881). ΧΥΪ!. 7: 1 ΟἿ. χὶ, 23 ; ΧΧ. 5, 18 4υϊῖϊα 
ἀἰδετεηὶ τοπὶ [δῖ μεσὲ υ56ἀ. 

16. Τ᾽ σγεαὲ “ἰγεπρὶδ.} 866 νοΥβ6 5. 

106. ΜΠ “οἱἱ «υα: “εχεά. ὙἘ6 ρΆγαϑο 8 (ἢ 
ΒΆΙΩ6 48 ΝΎ. Χχὶ. 4, “ΤῸ Γ ἢ ἀϊδοουγαρεά." 

ἐρο δα! 6.1 Οομιρ. Μαῖϊ. χχυϊ. 38, δπὰ 
Οδη. χχυῖ. 46; 1 Κίηρβ χῖχ, 4; |οῦ. ἵτ.1 
3) ὃ. 

ΤῊ. 
«εἀσγί 



Υ. 1τἡ--- 2. 

17 Ὑμδῖ ἢε (οἷά ἢεγ 411] ἢ 18 ἢεαγί, 
πὰ 8414 υπῖο πεῖ, ἼΠεγε ἤδῖἢ ποῖ 
(ΟΠΊΣ ἃ ΓΆΖΟΙ ἸρΡΟΠ ταΐὶης πεδὰ ; ἔογ 1 
ῥσυε ῥεόη ἃ ἸΝαζαγῖϊε υὑπῖο Οοά ἔοι 
ΤΩΥ͂ ΠΟΙ ΟΙ᾽ 8 ὑγοπὶῦ : ἱΓ 1 ΡῈ βῆανεη, 
(6 Π ΓᾺῪ δίγαηρτῃ Ψ01} ρὸ ἔτοῃη π|6, 
δΔηὰ [1 5}41}1] Ὀεσοπης τγεᾶίς, ἀπά ὃς [πε 
ΔΩΥ οὐδε πλλῃ. 

.. 18 Απά ψ δε [)6}2ἢ 8δνν (πὲ ἢς 
μδὰ το]ὰ ἢεῖ 41} ἢἷβ8 μεαγί, 8ῆε 86εηΐ 
ἂπὰ οδ]]εἀ ἔογ τἢς Ἰογάβ8 οὗ (ες ΡΆῈ1]}18- 
[1 68, βϑαγίηρ., ὐπιθ ὉΡ 118 οῃςα, ἔργ 
ἢα δῖ βῃενγεὰ πὶὲ 11 ἢ18 Πεδγί. 
ΎΠεη τῆς Ἰογάβ8 οὔ τῆς Ρμ  βεῖ 68 
ΟλΔῆθ ἃρΡ υπίο ἢ, ἂπά ὑτγουρῆῖ 
ΤΩΟΠΘΥ͂ ἴῃ τῃοῖγ Ὠδηά, 

Ι9 Απά 8} πιδάς ἢίηι 8ἴδεερ ὕροπ 
Ποῖ Κηδαβ; δπά ῆς οδι]εὰ ἴογ ἃ πηδη.. 
Δηἀ 856 οδιιβεοά ἢίπλ ἴο βῆδνα οὐ (6 
δανθῃ ἰοςκβε οὗ ἢ185 ποδά ἢ δηὰά 8Π6 

186. 72ε ᾿γά: οὔτδε Ῥδι φεῖηει, (᾽ς. Ἐν οΥγ « 
(δὴν Ὀεΐϊοκοηβ ἴδ6 ἔδας νοι ϑαπηβοη ἰῃ- 
ϑρίγεά, δῃηὰ ἴδε ἱπηροσίδηος δἰίδομβεά ἴο 818 
σαρίιγο, 

20. δ «υἱτὶ ποῖ ἐδαΐ {δὲ Ζογά «υα! ἀεῤατίεά 
,ονι δὶ». ὙὍ86 ροβϑοβϑϑίοῃ οὗἨ δ18 Ὄχίσδου"- 
ΟἸΠΑΣΥ 5: γεηρτη 15 δϑοσι δε δ χὶϑ! 25 ; χίν. ό, 
19; Χυ. 14.) ἴο ἴδ6 ῥγέβεηος οὗ ἴῃς ϑρίσγιί οὗ 
(ὁ Τιοτὰ, Νον τς Ἰ,οτγὰ, οὐ ἴδε ϑριγὶ 
οὗ {πες 1, ,ογά, νγαβ ἀεραγίεἀ ἔγοτῃ δἴτη, δηὰ 80 
[18 δίγεηρίῃ ννᾶ8 σοῆὲ ἴοο. ὙΤΒΘ Ὀσγδοῖίοδὶ 
Ιεβϑϑοὴ δραιηδῖ [86 ὁ δου α σύ οὗ 5ε1|-ἀθ- 
Ρεηάεηςε,; δηά ἴδε 411-ἰπηροτίδηςε οὗ ἃ ΒΟΔΓΥ͂ 
ἀοροπάεηςο ὕροὴ Οοὐ᾿ 5 ΒΟΙΥ ϑριγίῖ, τηιιδὲ ηοΐ 
δε ονετ]οοκεά (ον. Η4}}᾽8 " ϑοστη., Ρ. 441). 
ΤΒῈ σοηποχίοῃ θεΐνγεθεη Ὠϊνίης ΠΗ ΘηςΘ, 
δηὰ ουϊναζὰ (ΕὐΕ ΔΡΡΑΓΘΏΓΥ ἘΠ ἩΠΈΠ) 
τ ΘΟ Δῃ8 οὗ ζτδςο οὗ Ὀϊνίπα Δρροϊῃπηςηΐ, Βδουϊά 
4150 Ὀ6 ποϊεά, 

4]. Βιω 1δὲ Ῥρῥιεπεε Ἰοοῦ δώῃ. Οὐ 186 
ΤΌΣΙΔΟΓΙ οσςολδίοηβ ἴδε ῬὮ ]ΠἸ511η65 δὰ ποί 
σοῖς ουἰξ τοσ {μεῖς σοποραϊπηθηΐ, Ὀθοδιιϑο 1 
ὙὙΔ45 τηδηϊξεσὶ (Πδὶ 18 στεοδλί βίγοηρίδ νγᾶ8 τἢ- 
Ἰταραϊσεά ; Ὀυϊ ποῦν, βεοίης [δδὲ [15 βι γθηρ ΝΗ 
ΤΟΔΙΥ͂ νγ8 ξΌη6 ἔτσι Ὠἷπὶ, ΓΒΕΥ συβηοὰ ὩροῺ 
Πῖπη, δὰ ΘΔ 51:0 ἰοοῖκς ἴπ|. 

1 ““ὙὙ8δῖ [8 βίγευρτη τἱϊμοῦῖ α ἀουθ]ς 5ῃδτα 
Οἱ νἱϑάοτῃ 1 ναϑῖ, υνν ς]άγ, Ὀυγάδηβοσῃθ, 
Ῥτουάϊγ βεουτς, γεῖ 1140]6 ἴο (1]] 
ΒΥ ψοδϊκοσῖ συ ἰοῖϊ65, ηοῖ πιδάς ἴο τι]ο, 
Βυΐϊ ἴο συῦδογνε τ λοτα Ἡϑάομι ὈΘΔΥ5 ΟΟΙ- 

τηδηά, 
αοὰ Ὑ 3 Ηδς σάνε τὴς βίσοηρίῃ, ἴο 5800 

νἹ 
Ἧον 5 ρδς ἴῃς γῇ τγαβ, δυηρ 1ἴ ἴῃ τὰ 

μμαϊν."--ἰθορο. ρος, ; : 

Φ ῦΟΕ 5. ΧΥΙ. 

δερᾶη ἴο ΔΗ ςς πίη, ἀπά 8 8[γεηρτι 
ὑγεηῖ ἴτοηλ ΠΙΠ|. 

20 Απά 58ἢς 8414. ΤἼς ΡΠ] 51}1Π 65 δέ 
Ἰροη ἴπ66. ϑαπηϑοη. Απά ἢξ δννοῖίε 
ουξ οὗ Πῖ5 5[Ἔδβρ, δῃὰ 8414, 1 νν}}} ρὸ 
ουΐ 45 δῖ ΟἴΠΕΓ {ἰπ|ὲ8 δεΐοσο, δηά 
βῆδκε πῃγϑβεὶϊῖ, Απά ἢς ψῖϑὶ ποῖ [πὲ 
(δε ΓΠΟΚΡ ννα8 ἀερατγιεά ἔγοηιχ ἢίΐη]. 

21  Βυϊ τε ῬὨΠ]Π8.1Π 685 τοοῖϊκ Πΐπι, 
ἀπά ἴρυῖ οὐυξ Ηἷβ ἐγεβ8, ἀηὰ Ὀτγουρῃς ἢ Ηδϑ. 
Ὠϊηλ ἄοννῃ το (ὕ42Ζ4. ἀπά δουπά Ἀϊπὶ 
ψ ἢ ἰδιῖοῖβ οὗ Ὀγδββ; δπά ἢς ἀαἱά 
δτιὶπά ἴῃ τς Ρῥγίβοῃ Ποιιβα. 

22 Ἡονδεῖς τῆς ἢδὶγ οὗ ἢΐ8 ἢελά 
θερᾷη ἴο ροῦν ἀρδὶη ἰδίῖε. ἢ νγᾶβ ΑἸ λΣ μὰ 
βῇῆαδνθῃ. 

22 ΤΒεπ τῆς Ἰοτάβ οὐ τε ΡᾺ]]115- τπν 

{ἰπ658 ραίμογοὰ (ἢ 6πὶ τορϑίμοῦ ἔογ ἴο 
οἵεγ ἃ ριεαῖ ϑδογίῆοε υπίο άᾶροη 
(ΠεῖΓ ροά, δηά ἴο σα͵οῖςε : ἔογ {Π6Ὺ 

)μΐ οἱ δίς σευ". Ὄδὺυϑ οἰεοζυ δ! γ, 45 ΠΟΥ 
τθουγαῖ, ῥγονεηην, ΔΩ͂ Διΐυγο τη βομίοῦ οἢ 
δι8 ραγῖ, 8116 ΠΟΥ ἰθβυον ορὸ [ποῖ γ ον 
{τἰυτρη δηὰ στευεηρε. Ἐοσ [86 σσυο] ρτγδοῖὶςθ 
οὗ ρυϊῦηρ οὐξ [με εγεβ, οοπίρασε Νυῃι. χυῖϊ. 
14; 2 Κίηρβ χχν. 71 ἦε, Χχχῖχ, 7, δηὰ ἔτο- 
αυδηΐ Ἐχαηρ 65 ἴῃ ῥγοίδης δἰϑίουγ. 

ὀγομσδὲ ῥί»ε ἄοαυπ 19 σασα. ον, 83 
ὭΘΑΣΕΓ ἴο ἴδε 868 ἴδῃ ἴμ6 ν᾽] οὺ οὗὁἨ δόσε. 

“εον 9. γα. ἡ (6 Ηδρῦτεν, ὀγα σε, 
88 6 584Υ, ἦγον, Ὀυϊ ἴῃ [6 ἀν] ηυπιῦοΓ, ἱπι- 
Ῥἰ γί [μοῦ δρρςδίίοη ἴο ἴδε ἔἴννο ἔδεϊ, 2 
88π|. 11}. 34; [6]. 11]. χτὶ 

δὲ ἐδ σγὶμά.}] ὙὍὙ8ὲ βροςοΐαὶ ἴ25κ οὗ 8'ανθβ 
δηά οδρίίγεβ, Εχοά, χὶ. ς ; [8αἱ. ΧὶυἹ. 2; 1,1}. 
Υ. 13. 

δὲ ῥγμοη-δοισθ.} 1 1τΈΓΑ ΠΥ, ΚΒ Ὸ Βοπ 69 οὗ 
ΜΒ 6 Ὀοππ ἃ," οὐ 2γίομεγα. ΟΡ. θη. ΧΧχὶχ. 
20ο. Βυΐῖ τῆς οχδοῖ ρῆγαβο, “ἤουβε οὗ 186 
θουηά," ΟὨΪΥ Οὐουσα ΕςοΪεβ. ἵν. 14; 61. 
ΧΧΧΥ͂Ι. 15. 

28. αροη, ἐδεὶγ σοά. ὩΑΖΟῺ νγ88 [86 η8- 
τἴοπαὶ 1ῴ4ο9] οὗ ἴμο Ῥἢ1] 51 π65 (1 ΟἸἾγ. χ. 10) 
80 οδ᾽ϊεὰ ἔγοιῃ δε, 4 8. Ἴδε ἀδβοσί ρθη 
οὗ Ῥάροη, ἰῃ μῖ58 τεταρὶς δ Αββάοά (νοὶ 
ὑγὰ58 Ὀυγηΐ ΕΥ̓ Ϊοπαΐμδη, ἴδε Ὀγοῖβεγ οὗ [υ 28 
Μαςοδθεουβ, τ᾿ Μδςος. χ. 81, 84, ΧΙ. 4), ἴῃ Σ 88πι. 
γ. 4, ΕΧΔΟΙΥ ἄζτοοβ ἢ [6 ΤΕργοβθη ΔΈ οἢ5 οὗ 
ἃ Π5ῃ-οά οἡ ἴδε νν}}5 οὗ Κογϑαθδά, οἡ 51408 
δῖ Κουγυη)κ, δηὰ οἡ διιπάγγ δπίίαιιθ οὙ πο Γ8 
δηὰ φεπβ (1 μἀγατὰ δ " ΝΙΠονἊΒ, νοΐ. 11]. Ρ. 
466; ' Νίη. δηά Βαῦ.,᾽ Ρ. 341). [ἢ ἴδοδε 16 
ἤρσυγοβ ΥΑΣΥ, βοῆς μανίην ἴπ6 Πυπηδη ἔΟΓΠῚ 
ἀονῃ ἴο (Π6 νναὶσῖ, νὴ ἴπαἴ οὗ ἃ β5ἢ 
θεῖον ἴδε νναὶῖδῖ, οἴμοσβ βαυίησς ἃ δυϊηδῃ 
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1 Ἠοῦ. 
ακαΐ τυλοὸ 

βαἰά, Ουὖυγ γοὰ πλτἢ ᾿ἀε]ϊνετοὰ ϑαπηβοη 
ΟἿΓ ΘΠΘΙΩΥ ἱηΐο οὐ ἢδηά. 

24. Απά ψἤεη {δε ρεορίε 8ᾳνγ ἢΪπ|, 
{ΠΕΥ ρῥγαϊβεὰ {πεὶγ ροὰ : ἴογ {Π6Ὺ 881, 
Ου ροὰ πάῃ! ἀε]ϊνεγεά ἱπῖο οὐ 
μαπάβ ΟἿγ δπεπιΥ, ἀπά ἴῃς ἀεβίγουεγ 
οὗ οὔυζ ςουπίγ. ᾿ ΆΙΟΙ 816νν πλδηγ οὗ 

“εἰ ῤῥέρα 118. 
ΘΜ’ 1 25 Απὰ ἰξ οδηεὲ ἴο ρμᾶ35, ἤδη 

(πεῖ Βελγίϑ γεα ΠΊΘΓΓΥ, τπδῖ {ΠΟῪ 

ΦΨΌυΌΌσΕ 5. ΧΥΙ. [ν. 24--26.. 

δά, (Δ]] ἔογ ϑαπιϑοῃ, (πδὲ ἢξ ΠΙΩ͂ 
ΓΛΆΪτε ι.ι8 βϑρογί. Απά {πεν οδ δα ἔοσ 
ϑδπΊδοη οἱ οὗ 1Πε ργίβοῃ εὐ ες δπά 
Πα πιδάες ἴπεπιὶ βρογῖ : δηὰ {πεγ 8εῖ ἱ Βεὺ. 
Ἀπ θεῖνσαθη [ἢ ς Ρ1]1Δγ8. ἐἄεηε. 

26 Απὰά ϑαπιβοη δά υπίο ἴδε ἰλὰ 
τῆι μεὶά πΐπὶ Ὁγ τῆς Πδηά, δυῆεν τὴς 
(παῖ 1 πλδῪ ἔεεϊ τῆς Ρ1Π1γβ ννυμεγευροη 
τῆς πουβε 8ιδηπάςι, τπδὲ 1 τδὺ ἰεδη 
᾿ροη τ 6η1. 

Βοδά, ἀττηϑ8, δηὰ ἰεζβ, στονίην, 45 ἰ ψεγο, οὐ 
οὗ ἃ ἢ5}}}5 Υ͂, δηὰ 80 ἀγγδαηροά (δὶ (ῃς 
Βαἢ 5 μοδά ἔοσπιβ ἃ κἰπά οὗ τι γε ἴο ἴΠ6 τΔη 5 
Βολά, να] 16 ὈΟΥ δηὰ ἤηβ8 ἔοστῃ ἃ Κιηά 
οὗ εἰοακ, βδηρίηρ ἀοννῃ θεδιηά, ὍΤβε Ὠδηις, 
Ῥᾶχοῃ, Βοεῖὴβ ἴο Ὀ6 Ῥγοϑεσνοὰ ἴῃ ἴδ Οάχεος 
οὗ Βογοϑυ8β. Ὁοάογυβ 81.105 ἀοβοσῖθ68 (π 6 
ἰὰοἱ δὲ Αϑδβικοίοη υπάθσ ἴ86 Ὥδπιο οὗ [)οσοεῖο, 
85 βανηρ ἴδ6 ἕδος οὖδ ννοϊήδη δηὰ ἴδε ὈΟΩΥ͂ 
οὗ ἃ ἤ5ι", δηὰ εἶνεβ {πε ἰεβρεηὰ οὗἔὨ μεσῦ ἤβῃγ 
δ!αρε, δηά χτηλῖκοα ΠΟ ἴΒ6 τροΐβοῦ οἵ δειηγὶ"- 
ΤΆΓΩΪΒ, Ἀραε ν σε; οὐ ἜΠΒΒΕΙΗΠΕ [ὃς 
ῬΒΙΠσΕπὸ δηὰ Αϑεγτίδη τογίμοϊορῖεβ. Ἡοσδος 
Α8 ῬΓΟΌΔΟΙΥ ἀεβουϊδίηρ νγβαῖ Βὲ μδὰ βεεῃ 
ΒΘ ἢ6 δρεᾶκβ οὗ 4 ριεΐυγε ἰη τ δὶςΝ “ (86 
Ὀεδυθδι! ἔοστῃ οὗ ἃ νγοσγδῃ τεστηϊηδίο ἰη ἃ 
άδουβ 5." ὍὌδα ἤ8ἢ} ννᾶϑ ἃ παίυσγαὶ δπ"» 
Ὀ]οπὶ οὗἩ ἔγυ Π]ὴ658 ΤῸΓ ρεορὶς ἀννο! ησ οὐ 
[δε 8ε8-οοδϑβῖ, 

οἱ κοά δαϊδ ἀεϊϊυενεά, (5"5.1 ΤΆ ἱπλρίοιι 
Ὀοδϑί οὗ ἴδε ῬΒ1]1511η65 1 Ἔχρίδιῃβ [π6 ἔγεαυοηξ 
ΡΪοα “ ἴοσ ἴ86 φίοιγ οὗ {ΠΥ Νδπ ;" “ ἴοσ [Ὦγ 
ΝΑπλθΒ βαῖοὸ ." (Π6 ἔοτοο οὗ ψ πον Οοὐ οὐνῃ8 
ΠΟ Π6 8475, “1 δὰ ΡΠ ΤῸΣ τλΐης ΒΟΙΪΥ͂ 
Ναπο;" “1 ντουρηΐ ἔῸΓ ΤΥ ΝΑΠΊΘ 5 8δκο, 
[αὶ 1 βΒῃου]ὰ ηοΐ δε Ρο]]υϊοα ἴῃ τὴς 5ἰσῃὶ οὗ 
[16 Βοδίμοη " (ζεῖ. χχ. 22, ἄζςε. ; ΧΧΧΥυϊΪ. 2ο- 
23). ἀσπιρᾶτε δῃ. Υ. 1-ς ; 82], ΧΧΧΥΪΪ, 12, 
20, ἄζο. 

84. Οἱγ χοά ῥαὶδ ἀεϊυεγεά, (9.7 Α Ῥοτ- 
ὕοη οὗ ἴε ῬὨἢΠἸϑεη6 ἐγ υσρἢδ] δος. Οοιηρ. 
7Ζυάξ. ν., Εχοά, χν. 

: ΜΙ του πεῖ] Ὀσίπρβ οὧἱ (815 Ῥασίὶ οὗ (86 ξυὺ- 
ἦεοῖ : Μαμῃοδὴ 58γ9--- 

“δε ῬΆ]ἰ5ιη65 ἃ ρΡορυΐασ δαςὶ 
Ἡτο οοἸοῦχαῖο ἰῃ ΟδΖα, δηὰ Ῥγοοϊδὶ πὶ 
Οτοεδῖ ΡοτΡ δῃὰ βδοτζίβος δηᾶ ργαὶϑοβ Ἰουά 
Το θδρου, ας πεῖς ροὰ ψῆο δῖ ἀο] νοῦ ἃ 
ὝΠες, δαπισθοη, Ὀουηὰ δηὰ Ὀ] ηὰ ἱπίο [ποἰς πδηάς, 
ἍΠ ουὶϊ οὗ της, Ὑο 5]εννβὲ (ΠΟΙ ἸΏΔΩΥ ἃ 

5ἰαἴη, 
50 ᾿Ῥᾶροῦ 5141] Ὀ6 τηδρυϊδεοά δὰ σοὰ 
Ῥορ]οτθεά, Ὀ]αβρῃειηθά, δηὰ δὰ ἴῃ ϑοοσ 
ΒΥ ἴδε ἰἀο]αίγουβ τουῖϊ ἀτιϊάςι ἐμεῖς ψτὶης.᾽" 

Το ψ οὶ ϑαιηβϑοῦ ἰῃ 8 ΔΒΥΕΙ δᾶγ8 ὙΠῈΕ 
τ,6,-- 

“Ὁ τ818 Βοηουτ, 1 [Ὠἷ5 Ῥοτρ Βανε Ὀγουρῆξ 
Το δροι, διὰ δάἀναμποεα ἢ15 Ὀγαίβεβ ΒΙρῊ 

«Βείοτο [6 

δ. Τδεὶγ δεαγί: «ὐεγε »ιογ 7.1] ΝΜΊ2.,) νοὶ 
Μίης, Χίχ, ό, 9, 22; συ, 111. 7; Σ ϑᾶπῃ, ΧΧΥ. 
46, ἄζς. 

ἐδαὲ δὲ »"α7 "»παῖο τῷ “Ρογί. Ἐδίμοσ, “ἘΒδὶ 
ἈΘ ΣΩΔΥῪ ΡΙΔΥ 10ΧΣ π86," 1. ε. ἄδληςο δηὰ τρᾶκε 
ταιιϑὶς, 45 [6 δἰ παν ποτὰ υϑοὰ δῖον (ἐπώ» 
εραξ) ταθδηβ, Εχοά, χχχὶϊ, 6, ἰῇ δὴ ΘΧΔΟΙΥ 

1.112 Τσοπηοχίοῃ, ΥἱΖ., θοῦ δὴ ἰάἀοϊαλίγουβ 
ἔεαῖ. ὙΠΟ ἀδηςίηρ ννᾶ8 δἰ νγαγβ δοσοσηρδηϊοα 
10} τος] δηὰ ᾿πβισυγηθηίδὶ ταυβῖς. ϑ8ες [᾿ς 
υϑὲ οὗ [818 ψογὰ (υδαοδαλ) τ ὅπη. χυ]ί. 7 
(φῥἰαγεά); 2 84:ι. 11. 14; Υἱ. 5, 21 1 ΟΒγ. 
ΧΙ. 8; χΥ, 29, ςοιηραγοὰ ὙΠῈ 2 ὅδ: Υἱ, τό, 
δηὰ Ϊ67. Χχχ. 19 : Χχχὶ, 4. 

δὲ »ιαδε δεονι Ζρογί.} Ἀδίδοσ, κ 89 Ρ]αγοᾶ." 
ΤΒο ψοσγὰ 18 Ὡοΐ ὌΧδΟῖν (6 δάπῖθ 8ἃ5 ἴδαὶ 
δῦογνε, Ὀυϊ ΒεΙεῈ δδβ {86 βαηθ ἔοστῃ 45 Εἰχοά, 
Χχχὶϊ, 6, δηὰ οἰβοννιοσγο ἰη ἴΠ6 Ῥοηϊαϊουςδ. 

46. δωζεγ »"Ὺ ἐδαΐ 1 »»ηα 7εεἰ ἐδεί αν. Οτ, 
ΤΏΟΤΟ ΠΟΓΑΙΪΥ, “1901 το Σϑαὶ, πὰ 1601 Σ16769] 
ἘΒΟ ὲΣ ΟΣ, ΓΒΔ ΓΔΔΥ 1085 ὌΡΟΣ 86:1." 
Ηε ἔειχηθὰ νυϑαγίηθϑϑ τ] ἢ158 ἀδηςίηρ δῃηά 
δἰπρίης, δηὰ δεκοὰ ἴο σεοουοσ Ἀἰπ)56} ὉΥ 
Ἰεδηΐηρ ραϊηβὲ ἴ86 Ὀ1}|4τ8. νε δᾶνσθ ΠῸ 
Κηονϊεάρε οὗ [6 ῥυίηςὶρ 65 οὗ ἴμ6 Ῥμοσηϊοῖδη 
Διο οσΐυγο. [{ ΟὨΪΥ͂ ρρϑδγβ ἔτοπὶ [ἢ 6 ΠδΥΤἂ"- 
Ὅνε [δαὶ ἴποσγὲ νγὰ5 4 ἢἤδὶ σοοῖ, ποτα ἴπὸ ἴορ 
οὗ τοῖς, 845 Μ} Ὲ}}] 285 Ὁπάοσ ἴἴ, βρεςϊδίοσδ 
ςου]ὰ 5δεὲ ννβδῖ ννδβ δείηρ ἄορ οὐ ἴδε βῖδρε 
ἴῃ ἴτοηῖ, δηὰ (δὶ 1τ}15 σοοῦ ννᾶ8 τΔΙΩ)Υ 
δΒυρροτίοδ ὈὉΥ ἴνο μι} ]γβ, βίδηίηρ, ἄρρᾶγ- 
ΘΠγ, ἴῃ ἴδθ οεηῖσε οὗ ἴδε ορεὴ ἤτοηΐϊ οὗ 

Απιοὴσ ἴθς Ηδρδΐδοηβ στουπὰ ; ἴο αἀοὐ δᾶνε 
Ῥτουσδῖ 

Ἐ᾿ϑβοηους, ΟὈϊοααγ, δηὰ οροὰ τῆς τοῦ 
Οἱ ἰάο]!ςῖς δηὰ αἰπιοὶςῖα, Βανα Ὀγουρῃξ Ξοδηδὶ 
Το ϑγδεὶ, ἀϊάσηος οὗ σοά, δπὰ ἀουδὶ 
Τῃ ἔςςῦ]6 Ὠοαγῖβ, ρσορθῆβε δπουρὴ Ὀείοσα 
Το ψΑνου, οἵ [Δ]] οὔ δηὰ Ἰοΐῃ τ} 140]5. 

ΤῊΪς ΟἿΪΥ Ὦορς τεϊϊονοβ τὴ, ἴμαι ἴἢς 5ἰτ6 
ἍΝΙ τὴς μαϊῃ δπὰ, δἷἱ ἴδ οοηϊοβὶ ἰ5 ὨΟῪ 
Ὕνίϊχι Οοὐ δὰ Πδρου ; Πάρου μαῖἢ ρτγεθυταδὰ, 
Με ονεγίῆσγονσι, ἴο δηΐοσ }ι5ῖ5 νυ ἢ Οοά, 
Ηΐς ἀεὶ σοτιραυην δηὰ ῥγοίεγτιηρσ 

οὗ ΑὈτδῆδι. Ηδθ, Ὀδ6 5υζό, 
ἍΝ Ὡοῖ οομπῖνε οὐ ᾿ἰηροῦ ἴῃ Ῥγονοῖκοα, 
Βυὶ ν}}} ασίβε, δηὰ Ηἰς ριεδὶ 'ΝΝατις αϑϑεσί.᾽" 



γ. 27---2. 

δηὰ νοπΊεη ; δηά 4]] (ἢς Ἰογάβ οὗ τῆς 
ῬὨ"]8ιῖπ65 τὐεγό ἴπογα ; δηά Ζ2εγε τυέῦε 
ρου ἴτε τοοῦ δῦουϊ τἴγες τποιυβδηά 
ΙΘη ἀπά ψόοπεη, τ(πδί ὈεΠ6] 4 τ} }]ς 
ϑδιηβοῃ τηδς βϑροσί. 

28 Απὰ ϑαπιβοὴ οδιεὰ ὑπο {δε 
1ΟΚΡ, δηὰ εαϊά, Ο 1 οσὰ Οου, 
ΓΟΙΠΘΩΡΕΓ τ6. 1 ΡΓΑΥ ἴἢδε, δηὰ 
ΒΓΕΠρΡΊΠΕη π|ὲ, 1 ΡΓΔΥ ἴδ66, ΟΠΪΥ 
1185 οὔςς, Ο Οοά, ιδαῖ 1 πιᾶγ ὃς 
Αἴ οὔςς ἀνεηρεὰ οὗ [τς ΡΠ] ἰ50 1 68 
ἴοσ ΤΥ ἴνο Ἔγέεβ. 

29 Απά δϑαδηβοῃ τοοΐ Ποϊά οὗ τῇς 
ἴνο τ} 16 ΡΠ]]2τ8 ἀροὴ τὶς τῆς 
οιιϑς βἰοοά, δηάὰ 'οῃ νυ οἢ 1 ννγᾶϑ 
Ὀογης τρ. οὗ τὴ6 ομς στ ἢ8 Πρῆϊ 
Βιδηά, ληά οἵ τῆς οἵδεγ σι ἢ18 Ἰεΐς. 

420 Απά δδπιβοη 8414, [,εῖ ἴπις ἀΐς 
τῇ τε ΡΒ] βεμεβ. Απά ἢς Ὀονγεά 
Ὠἰπλ561{ τ αὐ λὲς ταὶσῆς; δηά τῆς 
Βοιιϑς {611 ἀρομ τε Ἰοτής, ἀπά ὑροη 
4}1 τῆς ρεορὶε παῖ τοόγε {Παγεῖὶπ. ὅδὸ 
τῆς ἀελά ψῇιϊςἢ ἢς 8[ενν δὲ ἢ15 ἀθδῖῇ 

ἴδε Ὀιϊάδηνσ, δηδ 58ὸ εἶοδβε ἴο [6 βῖίαρε 
πιδουί. ὙΠὲ ᾿ἰογάβ δηά ῥγίῃςραὶ Ρδγβοῦβ5 
δεοῖῃ ἴο δᾶνα βαῖ ἩΠΠίη, μρράσγ ἴπ6 τοοῦ, 
ἩὯΠ6 [Π6 ρεορῖὶε, ἴο ἴδε θοῦ οὐὗἨ 20οο, 
δἰοοά ο» ἴδε αὶ τοοῦ. θη ἴδε οἱ] Γ8 
ὝΕΙΕ τειηογοά, ἴῃ6 νεῖ οὗἨ ἁ 20οο Ῥθορὶθ 
Ὀγουσδὶ ΔΘ τοοῦ ἄοόνγῃ ἢ ἃ ἔοασέῃϊ ογαϑἢ, 
δηὰ ἴδοβδο ἀρονὲ ἔε]] ὕὑροη ἴποβο θεῖον, ἴοσ 
ξεῖθοσυ τι [6 βἴομῃεβ δηὰ {ἰθο 5, δηὰ ἃ 
κτεολῖ βἰδυρηίοῦ τννᾶβ ἴῃς τοϑβιϊῖ, ϑατηϑοη δἰπὶ- 
861 βεσιβδιηρ ὑηάοῦ [Π6 συ η8. [{ 158 ρ]εαβαηΐ 
ἴο τδηΚ τδδὲ (δὸ ἰλά, ᾿ξ ἢς δίοοά ουϊδίἀδ οὨ 
[δε δίδξε, ὨΊΔΥ Βάνε εβϑοδρεά. 

28. Τδαὶ 1 127 δὲ αἱ οπεὶ συεηρεαῖι, ἐ5..} 
Μεληΐηξ, ουὐό πε ἥμπαὶ γευεησε. [686 
ῬΟΓάς ἀο ποῖ, πὸ 15 ἴσυθ, Ὀγοδῖμο [86 βρίσιξ 
οὗ ἴδε Οὐοβρεῖ, υϊ ΠΟΥ ἜΧργο88 ἃ πδίιγαὶ 
δΕΠὐτηοηΐ, ΡΓΟΡΟΙ ἴο ἴ86 ἀγὲὸ δῃὰ κηον]οάζε 
δηὰ Ἑδδγδοῖογ οὗ ϑαπηϑοῃ. 

80. Τδε ἀεαά «υῤίο δὲ «ἶεαυ αὐ δὲς ἀεξαΐδ, 
ὍΘ᾽.) ὝΜΒεβε νοτάβ ραγίδκε οὗ ἴδε ερίξταπν- 
τηδῖις δηά δἰ ρτηδίϊς 2] σμαγδοίεν οὗ {8Β6ὲ ψνοὶο 
Πιπίοτγ οὗ ϑαπιϑοῃ. 

81. Τδεη δὲ: ὀγοίῤγεν, 49". Ἐν ἀ ΠΥ ἱπὶ- 
Ῥὶγίης [δὶ Μδῃοδῖβ ννα5 ἀθδλά, 88 ἰ5 αἷ30 ἐ15- 
ὨΠΟΙΠΥ ἱπιρίεὰ ἴῃ ἴδ6 ρβγαϑε “ τὴ6 δυϊγίηρ- 
Ῥίδος οὗ Μδῃοδᾷ 815 ἔδίμεσ. ῬὉὍμὸ πιοπίοη 
οἵ ϑαιηβοη 5 ὈυΓΙΔΙ, δηὰ [πὸ αἰΐο οὗ ἴξ, ἰ ἴη 
δοςογάδηοθ Ψ} ΧΙ]. 7, ΠΟΤ 566 ποῖθ.Ό ΤῈΘ 
ΤΩΘΠΌΟΩ οὗ “11 [πὶ ἢοιιβο οὗ 8ιὶ8 ἔδῖ μον," ἴῃ 
τουμεχίοη 8 “ ἷ]5 ὈΤΕΓΒΓΟΏ," τοιδῖ τηθδη 

ΦΌΟΕΒ. ΧΥῚΙ. ΧΥῚΙΙ: 

27 Νονν [δε ἢουϑε ννγᾶβ 1]}} οὗ ἤθη γε πλοῖα τΠ4η ἐδεν ΜΟΙ ας 51ἐν 
ἴῃ ἢ15 1Π|6. 

21 ἼΠ απ δῖ8 Ὀγεῖῆγεη δηά 411] τῆς 
ἤουβε οὗ ἢ18 ἔδῖμεγ σᾶπιεὲ ἄοννη, δηά 
ἴοοῖκ Πίηι, πὰ Ὀγουρῆς λέπι ἀρ, ἀπά 
δυγίεἀ πἴπὶ θεῖννεεη Ζογδὴ ἀπά Ἐ53ῃ- 
[20] ἴῃ τῆς Ὀυγγίηρρίλςε οὗ Μαποδὴ 
Ἦϊ8 ἔδῖμετ, Απᾶά ἴθ Ἰυάρεοά [5γδε] 
ὈΝΕΠΙΥ ὙελΓβ. 

ΟΗΑΡΤῈΕΚ ΧΥῚ]. 
1 ΟΥὗὨ ἐλο νιοθμον ἐλαί ΜΕαλ 3γε) σοῖς, ἰλοη 

γεηογεα, ἀξ Ὑ"ποίλον ᾿ησξείλ ἐρεάσες, καὶ ασμπα 
δε ογηαριόμές 70» ἑἦενε. ἢ 47 Αἰγείά α δευλίε 
ο ἐξ ἀὲς ῥ,γιέεεῖ, 

ΝῺ τδεσε ννᾶ8 ἃ πηδῃ οὗ τηοιπῖὶ 
Ἐρἢγδὶπι, ψοϑα πάπας τᾶς 

Μίςδῆ. 
2 Αμπὰά ἢς 8414 υπΐο 8 πιοΐδοτ, 

Τῆς εἰενεη πυπάγοα τἠεξείς οὗὨ 58:1ν6γ 
τ ψγεῖε ἴακεη ἔτομηῃ Ἃἢδε, ἀρουϊ 
γνῃῖςἢ του ουγβεάςῖ, πα βραϊίζεβδῖ, οὐ 
Αἶδϑο ἴῃ πλὶπα δᾶγβ, Ὀεῃοϊά, (ἢς 8ι|Ϊνοσ 
ῖς Μὰ πἰς; 1 ἴοοΐϊκ τ. Απά ἢϊς 

16 νοὶ] {ἰῦς οὗ Ὦδη, αἰάϊην 88 ὨΘΆΤΟΣ 
τοϊδοησ (ςοπῖρ. Μαεῖί. χίϊὶ. ςς: σ ΟΟΥ. ἰχ. 5). 
ΕΣ Ὀγοΐδε 8 ϑαιηβοη μδὰ ἥοῃς ὈγοὈΔΟΪγ, χιϊὶ. 
24. “ἘΔΙΒΟΙ 5 Βουιϑ6," ἴῃ ἴπ6 ὙΠ ΩΘΥ 56ῆβο οὗ 
ἃ ΒοΪο {π|δε, 15 ἑουη Νυπι. ἱ. 4, ὅζο, ; 11. 2; 
11. 15, 20; ΧΥΙ. 21: ΧΥΪΐ. 1. ὙΠῸ Πδηϊοδ 
ἰλκίην δάνδηϊδρε οὗ ἴδε Ἴςοπϑίογπαϊίζοη οὗ ἴδε 
ΡΒ] 15:η658, αηὰ (6 ἀφαῖι οὗ τδοῖγ ἰοσά8 δηὰ 
οδίοῦ πηθῃ, ννεηΐ ἀονη ἴῃ ἕογοο ἴο ΟδΖᾶ, πὰ 
Τεςογογοα {πὸ Ὀοὰγ οὗ τπεῖῦ στοαῖ οδρίδίη 
δηὰ Ἰυάξεο, αηὰ δυγίοἀ πὶ ἰῃ ιὶ5 ἔδί ποτ 8. 
ΒορΡυ Ϊςἶγο. 

δείαυεεν Ζογαῦ απά Ἐ-δίαο!. ὅδε χίϊ!, ἃς, 

ΟΗΑΡ. ΧΥΠἸ. 1. ΑἜ ὙὙ8ΟΙῚΥ ἀϊδοοπησςοῖοά 
ὨΔΙΤΑῖνο Βογο ἔοϊονβ, που ΔΩ͂ πιατκ οὗ 
μηδ ΟΥ̓ ψΒ!ςἢ ἴο ἱπάϊςαῖο ν Βοῖδοσ ἴδ ονθηΐβ 
ΡῬΓεσεάθα οὐ [ο]]ονγεὰ ἴποβο Ὡδλσταϊοα ἰῃ ἴδ6 
Ρτγεοεάϊηρ οδαρῖοσ (δεε [ηἰτοδυςίοῃ, Ρ. 118, 
Δηἃ σΟΠΊΡ. 1 ϑᾶπη. 1. 1). ΤῈ ΟΠΪΥ ρΡοϊπξ οὗ 
ςοηΐδοϊ νν1 18ε ργεοεϊηρ ΒΙϑίοτυ οὗ ϑαπιβοῃ 
15, [δὶ ννὸ ἅγὸ 581}}} σοηςογηοὰ ψΠᾺ ἴδ6 ἰτῖθο 
οὗ δῃ. ὅδ8εὲ Χϑ, 1, 2, ῃοῖθ, ἄς. [οϑορβυβ 
ΓΟ ΙΠ65 ἴῃ ΟΘ Ὠάγγαῖϊννε νῃδῖ γὸ γοδὰ βογο 
δηὰ αἵ ἴ. 34, δηὰ ρίαςοβ 1, νυ τὰ {πὸ δίοσγυ ἴῃ 
σΒδαρίεογβ ΧΥΠΙΙ].-ΧΧὶ,, τσ θ δεν αἴοσ ἴῃς ἀφδίἢ 
οὗ 1οβδιυλ. 

Ὡ. {2 οἰευεη δωπάγεά “δεζε,. 866 δῦουθ, 
ΧΥ͂Ὶ, 5. 

ἐῤομ εμγεεά1.} Ἡ Ὁ. αὐὐμγεά:! »ερ ὁγ Οοὰ. 
ΤΠ ϑερίυας. ((οά, ΑἸεχδηάγ.) ἐχογείσε 15 ἴπ6 
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συ ΟΕ 5. ΧΥΙΙ. 

ΤΟΙ ΟῚ 5414, ΒΙεβϑοὰ δὲ ἑλοω οἵ τε 
ΓΟΚΌ, ΠΔΥ 80ῃ. 

4 Απάὰ ψἤεη ἢς Πιά ταεβίογεά τῆς 
αἰενθη πυπάτγεά τλεξεῖὶς οὗ 511νεγ ἴο ἢ 8 
τοῖβεῖ, δ8 πιοῖδεγ 8414, 1 μδά ὑν ΠΟ] Ὁ 
ἀεάϊοςλιοά τῆς 5 νεσ ὑπίο ἴΠ6 ΓΟΚΡ 
ἴτοπι ΠΥ Ππα [ῸΓ ΠΥ 8οῆ, ἴο τηᾶκθ 

[ν. 3-... 

Πουδβα οὗ ροάϑβ, ἀπά τηδάς δη “ερῃοά, “ «"- 8.57. 
δηά δτεγδρηίηι, ἀπά ᾿οοηβεογαίοα ομς ὁ 0.5. 3:. 
οὗ ἢ8 80η8,) ὑγῆο δεσδπια 18 ργίεβῖ. 

6 “1η τῇοβε ἀδγβ ἐλεγε τας πο Κίπρ' “Ἤει. 
ἷῃ Ιβγδαὶ, ὁμὶ δνεῖγ πιᾶῃ ἀἱά ἐλαῖ Μά ἐκε 
τυλιοῦ τας τἱρῆτ ἴῃ 8 οὐγη δγεϑ. ΜΡΔΡ ΥΙ 

4 Απά τπεγὰ ννᾶβ8 ἃ γοιπρ ΠηλΠ ἃ ᾽:. 25. 
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ἃ στάνεη ἱπιᾶρα δηὰ ἃ τηοϊζεη ἰπγᾶρε : 
ΠΟΥ τπεγείουα 1 ψΨ1}} ταβϑίογς ἴξ ὑπο 
[ῃ66. 

4 Ὗεῖ δε τεβτογεὰ [ἢ ΠἸΟΠΘΥ ππῖο 
ἢ8 πιοῖδοῦ; δηὰ ἢ18 τηοῖδοῦ ἴοοΐς ἔνγο 
Βυπάτεά «ἠεξείς οὗ 51]νεγ, ἀπά ρᾶνε 
1Π6πὶ ἴο ἴδε ἰουπάετ, ψῆο πιδάςε 
(Πεγεοῦ ἃ σγάνθη ἱπιᾶρα δπά ἃ πιοϊΐθη 
ἱπιᾶρε : δηὰ (ΠῈῪ ννεῖε ἰῃ ἴῃ6 ἤοιδα 
οἔ Μιςδῆ. 

ς Απά τὲ πάη Μιίςοδῆ πιδὰ δη 

ουΐ οἔ ΒειΒ-]εΠεπι-] μἀδῇ οὗ ἴῃς ἔλΠΆ 
οὗ Τυάλῃ, ψνῇο τυῶς ἃ [,ενϊτε, ἀπά ἢς 
δο]οιγηδὰ τῆδτγα. 

8 Απὰά τῆε πιδὴ ἀεραγίεἀ ουἍ οὗ 
{πε ΟἿ ἤοπὶ Βει}-Ἰ ἢ επ-Ἰ μάλ τὸ 
8ο͵]ουγη ννῆετε ἢς οου]ά πὰ 4 ῥίσεε: 
Δη4 ἢδ σάπια ἴο πιοιηΐ Ἐρἢγαδίπι ἴο 
(Ὡς Πουβε οὗ Μίολδῃ, ἴδ δε 
πογεα. 

9 Απὰ Μι|ςἊδῆ βαἰά ὑπο ἢΐπὶ, 
ὝνΒεηςε Ἴοπιεϑὲ του ἡ Απά δε 5αἱά 

8Δ4Π|6 ᾿νογὰ 45 ἰβΒ υϑο Μεαῖϊ. χχυΐ. 63, δηὰ ἴδε 
Δεοϊίοη πόσο 15 ἴ86 588πὶ6 835 εσο, δηὰ 15 [δ 
Ῥταβοσι θα, ον, νυ. 1. 

8. ὕπο ἐδὲ Τιογά .. .. Ἰο»πιαῖζε ὦ σγαυεη 
ἑγιασε, 4ο"..1 ϑύςβ ἃ ϑι ρεγβε ἄουϑ δηὰ υπϊανγίι] 
τηοάς οὗἨ νογβμῖρρίηρ [Ἐβόοναῖ 5 αυϊε οὗἉ ἃ 
Ρίοεος ψΒ [υἀζ. γ|1}. 27; ΧΙ. 31: 1 ΚΙΏΉρΒ χίϊ. 
48, ἄς. Ιἴἀγριο8 δυΐ 5] Σῃϊ δοφυδϊηΐδηςε 
[δε ἴδῃ ςοτμημηδηστηοηίβ, νυ δὶ ςῖ, ἔγοστα (πε ἱρηο- 
ΓΆΏΓΟ οὗ τοδλάϊης αηὰ ντι της, να γα ῬΓΟΡΔΟΙΥ͂ 
ποῖ ἔλπ}}ν ἴο [πε 15Γ86}1{65 ἴῃ ἴο86 υηϑεςοἡ 
ἘΠλ65:; Ὀυῖ 5 ηοῖ, ΔΗΙ͂ΟΥ 4}}, ΠΊΟΓΕ ΠΟΠΙΓΑΤΙΥ ἴο 
(8ς ΗΟΙ͂Υ ϑετγίρίυτεβ 1Βδὴ ἂῖθ ἴῃ6 Ἰπηδρε- 
ὙΟΥΘΙΙΡ δηὰ οἴμοῦ βυρεγϑίτοι 5 ργδςίςοβ οὗ 
ἰαγξε ροσγίουβ οὗ Ὁ γϑιθηάοῃι. 

ὃν »ν» οὐαὶ [πιϊπγαϊίηρ (πὶ ἴδ σοηϑθογα- 
ὕοη οὗ ἴππ6 5:18 νγᾶβ ἴοσυ ἴ!ε δεπεῆϊς οὗ ΠΟΥ 
ΒΟ. δηὰ [18 δουϑε, ῃοΐ ἴὉΓ ΠΒΕΙ Οὐ 561ῆ38 
δανδηΐδξο. 

ποὺ, ἐδεγεογε, 1 «υἱ]! γοτίογε ἰδ αΐο ἐδεε.} Οτ 
ΤΑΙΒΟΥ ῶγ ἐδεε. ὙΐὺῸ πιοδηΐηρ 185, ἴ[παὶ 586 
ΔάΠοΓο8 ἴο ΠΟΙ οτἱρίηδὶ ἀδϑίσῃ οὗ σοηβεογδίίηρ 
1118. βίἴνθσ ἔὉΓ ΠΟΥ 8058 ὑεηοῆί, Βυΐϊ [Π6 
ϑυσίδς [88 ἃ ΨΕΓῪ ργοόῦαῦὶε τεδάϊην. Ἀδείογε 
ἐξ 1ο γὯπ2. 866 ποῖδ δῖ δπά οὗ σδβιδρίεγ. 

4. ΥὙεῖ δεγεεογεά, (9.1 Ἀδίδεν, “80 ΒΘ Σ 65» 
βιἰοτοὰ," ἄζο. ΤἬὮΘ ΓοΙ Δ ΏΙΠΡ 9οο 586 Κ6}5 νγογο 
Βρεηΐ ὕροὴ ἴδε ““Βουβϑὲ οὗ ρμοάβ,᾽ ΟΥ ΥΑΐδβεῦ 
{86 Βουι6 οὗ Οοὐ;" δηά ἴδε Ερμοά, δῃὰ ἴδ6 
Τογαρμίηλ δηὰ ῥγίεϑι 5 νεϑπηεηΐϊβ δηὰ οἵἴδμοσ 
ἔυγηϊαγο δηὰ ογῃδιηθηΐβ οὗ ἴδε σμαρεὶ. ΕῸΓ 
ἴδε Ερῥοά, 8εὲὲ ῦογο, Υἱῖϊ. 27. ΤΟ Τεγαρδίρι 
ὙΟΓΘ 5Π|4}} ἰταᾶροϑ (ἰπουρὰ δοπιεϊϊμλεβ ἴπ 6 
5126 οὗ ἃ πιδῃ, 1: ϑαπὶ. χῖχ. 13, 16),, ϑιγα τ ἴο 
[δε 1,4 Ῥεοῃδῖθβ. 866 Οϑῃ. χχχὶ. 19, Ὠοΐε. 

Θ. 15 ἰδοιε 4αγε, ὦ 1 ΤΙ 5 ρέγδϑο, 1η61- 
ολξίηρς ἀἰβεϊ ΠΟΥ δαὶ τὴς τοῦ ᾿ἰνοὰ δΠῸΥ 
ἴδε ο5:Δ 0} 15τηοηΐ οὗ [86 ΚἰΡῚΥ χονοσγησηθηΐ ἰῃ 

ἴϑγαοὶ, ὁσσ 8 δῖ ΧΥΪ]ΟἿ ; ΧΙΧ Σ: Χχὶ, Ὡς. [{ 
18 ῬΘΟΌΠ ΑΓ ἴἰο ἴδῈ δυΐμοσ οὗ ἴμε86 ἰδϑὶ ἔνε 
ςδδρίουϑβ. 

ἐδαὲ «υδίοδ «υα: γίσδι, δ᾽. οι. Πουΐ. 
ΧΙ. 8, ἴο  ΒΙΟὮ ἸΒΟΓΟ 15 Δη 8] 150 ὮΟΓΟ, 

7. Οὗ τὸὲ αν, 45 ..1 Ἑανιδγ 185. Βετὲ 
υϑεά ἴοτ “γίδε, 85 ΧΙ], 2, οῖθ. Βυΐῖ [6 Ρῃγαβ6 
8 τεἀυπάδηϊ 15 Δρρ)οά, 45 ἰξ πηυδὲ Ὁε, ἴο 
186 εἰἴγ, ΓΝ μ45 Δ γε Ὀδθη ἀοβοσι θα 85 
ΒειΒΙοΒεπι- [ἀδλῃ. Το δερίμαρ. ((οά. ΝΑ.) 
848 ψγιδῖὶ ΠΊΔΥ ΤΟ ρΡγεδοηξς ἴἢ6 τἱρῆϊ τεδαάϊηρ, 
“ Βει]ε θη οὗἩ [86 ἔπ γ οὗ Τά δμ,᾿ Ἰεανίην 
ουὔῖ ἴδε ἤἢχϑι υωάαϑ. 

ῥὲ “οἹοιμγνοά ἐφεγθ (ςΟτΏΡ. χῖχ. 1).}] ὙΤΒῈ 
Ἡεῦτονν τνοσάβ [ῸΓ “«οὐομγπεά ἐδέγο᾽ ἅτε, 
ΘΕΈΞΘΗΟΜ, ψΒὶοἢ ΙἀΘητῖς 8] ννογάς ἀγὸ 5εα 
αἱ ΧΡΠ]. 20, ἴῃ (6 φζεηϑαίορυ οὗ [π|8 γουην 
1,ενῖο, οθ6Ὲ ὩδπΘ ννὰ5 “[οηδίδμδη, (86 
8Β0η οὗ Οουϑῃοσλ." [{ 15 ἱπιροββιῦ]ο Ὡοΐ ἴο 
βυβρεςοῖ (δὲ (86 ἴσια στεδαάϊηρ Πμοσο, ἴοο, 15 
“6 βοὴ οὗ Οογβῆοπι, ἴοσ [6 νογὰβ “δ6 
βοΪουγηδα {ΠοΓο," δοοπὶ ΒΑΓΑΪΥ ἴῃ ἔπεΙν ΡΪδοο. 
ΒεοΙΒ] Ποπ 8θο5 ἴο Βα ὕθθῃ 5 ὩΔῦνα ΟἸγ, 
ΨΕΙ͂ΞΕ 9. 

8. Ομ {δὲ εἰν ἥονι Βειίδίορεγ.ὐμάα}. 
Ἀδίδοσ, “ ἥσοιι 89 οἱἕγ," γΥἱΖ. ἔτοτῃ Βεῖἢ- 
Ἰεποηλ. [υὐδῃ, [6 ὈΓΟΡΟΒΙΌΟΩ δοίην ἴἢ6 84π|6 
ἴὴ οΙΝ οἴδιι565, δηά ἴδ ἤδπιε οἵδε οἰἵγ δείης 
δἀάοά ἔον ἐχρίδηδίίοη. 

10 “ο᾽οωγπ «αὐδέγο δὲ εομά ἥπά κα ρίαεε.] 
ΤἸοπδίβδη 8 βίαϊε ἱβουΐ ἃ Βοπὶο σίνοβ 5 ἃ 
γἱνὰ ρἱσΐυγε οὗ ννυϑαδῖ τηιδί πᾶνε Ὀδθη ἴδε σοη- 
ἀϊοη οἵἉ πιδηγ 1, ενὶἴ65, ἀπά οχρ]δίηβ ἴδε ἔογοθ 
οὗ τὴς εἶδιβε “(6 1ἃενὸ μη ἢ 15 ΔΙῚ 
γουγ ραῖε8, Ὠευΐ. χὶϊ, 12, 18, 19; ΧΙΥ. 27, 29; 
ΧΥ. 11, 14, ἄς. 866 Μϑ8ὶ. ἰἰ. 7, 8. 

Μοιηὶ Ἐρόνγαρη. ἘΔΙΠΕΓ “186 Ἀὲ]] 
ΘΟ" 9.7 Ερόγαρη, ϑ8εὲ ἴΐ, 9 δῃά ποῖε. 

Ἱ .» ΤΗΣ. ἐκ )θυΓ ψυθι 

Δὲ τυαν. 



! Οὐ, Ἃ« 
αἱ, 
“πε, ἂς. 

1 Ἠεδ. απ γἱςῖι 28. 
δ᾽ 9 

τω 

αἱ εἶ. τ΄. 6. 
ὧς 21. 2ς. 

ν. το---2. 

ὑπο πηι, 1 σηι 4 Ϊ,ονῖϊε οὗ Βειἢ- 
Ἰεμεπι-υμάδῃ, ἀπά 1 ρὸ το ϑβοϊουγηῃ 
Ὑἤσγα 1 Δ ἤπά « ῥέπει. 

Ιο Απᾶὰ Μιςοδὴ δ]ά υπῖο Πδιἰη), 
Ὦγνε}} ἢ πα, ἀπά δε υπΐο πὲ ἃ 
Δῖον δπὰ ἃ ργίεβί, ἀπά 1 νν}}} ρῖνε 
{πες ἴοη τἠεξείς οὗ 5: ]νεγ ὉΥ τῆς γελτ, 
δηὰ "Δ βδυϊζ οὗ δρρᾶγεῖ, δηά (ἢγ 

80 ἴῃς [,ενιῖα επί ἀη. 
11 Απὲ τε [],ονιῖε νγᾶ8 Ἴςοηΐεπί 

10. Ζῶ «“δελο.] ὙὍΒα εδεῖκοὶ νεῖ βεὰ μ41 
8ὴ Οὐὕποο, δηὰ δβοῆσε υγὦ8 ὩΘΑΪΥ οὗ εαιδὶ 
ΜΟΙΖΒΙ τ οὖσ ΒΑ σον. 

δο ἐδ ΖΣευΐξε «υεπὸ ἐπ. Το Ἡεῦτεν, 
888 ΟἿΪΥ “τοι, Το πογάβ οὐρῶῖ ἴο Ὀ6 
σουρὶοὰ ἢ ἴδοδο πολ ΤΟ]]ον ἰῃ (6 ποχί 
γΕΓδα. 

ΦΌΠΟΕ5. ΧΥΠ] ΧΥΠΙῚ. 

ἴο ἀννε!]] ψ τὰς πηδη:; δηά (ἢς 
ζουπε ΙΠΔΠ νγᾶ8 ᾿πῖο ἢΙπὶ 88 οπα οὗ 
8 808. 
12 Απὰ Μιίςδῆ οΘοπβεογδίθα τῆς 

ΓΤ, ονῖτε ; ἀπά ἴῃς γουπρ πλᾶη ὈΘΟΔΠΊ6 
Σ ΡΠαβῖ, ἀπά νγᾶβϑ ἱῃ τῆς δοιβα οὗ 

12 ὙΜεπ 5αἱά Μίςδη, Νονν Κπονν 
1 τῆλὲ τς ΓΟᾺΡ νν}}}] ἀο πε ροοά, 
δεείηρ 1 πᾶνε ἃ 1 ενῖτα ἴο 21). ῥτίδϑβί. 

18, οευ ἄποευ 1 ἐδαΐ ἐδο Ζιογα «υἱ]}} ὅο »:6 
ξοοΐ, (5.1 ὙΒΙΒ βῆοννβ 86 ἱποζάποο 85 ννὲ]] 
85 ἴδε Βυρετσ οη οὗ ἴμ6 ἀσὸ (οορ. 2 Κίηρα 
ΧΙ. 22), δηὰ σῖνοϑ ἃ ρΡἱςΐυτο οὗ (6 Ἰδυν]οβ8» 
Ὧ6838 οὗ [δε ἔἰπιε8. ὙῊῈ ἰηοϊἀεηί8] (οΒΕΠΊΟΩΥ 
ἴο ἴδε 1, ον ς 8] ῥυϊεδιβοοά ἱβ ἴο δὲ ποϊεὰ: 
δυΐϊ ἴδε ἰἀοϊφίγουβ ννουβηὶρ ἰῇ ἴἢ6 ἱπγπιοάϊαία 
Ὠοϊ Βρουτδοοά οὗ ΘΆΠΟΣΝ 18 ραββίηρ δίγδησο. 

ΑὨΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤῈ, ομ νεῦβὲ 3. 

ΤΙε Ηεῦτενν πουϊὰ δε 9 ὈΣΦᾺ τέρίογε ἐξ. Ῥ 
ΤΕ Ἰεὰ 

ἴον ἴδοο, Ὀεΐῃρ, ὨΟΑΙ͂Υ τοἀδυπάληϊ, 25 οἴοη, 
ι, ἴο ἴδς οἴδηρο ἴο Ἰ) ιὲ 1 Ὑ}}} τεδίοσε 

ΓΗΑΡΤΕΚ ΧΥΠΙῚ. 
τ: 72 Φαρ»ἶες σονα ἥυξ νεϑνε 10 σεεξ ομἕ αν ἦμ- 

λεγίαμπε. 4. 41 1λε λομτέ οὗ ΞΖιεαὰ ἐδεν 
εονσμἶ το οπαίλαν, ακαᾶ αγέ ερεοιγαρεαῖ 
νη ἰλεγ τῦαὐγ. ἡ 7άφ “εαγεὰ 2αϊά, αμκαᾶ 
ὁγίηρ δαεξ κεῖσε 97) ροσά ἀσῤέ. 11 «δέχ δι» 
ἄγεά »"ε αγέὲ σεμξ 19 τ γθέ ἐζ. τά 75 46 
«ὐαν ἐἀεν γοὐ Ἀἤέεαλ 97) λὲς ῥγέεσί απαά ἀξξ ἐο᾽- 
σαγοΐε ἐλέη. 27 7ΖΑφ τοῖν δαϊά, ακά εαἐ 
ἐ α". 0 74 «τ μΡ ἑάοίαῦνγ, τολέγεῖς 
ϑοναίλαν ἑμλεγή κα “ἦε 2γέεσίλοοά, 

Ν “1Ποβε ἀλγβ ἐδεγο τας πὸ Κίηρ; 
ἴῃ Ιβγδεὶ: ἂπά ἴῃ τῆοβε ἀδγβ τῃς 

{πε οὗ τῆς [)αηἰτε8 βου ρῆς τΠμαπὶ δῃ 

ΟΗΑΡ ΧΥΠΪΠ. 1. πέδοι ἀκα), (5.1 866 
ΧΥΪΙ. 6. 

ἐδεὲ Ταρ!ε: “ουδὲ ἔδενε απ ἐπδεγίίαπεε, Φο'.} 
Α58 Ὀεΐοτε τεϊαϊει, [οδἈ. χίχ' 4). ΤΒῖ8 σοῃ- 
ὨδςΙ5 ἰδ ῖ 8 οἈ. ἱ. 34. 

αἹ] ἐδεὶ» ἐπδεγίίαποο δαά ποὶ ζα]επ ὠπίο δεν. 
ΤὨε ΠΙἴογὰ] τεηάοσηρς ἰ5, “ [εἰς ἰδηὰ πδὰ 
ποῖ 278411605 ἴ0ο Γθτ ἐπ 186 τοξὰδῇξ οὗὨ [86 
Ἐσὶῦθ0 ΟΥἨὨ 6186] Ζζ0Σ δὲ ἐπδοσχὶξδποο," 
Σαμά υπάετοϊοοά, ἰ5 ἴ6 500 ]6ςῖ. 

ῷ. ἔγοηι Ζογαῤ, απά ὕγορι Ἐ“δίαο!) ϑες 

ἱπποίδηςοας ἴο ἀνγοὶ] ἰῃ ; ἰοσ υπηίο 
(μδὲ ἀδγ αὐ ἐλεὶγ Ἰπμογ πος μδά ποῖ 
[116 ἀπῖο τπεπὶ ἀποηρ ἴΠ6 {Π065 οὗ 
5γδε]. 

2 Απά ἐπε «οδι]άγεη οὗ [δλῃ βεπέ 
οἵ «δεῖν ἔπ ἔνε πε ΠῸΠῚ {ΠΕ ΙΓ 
ςοδϑῖβ, ἴπηδῃ οὗ νδίουτ, ἔτοῃη Ζογδῆ. ΤΉ 
δὰ ἔἴτοηχ Ἐβηϊδοὶ, ἴο ΡΥ οὐυἕ τῇς 
ἰληὰ, δηὰ το β8εάγοῦ ἴτ; δηὰ {ΠΕΥῪ 
βδϊἃ υπίο τῃεπὶ, (0, 8εάγοῖ τῆς ἰΔπά: 
ψῆο θη ΤΟΥ ολπὶα ἴο πηοιηῖΐ 
Ἐρηγαῖπι, ἴο ἴῃς μουβε οὗ Μιίςδῇ, 
(Π6Υ Ἰοάρεά τἢεγα. 

"εἰξαεανυν αϑασηραιδε τνόμ, 

δῦονο, χὶϊ. ὃς: χυὶ. 21: δηὰ 05}, χῖχ. 41. 
ΤΙ ἰάθη ΠΥ οὗ Ἰοςα Ὑ τι ἴδ6 δοεῆς οὔ 
ϑδιηβουβ υϊγίδ δηὰ ἀεδῖ ἰηάϊοδλῖοβ [πὶ Ὀοΐὰ 
ὨΔΓΓΑΙνοΒ ἀτὸ ἀγα ἔτῸπὶ ἴδ ΒΆπι6ὸ βοῦγος, 
ῬΓΟΌΔΌΙΥ ἴα 4πη4]5 οὗ ἔμ ἰγῖδε οὗ Πδῃ. 

ἐοἦδε δοιισε οΥ᾽ Μίεαδ. ΜΝ ἈϊςΒ εν ΘΠ ΕΥ̓ νγᾶ8 
ΒΥ {πὲ ννᾶγ-αάδ, οὐ ἴῃς πιδίη σοδὰ τυπηΐϊηρ 
Ὠοστὰ τπγουρσὰ [86 811} σουηίγγ οὗ ἘΡἢγαΐπι. 
ΤΔΕΥ δνοίϊἀεὰ (με οοαϑὶ γοδά, 85 ἴδε «δερδείαϑ 
νγ88 ἴῃ ἴῃ ροϑβϑεββίοῃ οὗ ἴῃς Ατηοσίίεϑ. 

«υδὸ «υδὲπ ἐξέ εα»ε, ᾽ς Μαοβ Ῥεϊζεγ 
τ:δηκίδίος 5 πΔΡΙΥ, “δὴ ἃ ΓΘ. θΘπλο το Ἰοπ ας 
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2ο6 σΌΏΘΕΒ. ΧΥΠΙ. ἤ-8 
ὝΝΠΒεδη {πεν τοῖγό Ὀγ 16 ἤουβὲ (ὁ ἴῃ ρεᾶςε: δείοτε ἴὰς [ῶβὴ ἐς 

οὔ Μίοδα, πεν ἜΜ (ἢς νοῖςε οὗ τὴ8 γουγ νΥΑΥ͂ ννῃεγείῃ γε ρῸ. 
γουηρ πιᾶπ τῆς Τιανῖτε : ἂἀπὰ τ ὺὉ]ῇὁ 17 ΊΊΠΕεη τῆς ἧνε πιεπη ἀσρατγίεά, 
τυγηοά ἰπ {ὨΙΠετγ, ἀπά 821 υπίο ἢ ΐ πὶ, 
ὟΝ Βο διουρῇς πες ΠΠεΓ ἡ δηὰ ννῆδὶ 
τη ᾶκεϑῖ ἴδουὺ ἰη τΠ18 ῥίσεε  δηὰ ννῆδῖ 
ἢαϑὲ που δεῖς ὺ 

4 Απά δε 5κ]4 υπῖο ἴπεπι, ΤὮι3 
δῃάὰ τἢυ8 ἀφαϊεῖῃ Μίςοδῆ νι. πλς. 
αηὰ δίῃ πἰγεὰ πιὸ, δπὰ 1 4πὶ ἢ]8 
ῬΓαβῖ. : ᾿ 

ς Απά {Πεγ 8114 υπῖο ἢΐϊπι, ΑΞ 
, ζουη86], γγχὲ ΡΓΑΥ ἴῆςς, οἔὗὁἩ (οά, {παῖ 
ὙγῈ ΠΊΔΥ͂ ἰζηονν νυν ποῖ ΠοΓ οὐγ ΨὙΑΥ ΒΓ ἢ 
ΟΕ ΡῸ 5841] Ὀ6 ῥγοβρεζοιιϑ. 

6 Απά τὲ ργίεβὲ 8414 υπίο πε π], 

Δηὰ οαπῈ ἴο [,αἰβϑῆ, ἀπά αν ἰἢς 
Ρεορίς ἴπαῖ τύόγε τῃογείῃ, ἤονγ ΤΠΕΥ 
ἄννεϊο σάτα θββ, δήῖεσῦ ([ἢ6 ΙΏΔΠΠΟΥ οὗ 
(Πε Ζιάοπίδηβ, ᾳυϊεῖ ἀπά βεσυγα ; δηά 
ἐξέγ τυᾶς Ὧο ἴπιλρίϑίγαῖα ἰῃ τῆς ἰδηά 
τῆδί πιίρῃς ρυΐ ἐλόηι ἴο 8ῃλπης 1Π 45} 
τὨηρ ; ἂπὰ τῆν τὐεγε ἴα ἤοτ ἴδε 
Ζιάοῃίαη5, ἀπὰ μδὰ πο Ὀυβίῃε88 τυνῖτὴ 
42} Πλλῃ. 

8 Απά {πε σᾶπιε υπηΐο {πεῖν Ὁγε- 
(ἄγεη ἴο Ζογδὴ δηάᾷ Ἐβῃϊδοὶ : δηά 
{πεῖν Ὀγεῖῆγεη βαἰὰ ἀπο (ἢεπὶ, ὟΝ δῖ 
“αγ γεὶ 

ἘΡΕταὶτα, το 180 Βοπεθ οὗ ΜΙΟΔΕ, δῃὰ 
ἘΒΟΥ Ἰοάᾳχοἃ ἔδμοτο." ὍΤἢε ΕΠΡ 15} σογβίοη 
Βεῦο ἔρον ἴ6 Νυϊκαῖο, ταῖβεσ ἴδῃ ἴῃς 
Ηεῦτον. 

8. ΜΒ» ιδὲ δοιμε.1 ἘἈῖδον, 1π ἐδε δοιμε (45 
1 ΟἸγ. χὶϑ, 4. ΟΟΏΡ. . ΧΧχν. 4: ΧΧΥΪ]. 
44, “νὰ Ἀΐτα," νἱΖ. " ἴὴ μἷ5 Βουδο) ψΒΟΤΟ 
{ΒΕΥ Βδά Ἰοάρεά 811 ηἰρμῖ, 

ἐδὲν ἔπραυ δὲ σοἱοε, 49"..1 Τὶ ἀοε5 ποῖ ἔοϊονν 
τρδῖ {86 Ὺ δδὰ κδοννῃ μἷπι δεΐογε, δηὰ τεοος- 
ὨΪΖεά 18 νοΐςθ, βου ρὰ 1 ἸΏΔΥ ὈῊὲ 858οβ. Βαϊ 
[6 Ηεῦτον ὈοᾶΣβ [6 βοῆϑε [δῖ {Βεγ 
Πορσγὰ οὐ ρεγοεινεὰ (πε τοΐος οὗ ἴδε 1 εν ἃ 
π|||6 ΑΥ οὔ, ἰῃὴ ἴα ομαροὶ, νυ βογα ρου μδρ8 δ6 
ΥγΔ8 5 ΠρΊΏΡ Ὀ54] 18, ΟΥ̓ 5ΔΥΪΏΣ ὈΓΆΥΘΓΘ δἰοιά, 
δηὰ αἰγδοϊεα ΟΥ̓ 1, τυγηθὰ 4δ: 6 δηὰ ψεηῖ 
ἰηἴο ἴ[δ6 οἰδρεὶ Βοσο ᾿οηδίμβδη ψγᾶ8. ὙΠΕΥ 
ὙΕΙΓΕ ὈΓΟΌΔΟΪΥ 1υὲ δἰαγίηρν οὐ {ΒΕΓ ἸΟΌΓΏΡΘΥ, 
δυΐϊ ννοΓα 51}}} ἡ [Π6 σουγί ΟΥ ῥὈγχγθοϊης(β οὗ 
Μίοδμ᾿ 5 ουβε. Μίςδβ μδά εὐ! επΠΥ ποῖ [0] 4 
ἴδε οὗ ἢ᾽5 βουϑ6 οὗ Οοάΐ, δηά [18 1, εὙ]ῖε. 
ὙΕΙ͂Σ αυσπιοπϑβ ᾿ηἀϊςδῖα ϑυΓΡσίβα. 

δ. «44:8 εοιωμεἰ 9.7 Οοά.1 ὯᾺΟ δᾶτηθ ρῃγδ56 
5 τεηάεγοὰ “ αὐξεά ἐδε Σονά," Ἰυάρεβ 1. 1 
(ν δοσε 86ὲ ηοΐε), δῃά “ εηφωγεαὶ 97 ἐδ Σιογά" 
ΧΧ. 27: 1 58Π|. Χ. 22, ὅζς. ἄζε,. ὍὌο ἰδϑὲ 15 [86 
θεβῖ γοηδοσίηρ. Το βίξδῖ οὗ [ς Ερῃοά δηὰ 
Τεγδρμίπι συρροβίοα [6 οί ο οὗἩ δῃφυϊγίην 
οὗ Οοά. δ66 ῃοῖδ ΧΥ͂Ϊϊ. 4. 

Θ. “1π4 1δὲ ῥγίειὶ «αἰά, ὦ ..1 ΤᾺ φυοκίίοη 
ΑΓΐ563, Δ {πὸ ῥσίοϑδι ρίνο [815 δῆϑυνοσ ουΐ οὗ 
ἢ18 οὐνῇ Πεδὰ ἡ ΟΥ̓ ννᾶβ ἰξ σα! ῦ αἰϊςοίαϊοα ὉΥ͂ 
6οά, ἱπ ννῇοβϑε πᾶῖηθ ἢδ ΒρΟΚε ὃ ΟΥ̓ νγ8 ἰΐ ρίνεη 
ΌὈΥ (δε ἱπβρίγαϊίοῃ οὗ δῇ οΥἹ] βρίσίξ, ϑιιο 85 
(αἱ ὙΠΙΟΝ δρακο ΟΥ̓ ἴμ6 ἔβ᾽ϑε ρσγορἠοῖβ οὗ 
ΑἾΔΌ (1 Κίῃηρβ χχίϊ. 22) σβθῃ ἢ6 δῃαυϊγοά οὗ 
ἴδε 1 οτὰ ΟΥ̓͂ ἰΒεπὶ ὍὌἈδ ἰαϑὶ 18 ὙΘΊῪ ἱπὶ- 
ΡΓΟΌΔδ]ε ; {πε ϑεσοπά ποῖ ργόθδθὶε; ἴπε ἢγϑὶ 
15 Ῥγοῦαῦϊθ. Η5 ΔΏΣΥΨΟΙ γν88 Ὧ5 11Κ6}Ὶ ἴο [ΣΩ 
ουῖ ἴσιις 85 3186. - 

δείογο δὲ Σογά, 49"..7}1 ο. ᾽ς Ἰοο 8 ἕδυουγδῦὶγ 
ὈΡΟΩ [ἴ. Οὐοτρ. ΕΖΥ. Υἱῖϊ. 21, 2Δ. 

7. 10 Σαμδ Αβογνγαγς Τα] ας 
(σεσβθ 29). Τς οχδςῖ βίϊε [88 ἢοΐ θθθη ἰάθη-- 
τἰδοὰ, δυῖ ἰδ νγὰβ ἴ6 πουίβογῃ ὌΧ στ ΠΥ οὗ 
[5.6], 35 Ἄρρθασβ ΟΥ̓ 186 ΡΆγαϑὲ “ πῸπὶ Δῃ. 
ἴο Βοοσβθῦα," ὩΘΑΓ ἴδ6 δοιγοῦβ οὗ ἴ86 Ϊογάδῃ, 
δηά δδουῖϊ ἔουγ 111695 ἔγσοηῃ Ῥδηΐυπι, οὗ 
σα ϑαγοδοΡὮ ΠΡΡΙ. [ἰ 15 (Βουρῆϊ ἴο δᾶνο 5ἰοοά 
σΒεγο ἴ86 γ]ᾶρο Το]}}-]- Καὶ δαϊ πονν βἴδηάβ. 

φῆεγ ἐδὲ ῬΙΩΝΗΟΓ ΟἹ ἐδε Ζ,άοπίαπ:.) Ζίάοη 
1156 1 νυᾶ8 βίσοηρὶν ἑοσβεα δοῖδ ἰῃ ἴΒ6 ἔἰτας 
οὗ ΤἩοίππιο5 1Π1. δηὰ οὗ Κ ἀπηεϑεβ 1]. δηὰ 11]. ; 
Ὀυϊ τπ6 ρεηΐυβ οὗ ἴΠς Ζιάοηΐϊδηβ8 Ὀεὶηρ τὴ6- 
οδδηΐςδὶ δηὰ σοϊησηθγοῖδὶ, οὶ τα ΠατΎ, {δ εὶγ 
ςο]οηἰϑίβ ννογὸ δρί ἴο πορίοςΐ ξοσεἰβοδίίοης δηὰ 
8 ΠῚ1ΔΥ ὙνΑΓ ΚΟ Ργθοδυ Οἢ8, [ἢ ϑοϊοσμοῃ 5 
ἔχης ἴμε ΖΙἀοπΙΔη8 ὑγεσα ἘβρεΟ 8 }}} 5.116} ἴῃ 
μονίης πῖδοῦ (1 Κίηρβ νυό; χ ΟἾγ. χχὶ!. 4), 
δηὰ ἴἰ 15 ΒΙΡὮΪΥ ργοῦθδῦ]ο, ἕγτοτῃ (μεῖς Ῥσοχί πλ {Υ 
ἴο 1,Θθαποη, {παῖ δι νγὰ8 ἴπ6 οσουραίίοη οὗ 
[86 ποθὴ οὗ 1,Αἰ5} (ο5ἢ. χὶ τὶ. 6). [ἢ Ἡ οὐδοῦ β 
[τὴς πε Ζίάοηϊδη5 ΨΟσΤῈ οοἰοδχαίοα ἴον τποὶτ 
81..}}} 25 ὑνογκηηθη ἴἢ διϊνοσ δηά δαὶ γοιϊἀοσοὰ 
φαυτωθηῖβ (ὁ 11. νἱ. 2δο; ΧΧἸΙΪ. 743-4; "Οἀ;᾽ 
ἷν. 614-18: “ Ὠϊςῖ. οὗ Β.᾽ ΖΙΡΟΝ). [Ιἴ 15 ηοἵ 
ΠῚ τὰς πιο οὗ ἴμ6 Ῥογβίδη οιιρίγο ἴμαὲ πὸ 
Ζιάοπίδηϑ Ὀεοοῖὴε 80 ἔβπΟΙ5 48 ΤΊΣΙ ΠΟΙΒ δηὰ 
8Δ||Ο0Γ5. 

᾿ φμεΐ ἀμα “εζωγο; ἐδέγε «υὯ. πο »ιαριγαΐε ἐπ 
ἐδε ἰακά, ἐδαὶ γερδέ μὲ ἐδεηε ἰο σῥαιό ἐπ 25}-- 
ἐδίηφ.] ὙΙΒ 18 ἃ ΨΕΥΓῪ οὔϑουγο δηὰ ας 
Ρᾶβϑᾶρο; δυῖ ἴἴ 18 ΒΑΓΑΪΥ ρῥοβϑίδὶς τπδὲ 86 
Α. Ν. σδὴ δὲ ἴδε ἔγυθ γσοηάογίηρ. Τγδηβὶδῖο 
(1805: “Θυΐοῖ διὰ δοοῦΣΘ, διἃ ποῖ οὗ 
ἔπθι ἀοΐῃ β, ΔῺΥ ἐπι ἐπ [890 ᾿Ἰδῃὰ, 
Ῥοπββοδδίῃᾳ ψΘ08]11Ὲ,᾿ ΟΥ ῳ4ογείπίοπ. ὙΠ8656 
Δα ]οςτν65 ἀτὸ 811 ἰῃ ἴδ ϑἰησυ αν πυταῦεσ. ΤῈ 
ὑνοσ 8. νυν ῖοἢ ἔρον, ἐδεν «ὐεγε αν, ὅχε., ἅτὸ 
ἰὴ ἴδε ῥίυγαὶ. δὲεὲ ῃοΐῖβ δῖ οπηά οἵ Ἵϊιδρίοεσ. 

Θθ. ἤΡῬαξ.“α»)ε7)] Οτ, σευ δανε γοι “βεά ἢ 

Τ Ηοδ. 
3. δοσεσετοτ, 

οτ, ἀν “7 
γεείνγαςκί. 



ΤῊ:ε. 
“ιν ἐκ. 

ν. 9--τ8.] 

9 Απά {τον 8:1, Ατγίβς, τπδὶ ννε 
ΙΏΔΥ Ρὸ ᾧὺρ ἢ Ἀ ἴδηι: ἴοσ γε 
δᾶνε βεθη τῆς ἰδπά, δηά, δεμοὶά, 1 ἐς 
ΨΕΙΥ͂ ροοά: ἀπά {γε γε 51}}}} ὃς ποῖ 
βίοι! τὸ ρο, σηπ4΄ ἴο Θπίεσ ἴο ῥροϑδ688 
τῆς ἰλπά, 

Ιο εη γε βο, γὲ 53114}1} σοπὶβ 
ὑπίο ἃ Ρεορΐὶε βδουγε, ἀπά ἴο ἃ ἰάγρε 
ἰαπὰ : ἴος ὐοά παῖ ρίνεη ἰξ ἱπίο 
γουγ παπάβ; ἃ ρίδοα νγῆεγε ἐλεγε ἐς 
ὯΟ ψνγδηΐ οὗ ΔὴγΥ τῆϊηρ τπδῖ ἐς ἴῃ τῆς 
ΘἌγίἢ. 

11 ὅ Απά τπεῖε επί ἔἤοηι ἴΠΈπος 
οὗ (δε ἔἈπλγ οὗ {πε [)ληϊῖαβ, ουΐζ οὗ 
Ζοτδὴ δπάὰ οιΐ οὗ Ἐϑῃϊδοὶ, 5ἱὶχ ἢυη- 
ἀτεὰ πιδῃ ἵδλρροϊῃτεὰ στὰ ννεδροηϑβ 
οὗ νγαγ. 

12 Απὰά {πεγ ννεπὲ ὑρ., ἀπά ρῥἰτοποά 
ἴῃ Κιν Δ ἢ-]αγπι, 'π [υάδῃ : ννβοῖα- 
ἴογε τπεῪ οδ]]εἀ ἐπαῖ ρίδλος Μαμδηβῆ- 
ἀλη υπῖο {818 ἀΔΥ: δῥεῇο ά, ἐξ ἐς 
δε πα Κ΄ ἸΓ] 1} -ἰ Α ΠΠ]. 

12 Απά {ΠΕῪΥ ραβ886α τἢδησς υηΐο 
ταουηῖ Ἐρἢγαίτη, δηὰ σης ὑπο τῆς 
ἢουβε οὗ ΜίοδΗ. 

14 ΦΤὝπΠεη δηϑινεγεά ἴῃς ἔνε πιεη 
τηδὲ ψψεπῖ ἴο 8ΡῪ ουξζ [ἢς σομποΥ οὗ 

9. ἢξὲ ῥδαυε “ἐπ δὲ ἰαπά, ὦ. Οὐοτὰ 
ἴδε τεροτί οὗἉ ἴδε βρίἝβϑ, Νυπλ. χὶν. 7; δηὰ 566 
Νυμι. ΧΙ]. 18.131. 

ἄγε γε “1.1 ἢ 866 ἴδε 5ᾶ116 ρῆγσαθο, : Καὶ ηρβ 
ΧΧΊΙ, 1; 2 ΚΙΏΡΒ Υἱῖ. 9. 

10. “)Ἰαγϑὲ ἰαπά.}] [1 ΓΔ] «ὐέάφ οπ δοίὁ 
“ἰῴ.5. 866 (Π6 βᾶπιε ρῆγαθε, ὕξῃ. χχχῖν. 21: 
τ ΟἿγ. ἵν. 40, Δρρ δὰ ἴο ΣΊΝΟΣ δηὰ ἴο (6 868, 
521, ΧΧΧΙΝ, 21 , Ῥ8. οἷν. 25. 

ἃ ῥίαεε «υδέγε ἐδέγό ὁ, πὸ αυαπί, ἦ9"ε. 
Πουῖ. νἱ}}. 7:ο,) Βρεοίαγ [86 ὍΟΓ 
88:4}1} ποῖ ἰδεῖς (νυδῃϊ) δηυτίηρ ἴῃ 1." 

11. Τα» .} ἙἘσοσ ἐγίδε. 8εε ἀῦουοϑ, χἱϊὶ. 2, 
Ὠοῖε. 

Οοπιρ. 
“δου 

15, ΚΧιρν)αϊδοϊεαγὶ»ι. “ΟἿ οὗ ἐογεβίβ," 
οἴδογννῖβε ζαεά “ Κιγ)αῖ» Βα), οἱ οἵ Βαδὶ, 
δηὰ “" Βαδίδῃ," [οϑὶι. χυ. όο; χυϊὶ. 14: 2 ϑ8Π|. 
γἱ. 2, ἰἀοητἰῆοα Ὁ ΕΚ οὐίηϑοη νν ἢ ἴπ6 τηοάθγη 
Κωγ τε Επαό, οὐ ἴδε τοδὰ ἕγτοῃηῃ |484 ἴο 
ἘΠΕ ὙΤΒο ἀἰϊδίσιςϊς 5 51}}} σευλδγ δῦ ]α 

Γ ἰ(5 “(δῖοκΚ δηά 80} }ΠἸΔΓῪ ννοοάβϑ᾽" (ΤΟΡ]εγ, 
ἴῃ " Ὠἱϊςῖ, οὗ ΒΙ1Ρ.᾽. 

18. Μοιριί Ἐρόγα".] Ὑ85ὸ 1] σου ΠΟῪ 
οἵ Ερδγδίηι, 111. 27. 

14, 7. 1δε:6 δοισε:. ΤῊ Ἄρτοοβ τι τυ βδὶ 
ἍῸ 5ΑῈ δί νοῦβοβ 2 δηά 2 [δαΐ ἴδ6 “ δουξο οἵ 
Οοά᾽ δηὰ Ϊ]οπδῖμδῃ 5 βουϑε ψεγεὲ ἀεϊδοδεὰ 

Φ“ΌΠΟΒ 5. ΧΥΠ. 

Τ,Αἰβῃ, ἀπά εαἱά ὑπὸ ἐμεῖς δγείδγεη, 
ο γε ἵκπον τῃδὲ τπεγα 18 ἰῃ ἢ 686. 
μουδεβ8 Ὧη ἊἽρμοά, ἀπά τεγαρῃΐπι, ἀπά 
ἃ δτδνεη ἱπιᾶρθ, ἀπά ἃ ποτε ἱπηᾶρε ἦ᾽ 
ΠΟΥ, Τπεγείοσθ σοηϑίἀεγ γνῆδῖ γε μᾶνα 
ἴο ἀο. 

Ι5 Απά {ΠΥ τυγτηεά τ} Πεγυναγά, 
ἃηὰ ολπιε το [Π6 ἢουβε οἔὗἩ ([ἢ6 γουηρ' 
τη ἴδε ],ονϊτε, εύέη ὑπο τῆς Ὠοιιθδ. 
οἔ Μίςδῃ, δηὰ ᾿3δ]υϊεά ἢϊπι. 

2. τὸ. ΑΠπα τῆδι αἰ π᾿ πἰπεα ἀπ ον 
Δρροϊηϊεὰ ψ τῆεῖγ ψψνεᾶροη8 οὗ 
ὙγΑῖ, ὙΜΏΙΟΝ τοῖέγό οὗ τῆς ΤΠ] άγοπ' 
οὗ ἴδῃ, βῖϊοοά γΥ ἴτε επεπηρς οὗ 
τῆς ραῖα. : 

17 Απὰ τε ἔνε πιεη τῆδὶ τψεηΐζ. 
ἴο ΒΡΥ ουκκ τῃε ἰαπὰ ψεπὶ υὑρ, σπά 
σάπια ἴῃ ἈΠ Πδγ, σπά ἴοοκ τῆς ργᾶνεπ᾿ 
ἱπιᾶρα, δὰ τῆς ἐρῃοά, ἀπά τῆς τεγᾶ-. 
ΡδΙπι,) ἀπ τῆς πιοϊζεη ἱπιᾶρε : ἀηά: 
(ἢς ὑγεβῖ βἰοοά ἴῃ ἴῃς δπίθγηρ ὁ 
τῆς ραία ψΠῊ (ἢς 5χ ἢυπάτεά ζῃθη. 
ἐδαΐ τυόγς λρροϊπτεά σι τγεᾶροηβ οὗ 
ΥΥΆΓ. 

18 Απά {πεβ86 ψεηΐ ἱπῖο Μιςδῃ 8 
ἤουδβ6, ἀπά ἐεϊοῃεά τῆς σαγνθά ἱπηᾶρα, 
τῆς ἐρῃοά, δηὰ τῆς τεγαρ πὶ, ἀπά τῆς 

ἔγτοπι Μίςδδβι ὙΒεοῖο ψοσὸ ΟἿΟΣ δουβεβ. 
μεϑι 68, γοῦϑα 22. 

16. Τῥὲ δοιδὲ ς᾽ ἐδ γοωπρ »παὴ ἰδὲ ],ουΐε, 
ευεη ὠπίο ἰδὲ δομσε 9 Μίοαῤ. 1 ἴδε 1,οντῖο 
᾿ϊνοά ἰῃ Μίςδμ᾽ 5 βουδο, ἰξ σουϊᾷ ηοῖ δε οδἰ]οὰ 
(πὰ 1 ,ονθ 5 δουδθ. Εν ΠΟΥ πα Ἰινεά ἴῃ ἃ 
βορασγαῖδ μοιιὲ οὗ μἷἰβ οσῃ. Ὅδ6 ἸνΒοΪς 86{{]6- 
τηεηΐ νγᾶ8 ΡΓΟΌΔΡΟΙΥ ςδ]]εὰ Βεῖδ- Μίςδῃ (ΜΊΟΔΒ- 
δἰεΔ4), ςοῃβίβιϊηρ 85 ἰΐ ἀϊὰ ἘΠΕ ΓΕΙΥ οὗ Μ|ςοΔ}}8 
ϑουδηΐβ; ΟΥὁΥ̓́ΪΠ6 τογὰβ τηὶρῃῖ Ὀ6 τεηάετγεύ, 
“ὁ ῥὲ Σουΐϊε ο ΜιΙεαδ᾽: ῥοιμε." : 

17. “κα δὲ ἥἔυε »ιεῃ, ς.1 Τὸ οσγάδσ ἰβ8 
Ε}}|5 :---  οη [6 οἷο ΡΑΓΓΥ γε σα ἴὴ (86 τοδὰ 
οΡροβῖίε Ϊοπαῖβδη᾽ 5 βουβε, ἴῃς ἤνε θη ννεηΐ 
ἵἴῃ δ 15 σαῖθ, δάνδηςεὰ ἴο [μἷβ βουβο, δῃὰ 
δαϊυϊοὰ δ. Ηδ οσαπθ οὐὖἱδ ἴο ἴδετῃ, δηά 
ψεηΐ ἢ τποπὶ ἴο ἴΠῸ καῖε δραΐῃ, ογε {86 
βῖχ Βυηάτεα τηθη εσε οἰδ οηδὰ οἡ ἴῃς σοδά. 
6 ᾿οπδίδδη ννγᾶ5 ΒΕΠΡΕ ψ ἢ (6 δἰχ 
Βυηάγοά, [Π6 να ννεηΐ ὈδΔοκΚ ἴο Μ|ςδἢ 5 εμαρεὶ 
(οΔἰ]οὰ Μ|ςοδλ 5 Βοιι86, γοσϑα 1.8) δηὰ ἴοοϊ ἴδ 
ὁρδοά, τογαρμΐπι, ἄζε., δηὰ Ὀσουραὶ {πεῖ ἴο. 
(06 γαῖο σοῦ ἴπ6 ὑχιοϑῖ ννδβ [Αἰ Κιηρ τ] τἢ [π6 
εἷχ υπάτεά πιο. ΟἹ 815 οσγίηρ ουΐ (νεῖϑε 18), 
[ογ δὰ τὰ Βοϊὰ ι]5 ρεᾶςς, δῃά ρεγβυδάβὰ 
Βίτα ἴο ἴδκο σβασξο οὗ ἴδε βαοσοά τπϊηρϑ δηά 
ἔο νὰ ἴδεσα. 

10, 18 εαγυεά ἱπιασε, ἐδε ερδοά, (6 ..}ὺ ΤῊΔ 

207. 

Τ Ηδεδ. 



208 ΦΌΏσΕ, 5. ΧΥΠΠ. [ν. τ9--28, 

το Ϊῖεη τὰν τ ΤΠδη 8αΑἱὰ τῆς ργεϑὶ 
ππῖο ἴπεπὶ, δὲ ἀο γεὺὶ 

19 Απά {ΠΕῪ 5844 υπῖο Πὶπι, Ηο]ά 
ΤΥ ρεᾶςθ, ἰδ «Ὠἰπα πδηὰ ὑροη (ὮΥ 
του ἢ, ἀπά ρὸ ννἢ υ8, ἀπά ὃς ἴο υ8 
ἃ (ΔΙΠΟΥ ΔΠὰ ἃ ῥγίεβϑί : ἐς 1: Ὀεῖζεσ ἔὺσ 
ἴδε ἴο ὃδ ἃ ῥγίεϑὲ υὑπίο (ἢς ἤουβε οὗ 
Οὔδ πηᾶπ, ΟΥ̓ τῆλε ἴοι 6 4 ρῥγίεβί 
πΠπῖο ἃ {Πῦ6 ἀπά ἃ ΓΔΠΠΥ ἴπ [5γδε] ἢ 

20 Απὰά δε ῥγίεβι᾿β πεαγί νγἂϑβ ρἰ δά, 
Δηα ἢς ἴοοῖκ τς ἐρῃοά, ἀπηὰα τῆς τεγα- 
Ρδῖπι, δηά τῆς ργάνεῃ ἱ γ) Δπὰ 
ὑγεηΐ ἴῃ τς πιϊάβς οὗ ἴῃς ρΡεορΐε. 

21 δο {πεγ τυγηεὰ δηὰ ἀερατγίεα, 
δΔηά ρυῖ τῆς {π||6 ομεβϑ δπά (ἢς Ἵδίϊε 
ΔηᾺ [ἢς ολττίαρε δείογε τῇ θπι. 

22  “ηιά ἤδη ΠΥ ψνεῖα ἃ ροοά 
ὙΆΥ ἴτοηι τΠ6 ποιβε οὗ Μίοδῃ, τῆς 
ΙΏΘη τπδὲ τοῦγό ἴῃ ἴῃς ἤουϑεβ ΠΕᾺΓ 
ἴο Μιςδῆβ πουβϑεὲ σχεῖε ραιμεγεά ἴο- 
ξετμοη, δηᾶὰ ονεγίοοκ τὰς οἰ] άγεη οὗ 

ἍΠ. 
23 Απά {πεν οπΠεα υηΐο τς ςἢ}]}- 

ἄτεη οὗ ἤδη. Απά {ποὺ τυγηεά τΠεῖγ 
᾿ Βεῦ ,.» (Ὧ068) ἀπά 8414 υπῖο ἵπίκαι, δ δῖ 
“γίχα Δ]οῖ τῆος, ἴτπας ποὺ σοπιεβὲ νὰ 
ἐφρείλφν 8 Γἢ ἃ ζοιῃρδηγὶ 

Ἡεῦτγενν 828 Βεσὸ "' 89 οασυϑᾶ (ΟΥ ζτΆγεη) 
τλδίθοῦ ΓΒ 9 ὁ» ποὰ," ἀἰβογοηΐ ἔτοῦλ γΟΥ568 
14 δηὰ 17, Βογα [86 Α. Υ. 15 ςοσσεςῖ, ΤὨς 
Ἡεῦτεν ψοσὰ [ὉΣ σγσυεῖ ἥπαβε, ὙΕΥΘΕΒ 14, 
17, δηά ἐσγυεά ὑνιαρό, ἴῃ ὙΕΥ8Ὲ 18, 15 ἴμ6 5Δ1|6. 

41. “κά ρμὶ {δὲ 1116 οπδ:, ἦσ᾽ε.) δεΐογε δεν. 
ἼΤΒΕΥῪ εχρεοϊεά ἃ ρυγδυϊ ΠΌτ Μίςδδ 5 ρεορίς, 
δηρὰ αττδηροὰ {πεῖς οὐοσ οὗ τσοὶ δοοοσά- 
ἰηχῖγ. (οπρασγε Οεῆ. χχχῖμ. 2, 3. [8ςὸῦ εχ- 

ἴο »εεὶ Ἐϑαὺ ; ἴῃς Ὠδηϊῖε8 ἐχρεςίοά ἴο 
}ωγιμρά, 

δὲ εαγγίαρε.) Ἐαῖδον, “ 4δὲ σαἱμαδίε:." 
Ουἱΐε ἃ ἀϊδογοηϊ ννοσὰ ἕγοτῃ 1 8ὅ4π|. χυϊὶ, 22. 
δοῦλα ἱηίοσργεῖ ἰ( “ [δ6 ΒΕΑΥΥ Ὀασράσο." 

Δ. {δὲ δοιες ποῶῦ 1090 Μίεαδ, δοιωε.} 
Ἀδίβοσ, ἐπ Μίεα δ᾽. δοισε, [Β6 δαῖτα ῬΒΤΑβΟ 88 ἴῃ 
γΟΙΘ6 3; ΒΕ. ΜΙΟΔΒ τλοδηΐηρ βεσὸ ἴΠς τῆ ο]ς 
δἰοδά, το ἸΟῪ 811 σοηίδίπεὰ ἴῃ οὔθ ςουτῖΐ, 
δηϊεγοὰ ΟΥ̓ οπ6 ξαῖς (τοσϑε 16). ΤΙ ΒΕΥ͂ ἅσὸ “ 28ε 
δοιμε:" οἵ γΟΓ86 14. 

αὐυέγό βαίῥεγεά ἰορεῖδεγ.) ἵἙᾧΟῷὺἡ᾿Ή ΓΑ], “' εγῸ 
ς8]1εὰ τορφεῖμεν." ὙὍὙΒὲ τε, ψῃὸ ΨΈτε 8]} 
ΜίςδμΒ ψογκηθη, ΕΓ ΡῬΓΟΌΔΟΪΙ ἴῃ ἴδε 
Βε1 485 ψ ποὶγ τηδϑίοσ δ {πΠ6 Ἐπὶ οὗ [πες 
τ ΠΕ ὍΝΒεη ἴδε νοπλθη βανν παῖ τν88 
ἄοπο ἴπ6Υ αν ἴπο δἰδστῃ, δὰ Μ|ίςδῃ οδ] θὰ 
(πε πιο ἰοροῖθοῦ 48 4 ς ΚΙΥ 45 Ῥοβδβῖῦ]ε, δηὰ 
Ρυγδυεά ἴδε [λΔηϊε5 δηὰ ογεσίοοϊκ ἴβατ,, 

24 Απά ἢς 5114, Ὗε πανε ἰἌκεϑη 
ΑΥΥΑΥ͂ ΠΥ ροάβ ἢ ]οἢ 1 τηδάς, Δπ4 τς 
ῬΠεβῖ, πα γε ΔΓ6 ρΌηΘ ΥΩ: δηά 
ννμδῖ πᾶνε 1 πιοῖε ἡ δηὰ νγῆδί ἐς (ἢ}}8 
ἐδαὶ γε 88Υ υπῖο πιο, ὟΝ δῖ δι]οῖῃ 
(δεεὶ 

25 Απά τῆς ΤΠ] άγεη οὗ ἤδη αἱά 
ἀπίο ἢίπι, [εὲ ποῖ τῦγ νοῖοες δε 
Πεαγά δπιοηρ ι1ι5, ἰεϑὲ ἴΔΠΡΤΥ ἔα] ον 1 εν. 
γαῃ ὕροη {πες, πὰ που Ϊοβς ΤΥ 118. ἐρκὰ, 
ψ ἢ τῆς ]ἰνε5 οὗὁἉ Τὴν Πουβεο]ά. 

26 Απά τε ΤΠ] άγεη οὗ ἴλη σγεπὲ 
1Πεῖγς ΜΑΥ: δηά ψβεη ΜίςἼδῃ ὃν 
τδὲ ΠΟΥ τόέγε ἴοο ϑίγοηρ, ἴοσ ἢϊηι, 
ἢς τυπιοὰ δηὰ νγεπὶ ὈΔοΚ υπίο ἢΪ8 
Ὠοι86. 

27 Αμπά {Πογ τοοῖ ἐἦτ ἐλέησε Ὠϊοἢ 
Μίκδῃ μιδά πιδάς, δπὰ τη ργεϑί Ὡς ἢ 
ἢς δά, δηά σᾶπις υηΐο [,Α᾽5ἢ, υπῖοὸ 
ἃ Ρεορὶς ἐλαΐ τυεγε ἂῖ αυἱοεῖ ἀπά 56- 
εοὐγε : δηά ἔπεγ 8πιοῖα {πδηλ ἢ τῆς 
εάρε οὗ τῆς δινγογά, δηά δυγηῖ τῆς ΟΥ̓ 
ἢ ἤτε. 

28 Απά {λέγε τος πὸ ἀε]ϊνεγεσ, 
θαοδιιβα ἰΐ τος ἔλγ ἔτοηι Ζίάοῃ, δηά 
πεν Πα πο Ὀυϑίπ685 ὙΠ ἀ“ηγ} τηδῃ ; 
δηά [ἰ νγᾶβ ἰπ τῆς νδ]|16γ τῆδι ἐδ: ὉΥ͂ 

48. Φ2α: ἐδοι εο»»πε:ῖ αυὐτὖ “μοῦ α εογῃβαη).] 
ΗἩδεῦγονν, δαὶ ἐδοι αγί εαἰεά Ἰορείδον; ἴὰ 
ΨΠοἷο οἶδη θείην ἱποϊυάοὰ υηάεν ΜΊςδΒ, {δεῖ 
πολ, ϑ8ε6 δῦογσδ, ἱ. 1, ῃοΐε. 
δ. Ζεῖ ποῖ, (".71 Μοτὸε ᾿ἰΐογα νυ, “ λἤαξε 

πο ἐδ τοἱεό δεαγά," ἄζς. 
ποτ) 2 ]]οαυ..1]ὺ ὙΤΈΟ δᾶπ|ὸ ῬὮΓΑβο 85 2 541). 

ΧΥΪ!. 8, εδαγεά ἐπ ἐδεῖγ ταράσ. 1, 1ΈΕΓΑΙΥ, δέπε τ 
4 “οἱ, 

γΩΝ ὠρον δε. ἘἈδῖθοσ, " Ζ411 πρὸπ [Ἀ660.} 
866 40 γο, Υἱῖϊ. 21 ; ΧΥ. 12, ΠΟῖ6. 

467 δοισεδοϊά.1 Ἡεῦ. 10) δοιμε, «. 6. 411} ἴ6 
το (ταὶ ψοτο ἢ ἢἶη. ΤᾺ 8 1]υι98ἰΓαἴ68 
ἴδε Δρρὶςδοη οὗ [π6 πᾶπιὸ Βεῖ!- ΜΊςοΔΒ ἴο 
ἴδ Ὑνβοΐο δε: Πετηθηΐ, γοσϑα5 15) 22. 

4Ί. δὲ ἐῤδίηφ: «ὐδίεῦ Μίεαδ δαά »ιαὐε.} 
Ἀδίμοῦ, ΠῸΠπλ γοῦβα 24, "1829 οὰδ ΜΒῚΘᾺ 
ΜιοΔΒ Ἀδὰ τοδᾶθ." ὅεὲ γεσβϑὲ 21; [ ουΐ. 
ΧΧΥΪ,. τς; Εχοά, χχ. 4, ἅζο. 

φμίεί απά “εεμγε. ὙΒοτΓε 8 βουλείἱηρ ΝΟΥ͂ 
δἰησυ αν ἴῃ ἴπ6 ἩΔῪ ἰπ νος ἔπε ἜΧργ βίη 
δῖ γοῦβ6 7 ἀ’ὸ ζοροαϊδα βοσὸ δῃηά γεῦϑα 28. [ἴ 
Ἰοοῖκβ ᾿ἴκὸ 4 ᾳῃοϊδθοη. 866 ἢοῖδ Οὔ ὕεσγϑε 7. 

δὲν “»ιοῖο ἐδεέηε «υἱὲ δὲ σάσο 9 δὲ “«υογα 
«πὰ ζωΐπὲ ἐδε εἶν «υἱ γε (οἴη. ἱ. 8, ἀπά 
Ὠοῖε; εἷδο [|οβἧβ. χὶ. 11-12. ΤῈ [Δηῖ68 
ἰγοαϊοὰ 1,45} Ὑ1ἢ πιοϑὲ πη} .51}Π40]6 ΠΥ ΘΙ. 

486. Μείδεγεδοῦ.) ἘἈδποῦ (45 Ὠδῃ δῆεσ. 



“ 70. :ο. 
47. 

ν. 29-21.} 

ΒειΒογεμβοῦ. Απά {πεν διμῖξ ἃ οἰ, 
δηά ἀννεὶς τῃοτείη. 

29 Απά τῃοῈγ οδιϊεὰ τῆς πᾶπια οὗ 
(δε “εἰν ἴδῃ, αἤεγ τῆς πᾶηπιὲ οὗ 
Πδη τῆειῖγ ἔδίεσ, ννῆο ννᾶ8 Ὀογη υηῖο 
[ἴΞγδεὶ : μονγθεῖς [ἢ πᾶπια οὗ {Π6 ΟΥ̓ 
τυας 1,Αἰϑἢ αἵ τῆς ἢγεῖ. 

40 4 Απὰ τς ΤὨΠ]άγεη οὐ Ὦδη 
δεῖ ὉΡ ἴπε ργάνθη ἱπιᾶρε: ἂδηά Ϊ|ο- 

νατὰβ8) 15 ἸποηΠ]οηθα 48 ἴδε ὩοΟΥοΤΏσηοβί 
Ῥοϊηξ οὗ ἴδε ἰδληὰ οὗ Οδηδδῃ, Νυπι. ΧΙ, 2:, 
δηὰ 115 ρΡοβίοη 195 ἀοῆηεα ψ ἢ τείοσγεηςε ἴο 
ἴδε οηίοσίηρ ἰη οὗ Ηδηαῖν. δεε, ἴοο, [ο58}. 
ΧΙΧ. 28. [[ἴ νγᾶ8 ἰὴ ἴδε [ΟΥΤΙΟΤΎῪ οὗὨ Αβδου, ἰξ 
[19 ἘΘΒοΟῦ 158 (6 βαπιθ, ν]ςοἢ 5 ἀουθΈ], 
Σ ἷ. 31. [Ι͂ὴ ἴδε τοίρῃ οὗ αν Βςε- 
ὁοῦ νναϑ ἱῃμαθιεαὰ ΌΥ ϑγτγίδηβ (Ασαπιῖῖ68), 

2 ϑδτῃ. χ. 6. 

α εἰ!γ.7] Ἀλδίβεν, κ 8.6 οὐδγ. ὙΒΕΥ τεῦ] 
1,αἰϑι, νυ ῖς ἢ [ΠΕΥ δὰ δυγηΐ ἀονγῃ (τεῦβα 29). 

80. «ομαίδαη, ἐδε ον 97) Οεγεδονε, ἐδὲ “05 
9. απα“.-ε6ὁ.) ὙΒο ρῥθγαβϑε ἀοεβ ἠοῖ ἀείεγ- 
Τηϊη6 ψΒΕΙΒΟΣ Ϊοπαῖΐδδη ννὰ8 ἴῃ 505 ΟΥ̓ ΟὨΪΥ 
ἴδε ἐεεεπάσηί οἵ Οογββοση. [|ἢ ἴδε Ηδῦτγεν 
ἴοχὶ ἴδε Ὡδῆιθ Βοσὸ χσεηάδεγοῦ ΜΑΝΑΒΒΕΗ ἰ5 

Ν 

τὴ Μ 58. ννπδουϊ ἰδὲ [|16 Ν 8ι15» 
Ῥεηάδοαὰ οὐδοῦ ἴδε [ἴηο, 1 τος. ΜΟΒΕΒ, ΒΟ86 
ΒΟ νν8 Οεσβποπι, Εχοά, 11. 22, ἢ ΟϑῈ 800 
ΟΥ ἀεποοηάδηϊς ἰοπδίμβδη οἰ νγᾶ83. ΤΒΟ 
Μαϑογεῖεβ, ργοῦΟ στίονεὰ {μδὲ 4 ἀεβοοπά- 
δηΐ οὗ Μοβε5 ββουϊά δανε Ὀδθ πηρὶ]!ςδϊοά ἴῃ 
Ἰάδοἰαῖγουβ υγουβηΐρ, δάορι[οἀὰ 1}}8 ὀχρϑάϊεηϊ 
ἔου ἀϊθχυϊδίης ἴ6 ἕδος νδουΐ Δ0βο] 6 } Ὁ 
[λϑιίγιηρ ἴς ἴοχι. ὙΤλὸ υϊραῖο 45 2 ήουες; 
186 ϑερίυλγίης )ἴαμασ.ο: (εχοθρί ϑοσὴθ 8ῃ- 
αἰεηΐ Μ58. πιεηποηεά ὈΥ Κοηηϊοοί). 

ἐπ} ἐδ 47 47 ἐδὲ εαρ τυ 97 ἐδε ἰαηδ.} 

ΦΌΟΒ5. ΧΥΙΠΠ. 

πδῖμδη, τῆς 80η οὗ (σείββοη, τς 
80η οὗ Μδῃδββδεῆ, ἢθ δπὰ ἢ18 80η8 
ΕΓ ῥγίεϑίβ (ὁ ἴῃς ἴτρε οὗ λη 
ὉΠ] τῆς ἀδγ οὗ (δα σαριν!γ οὗ (δε 

21 Απά {ΠῈγ 8εῖ ἴδεπὶ υρ Μ|ςΔἢ 8 
στάνθῃ ᾿πλᾶρα, ΠΟΙ ἢς πιδάσ, 41] τῆς 
τἰπὶ6 (ἢλς ἴῃς Ποιβε οὗ (ὡὐοά νγᾶβ ἰῃ 
δΗΙΟΝ. 

"πὶ νι σοπαικωτουτσσ, κατ σσεαναταιτο κοι ησενταατ πυναμεδτετνας τε κκττοτεαπα ταπηε: απ: αυρκιεα τκοξιαε: ρυτεσετοσσαοσυτμπε. τηβκτσιησν του μπμετμῃμ μον αβηῃβ να κησετνν:ατοσξεικωσις: ον. ἐσνδες τασεσα αν, 

Τα ἀεροτίδεοη οὗἉ {με ἴδῃ ἐγίδεβ ὃγ ΤΊρ δι ἢ- 
ῬΊΈΒΟΥ δηὰ δμδιπηαηεβοσ 5 υπάουδιειγ 
τηοδηΐ, ἃ5 1 Οἶγ. ν. 22. 866 [ηἰτοἀιοίίοη, 
Ῥ. 121) ἀῃά 2 Κίηρθ, χν. 29; ΧΥΪϊ!. 6. ΤῊ 5 
ψνουϊὰ δθοπι, ᾿ἰβεσγοΐοσε, ἴο ᾿ΡῚΥ παῖ [86 
ἀεβοεπάδηϊβ οὗἉ Ϊοπδίμδη ννεγε ργίεϑίβ οὗ ἴπε 
ΨΟΥΞΗΙΡ οὗ [Π6 ροϊάδη οδὲ νΒιοἢ Τογοδοδπὶ 
Θϑ δ} 15οὰ δἱ ἤδη. Απὰ {18 ἰῃίογοηος ἰ9 
Ὀογηθ ουξκ ΟΥ̓ ἴῃς εἰγουπιδίληος (μδὲ ἴῃ [86 
δοοουηΐῖ ρίνοη οὗ ἴδε ἸἀοἸ]δίγουβ ὑγοσϑμὶρ ἴῃ 
Ι ΚΙωρβ ΧΙ, 28-33,) “ἴδ ῥχίοδῖϑ τὶς εΕσο 
Ὠοΐ οὗ ἴπε δοῦβ οὗ 1,ονἱ ’ ΣῈ δϑοσι δοὰ ἴο 
Βεῖβεὶ οὐἱγ, τους 11 15 ἜΧΡΓΟΒΒΙΥ αι! ὰ (μδὲ 
ΟἿΘ οὗ ἴδε ραῖνεβ νγ8 βεῖ ὉΡ ἴῃ ἤδη. 

" 81. “1πώ4 1667 “εἰ ἐδεν ωρ, ἦσ᾽ε., αἰ] ἐδ 42»ρι6 
ἐδαΐ ἐδε δοισε ΟΣ Οοά αυα. ἐπ πράρ, ΤΙο νοσγά 
ἐ86ῖ ὕρΡ᾿ 10 (8 γεσϑο 18 ΠΟΥ ἀϊβεγοηῖ 
ἔτοτῃ ἴμδὲ ἰὴ νεῖβϑε 2.οϑ. Το Ηοῦγον ΤΑΔΥ͂ Ὀς 
τοηάεγοὰ ΠΠ γα γ, “δ ἃ ΒΟΥ (ἴθ ὨΔῃ1165) 
ᾶἄϑδνο ἱπ ομδσυβοὸ ἴὸὺ ἔδμοια ((86 δοῇ8 οἵ 
]οπαίβδη, [πὸ ρσιθϑίβ) ΜΠ Ὶ 98} 5 σσδυθι ἐπα 6 
ΨΈΪΟΣ 860 τοδᾶθ, 8411} 8ο εἶπιθ [89 ΒΟτὰ 86 
οὗ θοὰ ψδο ἰπ βμ110}. ΤὍῇο ἴννο γουβϑοβ 
866 ἴο [6] ι.8 [παὶ [οπδῖμδη 5 ἀδβοοπάδηϊβ 
ὝΟΙΕ Ρῥγεϑὶβ ἴο ἴπε {τἰῦ6 οὗ ὕδη {1] 186 
ΠΑΡΕΥΙΠΥ; δηὰ τπδῖ ἴπῸ σσάνθη ἱπηᾶρο νγᾶ8 ἴῃ 
{ΒΕΓ ουδίοαυ {Π] αν! 5 ἔπιθ, ΟΥ̓ ψΒοβϑῈ 
ΟΥ̓ΟΓ, ΡΕΥΒΆΡ5, 1 νγὰ8 ἀσδισογεά, ᾿βουρῇ 186 
Ἰάοϊδίγουβ νοσβϑμΐρ σοπτηυδά, ΟΥ̓ νγ45 τευϊνεά, 
αἱ Ώδῃ. 

ΑὈΒΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕ ου νοϑῖϑβα 7. 

φμίοὶ απαᾶ σεεμγε, σπαᾶ ἐδέγε αὐᾶς πὸ »παρί:- 
ἐγασίε ἐπ δὲ ἰαπά ἐδαὶ νεσδὲ 6: ἐῤενε 10 “θα, 
ἑὴ απγίδίηφι] ϑύςΒ 5 ἴΠ6 Α. . οὗ [815 ἀἸδβῆσυ 
Ραβϑϑᾶρθ. Βυῖΐῖ 1ἴ 18 ΒΟΔΙΟΟΙΥ͂ 56η86, ΠΟΙ 15 1ἴ ἃ 
Ῥοβ5:016 τεπάοσίηρ οὔ ἴῃ Ηρῦτονν νογάϑ. 
ὑντὰ τις Βοεῖρ, Ββοννονοσ, οὗ ἴῆς (μαϊ δε ραγα- 
ΡἤΓΔ56 δηά (πὸ ϑυγίας νεσϑίοῃ, δῃὰ ὉΥ οἶοβα 
διϊοητίοη ἴο 186 Ηεῦτγον ςοῃδίσγυσίίοη δηά 
[86 ΡΓΌΡΕΙ τηρδηΐηρ οὗ ἴ!ς Ηφῦτεν τνοσάϑ, 
νῈ Βεῖ ἃ γοοά 56η86 85 ίγεῃ ἢ ἴπε ποῖθ 
δθονε. ἽΣἽἼ Ὁ 9 ᾿Ν. Ὑᾶε σοπηπιοη τνογά 
ὉὉ3Π (ΗΙΡΙΙ οὗ Ὠ"5) ΤῊΘΔΠΒ 20 »πμὲ 10 “ῥανπε, 
ΌΥ͂ τορτοδολδαὶϊ σοσίυπιοὶίουβ τνοσάβ8 (1 88Πηι. 
ΧΧ, 14; Χχν. 7; ΓΙΟΥ͂. ΧΧΥ͂, 8, ἄζο.), ΒΟΏΓΘ 

γος. 1]. 

ΒΕΠΘΓΔΙΪΥ 10 ἐπήμγο, απὰ ἴ[Π6 5ἰπιρὶε γτοηάθσης 
οὗ ουὖῦ ρῆγαϑε ἰ8, ἐδεγε «υαΨ ποὶ απ «υδο 44 
ΩὮ ἐμλμγν ἐπ αηγεδίης (ΟΥ «ὐδὸ 414] απ» 1π}μ7}} 
ἴη ἴΠε ἰἸαηά. ἭΝ" ,, ὙΠεβῈ νοσάβ ᾶἅσὲ οὗ 
βολενπδαῖ ἀουδί.} βρη βολδίίοη, θθσαυβο ἽΝ" 
15. ΟἿΪΥ ἔουπάὰ Πετε. ὙὍδὲ ἔογος οὗ ἴδε νϑὺῦ 
5, (ὑπδεγ ηρ ΟΥ̓βοσσεσσἶπ 9), ΒΟ ΜΈσεσ, 5068 
ἔατ ἴο ἀείοττηιηθ 115 πηθδηϊηρ ἴο δ6 νυϑβδῖ (ἢ 6 
δορί. Βεσα ρίνεβ 1ἴ, θησαυροὶ, ἐγεασωγει, Ν ας. 
ΤΉ ΔΡΉΣ ΟΡΕ5,᾽ 2. φ. ὝΦΙΝ, Οεβθηϊυβ (Τ 65. 
8:1 ν.) ἀδγινὸβ ἴπε 5εῆϑε οὗ οῤρε: ἤοσῃ εοὐεελίπς, 
ξαϊδεγίης Ἰοχείδεγ, νι θησς ΠΥ) ἐδ σοησγες 
ϑ3αήοη. Ἡδηςε ἰγαηβίδῖε φουσεσσὶης «υεαἰδ. 
ΤΒΟ πηϑδηΐϊηρ 15 [πΑῖ, Ὀεϊηρ ἰηΐεηξ ὕροη οοΠπΠὶ- 

Ρ 
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ΤΛΟΓΟΪΔΪ ραῖη8 δηὰ ἱπάυβίγιδὶ ρυγβυῖβ, ἘΠΕῪ 
Ἰηὐιγοά πορδοάγ. Ὑῖβ 1αϑὲ ρἤγαϑθα 15 οἰθατὶν 
Ροοῦς]. Ὑπὸ ροϊηϊ8 ἴο ηοίϊςε ἔσο 476, 
(πὲ τ ΒεγΘα5 “ ΠΟῪ ἀννεϊξ σάγ 688" 15 ἴῃ ἴῃ 6 

Ηεῦτενν ΠΣ ΣΦ", ἰη ἴΠ6 ἔδπι. 5!ηρ., ἀῦτεθ- 
ἴῃς νὰ ὮΝ, 2εορίε, μὰ ἴῃ6 ννοτάβ. σπά {δὲν 
«ὐεγε αν ἅγὸ ἴῃ [6 ΡΙΌΓ. τδβ8ς., [μ6 ἰηϊοΓΠΊ6- 
ἀϊαίε ννοτἀ8 φωΐοί . ... ἐπ αηγίῤίηρ τὲ ἴῃ 
πὸ πιᾶβ8ς. 5β'ῆρ. Ὑδὸ οδνίουβϑ Ὄχρίδηδίίοη 15 
1πδῖ {π656 ννογἀβ 28γὸ ἃ αιιοϊδ[οΟἢ ἔΤΟΠὶ 5ουὴα 
Τρ ΒΊΟΝ 50 ἀθβουῖθοβ ἴπ 6 τ ΔΉΠΟΥ οὗ [86 
ΖιάΔοπίδῃβ ; δηά {18 Ἔχρ  δηδίίοη δοσουηΐβ ποῖ 
ΟἾΪ ἔογ {π6 ρχδιηπηδίςαὶ Ῥδο ΑΓ Ἰι5ῖ 
ποιιςρά, Ὀυΐ 4150 ἔοτ ἴῃ 6 υηυιδιαὶ σπαγαςῖοσ οὗ 
(δε ννυβοῖθ βεηΐθηςο, πε ἰδυςοϊορίοδὶ τερες!οη 
οὗ ΠΏΣ (βεουγε) αὔεγ ΠΌΣΟ (οατε!655)--- υϊῖα 

ΓΗΑΡΤῈΒΚ ΧΙΧ., 
Ι Α͂ Ζενέΐε ροείλ ἐο δείλ-.ίελενε ἰο γείελ ἄσνηξ, ἀξς 

“ὐὐΖ. τό Α͂»"» οἷάδ ν»αρ ἐπέργίαϊηοίά ἀἔρε αἕ 
Οτόεαλ. 22 72: Οἰδεορζίες αόξσε ἀΐς εοηοϑ- 
ὀέμε ἰο ἀεαίζ. 20 4,2 ἀΐνέάείά ἀφ’ ἐπέο ἐπυεένξ 
2έδεες, ἰο τομαῖ ἑάερε ἐο ἐἀξ ἱυείνε ἐγ δες. 

Ν [ἴἴ ςαπὶιῈὲ ἴο ρᾷ85 ἴῃ ἴδοβα 
ἡ ταναγοῦ: ἄλγβ, ἔνμεη ἐδεγε τυᾶς πὸ Κίηρ 
δὲ αι. 25. πῃ Ιδγδαὶ, τῃαῖ ποῖα ννῶθ ἃ Ἴογίδίῃ 

τῊΗοῦ. ἃ 
“σον ὦ 

[μονα βο]ουγηΐηρ οἡ τἢε 8ἰάε οὗ 
τοουηΐς Ἐρηγδαίπι, ννῆο ἴοοκ ἴο Πίπι 
ἴᾳ ςοπουδίης οὐδ οὗ Βει-ἰἐπεη- 

εὐπονόίμε, Ἰυάλῃ Ξ 
ΟΥ̓, ὦ ευἷ 7 
“2 ςομε"- 
ὀΐκε. 

ΕΟτγ, ὦ 
γ) σαν δὰ 
ΟΜ 
ηον. 

ΤῊ6Θ. 
ὅαγε, 
πο" δε. 

1 ΉἩἨ εὐ. 29 
ἀφ ἀφανέ. 

2 Απά ἢϊ5 σοπουρίης ρῥἰαγεά τἢε 
νγῆογε ἀρδίηϑί ἢῖπι, πὰ ὑνεηΐ ΔΥΤΑΥ͂ 
ἔοπιὶ Ἀἰπὶ ὑπῖο ΠΟΙ ἐδιμοτ 8 Ποιιβε 
το Βειἢ-Ἰο πα ηι-  άλἢ, ἀπὰ ννῶ8 ἴδετε 
ἸΓουγ ψγΠο]6 πλοπτῇ8. 

24 Απὰ Ποῖ δυβθαπα ἅγοβα, δηά 
υκ» ΜΕ ΔΠΕΓ Ποῖ, ἴο βρεὰκ ᾿ξπεπάϊΥ 

υηΐο ἢοῖ, σπα ἴο Ὀγηρ ΠΟΙ δρδίῃη, 
Βανίηρ 18 βεγνδηΐ ΨὙ 1} Π1Πὶ, ἀπὰ ἃ 

ΦΌῦ ΘΟΕ 5. ΧΥΝΠΙ. ΧΙΧ. [ν. 1--, 

πδΐυγαϊ ἴῃ 4 αυοϊδοηῃ--4ηὰ [ἢ6 ὕοΔ] 
Ῥῆγαδε ἽΝ 5 ,,), 2. :εσ σης «υεαὐδ, ΔΌΒυταΙΪν 
τοηδογοά ἴῃ ἴδΒεα Α. Ν. “ἃ τηδλριϑίγαϊο." [{ 
Μ11 θὲ οὐβεσνεὰ ἴμαὲ ἴπε ννοτάβ “'Ἅ υἱεῖ βηά 
ϑδσυγο, δηά ἤοηδ οὗἩ ἴπεπιὶ ἀοἱηρ ΔΩΥ ΠῚ ΌΤΥ ἴῃ 
τῆς ἰαηά, φῬοβϑοβϑίηρ να ἢ, τὸ αὐ Γα- 
ἀυπάδηϊξ, ἐχοορέ ἴῃ τὰς ἰρϊ οὗ ἃ φυοϊδξοη ἴο 
᾿υϑν ἴϊὸ ῥγεσθάϊην ἀεϑβοσιρίίοη. [{ 15 4150 
1ητογοϑέϊηρ ἴο οὔϑοσνε, [παΐϊ ἔσοπι ἴΠ15 νους 
ΔΌΪο ἀδβοσιρίίοη οὔ ἴπε ἱπῃδὈϊδηΐβ οὗ 1,415}, 
τ ψουϊὰ ἀρρθᾶγ {μαὶ (86 τοῦ αἀϊά ποῖ δρ" 
ΤΟ ἴπε ΟΥΌΘΙΥ οὗ ἔπε 1) Δηϊἴ65 : 8η ᾿πίθσοηςθ 

10 ΠΑΓΠΊΟΩΥ ἢ [Β6 ἤγχϑί γοῦϑο οὗ [815 σμαρίοσ, 
ὙΠΙΟΒ τηοηοη8 ἴπ6 ννδηΐ οὗ 4 Κίηρ ἰῇ 5.86] 
ἃ5 ἴ6 οδιι56 οὗ ἴπε ἰανν] 55 655 οὗ ἴπ6 ροσοα 
ἴῃ οἷν] δηὰ τε ίουβ πλδίζεσβ. ΟΟμιρ. χίχ. α ; 
ΧΧΙ. 25. 

σουρΪὶα οἵ 45568: δηά 886 δῶν ἀν ἢϊ τὰ 
ἰηῖο με ἔδιμετβ ουδὲ: δπὰ ψῆδῃ 
(δε (δίδεῖ οὗ τῆς ἀδηιδεὶ αν Πϊπι, ἢς 
Γε]οἱςβά ἴο πῃβεῖ ἢἰ πὶ. 

4. Απά ἢ 8 ἔδῖμεγ ἴῃ ἰανν, ἴῃς ἀδ- 
856}᾽5 ἐδίμετ, τεϊαλίηδὰ ἢΐπι; δπὰ δε 
δροάβ στ Πΐὶπὶ τῆτες ἀδυβ : 80 {ΠῈ Ὺ 
ἀϊά εδὲ ἀπά ἀγίηκ, δπὰ Ἰοάρεά τῃετα. 

ς Απὰᾶ ἰτ σᾶπιῈὲ ἴο ρ8458 οὔ (ἢς 
ἔουπἢ ἀᾶγ, ψμεη ἘΠΕΥ ἅγοϑα ΘΔΓΪῪ 
ἴῃ τῇς πιογηΐτιρ, τ ἢδ τοϑ6 πρ ἴο 
ἀεραγί : δηά τῆς ἀδιῃβεῖ 5 ἔβῖΠ εν βαἱὰ 
ὉΠῖῸ ἢὶβ 80η ἴῃ ἰανν. 
Βεαγὲ νὰ ἃ πιοῖβεὶ οὐ Ὀγεδά, δηά “"-. 
αἴεγιναγά ρῸ γοιγ ΨΥ. 

6 Απά τῇεγ 8δῖ ἀοινῃ, δπά ἀϊά εδαδὶ 
ἃπὰ ἀγίπκΚ Ὀοῖῃ οὗἨ τ{πεπὶ τορείδεῦ: 
ἴον τῆς ἀλπιβε}᾽ 8 ἔδίεσγ δὰ δά υἱπῖο 
(Πς πιᾶπ, Βε ςοηίεηῖϊ, 1 ῥγὰΥ [ἢ 66, 
δΔηἀ [ἈΓΓῪ 4}1 πἰρῃῖ, δηά ἰεῖ τιΐῃς 
ἤδαγὶ 6 ΠΊΘΙΙΥ. 

ΟΗΑΡ. ΧΙΧ. 1. δοη ἐδεγε «ὐα: πο δίη. 
566 40ογ6, ΧΥΪ!. 6, Ὠοῖ6. Τῖβ ΠΙ5ίΟΥΥ πᾶ5 Ὡ0 
σοηποχίοῃ νυ δδΐουεσ νυ [Π6 ργεςεάϊηρ, υΠ- 
655 1 Ὀ6 ἔουηά ἴῃ ἴδε τηϑπίοη οὗ ΒεΙΒοἸθμοπὶ 
᾿ηαμθν ὙΟΓΒ86 1, ζοῃρασοὰ ἢ χυϊ!. 7, απὰ 

οὐηΐ ἘΡΒΣαΙΠῚ, ΧΡ. 1, σΠοτηραγοὰ ἢ ΧΙΧ. 
1, δηὰ ἴη τἰὸ πηεητίοη οὗἁ 1, ον65 ἴῃ ὈοΙἢ ἢ15- 
ἴοσῖθβ. ὅδε ποῖβ οὗ ἔχη, χχ. δ, ϑδονβ [παῖ 
[6 ἀδῖο οὗ ἰξ ἰ8 ἰὴ ἴμ6 ᾿ εϊπιὸ οὗ [86 ἤγϑῖ 
ἐεηογδίίοη οὗ 861 Π|6 ΓΒ 'ἰῃ Οδηδδῆ. 

α εοπομδὲπε.} ἴῃ ἴ!ε Ηοῦτενν, ὦ φυΐΐξ, ἃ εο5- 
εμδίπε, ΔῊ ἸΠΓΟΤΙΟΥ ννῖδε, οὔἴἴδθη 4 5ἰαυε, δηὰ 
ὈΒΌΔΙΙΥ ἀϑοσγιί θεὰ ἴο ἃ πιδὴ ψγῆο ᾿δὰ 8 νν]ἱῖδ. 
Βυῖ τῆς Ὠδηης ἀο68 Ὠοϊΐ ἸΠΊΡΙΥ ΔΩΥ ΠΊΟΓΔΙ ΓΘ- 
Ῥγοδοῖ. Α σοπουδίης ννᾶ8 85 τυ ἴΠ6 ΠηΔ} 8 

δ 458 ἴπ6 ννοπιδῃ 80 (αἰ, ἰδουρὰ 586 μαά 
ποῖ {Π6 5δπὴ6 στρμῖϑ. 866 γοσϑὲ 2. 

Ὡ. Ῥιαγεά ἐδε «υὐδογε αραὶϊπεὶ δὶ». ῬεΓ 
ΠᾶΡ8 ΟΠΪΥ πιεδηΐηρ παῖ 5Ὲὸ γᾶ ΔΙΝΔΥ ἔτοπὶ 
πἰπὶ, δηὰ ἸοΗ ἰτὰ ; ἴῸΓ 886 τεζυγηεαά ἴο ΒΕΓ 
ἔλῖ ΠΟ σ᾿ 5 Βουβ6. 
ων «υδοΐε »ιοπδ.7 Τῆς Ηεῦτεν ννογάβ 

ἄαγε, ὕοωγ »ιομέδι, ἃτὸ ἀοιυδι, πλοδηϊηρ 
ΕἸἾΠΟΥ “α ἰοπρ “γιο, υἱῷ. ζοωγ »ιοπέδι," ΟΥ 
“ἐγ γεαν ἀπά ζοωγ »ιοπὲδι." ϑ8εὲ ἅθονε, χὶν. 
8, ποῖο, δηά ΧΙ. 4. 

4. Ηἰς “ει δενγεϊποϊααυ Α ρᾶΓδϑβο, 5ῃονίης 
[μὲ ἴπΠ6 ννοπιδῃ ννδ5 {πὸ 1, εν!ῖε᾽ 5 νυἹο. 

Θ. Ζεῖ ἐῤίπο δεαγέ δὲ »εγγγ.} ΑΌονε, ΧΥΪ. 
2:5, Ὠοΐθ, 

Ττ(ὐοιηΐοτι τπη6 εὐθβο Ὁ 



γ. 7---τό.] 

 Απὰ ν ἤδη τπῸ ΤηΔη το86 ὉΡ ἴο 
ἀερατγῖ, 5 ἐδί Ποῦ ἴῃ ἰᾶνν υγρεὰ Πϊπι: 
τπεγείογε πα ἰοάρεά τΠεγα δρδίῃ. 

8 Απά Πα ἅγἴοβα δδυ]γ ἴῃ τῆ πιοτη- 
ἱῃρ οἡ ἴδε ΑΗ ἀδγ το ἀερατῖ : δηά 
ἴῃς ἀλπ)86}}8 ἔδίπεγ 8αϊά, (ὐοηγίοτι 
τΐπε δεδγῖ, 1 ργὰὺ ἴθ. Απά {Πεγ 

ΓΗ ῦ. τὴ τττ δά μη] δἴτεγηοοι, ἀπά {παν ἀϊά 
ἀφ (αν 

αἰκεέῤεεά. 

1 Ηεδ. 
ἐς τυεαξ. 

εδῖ οὶ οἵ τῃεη,. 
9 Αμπὰ ψἤδη τῃὰ6 πιᾶπ Το86 ὉΡ ἴο 

ἀεραγῖ, ἢς, δηὰ ἢ18 σοποιδῖηθ, ἂδηὰ 
ἢ18 β8εγνδηῖ, [8 ΔΊ ΕΓ ἴῃ ἰδανν, ἴδε 
ἀδπλβ8ε} 8 ἐδίμεσ, 8418 υπῖο ἢϊπι, Βε- 
ΠΟ], πονν (6 ἀδγ ἴἀγαννεῖῃ τονγαγά 
ανδηίηρ, 1 ΡΓΑΥ γόιι ΓΆΓΓΥ 41} ηἱρῃῖ: 

ἢ Ηςδ.ἴε ὈΘΠο]ά, [πε ἀΔΥ͂ στονγεῖῃ ἴο δὴ επά, 
15 ζ 
φή λὲν 
πιο 497 ἐὰφε 
Ζὥ.7.- 

Ιοάρο μαῖα τὲ τππε ἤεᾶσγί πΊΔῪ θὲ 
ΤΊΘΙΤΥ͂ ; ΔΠᾺ ἴο ΠΊΟΓΓΟΥ ρεῖ γοιι ΘΑΓΪΥ 
Οἡ γοιγ νγαγῦ, πὶ ἴῇοι πιδγεϑῖ ρῸ 

τ -ς:Ὁ. ὁ ΤΗοΙο. 
21} ἐφη. 

1Ιο Βυὲ τὴ6 τηδη ννου]ά ποῖ ἴΑγγΥ 
τῆλε ηἰρῆῖ, δυῖ ἢδ τοβϑα ὕρ δπά ἀε- 

ΤΗεῦ. 9 ραγιοά, ἀπά Τςδηλε ἴονεγ ἀρδίηβί [εῦι8. 

ὅκόμει ὙνὨΙ ἢ 1. [ογυβαίεπὶ; ἂἀπὰ ἐλεγε τυεῦε 
νι ἢϊπὶ ἴννο 4586ε8 838464]εἀ, ἢϊ5 σοη- 
οὐδῖηε 4͵50 τυάς νυ ἢ Ἀϊηλ. 

8. 71όὲγ ἰανγίεά.}1] ἈἘἈδῖμοσ, 26.) ἠηρεγεά; 
ΒΔ1ὴ6 ΟΓΑ 45 2 ϑ81η. ΧΥυ. 28; αυἱϊῖο ἀἰβεγεηῖ 
ἴτοτι ΩΓ ἴῃ ὙΕΓΒ65 ὅ, 9, 10. 

9. “πώ «υδεη ἐδὲ γιατ, ε7 ΒΒ 18 ἃ 
Ρεγέεςϊ ρἱσΐυγε οὗ [6 τρδηηοῦβ οὗ ἴμ6 {{π|6. 
[1 18 ρσγόῦδδῦϊο, ἴοο, ἴδξ (6 ἔδῖθοΥ 5μονοά 
ΤΏΟΓΕ [δὴ 015118] Βοβρι (Δ ΠΥ, ἰη ογάετ ἴο Ἐηβυγα 
ἴῃς Κίηά {τεδίτηθηϊ οὗ 818 ἀδιρμῖεσ ΟΥ̓ ΒΟΓ 
μυβραηά. ὙΠοδα ΡΑΣΓ ΙΓ ΪΑΓ5 ἅ.Ὸ6 σίνθῃ ἴο 80- 
σουηΐ ΓῸΓ {ΠΕ ΙΓ ἸΟΌΓΠΕΥ Γυηηΐηρ 50 ἔδσ ᾿πῖο 
[86 ουθηϊηρ, ΙΒ νγᾶ8 ἴπ 6 ἱτηπηοάϊαῖο σδ0.86 
οὗ ἴδ Βογτιῦ]ε σδιδϑίσορμς νυνὶ οὶ ἔο]οννεά, 

10. υεῤι..1 866 ἱ. 8, ποῖδ. 
αυδίοῦ ᾿ς ϑεγισ αν. ὍἘΒΟ τεσυΐαγ ἔοσγηυϊα 

ἔῸΓ ϑυρρίγίηρ ἴδε τηοάθγῃ δηὰ νν6]}]-Κηοννῃ 
ὨΔΙΊΘ. Οεη. χχχν. 6; ΧΧΙ. 2; |05Ἀ. χν. 
9, ὅος; 2 88). Υ. 7; 51}. 1]. 7, τς. 
1. ΟἿ 9 α εἰγαησεγ. Ὑ818 βίιοννβ ον 

Γςοτρ ἴον, ἐὐθῦ ἰπ 8686 ΘΑΥΪ ἀλγ5, [δ 6 
]εδυδῖίο υἱδϊίου δὰ οὀχοϊυάεὰ Ὀοῖι [6 
{τδε5 οὗ ᾿υἀ δῇ δηὰ Βεοη͵ατπηίη. 

14. Οἰδεαό, «υίοῤ᾽ δε οπρείδ ἰο Βεη αν". 
(Λ5 ἀϊϑαηριυ ϑιεοά ἔγοπὶ Οἴδεαῦ, ἴη [6 πιουη- 
ἰΔῖη8 οὗ [υὐδἢ, [ο5}. χν. 57), ςδ]]ϑὰ 4150 
Οἱδεαὸ ο, ϑαμΐ, τ ΧΡ. 34, ΠΕΓΘ, 48 ΠΟΤ, 
1 15 ἡδπηοὰ ἰῃ σοηποχίοη ἢ Κὶ ν 2 ϑ841|. 
Χχί. 6, ἄς. [{ 15 ἰἀδηεπεά ὈγΥ Βοδίπβοη 11} 
Τωυδεϊ κεἰ. Γμὶ, ἔΟΌΥ τα 1]68 ἡογίδ οὗ [6γυβδ θη, 
ου ἴδε τοδὰ ἴο Νδῦίου8βΊΎ Ὑνο τ 1168 ἔα γΊΒΟΣ 
ὨΟΓΤΙΝ 15 6]- δπ), οὐ Ἀδπιδῆ. 

Φῦ0 2 ΟΕ 5. ΧΙΧ. 

11 “πά4 νγθη {ΠΕῪ τυεγό Ὁ [εδυϑ. 
τῆς ἀδὺ νγᾶβ ἍΓ βρεηῖ; δπά ἴῃς βεῖ- 
ψδηΐ 841 ὑπο ἢ8 πιδϑῖεσ, ὕοηις, 1 
ΡΓΔΥ ἴδε, ἂἀπά ἰεῖ 5 ἴυγῃ ἴῃ ἰπῖο 
815 ΤΥ οὐἩ τῆε ες υίτοθ, ἀπά Ἰἰοάρε 
ἴῃ 1. 

12 Αηά 18 πηλϑῖεγ 84] 4 υππῖο ἢ Π], 
Ὗνε νἱ! ποῖ ταγῃ δϑίάς ἢΐμογ ἰηῖο 
ἴῃε οἷν οὗ ἃ βίγδηρεσ, τπδῖ ἢ; ποῖ οὗ 
ἴῃε ΤὨΠ]άγεπ οὗ Ἰβγδεῖ; νγεὲ νν}}} ρᾶϑ88 
ονεῦ ἴο Οἰδεδῆ. 

12 Απά ἢε 8δ!ά υηἴο ἢΪ8 βεγνδηῖ, 
ὕοπηε, ἀπά ἰδὲ ιν ἀγανν ποᾶῦ ἴο οπθ 
οὗ τῆεβε ῥἰδοββ το ἰοάρε 8] ηἰρῆϊ, ἴῃ 
Ο᾽θεδῆ, οἵ 'ῃ Βδπιδῇῆ. 

14 Απά {πεν ραββεά οἡ δηά νγεηξ 
ἘΠΕΙ͂Γ ὙγᾺῪ ; 4π4 16 βυῃ νγεηῖ ἄονγη 
προη τΠπαπὴ τυλτη ἐδ εν τυεγε Ὁγ Οἰθεδῃ, 
ννΒΙ ἢ δείρησειἦ ἴο Βεη)απιίπ. 

Ις Απά {Πεγ τυγηεα Δε:4ε {ἢ οτ, 
ἴο ρὸ ἰπῃ 4πά ἴο ἰοάρε ἰῃ (ΟΟἸἰδεδὴ: 
ἃπὰ ψῆεη ἢς ννεπί ἴῃ, ἢθ 88ῖ ἢὶπὶ 
ἄονγῃ ἴῃ ἃ βἴγεεϊ οὗ τὴ6 οἷ: ἴογ 
ἐῤεγε τοῖς ΔΟῸ τπιδλῃ ἴπδξ τοοῖϊς τῃεπὶ 
πο ἢΪ8 ἤουδα ἴο ἰοάρίηρ. 

16 4 Απηά, Ὀεβο]ά. τῆδγα σδπ]θ Δη 

156. “πώ ἐδὲν τωγπεά αὐἰάφ ἐῤιδεν, 4 ..} 
ΤΠΕΥ νου]ά πᾶν ζοπς οἡ ἴο Ἀπγδῃ, Βαὰ τἢ6 
ἀλγ!Πσδῖ Βεϊά ουξ ; θυϊ 5δυπδεῖ ἰῃ ἴΠδι ἰαξυ6 
15. Δἰπιοβὲ ἱτωγηεἸδίε!γ ξο]]οννεὰ ὉΥ ἀΑγκηεββ, 
80 [ΠΕΥ 5ἴορρεοά δἱ Οιθϑδὶ. 

απά «υδὲπ δὲ «υεπὶ ἐπ, 2 Ὑδὸ ψοτὰϑ 
ϑμουϊὰ δὲ τοηδογοά “δηὰ Ἀ9 οδθ ἐῃ, δηῃ ἃ 
δεῖ ἀοτεη ἱπ [80 Βα] ΔΥΘ (ΟΥ ῥΪΔς6) οὗ ἐμ 9 
ΟΥΥγ; διὰ πὸ οἱθ τοοῖ ἰδθὴ ἰῃΐο δὲδ 
Βοῦδ0 ἴο Ἰοᾶκ 6." 

δὲ εαν ἐπ.1 Ιηάϊ!οαῖεβ εηϊοσίηρ ἴῃ ἂἱ τῆς 
ξϑῖε οὗ ἴπε αἴγ. Τα βαυδγε, ΟΣ ρΪδςε, ἴῃ 
Οτθηΐδὶ οἰε8 15 6 ὀρθὴ βρᾶςὲ νη {πὸ 
ξαῖοβ, ΜΆΘΓΟ ΤουγίβΒ ΕΣ μεϊά, ὈΑγραὶῃ8 
τηδάσς, δηὰ σεσγο πε οδίοῖ θη δηά βίσδηροιβ 
ςοηρτορχαῖθ. [ἢ [Π6 ΥΟΤΣῪ 51:}}}}2. ἀδϑβοσὶρίϊοη 
ἴῃ Οεη. χίχ. 1-2, [οἱ ννγὰ8 ϑ ρ ἰη τὰς ραῖο 
οὗ [δὲ ΟἿ αἵ Ἄνθη, βοὴ (6 δηροὶβ οηϊοσγεὰ 
ἴῃ, δηά ᾿γτητηθαϊδίεὶγ σοϑα δηή οἴεἌγοά {ποπὶ 
Βοϑριῖδ! ΠΥ, νοι ΤΟΥ δὲ ἤγθς ἀδο!ηεά, 58γ- 
ἴὴρ ἴΠΕῪ νου ]α Ρ458 ἴδε ηἰρῃξ ἴῃ ἴΠ6 βἴγοοϊ ΟσΣ 
Ρίαςθ. Αἱ Οἰδεϑδῖ, ᾿πουρἢ ΤΩΔΩΥ͂ ΡΟΙΒΟΠΒ5 ἴῃ 
ἴῃς καΐε τηιϑῖ μάνα δθθη [πε βγη ΡΟ ΓΒ ΘΠῖοΣ 
ἴῃ, ἢ0 οἣδ οβεγεά δεπὶ Βοβρι δ! γ. 

ἰοοξ ἐῥορι ἐπ.}]ώ ΤὙὍΤῃὰ βδαπὶὸ ψοσὰ ἴῃ [86 
ϑερ[υδρίηξ 45 15 υϑοὰ Μαῖί. χχν. 15, "1 ννὰβ ἃ 
ΒΈΓΔΏΡΟΙ, δῃηά γο ἴοοῖκ πλὸ ἴη." 

16. Ἡρίεῦ «υας αἰτο οὶ ομπε Ἐρδεναίηι.] 
ΟΥ̓ ([δς σουῃίτγ οὗ ἴπ6 1, ονθ. ὙΒΙ5 βἰηρὶθ 
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1 ον. 
καϊλεγείλ. 

οἷά πιᾶῃ ἔἴτοπι ἢἰ8 ψοῦκ οὐξ οὗ δε 
Πεὶὰ δὲ ὄδνεη, ψῆϊος τας 80 οὗ 
τόσης ἘΡἢγδίπι ; ἂδπά ἢς βοϊουγπεὰ 
πη Οἰδεδὴ : δυῖ τς πηεη οὗ τῃ6 ρίδος 
τυεγέ ΒΕὨ]ΑταΪῖα8. 

17 Απὰ ψἤεη ἢε διά ᾿Πεἀ ἀρ ἢἰ8 
Θγ68. ἢ6 5407 ἃ ὙγΑΥΓΆΓἢρ᾽ πιδῃ ἴῃ (ἢ 6 
ϑίγεεϊ οὗ τῆς οΙ(Υ : δηὰ τῆς οἷά πηδῃ 
844, ΚΝ ἈΠ ετ ροεβὲ που ἢ ἀπά ννμεπος 
ςοηγεϑῖ τῆου ἡ 

18 Απά δε ιἱά υπῖο Πΐπῃι, γε 
γέ ῥαϑϑὶῃρ ἤοπὶ Βειἢ-Ἰ ἐπε π}-} υἀΔἢ 
τουνγαγὰ τῇς 5146 οὗ πιουπὶ ΕρΡἢγαϊπι ; 
ἔἴτοπι ἴἤδησα 4ηὶ 1: δηὰ 1 νεηΐ ἴο 
Βειἢ-Ἰο ει -Ἰυάδῃ, δυὰς 1 ἀηπὶ που 
δοίηρ ἴο ἴπΠ6 Πουβδε οὗ (ἢεὲ ΓΟΚΡ ; 
ἃπὰ {ποῖα ἐς πὸ τῇδη (ἢδὶ ἵσεσείνειἢ 
6 ἴο Ποιιβα. 

19 Ὗεῖ τοῖα 8 ὕοιῃ βίγανν δπά 
ΡΓοναηάογ ἔου ΟἿἷγ 45568 ; ἅπά [ΠεΓα 15 
Ὀτεδά δπὰ νυίπε αἷβϑο ἴοσγ πιθ. ἀπά ἔογ 
ΤΥ μαπάπιδιά, ἂπὰ ἔογ (ἢς γουπρ 
τπλη τυλίεὺ ἐς ἢ ΤΥ ϑεγνδηῖϑ: 
ἐλέγέ ἐς ἈῸ νχᾶπῖ οὗ ΔΠΥ τιϊηρ. 

20 Αμά τε οἷά τηλη 84, Ρεδος 
εέ ἢ της; Ποννβοονοῦ ἐσέ 411 τὴν 
ννδηῖϊβ ἠδ ὉρΟη πὲ; ΟΠΪΥ ἰοάρε ποῖ 
ἴῃ τΠ 5εγεεῖ. 

21 80 δα δτουρῆς πὶ ἱπίο ἢ 8 
Βουβα. ΔΠ4 ρᾶνε ριονεπάεγ πηῖο (δε 

ΕἾΥΟΥ οὗ Βοϑρί[! ΠὙ νγὰβ Εἰ πη86] ἃ βίγδηρεσ 
δηἃ βο᾽ουγῇοῦ αἱ ΟἸθθδῃ. 

17. Τε “ἰγεεὶ.] ΜίεΓΒΕ 1ς. 
«υδέτῥεν 506: ἐδομῇ 49᾽ς.1 Οοτηραγε ΧΥἹ], 3. 

“Ὁ9πάρ εἴ 4υο, (δἴυ5 ᾽"---Ηοτ. 
18. Τε δοιμες Γ᾽ δὲ Ζογάἀ. ῬΓΥΟΘΔΌΪ δ 

580), ΧΡ, 21. ὙΠΟ 1, ον νγᾶ8 ΡΓΟΌΔΟΙΥ 
οὔς οὗ ἴβοδὲ 0 τηϊηϊσιογεὰ αἱ ἴ86 Τάθοῦ- 
ὯΔοΪ6. ΗΙ58 ἴνο 858565 δῃηὰ βδεσυδηΐῖ ϑῇῃονν ἢ]Πὶ 
ἴο Βαανα θδθθῃ ἴῃ χοοὰ οἰγουσηβίδηςοβ, δηά ἢ 
μδὰ ἃ Βοτῶδ οὗἉ μ᾽8 οννῇ. 

10. δίγαευ από ῥγουεπάεν.] ΤἼὭς βᾶπὶθ νοσά 8 
88 ἰὴ ρθῆ. ΧχΙγ. 25,32. Τδ ψοτὰ {γδηϑβϑ δῖα 
ῥγουσηεγ ΘΘΟΤῺΒ ἴο ἸὩΘΔῺ ΔΩΥ͂ »ΤΑίη Πί [ὉῸΓ 
ἔοοά ἴοσ οδἕι]θ. αοιηρ. Ο θη. χὶι!, 27 νυ ἢ νογβο 
25 δῃά χὶ!. 24. Βεϑβιάεβ (86 τοχί, 1 ΟἿΪΥ 
ΟΟΟΟΓΒ ἴῃ ἴδε δϑονθ-οι θά ραϑϑαροβ ἰῇ [π6 
Βοοκ οὗ σδϑῃσβίβ. 

40. έεαεο δὲ «υἱὲ ἐδεε.1 ΟΥτ, 45 ν)ὸ 5Βῃουϊὰ 
ΒΑΥ͂, “ Το! τγουῦ]α γουγβεὶξ δδουΐ {παῖ 1 
Ψ}1 ἰδ Ϊγ ΒΌΡΡΙΥ 41} γουγ νυδηΐβ." 

41. Ῥγονεπάεγ.) ὙὍὙπὲ ψογὰ γουεπάθν 18 
ποῖ τοροαϊοα ποα ἴὴ ἴ86 Ηφῦγονν, ΠΟΥ δῇ 
Ὠουη ψΒαίονου  Ὀυϊ ἴὴ6 γογὺ δαϊαὶ 18 

ΦΌ ΟΕ 5. ΧΙΧ. [ν.17---2 5. 

483865: Δηὰ (ΠΕΥ ννδϑῃςα {Πεὶγ [σεῖ, 
ἂηά ἀϊά εδὲ ἀπά ἀγίηκ. 

22 Ἦ λίοιυ 85 ΤῇεΥ σεῖς παιλκίηρ 
{Ποῖ Ποαγί8 ΠΊΟΓΓΥ, θέ ΠΟ], τε πιεη 
οὗἩ τῆς ςοἰζγ, ςεγίδιη 80η8 οὗ Βε]ϊδὶ, 
θεβϑεῖ τῆς δοιβε τουπάὰ δδοιυΐ, σπά 
θεαῖ δὲ ἴῃς ἀοοσῦ, δηά βεραΐζς ἴο τῆς 
Γαλϑῖοῦ οὗ τῆς δοιβε, τῆς οἷά πηδη, 
βδυϊῃρ, Βπηρ ἔοστῃ τῆς τηᾶῃ {παῖ 
οδηλα ἰηῖο {πϊ]π δοιιβ6, [δῖ γγα ΠΊΔΥ 
Κηον Ἀΐηι. 

23 Απά “ἴδε πιᾶπ, ἴῃς πιλϑίευ οἵ ὅ“"- το. 
τῆς ἤουβ6, νγεπῖ οὐἱξ ππίο {πε π, ἀπά ὁ 
8414 υπῖο {Πδπὶ, ΝΝΑΥ, ΓᾺΥ Ὀτείῆγθη, 
πᾶν, ἷ ΡΓΆΥ γου, ἀο ποῖ :9 ψ]ςΚεαϊν ; 
βϑείηρ [παῖ τΠ18 πιᾶῃ 18 σοίης ἰπῖο 
πλης ἤουϑε, ἀο ποῖ 1818 ἐοἸΪγ. 

24 Βεβοϊά, ἀδγε 15 ΤᾺΥ ἀδυρμῖεγ ἃ 
πιδλίάεη, δηὰ ἢὶβ8 οοπουθιπε ; ἴῃεπχ 1 
Ψ}] Ὀτπρ οὐδ πονν, ἀπά πυπιδὶε γε 
1Πεπ, ἀπ ἀο ψιἢ τηεπὶ ννῆδί βθεη- 
δ ροοά ὑπο γου: δυῖ υπίο [ἢ]8 
πιᾶη ἀο ποῖ 80 νἱ]ς ἃ 1ῃίηρ. 

ἴο ἢϊπὶ: 80 16 πτδλῃ ἴοοῖς ἢϊ5 οοησιι- 
δίπε, ἀπά Ὀγουρῃς Παῦ ἕο υπῖο 
{Ππαπὶ; δηὰ ΠΕΥῚ Κπενγ Πεῖ, δηὰ 
δριιβεὰ ΠΕ 411] (6 πίρῃϊζ ὑπ] τῇς 
τιογηΐηρ : πὰ ἤδη τῆς ἀδγ Ὀερδη 
ἴο βρτίηρ, ἴπ6γ ἰεξ πεῖ ρο. 

ΟΝ τηθδη8 “ἴο ρῖνο δε}, 1. ε. ἴοάάογ, 
οοηϑιϑίηρ οὗἉ ἀΐνοῦβ στδίηβ, νεΐοβεβ, δηὰ οἴπεσ 
μοτῦ5, τιϊχοά, 89 ἔπ ουξίοτῃ νγὰ58. ΤΟ 1,4[18 
ςΑ]]οὰ Ἐὶ5 αγγασο. εά δὲ «5.4 ου]ὰ ὃς 
ἃ 50 ΠΟΙ ΕΠΕΥ δοςυγαῖο ᾿ΓδηβἸδίοη. 

4δεν «υατδεά ἐδεὶγ γεεί.Ἴ Οοτάραγε με ΨΕΤΥ͂ 
Β:Π}}2Υ ράββϑαρο, σθῃ. ΧΙ. 24. 866, ἴοο, Οφη. 
ΧΥΙΙ. 4; ΧΙχ, 2; Χχῖν. 22: ὐυἱκ Υἱῖ. 44; [οΒη 
ΧΙΪ, 1; ΧΙ, ς, 12), 141: 1 ΤΊΩ. Υ. το. 

28. Τρί: νιαη ἐς ξορριδ ἱπῖο τεῖμε δοι.4.} Ἠε 
ΔΡροαὶβ ἴο ἴπ6 8δογοὰᾶ σὶρ οὗ ΒΟΒΡΙΪΔΙΠΥ, 
Ἶυδῖ 45 [μοἱ ἀοεβ, Οεη. χιχ. 8. Τῇο ΜΒοΪΘ 
Ῥάβϑαζε 18 βἰησυϊαυ κὸ Οεη. χῖχ., Ἄσεη ἴῃ 
[6 ὙΕΥΥ ψογάβ υδεὰ. Απά ἴδε ρΡυπίϑβῃχηοηῖ 
ΜΠ ἢ 6}} ἀροῦ δὲ συ ὑγῖδε οὗἨ Βεη)απηίη 
τγ85 5. ΔΥΟΟΪΥ 1685 δίρῃαὶ, ἰπουσὰ οὗ ἃ ἀϊβεγοηΐ 
κὶπά, ἴλη ἴπαϊ ψ Βὶς ἢ ννα5 ἰηῆϊςιοὰ ἀροη ἴδ 6 
οἰε8 οὗ ἴῃ ρ᾽αῖῃ. Βοῖῃ ραβϑβαρθβϑ, ἴοο, Ὀε ΓΑΥ͂ 
ῬΑΙΏ Υ (ἢς ἰονν Ρίδοθς ἰὴ ἴμε ϑοςῖδὶ 8. 8ὶ6 
οσσυρίοα ὈΥ νγοιηδῃ ἰῃ ἴδμε οἷά νου], ἔτοπι 
ψΒὶςι 1 185. οπα οὗ ἴδε ρἱοσίεβ οὗ Ο ἢ ΓΙ 5 ἘΔ ΠΥ 
ἴο ᾶνο γαϊϑοὰ οσ. Ο σίϑιδη στάθη, ουθῃ ἴἢ 
(ἢς τυάεϑὲ ἀροβ, ψουϊὰ σαῖθοσ πᾶν ἰδ ὰ 
ἄονγῃ ποεῖν ᾿ἰνο5 ἴῃ ἀεέδμος οἵ ἃ ννἱἕς δηά ἃ 
ἀδυξμίοτγ. 

τῊΉ:. " 
"πα7ὲἘν 

25 Βυῖ τε πχεη νου ]ά ποῖ πεϑλγίεη ἐλὲν Ἴοάν. 



“Ό ΟΕ 5. 

26 Τδεη οᾶπιεὲ {πε νγογηδη ἰπ (ἢ ς 
ἀλινμῖηρ οὗ (ἢ6 ἀδγ, δπὰ {611 ἀοννῃ 
αἵ ἴ[ῃε ἀοοῦ οὗ [6 πηδη᾿8 ἤουβε ννῆεγε 
ἢεγ ἰογά τυσς, 1111 [τ ννᾶβ ᾿Ιρῃτ. 

27 Απὰ δεῖ Ἰογὰά τοβϑὲ ἃρ ἱπ ἴδε 
τ γηϊηρ, ἂπά ορεηθὰ {Π6 ἀοοῖβ οὗ 
τς Ποιυβ6, ἀπά ψεηΐ οὐυζ ἴο ρῸ ἢ]8 
ὙΆΥ : δηά, θ6ῃο]ά, τῆς ννοηπιᾶῃ ἢ]5 
ςοπουδίπε ννὰ8 ἔλθη ἄοννῃ δὲ τῆς 
ἄοογ οὗ τὰς δοιιδε, δῃηὰ ἤεὺῦ ἢαπαβ 
τυόγό ἀροη τῆς τὨγεβῃοἹ]ά. 

28 Απά δε 5414 υπηῖο ἢετ, ὕρ, ἀπά 
Ιεῖ υβ Ὀς ροίηρ. Βυΐῖζ ποηδ δηϑβινεγαά. 
ἼΒεη τῆ πιᾶη ἴοοΚ ΠΕΓ κῷ ὕροῃ δῃ 
858, Δηὰ [Πε6 τΙηΔῃ ΓΟδ6 00, 4πὰ ραΐ 
᾿ϊπὶ πηῖο ἢ]18 ρἷδςα. 

29 ΠΤ Απὰ νῆεη 6 νγᾶβ ςοπΊε 
Ἰῃηῖο ἢ18 ἤοιιβ6, ἢς ἴοοκ ἃ Κηϊξε, δπὰ 
Ιλϊά μο]ά οῃ ἢΐ8 ςοπουλίης, ἀπά ἀϊν!άἀεά 
Ποῦ, Ἰοροίλόγ ἢ ἢΕΓ ὕοπεβϑ, ἰηῖο 
ἔννεῖνε ρῥίεςεβϑ, δπά βεηΐ Πα ἰηῖο 8]] 
[Ππ6 ςοδϑῖβ οἵ ἰβγδεὶ. 

ν. χω46---".] 

47. εν ῥδαπάς, 45 ..}ὺ Α ἴους οὗ πδίυγο, 
(ογγὶ 016 1 118 τσυτἢ, 

48. “45 “.1 ἘἈδίδοσ, “186 4.9, ἴδ 459 
ου ΨΈΟΝΒ 886 σοάθ, ψεγβθβ 3. 10, 19, 21. 

49. “ ΚΗ} Ἀδίδεσ, “8.6 ἐπ. ὙὍΒῈ 
δ᾽ 5]6 Βουβομοϊὰ ἱπιρἰειηθηξ υδοά, ποῖ ᾿ἰκε 
Οὐ Κηΐνεβ δὲ ΟἿΣ στηβδ]5, δυῖ ον βἰδυρῃίογίπρ 
δηὰ οὐκί υὕρ ἴδ6 δηϊπιδὶ ἰηΐο ἰοιΐϊβ ἴὺσ 
οδίϊηρ. [{ 15 ἴθ 82πη16 ψοσζά 45 15 υδοὰ σε. 
Χχὶϊ. ό, το, Δηὰ Ρτονυ. χχχ. 14, δυΐ οσοιισβ π0- 
ὍΒΟΓΙΕ οἾ56. 

ἀρυϊάεά ῥέεν ὍἘ6 βᾶπιὸ τγοσὰ 45 15 υϑοάᾶ 
1 84π|. χί. 7 (δενγεὰ ἴῃ Ρίθς 65), δηὰ ἰ5 ἴϊς 
[οοβηϊοα]ὶ ψοσὰ ἴοὺγ εὔρη τ ΔῸ Δδῃϊπηαὶ, 
Ἐχοά. χχῖχ, 17: ἴ,ονν ἱ, 6, 12: Ὑ]1. 2ο, ἄζε. 
ὝΠΟ νοσῦαὶ ἀεγνοαὰ ἔτομι ᾿ξ ἀσδιρηαῖοϑ 26ὲ 
}έεεε. 

ΠΥΡῈΡ «υἱΐ δὲν δομε:, Φ9"ς.10 ἘἈΔΙΠΟΥ, ἐπῖο 
δὲν δομεὶ, ΟΥ̓ δοηε ὃ δοπε, ἐπίο ἰαυείε ρέξεε:, 
ΤΒΘ {᾿ ΔΥΘ ΒΥΠΟΙΥΙΏΊΟΙ5 ἢ (ἢ δοπέ., 85 
ΤΑΔΥ͂ Ὀ6 566 ΕΖΕΚ, χχῖν. 4,5. ὙΏΉΘΓΟ 8 Β0ΠΊ6- 
τὨΐϊηρσ ἸΓΌΪ ἴοστίθ]θ ἴῃ (6 βἴεγῃ ἔθσος τ οὗ 
τεῦ δηά ᾿πάϊρηδίίοη ψΏΙοἢ ἀϊςοίαϊοα {ἢ} 18 
ἀεβρεγαῖε Ἔεῇοσί ἴο ἀτουϑε ἢ]8 σοιιπίγυτηθη ἴο 
ΔΥΘΏσΟ 8]8 ΤΟΠΡ. (ΟΡ. 1 84Π). ΧΙ. 7. Α 
δοπηονν δῖ 58|τ112Γ (ταὶς οὗ σπαγαςίου ΤΑΥ͂ Ὀδ 
8έθῇ ἰῃ Αθβδϊοσῃ 8 οοῃδυςῖΐ, 2 ϑ8π|. ΧΙν. 30. 

ΟΗΑΡ. ΧΧ. 1. 17ὲ εοπργεραιοῦ «υὐας 
αἰδονγεά ἰορείδον, 4 5.1] ὙὍΠῈ εοησγεφαίίοπ 18 
[6 τεσ πηΐϊςδὶ ἴοττῃ ἔοσ ἴς νυ οἷ]6 σοσηπλ ΠΥ 
οὗ ἴθ [53:26 1115} ΡΪ6. [{ οςουγβ δρϑουῖ 
δἰχίγ-βευεη {{π|ὲ8 10ὴ ἴῃς Ῥεπίαϊθιοι δἱοῦθ, 

ΧΙΧ. ΧΧ. 

20 Απά ἰξ νγᾶβ 80, ἴτπδὲ 411} τῆδι 
ΒΑῸ ἰζ 5414, Τ Βεγε νγᾶβ πο δυο ἀεεά 
ἀοῃς ΠΟΥ͂ β866ῃ ἤτοπὶ ἴῃς ἀδΥ τῆι τῃ6 
σδ]άγεη οὐ Ιβγδεὶ σδπηθ τρ ουἍ οὗ τῆς 
ἰαπὰ οὗ ἔργρε υπῖο (ἢ΄58 ἀδγ : σοη- 
βίἀεσ οὗ ἴἴ, ταῖζεα δάνϊςε, δηὰ βρεαΐς 
γον ηρρά. 

ΓΟΗΑΡΤῈΒΚ ΧΧ. 

1 7}λε Ζενήϊε ἐμ α ρεκεγαΐ ασεονιδέν ἀκείαγείδ δε 
τὐγοηρ. 8 71ε ἀεέγέε ο7 ἐάε ατ:τεριδέν. 12 
71. Δδερ)ανεῖίες, δεῖ εἰεά͵ »ιαζε ἀεαά 
αραΐ»: ἐε Ζγαείϊει. τ 714 “εγαρδίίες ἐκ 
ἕο ὀκαέίζες ἔρσε γογέν ἐλοισαμά, 26 7114 
ἀαίγον ὃν α εἰγαίαρενρε αἱῤ ἐς 2 εργαρείεξ, 
ἐχερέ οὐχ ἀωραίγε, 

ΗΕΝ 4}1 τὰς μι] άγεη οὐ ἴβγδεὶ 
ννεηΐ οὐ, ἀπά τῆς σοηρτεραίίοη 

νν»8. ΑΙ τοροῖῃοῦ ἃ8 ΟΠ6 τηδῇ. 
ἔτοπι Ὅ κα ὄνεη ἴο Βεεγτϑμοῦα, νἢ 
τῆε Ιαηάὰ οὗ (Ἰ]εαά, ἀπίο τῆς [ΚΡ [ἢ 
ΜιΖρεῆ. 

“ῃ6 σοηρτοραϊίοη," δηά δδουῖΐ {διγγ Εἰπι68 
ἢ 186 δάαϊζίοη “ οὗ 5γδοὶ, οὐ “ οὗ τὴς 
οἰ] ἄγε οὗ ἰ5γδοὶ,᾿" οὐ “" οὗ ἴδε 1, οτγά," δηά 
δδουξ {(δἰσγίθθη σηθβ ἴῃ πε ΒοοΚ οὗὨ οϑβῃι, 
ΟἸΠΟΓ δἰοῃθ ΟΥ̓ 1ὴ οὔδ οὗ ἴπῸ δῦονε σουδὶηδ- 
ἴοπ8. [ἢ ἴπ6 Βοοῖκ οὗ [υάξε8 1 18 ἔοιιηά 
ΟὨΪ Βεῖε, δηὰ χχὶ. το, 13) 16. [ζ οσουγβ 
Ὀοβιάθβ Σ Κίηρϑβ υἹ]]. ς ; χὶὶ 2ο; 2 (ἢγ. νυ. 6. 
Ηδρδηοο ἰΐ8 ὁσουσζθηῆςς ΠΟΓῈ 18 8η ἱπαϊσδοη 
οὗ ἴμ6 ΘΑΥΪΥ ἀδῖς οὗ ἴπε686 γδηβαοΟΏ8. 

«υα: σαϊδεγεά ἱορεέδεγ.) ΤΟ 54π|6 ννοσὰ 15 
ἔουπά σουρ]οὰ νν] ἢ εοπσγεβ αλίοτι, Νύχτα. 1. 18 ; 
Ψ]11. 9; ΧΙ, 42; [υ6ν. ΥἹ11. 4; |[058. χυ τ; 
ΧΧΙΪ, 12. 

3 ῦονι Παη ἴο Βεενγ-δεδα. ὟΝ ε σδῃηοῖ 5347} 
ἴηΓῸΥ ἔσοσα [115 ὀχργεβϑίοη [πὶ [6 βες[[οτηεηΐ 
οὗ 1) 4ῃ, τοοογάδά [ἴῃ οἷ, ΧΥΪ., δα ἴΔκθη ρἷδοθ 
αἴ [815 ἴπηθ. [{ ΟἿΪ ῥσγονεβ (μδῖ ἴῃ τῆς 
Ἡυτιζοτ 8 Ὄπηθ, ΠΌπιὶ Ὁ δΔη ἴο ΒΘΟΓ 5 Π 6 Όα, ννᾶ8 ἃ 
ῬΓΟΥΕΓΡΪΔ] ἐχργεββίοῃ ἔου 81} [ϑγϑεὶ. 866 1 ὅ54π). 
1, 2ο; 2 881). ΧΥ]], 11 ; ΧΧΙ͂Υ. 2, 15: Σ Κίηρϑ9 
ἷν. 25. 

«υἱ!δ δε Ἰαπά ο77 Οἰεα.1] Μοδηΐϊηρ 811 ἴδ 6 
τιδηϑ)ογάδηις γί θ68 ; πιεητοηθαὰ ραγΈΟυ ΔΓ, 
οί ἴο 5δονν [δὲ 186 ψννοὶθ σοηρτοραίοη οὗ 
[δε “μι άγοη οὗ ἰ5γδοὶ, ἰῃ 118 υυιάθϑ τηθδηϊηρ, 
ἴοοϊκ ρασί ἴῃ πὸ σους], δηὰ 4150 θεσδιι5ε οὗ 
[Δ0ε5}- ΟἹ] οδά, χχὶ. 8, 1ο. 

μηΐο δε 1ογά ἐπ Μίρεδ ΤὨο ρἤγαβα ὠπ2ο 
ἐδε Τογά, ᾿τλρ ῖε8Β ἔθ ρσγόβθῆςς οὗ πε ἴδθεγ- 
πᾶοῖὶς. ὅδ66 αὔουϑ, Χὶ. 11, ποῖδ. 

Μίαρεδ.] ὝΒοσε 15 σγεαῖ ἀἸ ΠΟ ΟΠ Υ ἰὴ Ηχίηρ 
[δε Ἰοςα τ οὗ ΜΊΖΡΕεΝ, οσ Η διῃστΖρθῖι, 45 ᾿ΐ 
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Ἰ Ἡ ́  ;. 2.4 

2 Απά τε οδιίεΐ οὗ 411} της ρεορὶε, 
ευέι οὗ 4}} τῇς {Π0ε8 οὗ ἴϑγδεὶ, 
ΡΓεβεητεά τπειηβεῖνεβ ἰῃ [Πε 4556 η1- 
ὉΪγ οὗἩ τε ρεβορίε οἵ σά, ἔουγ Βυη- 
ἀγτεά τηουβαηπά ἰοοίΐπιεηῃ τῆς ἄγαν 
βυνογά. 

42 (Νονν ἴῃς ἙΤμ]άτεη οὗ Βεη͵απιίη 
Πεαγά τἢδι τῆς ομ]άγεη οὐ ἰβγδεὶ ννεσγε 
δοηπε ὕρ ἴο ΜίΖρεῃ.) ὍΠεη 544 {ΠῈ 
σἸΠ] ἄγε οὗ ἰβγδεὶ, ΤῈ] κρ, μον ννᾶ8 
(ἢ15 νυν Κεάπεϑϑ ἡ 

4 Δπά τις [,ενῖτε, τῆς Πυβθαπά οὗ 
τῆ6 νγνοπιδη (Πμδῖ ννῶβ 5]4ἰη, δηϑννεγεά 
δηὰ 5414, 1 οαπιὲ ἱπῖο Οἱ δεδῃ τἢδῖ 
ῥείοηρεϊῃδ ἴὸ Βεη)]απιίη, 1 ἀηὰ μιν 
σοπουδίπα, ἴο ἰοάρα. 

ς Απά τῆς πηεη οὗ (Οδεδῆ γοβε 
ἀραϊηδὲ π|εὲ, δηὰ δεβεῖ τῇς δΠοιιβα 
τουπμα δδουξζ ὑροη τὴς ΟΥ̓ ηἰρῇῃϊ, σπά 

18 ἴῃ [86 Ηοὗῦτον “ [86 νναϊςεῖοννοσ." Μ|2Ζ- 
ΡΕΒ ἴῃ Βεηϊαπιίη (588. χυἹ. 26), ἔγοπι 118 
σοηηδοϊοη Ψ Βεῖμοὶ δηὰ Ἀδηλδι, 18 ὑσος 
ὈΔΟΌΪΥ [6 βᾶπὴθ 88 ἰπαὶ νυ αῖο ΔΡΡΘΑΙΒ 45 ἃ 
Ρίδςθ οὗ πδίϊοῃδὶ Δ5ΘΟ ΠΛ ὈΪΥ ἴῃ 1 ὅπηι. Υἱ]]. ; Χ. 
17; δηᾶ δρδίῃ 2 Κίῃρβ χχυ. 232-25; δῃηά ἤδῆσδ 
6 ΤΑΥ͂ σοηοϊυάο (παΐ ἰξ 15 [6 ΜΊΖΡΕΙΒ ΠΟΙ 
πιοητοηθά. Εσοπιὶ ἴδε ἰηΐοσγηδὶ ενὐἱάθηςς οὗ 
[16 οδαρίεσβ χχ. χχὶ. ἰἃ τουδὶ ἤλυθ ὈΘΘΏ ΠΟΔᾺΓ 
ΘΒΠΟῈ ; δηά {πὸ δου άθηςθ, 1 84Π|. Χ. 17, 22, 25, 
5 ἴο ἴΠ6 58πὶ|6 εβοοί. Εσοχι 1ἵ ὅ54η). χ. 26, 1 
566 Π|8 ἴο ἴᾶγο Ὀθθ 4130 ὩφαΣ Οἱδθαμ. [18 
δἰ[υδίϊοη ἴῃ (6 ποτ οἵ Βεοηϊαταΐη ψουά 
πιοοῖ 8686 Του Γομηἴβ, 866 4]80 ἱ 841. ἵν. 
113, ηοίθσ. 

4, 72ε εδὶ. 1} 1.1ς ΓΑ ΠΥ, “ 286 ἐόν πον εἰοηδι." 
ΟὐοΙΏΡ. 1 δ). χῖν. 28. 

ἐδε α΄ςεηιδὶν ΟΓ ἐδὲ ὦ 97 Οο4.1 Οοπιρ. 
Ναπι. χί. 29; ΧΥ. 41. Βοῖ! ἜΧΡΓΟΒΒΙΟΏ8Β ΔΓΘ 
ΓΑΪΒΕΙ ἴῃ [μ6 εἰεναϊθα οὐ ροβίϊςδὶ βίγ]6, ὑσος- 
ὈΔΌΪΥ ἱπάϊσδθηρ [86 αἰ ΏΣΥ δα 80] ΠΥ οὗ 
δε πιοοίίηζ, δηά ἴμ6 ὀχοϊϊζομηθηΐ οὗὁἩ [6 Πδτ- 
ταῖοτ᾽ 5 πη ἴῃ βρεαϊκίηρ οἱ 11, 

3. 12ε εὐ ἰάγεη 97 Βεηϊαριὶπ, 45. Ιἰ 18 
οὐ)]εςϊεά ἴο ρἰαοίης ΜΙΖροΝ ἴῃ Βοηϊαπλη, παῖ 
(6 [Ι5γ26}16ὁ858. ψουϊά ποῖ ἤᾶγὸ πιεῖ ἴῃ ἔδο 
Ὀοτάεγβ οὗ [6 οἰεηάϊηρ (σὶῦε, δηὰ παῖ 1 {ΠΟῪ 
μδὰ ἀοῆς 80 ἰΐ οουϊά ποῖ δ6 5αἱά ἴπαὶ (6 
Βεη͵ατϊο5 ῥαά ῥεαγά οἵ ἴῃ6 σοπλίηρ οὗ ἴδ6 
Ιβγδο ἴθ ἴο Μιζρεῖ. Βιυΐ οὗ σοιιγϑα {ΠΟΥ͂ 
πιεῖ ἴῃ ἴΠ6 ρἷδοθ τ ΒΘΓΟ ἡδίϊοηδὶ 4556 1} 0165 οὗ 
ῖ5γδοὶ ννεσὲ νοηΐ ἴο ὃδδ6 δΒεϊά, δῃὰ [86 ὀχργοβ" 
ϑίοῃ “ΠΟΥ͂ μβοαγὰ," ἀοεβ ἢοΐ ἱτυρὶγ ἴμαὶ {ΠΟΥ͂ 
ποαγὰ 1{ δος ἀθηίαγ, δυῖ [παἴ ΤΟΥ ννεσα ἀ}γ 
δυτηπιοηεά ΜΠ [μ6 ΟἿΕΥ Γ1068.; 50 [μα {ποτ 
δθβοηςε νγᾶ8 σοῃςυχηδοΊΟι8. 

οἰ] 5.1 ἴῃ Ηδεῦτον, 2ε}} γε ὦ, 45 1ἢ δᾶ- 

ΦΌΏΘΕ5. ΧΑ, [ν. 2---9. 

τπουρῆς ἴο ἤᾶνα 5]αῖπ πιὰ: δηά πὰ 
ςοπουδίης ἤδνε {ΠΕῪ Τξουσεά, τηδὲ 886 ἢ ον 
18 ἀεδά. 

6 Απά 1 τοοκ τὰγ ςοπουρίης, ἀπά 
οὐδ ΠΟΙ ἰπ ρίεςεβ, δηὰ βδεηῖ ΠεΓ 
τὨγουρῃουϊ 41} τ(πΠὸ σουητ οὐ τῇ6 
ἱημεπίδηςς οὗ ἰβγδεὶ : ἔογ {πε γ ἤᾶνα 
ςοπιηεἀ ἰενγάμεββ ἂἀηὰ [ον ἴῃ 
[5γδεὶ. 

7 Βεβοϊά, γε χγε 41} σῃ]άγεη οὗ 
ἴβγδθὶ ; ρίνε ἤεῖα γοιγ δάνίοβ ἀπά 
οουηβ6]. 

8 Τ Απά 41} {πε ρεορὶες ἅγοβε 88 
οπς πῆδη, βγη, να Μ}}1] ποῖ ΔῃΥῪ 
οΓ μς δὸ ἴο ἴι: τοηΐ, ΠΕΙΓΠΕΓ ψΨ1}} ννα 
ΔΗΥ͂ ΟΓ με τυζῃ ἰηῖο 5 ἤοιιβε. 

9 Βυῖ πον τἢϊ8 «ἠαίἑ δὲ τῆε τῆϊη 
ψ Ὡς ἢ ννα Ψ}1}] ἀο το (σΙ Βοδὴ ; τὸν τυ 
209 κῦ ὉΥ ἰοῖ ἀρδίηϑβε ἴἴ ; 

ἀγοβϑοά ἴο Ὀοΐι ραγίο5, [6 Βεη)απηῖο8 δά 
[πὸ Ταὐτὸ. Βαῖ ΟἿΪΥ [6 1, ονἱῖο νγὰ8 ποτα ἴο 
ΔΏΒΥΨΕΓ. ΟΟΙΏΡ. 2 84π|. ΧΥϊ. 20, ΒΟΤΟ ψίσυέ 
18 Ρίυγαὶ. 

δ. 1θε νποπ 9. Οἰδεαδ.] 1 ἀιετγαῖγ, ἐδὲε 
»ιασεΓ:, 88 ἸΧ. 2. 

απάᾶ ἐδοισϑ!.} Ὑμο ψοσζὰ αηπά 15 ἱταργΟΡ ΥΪΥ 
ἰηϊγσγοάυςοα, Ὅδὲ οοἴοη ββουϊά Ὀ6 ρ͵αςεοά 
ΔΠΟΥ πέρδὲ,  ΏΘη (ἢς ἢγοϊ βοηΐθηςε οηᾶβ ; ἴδ6 
Ὡοχῖ ϑεηΐθηςθ ργοσθθάϑ, “ ΜΠ, Ἐ8ΟΥ Τμουρδῖ 
ἴο Βαγνο δια, δι ἃ ΤΥ ΘΟΠΟΌΣΩΘ ΦΒΘΥ͂ 
Βανο Βα ]θὰ δαί 5886 ἰδ ἀθδὰ." 

7. 7ε γε αἱ, 5 ἘἈαΐδεν, Βεῤοϊά γε 
εἰ ἰάγοη 97 ]εγαοί, αἰ} οὕ γου, σέ γον αάυϊοε, 
ἅς. Ονε γοωγ. .. εομπαοί, [6 βᾶστηθ βῆ γαθ6 
85 2 84Π|. ΧΥ͂. 20, ποτ σεηάογοα 655 νεῖ}, 
δῖε εομπροῖ αρριοη  γοῖ. 866 ΔΌ0γα, ἰ. 1, ὨοῖΘ 
ΟἹ “ῸΓ 8: «1530 χιχ. 3.οϑ. ΤΏ ρὮγαϑο, σέσε 
εομπσοὶ, Βεετὴβ ἴο δ6 {86 συ δίο ΠΑ ΣῪ πανία ἴῃ 
ἃ [ον 158} ρα] απηθηΐ, ΟΥ̓ σουης]], ᾿ 

8. ἢ»ὲ «υἱϊ] ποὶ, 5.7 ὍΠΟΥ θουηὰ {δΠοπ- 
βεῖνοβ ηοΐ ἴο ὕγθαῖκ ὉΡ δηὰ ἀΐβροσβε ἘΠ] (πον 
μιδά ρΡιιηϊϑῃδα [86 νυ οκοάηδββ οἵ Οἱθοδῆ. 

9. γε «υἱ 5ο ρΡ.}] Ὄδμεθο νογάβ ἄγ ποῖ 
ἴη [86 ῥγεβεηῖ Ἡδεῦσγοεν τοχὲ, (δουρὶ (ΒΟΥ ΔΓ6 
ΕΧΡΓΟΒΒΟα ἴῃ ἴπε δορίπαριηῖ. ὙΠΘΥ͂ ἀγα ποῖ 
ΔΌΒΟΙ αἴ ΟἸΥ ὨΘΟΘΒΘΑΙΎ ἴο πε 5βδθῆ86. “φαίη ἐξ 
ὧν ἰοὲ ταϊρῃϊ ρῬοβϑί θυ 6 4ὴ αὐὗτγυρί εχ" 
ΡΓΘββίοῃ οὗ [με ἄδοσεε οὗ ἴδ ρεορίθ. [{ 5θθιηβ, 
ΒΟΥΘΥ͂ΟΓ, πΊΟΓΟ ρσγοδαῦίς ἴπαὶ [Ὡς Ηοῦτον 
ὙΟΓά ῸΓ «ὐε «υὲδὶ σο με (πα᾿ αἰερ) ἈΔ5 [Δ]6ἢ 
ουΐϊ οὗ (6 εχ, ἔτοπι 158 σοηΐϊαϊηΐηρ [6 54Π16 
Ἰεϊίευβ 45 ἴ 6 ποχὶ νοσγά, ᾿σίερα, δραϊηϑῖ 1 
(Ηεδ. πον ᾿αἰῥα). 

ὁγ οἰ ὍΟ ἀείεστηϊηθ τ Βο 5πουϊά σὸ ἃ 
Βγβῖ, 45 15 εὐἹάεηϊ ἔγσοσῃ γεσβε 18, νν ἈΙ ΟΝ το δίε8 



ΤΥ Ἡεοῦ. 
͵Ζεΐσισε. 

ν. 1ο0---ἰῇ.] 

ΙΟο Απὰά ννε Ψ1] τακε ἴεπ ππεη οὗ 
4η δυπάγεά τὨγουρῃους 411] τῆς {τ δε8 
οὗ ᾿βγδεὶ, πὰ δὴ ποράντα οὗ ἃ [δου- 
ϑδηά, ἀπῃὰ ἃ τπουδαηά οιξ οὗ ἴεξη 
τῃουβαηά, ἴο {εῖοἢ νἱοῖυὶ! ἔογ τὴς 
Ρέορίε, τῆδὲ πὲ πιὰὺ ἄο, ψἤεη 
ΠΟΥ ςοιης ἴο ΟἸδεδὴῃ οἵ Βεπ͵]απιίη, 
δοςογάϊηρ το 41 τῆς (ΟἸΪγ τῆαῖ ΤΠΕῪ 
πᾶνε ψγουρῃς ἴῃ 1βγδεὶ. 

Ι1 80 4]}] τῆς πιεη οὗ ἴβγδεὶ ννεσε 
ραϊπεγεά ἀρδίηϑὲ (Π6 οἰ, ἵΚηϊξ το- 
θοῖδεῦ 88 οῃ6 πηδῃ. 

12 ἴ Απὰ τῆε {Π|ῦε8 οὗ ἰϑγδαὶ βεηΐϊ 
πιεη τὨγουρἢ 41} τῆς {Π|0ὲ οὗ Βεη)απλίη, 
ϑδυγΐηρ, ὟΝ παῖ ψυ]οϊκαάμεβ5 ἐς [ἢ 15 τῃδῖ 
8 ἀοῃς δπιοηρ γοι ἢ 

42 Νὸονν τπεγείοσα ἀε]νεγ κῷ (ἢ 6 
θη, ἴῃς ΤὨ]άγεη οὗ Βε]14],. ψῃ ἢ 
αγέ ἴῃ Οἰδεδῃ, τῃδῖ νὰ πιᾶὺ ρυΐῖ 
(οῈπὶ ἴο ἀεδίῃ, πὰ ρυῖ ἀννᾶὰὺ εν] 
ἴτοπι ἴβγδεὶ. Βυς τῆς οι] άγεη οὗ 

(8ε ὀχοουΐοη οὗ [6 ρΡΌΓΡΟΒΟ ΒΕΙῈ δῃηουηςρά, 
ΤΠ 5πᾶρε οὗ [86 ργτουηά ῥγοῦδοϊΥ τδάθ ἰξ 
᾿γροϑϑῖδῖς ἔοσ [86 Πο]Ὲ ἕοσοθ ἴο ορεσζγαῖδ οἱ 
οῆςθ. ΟὐομΡ. 1. 1, δηά ῃοΐδ: 1 ὅ81|. Χ. 19, 
22. Ἴδα αυσδίίοη οὗὨ 5Ρ0]], ἴοο, Βαά ΡῬγοΌΔΟΪΥ 
βοιμοίδιηρ ἴο ἀο νὰ [6 ἀγσδησειηθηῖ, ΟοΙΏΡ. 
1 ϑιϊω. χχχ, 22-25. 

10. ἴῃ οτάδσγ ἴο τηδίθ ἰΐ ροβϑίὶς ἔοσ [86 
τ πο]ς Βρης ἔοσος οὗὨ 5γδεὶ ἴο Κϑὸρ [86 Πε]ά, 
ΒΟΥ τνουϊά δρροϊηξ ἜνεσΥ θη πιδη (ἔοτγ- 
(δουβαηὰ ἴῃ 411) ἴο Βηά Ργονυϊβίοῃβ ἴογ [δ 
Ψ ΠΟΪ6 ἈΣΤΏΥ. 

Τραὶ ἐδεν »:ῶγ ο, ΟἿ Τμδί [86 5.26 1165 
ΤᾺΔΥ ἀο ἴο ἴδε τε οἵ Οἰδοαὰβ ψνβαΐ [ΠΕΙΓ 
το Κοάῃεβ5 ἄθβοσνεβ. 866 ἱ. 7, δηά ποῖΐδ. 

18. Τόὲε εὑ άγενι 977 Βεη)α»πὶν.] Ηδτο, ἴοο, 
(6 ννοσὰ ἴοσ δὲ εδιάγεμ (ὁπ), 45 Φ]]Θη 
ουΐ οἵ ἴ!ο Ηεοῦτεον ἰοχῖ, (Π6 ἰεζίοβ νυ ὶς ἢ 
ΠοΟΙΏΡΟΘ6 ἰξ Ὀοΐηρ ἴπ6 βδῖδ 5 (6 Ὀερίηηΐϊηρ οὗ 
Βεηϊατηΐη. ὅ66 γεσϑὲ 9. [ἰ ἀοθβ ηοΐ Ἄρρθασ 
νυ μδῖ νγὰ8 ἴΠ6 ἐχδςῖ 5ἴαρε οἵ ἴε ἰγδηβαοίίοη αδἱ 
ΜΆΘΟΙΣ [6 [5Γ26}165 βεηΐ [656 ΠΠΘΘΘΘΏΡΘΥΒ οὗ 
Ρεδοο, διιῖ 1 ννα8 ἀου 1688 Ὀεΐοσε ΠΟΥ “ ννεσα 
ξαϊπεγεά δρδίηϑδὲ ἴδε οἰ ΕΥ̓ 88 οὔθ τηδῃ." ΤΒὸ 
86η56 Οὗ γΟΙ5685 12 8η4 12 νου], (Βογοίοσο, Ὀ6 
ἐχργοϑϑοᾶ ἰῇ ΕὩρ 88} ὉΥ [6 ρῥ]υρεγίοςϊ ἴδηβα. 
“ΦΝονν [86 {065 οὗ [5γ26] αά βθηξ πηθη,᾽ ἄζε. 
Ἄεῦβο8 12 δηά 11 σὲ ραγεηϊδείς, δηά ὃχ- 
Ρἰδηδίουυ οὗ γϑῦϑε 14. 

14, Βω,. [τ5δου]ὰ θ6 “ διὰ," Μίεῖβο 14 
ΠΟ ΟΓΟ5 ὙΠῸ ὙΟΓΞΘ 11. 

156. Τόε εὐῥἰάγεη 9.) Βεηλαρεῖπ «ὐεγὸ περ" 
δεγεά, 45} Ιῖ 5 οσυτγίοιιϑ ἴο 8366 Βον [86 
Ὠυτοσίηρ οὗ ἴῃ 5Γ46}165 ὑοῦ Νῖοϑοϑ μδὰ 

ΦΌΏΘΕ5. ΧΧ, 

Βεη͵δπιίη νγου]ὰ ποῖ μεάγκεη ἴο {δε 
γοῖςα οὗ {πεῖς Ὀγείῆγεη τῆς σἢΠ]άγεη 
οἔὗ 153γδεὶ : 

14 Βυῖ τὴ6 οὨΠάτεη οὗ Βεπ)]δηιίη 
σλιμεγεά {Πα πηβεῖναβ τορεῖμεῦ οὐἱ οὗ 
ἴῆε οἰεβ ὑἀπῖο Ο᾽ρεδῇ, ἴο ρὸ ουζΐ ἴο 
δδῖο]α ἀρδίηβε [6 σ᾿] άγεη οἱ ᾿5γδεὶ. 

15. Απά τῆς ομη]άτγεη οὗ Βεη͵απιίπ 
ὑΕΓῈ πυμηρεγεὰ δὲ τῆλ τἰπε οἱ οὗ 
(6 οἰτ68 ἔνε ἀπά 51Χ τῃοιυβαηά 
ΙὭεη παῖ ἄγεν ϑννογά, δαϑίάς τῇς 
ἱπῃαθίταηῖ5 οὐ (σδεδῃ, σῆς ννεγα 
πυμηθεγοα βενεη μυπάγεά σἤοβαη τηδη. 

16 Απποηρ 411] τἢ1]18 ρεορὶς 2ἠεγέ 
υ2γ6 βδόνθοῃ Πιηάτγοα σἤοβδη πϑη 4] εἶ - 9 οἷ. 3. το. 
Βαπάσρά ; ἐνεσΥ ομς ςου]ά 5]1ηρ᾽ βίο εϑ 
αἴ Δ1η ἢδ[γ ὀγεαάἦ, ἀπ ποῖ Π1158. 

17 Απά τΠὰ πιεη οὗἉ [ϑβγδεῖ, βεϑί Ἂς 
Βεπ)]απιίη, σνεγα πυπιδεγεά ἔουγ ἢυη- 
ἀγεά τῃουδαηά πιεῃ τηδῖ ἀγενν ϑυνογά : 
411 [Πε686 τυόϑγέ πεη οὗ νγᾶγ. 

οβίδυ 156 (Π6 οσυδίοτῃ οὗ ἰακίηρ ἴπῸ σδΏ5ι18. 
ΤΠ πυρθογ8 οἵ Βοη)απιίη αἱ ἴῃ 6 ἔγβξ Ἵθῆβι}5 
(Νυχ. 1. 36, 37) ΕΓ 15,4οο; αἱ ἴδ βοοοηά 
ςοῃδι.5 (Νύσῃ. χχνὶ. 41) 45,ὐοο. Αἱ [15 {πὴ 
(ΠΟΥ͂ ΟὨΪΥ ἀιπιουηίοά ἴο 26,7γοο. ἴῃ ἴδ6 σ856 
Ὀοῖί οὗ τε Βεοη)απκῖῖοβ δηά με 15γδ0] 1165 [86 
ὨΙΣΊΡΟΓΒ Δ, αἰπηη!5ῃεα ΟΥ̓ Δρουΐ οπο-γὰ, 
ἡ. 6. ἸΏΟΥ ἌΡρθαγ 848 αὔῦουΐξ ἔνοσ τ τὰ β. ΟἿΪΥ οὗ 
ὑγθδῖ (ἸΘῪ ννοσο αἵ ἴμ6 ἰαϑὲ ηυπιθοσίηρ ἰὴ [ἢ 6 
ἰαϊη8 οὗ Μοαῦ. ΤῊ 5 ἀϊπηϊηυϊ ΟΠ 566 18 ἴο 

Ἰηάἀ!ςδῖο ἀϊδευγοα δηὰ παγαϑϑιηρ {ἰπ|ο68. ὙΝΊΕΙ 
1815 ἄστεα ἴ6 τῃηθηοη ἰῃ 1818 γοῦβο, δηά ἰῃ 
ὙΘΙΒ6Β 14, 48, Δηἀ χχὶ. 23, οὗ {86 οΙ 68, 48 σοη- 
(αϊηἴηρ [86 ννῆο]ς Βεοηϊαστηϊε ρορυϊδύοη. ὙΠΟ 
ἰηΐεγθησς 18 (Βαϊ ἴΠ6 Ορε σΟΌΠΕΥ δηὰ υη- 
ννΑ]οὰ ν᾽] ρο8 γεγο ἠοὶ 86ἴοθ, δυῖ τῃδῖ {Π6 
Βεοη͵δηλο5 Κορί ἴθ (δηδδηϊζοβ ἴῃ βυδ)εςοη 
ΟἿΪΥ ὉΥ ἀνθ! ης ἴῃ ξογ βοά ἴοννη8, }υ5ῖ 45 ἴῃ 6 
Νοστηδηβ μοϊὰ ἴπ6 σου οὗ [ἢ ϑαχοῦβ ὉΥ͂ 
τη ΘΔ} οἔἹἉ ΠΕῚΓ ςλϑῖ]1ε8. Α8 στεζαγάβ Ϊεῦι5, 866 
ἱ, 21; ΧΙΧ, 105-12. 

16. ϑευεη ῥωπάγεά εδοσφη γιεη ἰςεῤαπάεά. 
566 1}, 1ς, δΔηά ποΐ6. ἴῃ ἴδε ϑερῖ. δηὰ Ν υἱρ. 
[818 οἰδιιϑο 15 ογηεἀ, δηά ἴπ6 βδουθὴ υηάτοά 
σβοβθὴ πῖθη οὗ Οἰδεδῖ ἀγὸ ἴδι18 χσεργοβοηϊοά 
45 ἴδε βϑεσθὴ Βυηάγεοά ᾿ε -Πδηάθά 5]1}ῆ 5678. Α 
ΘΙ 5 ΠᾺΠ18Γ δοςοιηΐ οὗἨ ἴδε 5] ]1Ὡροτβ ἴῃ [6 
Βαϊ]οασὶς ἰϑἰδη 8 15 σίνεη ὃγ [)]οάογυβ δὶς 5, 
Υ͂. 18, “ὙΠΘΥ ΑΓο, 50 δοςσυγαίε ἴῃ [Ποὶσ δἰ τη, 
(δῖ {ΠΟῪ 56] οπὶ τιῖβ8 {ΠΕῚΓ τηλυῖς," ΟΟΠΊΡ. 
1 ϑᾶτζῃ. ΧΥ͂Ϊ!. 40, 49. 

17. Τομγ δωπάγε ἐδοισαπά γ»ιπἢ Ιῃ 
ΝΟ Υ8 1. 46, 186 νγνο]ς σοηρτορδίοη οὗ 
Πρ, πιθη, ᾿ῃοϊυηρ 35,400 ΒΕ) 165, 
νγ88 603,550 : ἴῃ Νυπὶ. ΧΧΥΙ. 51,1} νγὰ8 6ο1,720, 
ἱπο!άϊηρ 4.5,)όοο Βεη͵απ 68. 
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18 ἴ Απά τὲ «μι ]άγεπ οὐἨ [5γδεὶ 
ἌΓΟΒ6, δηὰ νεηΐ ὕρ ἴο τῆς ἤοιβε οὗ 
(ὐοά, ἀπά τοκεά Ἴσοιυηβεὶ οἵ (σοά, δπά 
βαἰὰ, ΝΉϊοἢ οὗ υ8 514}} γὸ ἃρ ἢγϑβῖ 
το ἴῃς δία αρδίπϑι {π6 σΠΠ]άγθη οὗ 
Βεη͵αηληπὐ Απὰ τῇς ΙῸΚΡ διά, 
Τυάδῃ «αἱ! σο μῤ ἢτϑῖ. 

Ι9 Απά τἢς Ἄομ]άτγεῃ οὗ [ϑγδε] τοβα 
ὉΡ ἰπ τῆς πιοτηΐηρ, ἀπά εποαπιρθὰ 
ἀραϊηβ Οἰθεδῇ. 

20 Απά τς πιεῃ οὗ ἴβγδεὶ ψεηξ 
οὐκ ἴο Ὀαῖ]6 ἀραίηβς Βεπ)]δηγη ; δηά 
1ῃὴεὲ πιεη οὗ ἐξ έραι Ρυζ τῃειλβεῖνεβ 
ἴῃ ΔΙΓΑΥ ἴο ἤρῆϊ ἰηϑῖ {Π6πὶ δῖ 
Οἰρθαμ, ἘΓΞ ἘΝ 

21 Απά τε ΓΒ] άγεη οἵ Βεη͵απιίη 
ςάπι6 ἔοστῃ ουἱ οὗ (ΟΙδεδῆ, δπὰ ἀε- 
βιγογεὰ ἀοννῃ ἴο ἴῆε ρτουπά οὗ (ῃς 
Ιβγδα το5 (παῖ ἋΔΔΥ ΕΠ ἀπά ἔνο 
τῃουβαπά πιεη. 

22 Απά τῇς ρεορὶες τῃ6 πηεη οὗ 
Ιϑγδεὶ εποουγαρεὰ τῃεπΊβοϊναβ, δηά 8εῖ 

18. Ἡξεπὶμρ ἰἸο ἐῤὲ δοιμο 9 Οοά. [ἴ 5βουϊά 
6 “1ο ΒοΙδ6]," 45 (πὸ δερίυλριηΐϊ, ϑγτίας, 
Ομαϊάος, φηά Αγαδὶς 81} γσεηάου ἴ. ΤῈ ν υἱραῖς 
δἰοῆς 845 “ [86 δου οὗ Οοά, ἐ. 6. δὲ ΘΠ 0}.᾿" 
Βυϊ [πδὶ Βεῖδεὶ εσε 15 ἃ ρἷδοἊ 15 εὐυἱάθηϊ ἔγοτα 
ΨΟΙΒ65 26, 27, ἌΒΟΙΟ [6 ννογά ἐδέγεο, Ἔβρεςῖ δ} } 
ἴῃ γεσβα 27, πλιιϑῖ ΓΟΙῸ ἴο ἃ ρἷδςθ ΟΝ . [ο8Ἀ. 
ΧΥΙΙ, 1), δηι( [δε ΟὨΪΥ Ρίδος παπιθὰ ἰ8 Βει-εἰ, 
ἴῃ γΕΓβῈ 26. [ἢ γϑσβα 31, ἴοο, Βεῖἢ.-ο] 18 τηδῃϊ- 
εβιγ [86 δπὶς οὗ ἴδε ῥΐδοθ, 88 ἴῃ χχὶ. 19. 
Βεϑβίάεβ, [πο σὸ 8 ῃοΐ ἃ ίηρίε ραβϑαζε ἰη δοσὶρ- 
ἴυγε ἴῃ ΜΕΙΟΒ -εἱ πιοδῃ8 “ ἴπ6 Βοιιδο οὗ 
Οοά Ψ᾿ 1 αἰνναγϑβ πηθδῃβ8 Βεῖμοὶ, (Ζεςῆ. Υ]}. 2, 
158 [86 ΟἹἹῪ Ροβϑίῦ]ς ἜἼχοθρίίοη, δηὰ ὄνεη ἴμεγο 
[86 θο5ῖ σοτηπηθηΐδζοσβ ΓΟ [ἃ Βείδεὶ. 86εὲ 
ἘἈϑοησα Ποῦ 5. Βο]. ΤΠ οηϊυ5, ἄς.) “ὙΠΟ Βοιι56 
οὗ Οοά’ 15 οἰϊδον Βεώ δα-εἰοδί»ι, οΥ, ἴᾺΥ ΤΆοσα 
ἔτεα ἜΤ Βεϊδεαάοπαι, ἴ Βοιι56 οὔ Β6 1οτά. 
[τ 185 Ἵν ἀφηΐ, ἴοο, [αὶ {μ15 Βεῖμεὶ ννᾶ8 ΥΘΓΥ 
ΠΟΑΓ ἴο ΟἸοαῖ, βίηςε {ΠΕῪ σουϊὰ σοτῖς δηὰ βὸ 
[πο 84π|6 ΟΔΥ͂, γΕΓβ68 19, 22,26. Νο Βοῖδο] 
158. ΟἹΪΥ ἤνε ΟΥ̓ 51Χ π||}65 ἔτοτὶ Οἰδεδῖ, ἡ βεσθᾶ5 
810} ἰ5 ϑοῖὴθ δῆδθη οὐ 5ἰχίθοη πη}68.. 6 
σοηοΐυάθ, ἐπογεΐοσγο, [αὶ δὲ 1Π15 π|ὸ [86 ἀυκ 
γνᾺ3 [ὉΤ 501ΠῚ6 Τεδβϑοη δὲ Βεῖμοὶ (σοιηρ. 1 ϑδῃηι. 
Χ. 3), ἀηά ηοΐ αἱ 580. [ἴ 18 ηοΐῖ υΠ] ΚΟ ὶῪ 
(παῖ τΒουρῈ 5810} ννὰ5 18:6 σοῦ τοβϑίάθηςο οὗ 
[ς ἀγκ (7[6Γ. γῇ. 12), γεῖ [86 ταθογηδοῖο, θείης 
τονθδῦΐθ, νγ43, οἰἴποΣ δἱ βἰαϊοα {ἰπ|68, ΟΥ̓ 45 
οςοδϑίοη γοαυΐγοά, τλονθά ἴο πογὸ ἴς Ἰυά ρα 
τοϑι θά, οσ ἴδ σοῃρτοραίίοη δϑβοπιδοά. (οΩΡ. 
1 841). Υἱϊ. τ6.Ἡ. Οἡ ἴδε ῥργεβεηΐ οσσαβίοῃ ἴπ6 
ΔΥΡΚ ΤᾺΔΥῪ δᾶνο Ὀδεη τηονοά ἴο Βεῖβεὶ ἴοσ [86 
ςοηγνθηίθηςε οὗ ΡΓΟΧΙΠΠΥ ἴο [Π6 σγοδὲ ἡδίϊοηδὶ 
οουηςῖ! δ ΜΙΖρεθ, ὙΒα δὔϑεηςθ οὗ δηυιίηρ 

ΌΟΒΞ5. ΧΧ. ν. τ8--26. 

τ Ποῖγ Ὀαῖ]ς ἀραὶπ ἰπ ΔΥΓΑΥ ἰπ ἴδε 
Ρίδος ψνετα τῆογ ρὰζ τῆδηλβαῖνοβ ἴῃ 
ΔΙΓΆΥ ἴῃς ἢγϑῖ ἀδυ. 

223 (Απά τῆς Τομ]άγεῃ οὐ ἴβγδεὶ 
επς ὉρΡ ἂηά ψερὶ Ὀείοτε τῆς ΓΟΚΡ 
ἘΠῚ] ἄνθη, δηά πεν σουΠ86] οὗ τῃε 
ΓΟΚΌ, βαγίηρ, 5.411} 1 ρῸ ὕρΡ δραΐῃ ἴο 
Ὀαῖε]α "κα ἐρὶ τε ἐπΐάγει ἘΝ Βεη- 
ἸΆτηῖπ τὴν Ὀγοίμεγὺ, Απάὰ τῆς ΓοκΡ 
δά, (ὐο υρ ἀραϊηπϑβῖ ἢϊπι.) 

24. Απὰά τῆς “ἢ ]άτγεη οὗἁ 1ϑγδε] σδηια 
ΠΟΔΓ ἃρδϊηβί [ἢ σὨΠ] άγεη οἵ Βεη)δηλίη 
τῆς ϑϑοςοπά ἀδγ. 

25 Απὰ Βεη)απιηθ ψνεης ἰοσπῃ 
ἀραηδῖ Ἃ1Π6π οὐξ οὔ Οἰθελῃ τἢς 
βϑεροηά ἀδγ, ἀηὰ ἀεβίγογεά ἀοννη, ἴο 
(6 στγουπά οὗἩ τῃ6 ομ]άγαπ οὐ ἴβγδεὶ 
ἀρδίη εἰρῃίθεη τπουδαηά πηεη; 4] 
ἴῆ686 ἀγενν {Π6 ϑυνοτγά. 

46 4ἼΠεη 1] τῆς «δ ἄγεη οὗ 
Ιβγδεῖ, δπὰ 11 ἕῆς ρεορίς, ψψγεπῖ ὑρ, 
Δηὰ ολπιεὲ ὑπο {πε Ποιβὲ οὗ Οοά, 

Ἶἰκα 6 συΐηβ οὗ ἃ ἴοντῃ δἱ 5810} (ΚΕ οδίηϑβοη, 
“Β. Β.᾽) ἰβΒ υϊΐϊε ἰῃ δοοοσάδηοες ψ ἢ [15 
τ ΟΥ αἷς βαθοίυλτΥ. 866 Χί, 11. 

«υδὲέερ 9 τῶ, Ὅ᾽΄..2 866 ΠΟΑΡΙΥ ἴδ βαπὶὲ 
ννοΣ5, 11, 2. 

21. Το εὐὶϊάγοι 977 Βεπ)αρεῖσπ αν ἡογδ, 
45 ..1 ὙΠ ψΒΟΙΪΘ ΔστῃΥ οὗ ἴδε Βεη)απιίεβ μδὰ 
ὯΔΚΘΩ 586} ψΒὴ (6 νυ] }]8 οὔ Οἰδοδι, 
ψΑΙςἢ, 45 115 ἤδπιθ ἰπάἀϊςαίοθβ, Ὀοίηρ ΟἹ 4 ἢ1]}}, 
νν25 συ] οΟΥἩἨἁ δοοεβ8 ἴο δὴ αἴζδοκίηρ' ἈΓΠΊΥ, 
δηἀ ρναγα στοαΐ δαἀνδηΐαρε ἴο [86 ἀδέθηάογβ, 
ἢ0 Τουρ ς ἔτοσῃ ΠΙΡΒΟΣ στουηά, δηα ὑσοῦΔΟΪΥ 
ἀοίδηάοιϊ ἃ ὨΔΙΤΟΝ ρᾶ58, ἢ} ]6 {ποῖσ σοοπι- 
Ρδῃϊοῦβ Οἡ ἴΠ6 νν8}}58 σου]ά γκαὶ ἴδια 4ϑϑαϊ ]δηῖβ 
Ὑ ΤΠΕΙΣ 511 ρβίοησ8. 

28. Βείογε {δὲ 1ογά 1.6. Ὀεοῖοτο (δ6 
[θογηδοῖο, ΟΥἨΎ 1Π6 δῖ, δηὰδ ψἤΟγο [6 δἰϊὰγ 
ΔΆ, ἃ58 ἌΡΡΟΘΔΓΒ ΟΥ̓ ΤΕΙΒΕ 26. (ΟΟΟΙΊΡ. ΥΕΙΒΘ 1, 
Δηά ΧΙ, 11, Ὠοΐθ. 

απ ἀεά εουπσεὶ.] Ιταρὶγίης τὲ [6 Ηἰςξἢ- 
Ῥυίοδί ννὰϑ ἴβοσε ὅ6ε γεῦβα 27, πὰ ἱ. σἱ,, ῃοῖς. 

25. 41} ἐδειε ἄγεαυ {δὲ “«υογά.}] Οὐοπιρ. 
ΤΟΙΒΟ 17. ΤΠ οἶδιι56 15 δά ἀδαὰ οσὸ ἴο σῇϑδκο ιἱ 
οἶεαγ (δῖ 81} [656 18,οοο ψεσὸ βρμίηρ πιθη, 
Ρασὶ οὗ ἴδε Δγιηγ, ἢοΐ υπδττηθαὰ ΠΑ ὈἰΔηῖβ οὗ 
Ὠεϊ ΒΒ θουτίηρ ὙΠ ]]ρ68. 

26. {δε αἱ] ἐδὲ εὐῥάγεη ΟἹ Ἱεγαεὶ, απά αἱΪ 
δε ῥεορίε, 5 ..1 ὙὍΠῈ ῥεοῤίεο ἴεσὸ πλυβῖ πιθᾶη 
411 ἴῃ6 υπδττηεά--- 411 νἢο, ἴῸΓ Βαΐονοσ σδυο, 
ὍΣΟ ποῖ πο υὐδά δος (ἢ6 πιο ννβο τον 
[6 βϑιυνογά. ὙἼθδ 54] υ1ὯΥ εἴἴεςξ οὗ ἴλε ἔνο 



ν. 27---29.} 

ἃπηὰ ψερῖ, ἀπά δὲ πεῖς Ὀεΐογε τῃς 
[ἈΡ,. δηὰ ἐλβιεὰ {πᾶ ἀδγ τη] ἐνεη, 
δηά οβεγεὰ Ὀυγηΐ οεγιηρβ δά ρεᾶος 
οἤετγίηρβ θείογε της ΙΚΟΚ Ὁ. 

27 Δηά τῆς ἙΠηάτεη οὗ ἴβγδεὶ ε- 
αυϊγεά οὗ τπεὲ ΙΝοκ᾿, ((ογ τῆς δγκ οὗ 
ἴῃε6 σονεπδηΐ οὗ (ὐσοά τὐσς ἴδετε ἰῃ 
ἴμοβα ἀδγυϑ8, 

28 Απά ΡΒίπεδαβ, τῆς 8οῃ οὗ 

ἀλγβ8 οὗ ἀείεαλξ τῦαϑ ον ἀρρασζεηῖ, ἰῇ ἴδ6 
δυπιῦ]ε, ἀοςῖ]6, δηά ἀσενουξ ἀστγθδηουτσ οὗ ἴδ 6 
ῬεΟρΪο. 

"πε ἀπε] ουεη.} ὙὍὙΠῸῈ τεσυΐϊαγ ὈπὶῈ ἴοὺ τ 
οηάϊης ἃ ἔδϑϊ διηοηρ ἴἢς Ηοῦγον5, 85 ἀπ ον 
[ες Μαποιηθάδηβ ἴο [18 ἀδύ, νγαϑ βυῃβεῖ. 
(ΟΡ. 1 ϑ84πὶ. χίν. 24: 2 ϑϑϊη. ἱ, 12, ἄζς. 
δυςἢ Ὠδίοηδὶ ξλϑίβ ἀγὲ οδ᾽ δὰ ΟΥ̓ ἴῃς ἈδΌὈ18 
3 ,μσ ΟΥ 18. εοησγεραλίοη, ἀμ Μετὰ δη]οϊηεά, 
(ΠΟΥ [6] υ5, θη ΠΟΥ τόσ δἢ!ςϊοὰ Ὁγ (ἘΠ ΕΙΓ 
ΘΠΘΙΏΪ65 ἴῃ ἃ βίθρε, ΌΥ ἴπ6 βυνοσά, ΌΥ͂ ΡεβΈ ]Θηοο, 
Βυγίξι! Ὀεαβίβ, Ἰοσυπῖβ, ἴῃς σδίογρι δ, π11}- 
ἄενν, Ὀ]αβίίηρ, Δθογιοη8, ἀϊβθαϑθβ, ΒΟ} ΤΥ, ΟΣ 
ἀτουραῖ (μενν]5, " Οτὶς. ΗςὈ. 11. 571). 

οὔεγεά δωγπὶ οὔεγίηρ: ἀπά ῥεαεε οὔεγὶηρ:. 
Οοιρ. χχὶ. 4; 2 ϑδηι. υΥἱ. 17; Νυπι. υἱῖ. 87, 
88. ΤΟ θυτηῖ οβεσίηρβ τρῃϊ οἵ ὃς εδἴθῃ, 
Ὀυῖ γγοσὸ βοϊοσδιυϑί8, 1Ἁ,ονϊ, 1. 9; 1ἴ ννᾶ8 ὨδΟ65- 
ΒΆΤΥ ἰπογεῖοσε, οἢ διιοῖ οσοδβίοη8 ἴο ΟΠῈΣ 
Ρεδοα ΟἸΘΣΙ ΠΡ 85 ννε ]], ἴο ΒΌΡΡΙΥ πηραΐ ἴοσ (Π6 
Ρθορὶθ. Βυτηΐ οἴεσίπρβ γεσὸ οἴεγεα δἵ (Ἐς 
ἄοοσ οὗ [μ6 ἰδθογηδοῖς... Ὀεΐοσο (πο [οτά, 
εν. 1. 3. ΕοΥ ἴδε ἰᾶὰνν οὗ ρεᾶςε οβεσίηρβ, 566 
1,ἐντῖ. 11}, 

47. Ἐπρφωϊγεοά Γ᾽ 1δὲ 1,ογ7 ὙὍὌΠ6 ΡῆγαθῈ 
ἴῃ [86 Ηδεῦτενν 18 ἘΧΔΟΕΪ τπς 8δπὶς 858 [μδῖ 
τοηάογοὰ αὐἐεά εομη οὶ ΟἹ ἐδὲ Ζογά,, ἰὰ γεῦβα 23. 
866 ποῖδ ἴδογο, 

δε αγῇὰ οὗ 1δεὲ εουεπαπῖ 07 Οοά «υας ἐδεγε ἐπ 
ἐδοιο ἀαγ..)}] ΤῊ 5 Ἔχρίδηδίίοη δίοῃθ 86 618 ἴο 
τρᾶκο ἰξ αυϊΐε οογίδιη μαΐ ΜΒεέδεὶ, ποῖ 2ῤὲ 
βοιφὁ οΥΓἹ Οοά, ντὰ8 παιηθα ἴῃ [6 ργθοθάϊης 
γΕΙ͂ΒΟ ; θοοδι86 ἴΠ6 βίδίεσηθηϊ [παὶ ΠΟΥ δαὰ 
ΒουΘ ὑρ ἴο ἴδ6 δος 97), Οοά ἴο Θῃ4υγὸ οὗ [86 
Ι,οτὰ οου!ά τοαυϊγε πὸ ϑ0ς ἢ ὀχρδηδίοη. Βυΐ 
[η6 πἰδίοπιθηξ (μαὶ (ΠΟΥ ψνεηΐ ἴο Βεῖδεὶ ἴο 
ἀν μπὰς οἔ τὰς 1,οτά ἀοε8 θεὰ [Π6 Ἵχρί δηδίοσυΥ 
δααϊ!θοη (δαϊ δἵ (Πα Ὀπις ἴ ἀγκ οὗ [Π6 οονθ- 
Ὠδηΐ νν28 ἴδοσα. 

28. ῥῥίπεδαν, ἐδὲ “οπ 977 Εἰεακαν, δ. Α 
τοδὶ ἱπηροστίδηξ ςἼδγοποϊορίοαὶ ϑίδιοιηθηξ, 
(Βουρ Ἰηϊγοάυςοα αυϊϊε, 45 [ἃ ψεγε, δεςὶ- 
ἀθηίδιῖγ. [Ιἴ πιακοβ 1 Ὀσόῦδῦϊς (μα (Π 686 
ενεηΐβ οσουστεα νυν θη ὈΕΏΓΥ γοάσβ οὗ [86 
ἀδαῖμ οὗ ]οβῆυα. Βιυϊῖ χίχ. 12 δβονβ 5 [6 υ8 
ΔΙΓΕΔΑΥ͂ ἴῃ ἴῃς δεῖς ροββεϑϑίοῃ οὗ ἴδε [εθὰ- 
δἰῖεβει Ηδξηςθ ἴῃς ΘΑΓΙΥ ἀαίς οἵ [ἢ ονθηΐβ 
τεϊδῖοα ἴῃ οἷ. σ 15 σοῃῆιτηθά, 

00 685. ΧΧ, 

ΕἸελζασ, τς δὸπ οὗ Αδίοῃ, 8ἰοοὰ 
βείογε ἴτ ἴῃ τδοβα ἀδγ8,) βαγίπρ,, 582]]} 
Ι γεῖ ἀραὶῃ ρὸ ουξκ͵ςτο δαῖτϊε δρδίηβε 
τς σμΠ]άτγεηῃ οὗ Βεη)απλίη τὰν Ὀγοίθεσ, 
ΟΓ 8}4}} 1 ςεαδβεὶὺ Απά τῆε [ῸΒΡ 
8βαἰά, (Ὁ ὕρ; ἔογ ἴο πιοῖτον 1 ψ]]}} 
ἀεἸ]ῖνοῖ τπδηι ἱπίο τμίης Παηᾶ. 

29 Απὰ ἴϑβγδεὶ εεῖ ἰἰεῖβ ἱπ νγδὶζ 
τουπά αδουῖ (!᾽ρεδῇ. 

ὀεξογε 17 Οσ, δεῆογε Ηρ»ι, νυἱζ., Οοά. 
ἘΠΊΠΟΥ 56ῆϑ86 18 ἴῃ δοσοσάδηςα νυ τς ἰδη- 
ἔυδλρε οὗ δεσγίρίυσγε. ὅδ66, 6. 5., [,εΥὙἹῖ, χυ!!. 4, 
δὰ Εχοά. χχυῇ]. 30; ΠὨοαῖ, χὶὶ. 18. 

ξο-»ιογγοαὺ 1 «υἱ]]! ἐεἰδυεν ἐδορι. ΤὨΣ ἔνο 
ΤΟΙΤΏΘΥ Δηβυνεῦβ ΟἿΪΥ δά ἴπεπὶ 50 ὉΡ δραϊηκὲ 
Βεη)απιῃ ; πονν, ἔοσ ἴῃς ἤγβε ἴτης, ἴῃς ῥὑγο- 
ΤηΪβο 18 δά ἀθά, “ Το-τηοστον 1 νν}}} ἀοἰνον 
(πεῖ Ἰηἴο της μΒαηά." (ὐοπιρ. [ο5}. υἱῖϊ. 1. 

20. “4πώ4 Σεγαεὶ, 5.1] ὙΒΕΥ πον ἂοῖ νὴ 
ΤΏΟΤΕ ΒΟ] δηὰ σδυθοη δηὰ νυϊσδάοσι. Τ ΒΕ 
διγαΐδλρουι ἀδβοσι θὰ ἴῃ ἴμ6 ἕο] ]οννίηρ νοῦβοϑ 8 
ΘΧΔΟΊΪΥ 86 84Π16 45 [δῖ ὈΥ νυν ῖς [οβαυα ἴοο Κ 
ΑΙ. Α ὈοάΥγ οὗ 4554:]δηϊβ, Ὁ. ἃ [εἰσηοὰ Πιρηῖ 
δηὰ τείσεδλί, οητοοα [Π6 ἌΙΤΩΥ οὗ [ῆς δεβίοροα 
ἴο Ρυτβὺς {ποτὰ οηά (86 5μεϊῖοσ οὗ ἴ8ὸ 
νν4}15. Αποῖμοσ θοάγ, νοὶ ΔΥ̓ ἴῃ ἀπιδυ δῇ, 
ἴδε ΓΤυβποα ἱπῖο (6 ΟἸὙ, ρυῖ 41} ψβοσὰ 
ΠΟΥ ἔουηά ἴμετε ἴο ἴδε βυοσά, δηὰ ἋῺ8Βθῃ, 
δοζοσγάϊηρς ἴο 4 ργεοοῃοεσίθα εἰρηαὶ, δεῖ τ 
ΟἿ ου ἤτγο, [δ βπιοκε οὗ νος δηπουπορὰ 
ἴο ἴε Ι5γδοὶξθ Ἄττην, δηά αἰϑο γενεαὶ οὰ ἴο ἴῃς 
Βεη͵αηηϊῖεβ, [αὶ (86 ΟἿ νγὰβ ἴδακθῆ. ΤῊ 
νν 5 [86 5:5] ἴο ἴδε τεϊγεδίηρ [5γδε} 68 “"ἴο 
ἴυγη δρδίη " Ὁροη ΠΟΙΓ ἀϑίοηιδηθα ΡΌΓΒΊΘΓΒ, 
γ 80, ἴῃ (πεῖν ἴυχῃ, ἴοοκ ἴο Βίρδι “ απο 186 
ΨΥ οὗ [πε ν»] ἀοσΏ655,᾿ ἡ. ς. [Π 6 νά ΘΓ 658 [μδὲ 
οχίοπαεά ἔγοπι [τς ῆο ἴο (6 {1115 οἕὐ Βεῖβοὶ 

ΟΒἾ.. ΧΥ͂Ι. 1), ῬΓΟΌΔΟΙΥ πορίηρς ἴο ογοββ ἴδε 
ογάδη. (οηρασο 2 ϑᾶτῃ. χυ. 23; ΧχυἹἹ. 22; 2 Κὶ., 

ΧΧΥ. 1-.5; Ιοὺ, Χχχῖχ, 5. ὍπῈ6 [5γδ6}1{65, ἢονν- 
ΘΥΟΥ, Ρυτγϑυ δα {Πετὰ ο] βου, ἀηπὰ ἴπε ΒΘη) δηλ} 68 
“ ουΐἱ οὗ ἴδε οἰ 65 (νεγβε 15) (τἰεά ἴο ἴδλκε 
τοῖυρο ἴῃ [Π6ΙΓ οἰἴἶ65; ὰϊ (6 [5Γ46}1165 0]- 
Ἰονίης ἴπεῖὶ ἀεδίσογεα {πεηη, οχιοστηϊηδίοα 
{π6 ΡορυϊδίίοΣ, δηά Ὀυγηΐ {πεὶγ οἰἰ68 (νυ γβα5 
42,48). ὙΒεγο ΕΕ]] ἴῃ (18 ΨΜΑΥ 18,000 τηξῃ οὗ 
Βεη)ατηΐη ; σοοο σῇοσε γγεσα Κι] δὰ ἰὴ [Β6 ρυγ- 
διυϊξ ἴῃ ἴῃς ἰρῆνναγβ, δηὰ με 2οοο τηοσο, 
ὙΠῸ Πδὰ πιδηδρσβά ἴο μεῖ 458 ἔασ 845 Οἱάοπι, δῇ 
ὈΠΚΠΟΜΏ ΟἿ, ΔΡΡΑΓΘΏΓΥ Ὀεΐννοοη Οἰδοαὶ 
δηὰ Αἰπηπιοη. ΟἿΪΥ όοο βιιςοοοάσά ἰῃ οσου- 
ΡΥ πα ἴῃς τοοῖκ Εἰπιπιοη, νυ οὶ 86οπ8 ἴο 

γα Ὀδθη ᾿πδοσθββδθϊὶα ἴο δη αἰϊδοκίηρ ἔοτοδβ 
(σεγβο 47). Ὑ6 5γδο ἴε5, ̓ πογεΐοτο, ΡΟ ΔΟΪΥ 
ἰεδνίηρ ἃ βυῆοϊοηξ ἔοτοθ ἴο νναῖοδ ἴδε τεξι- 
ἔθε8 δ Εἰπιίοη, τεϊυγηθα ἴο (ἢ6 οἰτ[68 οὗ 
Βεη͵ατηΐη, ρυΐ ἴο ἀθδίδ ἜΥΟΥΥ τοτηαϊηἰηρ ἰη- 
δ Ὀοϊαπί, πιθη, ννοσηδη, δηὰ σι] άγοη, ἀδϑιγογοὰ 
[86 οαἴο, δηά δυγηΐ 411 [Π6 τεπιδίηίηρ οἰτ168, 
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Ἷ Ηεὺ. 20 
“πῶ ο7 
Ἴἀε Ξεοῤίε 
«υσεπί αὶ 
ΩΣ: αἱ, ἂς. 

ΟΣ 
Βειἠ.εἰ. 

20 Απά τε ςδι] άγεη οὗ ἴβγδεὶ σσεπὶ 
ὉΡ ρδηϑῖ τῆς Τμ]άγεη οὗ Βεη)δπη 
ου ἴδε τηϊγὰ ἄδγ, ἀπά ρυῖ {Παηηδεῖν 68 
ἴῃ ΔΙΓΑΥ ἀρλίπδε (ΣΙ ρεδῇ, 28 δῖ οἵδε 
{{Π|ε8. 

21 Απά τΠ6 ΤμΠ]άγεμ οὗ Βεπ)͵]δπιῖη 
ψεπῖ οὐἱδ ἀρλίηδι (Π6 ρβορίε, σηδ 
γε ἀγάνγῃ ΑΥΝΑΥ ἔτοιῃ [ἢ οἰ ; δηά 
{ΠῸΥ θερᾶπ το 5ηλτε οὗ τῇς ρδορὶε, 
απά Κ᾿}, 485 δῖ οἵμεγ {π|68. ἰῃ τῆς 
ἢΙρΉνναγϑβ, οὗ νος ἢ οης ροαίῃ ὃρ 'το 
[πε Ποιιβε οὗ (ὐοά, δηά τῆς οἴδεγ ἴο 
Οἰδεδὴ ἴῃ τὰς βε]ά, ἀδους τὶν πιεῃ 
οἔὗ [5γδεὶ. 

22 Απά τε ΤΠ] άγεη οὐ Βεπ)δπιίῃ 
8414, ΤΉΘΥ ὅγε 8ηιϊτεη ἄοννη Ὀεΐογε 
1.18. ἃ3 δῖ ἴῃς ἢτγβι.0 Βιυῖ [6 σμ]άγεῃ 
οὗ ἰβγδεὶ βαϊά, [,εἴ 8 ἤεε, δῃὰ ἄἀγανν 
1Πποπὶ ἔγοπι (6 ΟΕ τητοὸ τΠ6 Πίρἢ- 
ΥνΆΥ3- 

ΦΌῦ ΘΕ 5. ΧΧ, [ν. 3ο--- 27. 

(6 ]Ιετβ ἰῃ νγαῖς οὐ ἴβγδεὶ σδπιὲ ἔόγιἢ 
ουξκ οὗὨ τμεῖὶγ ρίδςεβ, εύόη οὐΐ οἵ {δε 
τιελάύονβ οὗ ΟἹ Ρεδῇ. 

24 Απά τπεγα οᾶπιε ἀραίηβὲ ΟἹ δεδῇ 
ἴδῃ τπουδαηά σἤοβεη πιεὲπ ουΐ οἔὨ 4]] 
Ιϑγδεὶ, δηά τῆς δαῖτα νγᾶβ βοζὲ : δυΐ 
{ΠΕ Κηονν ποῖ (Πᾶῖ εν}] τοῖς ΠΕΔΓ 
ΤΠ 6ηι. 

ἧς Απά τὲ ΓῸΚΡ 8πιοῖς Βεη- 
Ἰλυιῖη δείοτε ἴβϑγδεὶ : δηά τὰς Ἵμ]άγεη 
οὗ ἰβγδὲὶ ἀεβιγογεά οἵ τε Βεπ)δτε8 
(παῖ ἋΔΥ ἔννεπῖῦγ δηὰ ἢἤνε τποικαπὰ 
Δηὰ δλη πρε βο πλεη : 411 {πεϑ6 ἄγεν 
16 βννοτγά. 

46 ὅο τδε «οδι]άγτεη οὗ Βεπ͵δηγη 
ΒΔ. [δῖ {ΠΟΥ ννεγα β8πιϊτίθη : ἔογ τῆς 
τλθη οὗ Ιβγδοὶ ρᾶνε ρίδος ἴο ἴῆε Βεη- 
᾿Ηρβυνβη, θεοδιι86 ἴΠΕΥ ττυβῖοά τηῖο τῃς 
6 Γβ πη νγαῖτ ννῃῖοἢ ΠΟΥ Πδὰ 8εῖ θεϑάς 
ΟἸθεδῃ. 

23 Δπά 411] {πε πε οὗ [βγδδὶ γοβα 
ὉΡ ουκἭκ οὗἁὨ τἢεὶγ ρίδοθ, δηὰ ρὲ {πεπὶ- 
ϑαῖνεβ ἴῃ ἈΙΓΓΑΥ ἂὲ ΒΔ] -ἰπιᾶγ: δηὰ 

7 Απά εἰε ]ἴεγβ ἴῃ νγαῖξ μδϑίεά, "Οτ, μεαάὲ 
ἀπά τυβῃεά ἀροὸπ (ἴδεδῃ; δπὰ τῇς εουηά νειὰ 
᾿ἰετβ ἴῃ νναῖτ 'άγενν ἐἐεηισείυες ΔΙΟΊΡ,, ἰσαπιρει. 

Αδουΐ ττοο πιοτὸ Βοη απο “ (δὶ ἄγονν [86 
δινογα," πηυϑὲ μᾶνὸ ἔθη ἴῃ [8656 Ορογδ ]Οἢ 5 
δηά ἴῃ ἴπ6 δαῖτ ]εβ οὗ ἴ6 ἴννο ἤγϑδϊ ἀδγϑ, ἴο 
τλλῖτο ὉΡ [6 ψΒο0]6 26,700 τηοη!οηρά αἵ γοῦϑ 
15. ϑυςἢ 15 {Π6 βυῤδϑίδηςος οὗ ἴδε ο] ον 
ὨΔΙΤΑΓνΟ, ΒΊΟΝ 15 γαῖμου ἰηνοϊνεα ἴῃ ραγίϑ. 

81. 70 ἐδὲ δοιμε ΟΥΓἹ Οοά.] Ιῖ 8μουϊά δθε, 
δεγοηά 411] φυεσϑίίοη, “ἴο ΒΟΓΒΟ]," 85 ἰὴ [6 
Τηλιρίη. 

Οἰδεαῦ ἐπ ἐδὲ διὰ] ῬτΟΌΔΟΪ, (Π6 538Π1|6 85 
Οεδα ([ο8}3. χχὶ. 17), ἴμ6 ἔννο ἔοσπιβ δείηρ 
ὨΘΑΤΙΥ :ἀοη οὶ (σοΟπΊραγε υοσβ68 τὸ δηά 11 οὗ 
[815 Ἑσμαρίοσ, γεγο Οἰδεαρ 15 ἰη ἴς ΗἩεῦγεν 
Οεὗα). Οἰδοδὰ οὗ ϑ8ιὶ] οδηηοΐῖ 6 πιθδηΐ: ἴοσ 
ἰϊ βθετηϑ δυϑιγά ἴο (δἱκ οὗ πηθ σοΐῃρ 3,» 
Οἱδεαῦ ἴο ἃ ρίαςς ψνβογε ἔπε σο ἀγὸ ἴνὸ γοδάϑ, 
οὔς ἰεδάϊηρ ἐο Οἰδεαῤ απὰ ἴπὸ οἴδεγ ἴο Βείδεὶ. 
ΤΗΘ νοσάβ ἐπ ἐφ Μεί4 βθθῖὴ «4150 ἴο ροϊηΐ 
Οἰεασὶγ ἴο ἃ ἀἰῆογοηι Οἰθθαμ, [{ 15 ἃ βίσοῃρ 
ςοηῇττηδζίοη οὗ [15 οὐνίουβ ἰηξεγοηςς [δαὶ 
(δε ρῥγοβοηΐ τοδά, ψνῃὶς ᾿ἰοδλάβ που νναγὰ 
ἔγοτῃ Θγυβαίθπι, ὈΓΔΏΘΙΟ5 ΟΥ̓ δδουΐ ἃ σοϊὶο 
θεγοπά Τυ]εῖ]-Ὁἰ- ΕὉ (ὦ. 4. ΟἸθ64}) ἱηΐο ἴννο 
τοδάβ, οὗ ψἰς οης ἰεδά8 ἴο Βεϊη (Βεῖδε]), 
δηὰ ἴπ6 οἴμεγ ἴο [ερ4 (Οεδα). (ὅ8εε ' Ὠἱϊςῖ. 
οὗ [6 ΒΙΌ]6,᾽ ΟἸΒΕΛΗ.) 

88. 8αα -Ἰαπαγ.] ΟἿΪΥ τηοηθοηρά Βοσα. 
1 ἴοοῖκ [5 πο ἔγοπιὶ β8οπὶῈ ραὶπη- γος (πδξ 
τὸν ἴΒογα, ρουμρ5 ἴδε 84π|6 8ἃ8 ἴΠ6 “" ραϊτη- 
ἴγοο οὗ οδοτγαδῖῆ, θοΐννοοη Ἀδιηδὴ δηὰ Βεῖδοὶ " 
(]υάς. ἱν. 9), ἴλε εχδοῖ Ἰοςδι Υ ἤεγα ἰπαϊ- 
οδῖεά, βίηοα “ἴὴ6 ΒΙσθννΑΥ," τποητοηρά γεσδα 

41, δίοηρ δῖοι ἴδ6 5γθ} ε5 οηϊςοὰ (δας 
Βοηϊασηϊεβ το Ρυζϑυς {Π6ηὶ, ἰδ 5 βίγαι σι ἴὸ 
Ἀατηδῖ, νυ οἢ ἸΑΥ ΟἾΪΥ ἃ πιῖὶε Ὀεγοηὰ ἴῃς 
Ροϊπῖ ψοσε ἴδ6 ἔνο ΜΑΥΒ Ὀγάηοῖ ο. Α 
Ροϊηξ εὐοσ 80 1{0||6 ποσί οὗ Βδιθδῃ του Ἱὰ δὲ 
“ Βεΐννοθη Β διηδῃ δηὰ Βεῖμο]." 

δε »ιεαάοαυ: 077 Οἰδεα δ Ὑ8ὸ νοτσγὰ τοῆ- 
ἀεγοά »"εαάοευ (9) 8 ΟὨΪΥ ἔουπά ΒετΓα. 
Ασςςογαϊΐηρ ἴο 18 ΕἸΥΠΊΟΪΟΣΎ, ἴξ οὐρῆῖ ἴο πηεδῃ 
ἃ δαγε ορεη ῥίαεε, ΓΆΙΟΝ 18 Ραγ ΟΟΪΑΥΪΥ υη- 
8: 1Δ0]ς ἴο σ᾽ δῇ διηδιιϑῆ. Βιυιῖ ὈΥ̓ ἃ σῆδηφε ἰῃ 
[16 νονγεὶ-ροϊηῖβ, που ΔΩΥ Αἰϊογδοη ἴῃ 
[δος ᾿εζίογβ, 1 θεσοσηθ8 ἴδ6 σοιημηοη νοσγὰ [ῸΣ 
Ω εἐαυξέγῆ. 

34. 4564 ἐδεγε εαρις ασαὶηεὶ Οἰδεαῤ, 45". 
Τῆς πυμήθεῖβ πδὰ ποῖ ὕδθῃ 5ἰαϊθα Ὀείοσο. 
ΤῊΣ νΥΠΕΓ ΠΕΓῈ 56 ῈΠὶ8 ἴ0 80ΡΡΙῚ με οπιὶβ- 
βίοῃ. ΤὨῖβ ΨΥ οὗ δά ϊηρ ἔγεϑῃ ᾿Ἰηξοστηδίοη, 
δῖ: ὉΥ Ὀἷζ, 15 ὙΟΣῪ ᾿μαγβοϊαὶ, δηὰ ἱπίσοάυςεβ 
80Ιὴ6 ΟὐὈΒΟΌΓΣΙΥ ἰηΐο ἴδ ογάογ οἵ ἴπε Παστὰ- 
ὕνε. [τ 185 σευλαγΚαῦϊ ἤἢονν ΠΟΙΏΡΑΓΔΈΨΕΪΥ 
8714} ἃ ὨΛΤΊΌΕΓ (1ο,οοο) ψαΐῃ [86 ἀεςϊβινα 
γἱ ΟΣ. (πραγ γΌῦβα8 21, 25, Δηἀ ΓΒ. Υἱῖ. 
2-7. 

86. Σὸν (Ηεῦ. “δπὰ"}) δὲ νοῶ οὗ Τεγαοἱ 
ξαυε ρ}ίαεε, 4σ..1 Ἠξετε, δραῖϊη, 45 2 ἃ8 γεῦϑα 
46, ἴ!ε ννΣτιῖοσ ροθβ Ὀδοκ, δηά 5ῈΡΡΗ͂65 ἀεί: }ς 
ψ ποι 6 δά οπλοα ἴῃ ἔπε γϑῖ ἀσδυρῆξ οὗ 
ἴδε πατταῖνο. 

897. Κιωδεά ὙΤἸΒε 88πὶ6 νγογὰ 45 5. υβοὰ 
χ. 33, δηὰ {δεγε τεηάεγοὰ “ βεῖ ὕροη." 

ἄγεφ ἐδενισοίυε: αἰοηρ.] ὍἈῈ δάῖῦε ψογὰ 



ν. 248---.6.] 

δηὰ 58πιοῖε 411] (ἢ ον ἢ τῆς εἄάρα 
οὔ τῆς βυνογά. 

428 Νον ἴμεγε νγᾶ8 δη δρροϊπιθά 
ὑ»εσ. ἐδῖρῃ θεῦνεση {πε πιεη οὗ ἰβγδεὶ ἰδηά 

Φῦ ΟΒ5. ΧΧ. 

ὀσεὲς Ὀείοτε ἴπ6 τηθῃ οὗ ἴβϑγδοὶ υπῖο 
(Π6 ννΑῪ οὗ τΠ6 νν] ]άσγηαβ88 ; δυῖ {πε 
Ὀαῖεϊα ονογίοοίς τἋἢδπὶ; δηά τῆθηὶ 
ννὨϊοἢ ἐσηιό οὐδ οὗ τῆς οἰτ68 {Π6Ὺ 
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ἐπε. τῆς Ἰίεῖβ ἰῃ νγαῖξ, τῃαῖ τΠ6γ β8βουϊὰ ἀεβιγογεά ἴῃ τῃ6 τηϊάϑε οὗ τῃετι. 
τε. πιᾶκο ἃ ρτεδῖ ᾿[ἢλπιαὲ ἢ πιο 86Ὲ 42 1λις ΠΥ ἱποϊοβεά τῃς Βεη- 
κἰσναλῖσ. ρου οὗ {πε οἰ. ]Άπυῖῖεβ τουπὰ ἁδϑουῖ, σμά ςμιδϑεά 

39 Απά ψἤῆεῃ τε πιεῃ οὐ [βγϑοὶ τῆεπι, αϑπά ττοάς (μεπὶ ἄοννπ 'ν ἘὮ ' Οτ, ποπι 
τεῖγεά ἴῃ τῆς δαιῖςο, Βεηδηχίπ θερᾶη εᾶ8ε ἴονεσ ἂρδίηβὶ (ὐἰθεδὴ τονναγὰ (ἢ οἀσλ, ἃις. 

1 Ηεδ. σ ἴζο δε ἀπά [κ1}} οὗ τῆς πιεῆ οὐ ϑιυπτίβίηρ. ΤΉεΙονς 
τοκκάνώ, ἴ5ΓΔῈ] δθουζ τὨΪΓΟΥ ΡΕΙβοπΒ: (ὉΓ {Π|)᾿} 44 Απά {ἤετγε [6}] οὔ Βεπ)απιῖῃ ἀγα. 

ϑ81ἃ, δύγεὶγ {ΠῚ ἅγε 8πιτίεη ἀονγῃ 
δεΐογε 18. 28 ἐπ ἴῆε ἢγϑί δδίιε. 

40 Βυῖ ψῆεη τῆς ἢλπια ὑερδη 
ἴο Αγίϑβε ἃρ οὔυδ οὗ [με οἷν ν τῇ 
ἃ ΡἾΠΑΓ οὗ 5πιοκε, τῆς Βεη)δηλῖε8 
Ἰοοκεά Ὀεμίπά τπεπὶ, δηά, ὈθΠο]ά, 

Ὁ ΗΦΡ. “4 τῆς ἤδηηες οὗ {6 οἰΥ λϑοεπαθά ὑρ ἴο 
τολϑ. ἔφ εν“ 
ἐκνεῤίέρε, ΠΘΆΥΘΗ. 

41 Απάὰ ψῆξῃ τὴς τε οὗ [5γδε] 
τυτηεἀ ἀραίη, ἴῃς πιεῃ οὗ Βεη)δηχίη 
ΕΓ ΔπιλΖεοά : (ογ {ΠΕῈΥ ϑᾶνν τῃαϊ ον]] 

εἰρῃΐθεη τπουβαηά πΊοη; 411 [ἢ 686 
τυεγε πλθῃ οὗ νδ]οιγ. 

4ἀς ΔΑπά {ΠεῪ τυγηεά δηά ἢεά το- 
γναγὰ τῃ6 ὙΠ] εγη 658 ὑπο τΠα τοοῖς οὗ 
ΕἸπηιοη : ἀπά πεν ρἰεαηεά οὐ τπεπὶ 
ἵπ τε Πιρῆνναγβ ἥνε τῃουβαηά πε ; 
ἀπά ρυγϑιεά παγά δῆεγ [πεπὶ ὑπἴο 
ΟἸάοπι, ἀπά 8ἰενν γο τῃουβαηά τηεῃ 
οἵ [μεπὶ. 

46 8ο {δαὶ 411} το ἢ {6]] ταὶ ἀδῪ 
οὗ Βεη]απλίη ὑγεγε ΤΕ ἀπά ἤνε 

τ ΗΕ. ἵνγ72ϑ σοπΊα ἸροΩ ΤΠ 61). τπουβαηά τπδη τπαῖ ἀγενν (ῃς βννοτγά ; 
ἡρρμομε 42 Τμεγείογε ΤΠΕΥ τυτπεὰ ἐλεῖγ 411 [Π686 τύεγε πλεη οὗ νδίουγ. 

8ἃ8 18 υϑοὰ ἵν. ό, δΔηά ἴδετα τεηάεγοα “ ἀσγὰνν 
ζονναγβ .᾿ Ὀεζίεσ τεηάεγοὰ ἴῃ Ὀοῖ ραββϑαρθϑ 
“μρτοδὰ ((Ἀγ5ε]ζ, [πεπιβοὶνε8) οὐ τ." 

«υἱτδ δὲ εὐρε Γ᾽ ἐδε “«υογἀ.}] 866 ἀῦονε 1. 
8, ποῖσ. 

42. 7ῤὲ «υαν 97) δε ευἱάεγ"ε:..} 866 Ὠοῖς 
ΟἹ γΕΓΘ6 29. 

ἐδενι αὐδίορ εανι ομὲ 9 δὲ εἰ 2.72 ὙὌΠ6δ6 
ταυδὲέ Ὀ6 ἴῃ6 Βοηϊδηγοδ, ΠΟ ἃγὸ 650 
ἴῃ γΟΙδ6 15 45 Ὀοῖηρ ηυτηδεγεὰ “οιΐ οὗ [6 
εἰ68 2ό,οοο πηθη. Ηφδηρο, “ ἐπ ἐδὲ »ιδάπὲ 
97 1ρενρη" ταυϑῖ πιοδη ἐπ ἐδεὶγ οαὐπ εἰξῖφε, 
ψὨπεῦ, ἀου (1658, ΓΠΕΥ͂ βονεγαῖ ν ἤεὰ ἔογ 
τεῖΐυρςς, δυὲ (Πεὰ το Πηά βμεῖξεν νυἱ πίη ἐμοὶ 
νν4115, ἴοσ [86 πιο οὗ [5:46] ρυγϑιιε {Π6πὶ 
ΟἸοβεῖγ, ρυῖ ἴμοπὶ ἴο ἴδε ϑσογά, δηά δυγηῖ 
{δεῖ οἰε85 νἱῦϊ ἥτε (σεσθο 48). Αμδίδβοῖι, 
ΑἸομιδῖι, Βδπιδῖ, Αἰδγοῖμ, Οοῦα, Μιομπιδϑα, 
Αἱ, Βεῖβεὶ, Μίρτοη, ἄς., σου ]ὰ ῥγοῦδοὶνΥ ὃὈς 
[86 οἸ1658 πιορδηΐ, 81} ᾿ἰγίηρ εοαϑδὶ δηὰ ποσί οὗ 
Οἰδοαι. (οτήραγο ἴμ6 ἰ15ὶ οὗ Βοη͵δηγς ςοἸ168 
ΟἹ ΘΟΠΠΔΟΒΟΣΙθ᾽ 5 ΤΏΔΤΟΝ ἴο [ΘΓ 5816, 48 ἀ6- 
βογιυοὰ [54]. χ. 28-12. [{ ἰ5 ηοῖ υη|1Π|Κοὶγ {δῖ 
ἔτοτῃ (δ εἷγ γίηρ 80 τϊςκ, δηὰ δοίης ἱπηρογίδηϊ 
Ῥοβίβ, ἴβεὺ ννέγε Ἷδεὰ 24» Ὄχρείδεποε, ΤῊΕ 
ΟΙΤΙΕΒ, ΧΧΙ. 23. 

48. Τβε ἰδηριαρο δηὰ οἼοηϑίγυςοη οὗ 
1815 νεσβα 15 ροσίϊςδὶ; ἴὰ βεθῖβ ἴο Ὀδ Δῃ ὃἐχ- 
ΌδΔοϊ ΠῸΠπὶ ἃ δοηξ, δηὰ ἴο ἀδβοσιῦο, ἰὴ ἴδ6 
ἰδησυᾶσε οὗ ΡοςῖγΥ, ἴῃ βᾶπι|ὲ θνεηΐῖ νοι (Πα 
Ρτεσεαϊηρ νοσβο ἀδβοσι θεὰ ἰη (δὲ οὗὨ ὑγοβδ. 
"δ εχ“. ἩΗεῦ. γε: (Νυπι. χ, 33; Ῥα. 

λ 

χουν. 11). ὙΒῈ οχργοββίοη ἰῃ ἴδ6 Ηεῦγον ἰ5 
ΨΕΙΥ οὔϑουγθ, ὍΤμα ϑερίιαρίηϊ ἴδκεβ ἰξ 49 
ἴς Ὠδπιο οὗ ἃ ῥΐδοθ, 88 ἀοδϑβ [τπὸγ, Ῥοῖ- 
Βδρδ (δε ἰάδα ἰηϊεπάεά ἴο 6 σοηγογρά ἰ5, ἐπ 
δὲν γε ἐδεγ ἰγοάφ δέρε ὠπάφρ ζοοί, Υἱϑ., ἴῃ 
]5 οἴ{|65, ΒΙμεσ δ ἤδα ἔοσ σεβὲ τοπὶ δὶ8 
Ῥυγδβίεγβ. 

ἐγοάε ἐδενι ἐοαυπ.) Ὑπὸ ψοσγὰ 5 υϑοά οὗ 
(γοβαίης δηὰ (τεδάϊηρ ἴδε πε τεββ, [ογ΄ 1]. 
33} ΧΙΝ. 33. 

ἐοαυαγά ἐδὲ “μπγι εἶπ. ΟἹ ἴδε ᾿ς οΥ̓Η͂ΙΡΕς 
ἔτοτα Οἰδεδὰ ἴο Εἰτηπίοη δηὰ [6 ψ]] Σ 635 
οὗ Ϊείομο. 866 Ὠοΐθ οἡ γεῦβ6 42. 

456. 44] ἐδεν τωγπεά απά “4, 4(5".ς.1 ΒαΠοὰ 
ἴη (ΠΕΡ οηάδεανουῦ ἴο Ηπά 586] 6 Γ ἴῃ [Π6 
οἰε5, [ΠΟΥ Ρυγϑυοαά {ΠΟΙΡ οτἱσίηδὶ σουγβο ἴος 
τγαγὰ [6 ὙΠ] άοση655 δηὰ [ογάδη, δηὰ σδπηθ 
ἴο “ἴδε τοςκ οὗ Αἰτηπιοη." Α ν]]ᾶρο παπιοὰ 
Ἀωριριοη, τ παν ὦ [Π6 δυτηση οὗ ἃ σοηϊςδὶ 
σΒΑΙΚΥ 81}, “4 ἸΟῪ τόςκ, γίβϑίηρ ϑἴθοριυ," ἰ5 
ἔτον δὲ ΕΥ̓ Βοδ᾽Ώϑοη 43 511] ατθπες ΕἾ 
ξοσπλης ἃ τοιηάγκαῦ]α οὐ]εςῖ ἴῃ [6 Ἰδληάβοδρο, 
ψ]510]6 1 411] ἀϊγθσῖίοηβ. ΕΌΒΘΌΪ..8 4150 πηθῃ- 
(ἰοῃ8 11 48 ρριριοῖ, ἸΥΪΏΡ 1ς τα] 65 που οὗ 
7]δγυδβαίοτη. [{ [8 ἃ ἀϊογεηΐ ρἷδοο ἔγοπι Ε Ἰπι- 
ποὴ ἰῃ (ἢ6 βοι ἢ οὗ [υὐ δι (οβϑἢ. χν. 32), 
δηὰ ΕΑἰπιποη ἴῃ Ζεδυΐοη, Ϊοβῇ. χίχ' 13. 
Ἀϊπηπιοη 5 [ες Ηεῦγον ῸΓ ἃ ροιηετδηδῖο, 
δηὰ Βοῆσθ [οβερἢ 8 (815 ἴπΠ6 ραδοθ ΒΟΑ. 

Οἰάο»..7] Μεηξοηθά ἤόνβεσγε οἶδα, δυΐ ονὶ- 
ἀΟΠΕΥ οεἶοβε ἴο ΑἸΠΊπιοη. 

46. 8ὸ αἱ] ἐδαὶ χε} δαὶ αν, Φ..}1 ΤΙ 
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“5 ςἢ, δε. 
13. 

1 Ἠοῦ. 
τοας 
Τοω»άΐ. 

{ Ἡεῦ. 
“οενέ 
νην. 

ΤΌΏΟΒ5. 

47 “Βιι εχ μυπάγεά πιεη ταγηεὰ 
ἃπὰ βεὰ το {πε νυ ]]άεγπεβθ ὑπο ἐπε 
τος Εἰπιπιοη, δηά δροάς ἰῃ ἴῃς γος 
ΕἸ πηπλοη ἔουγ πιοπίῃ8. 

48 Απά τῆς πιεη οὗ ἴβϑγδεὶ τυτπεά 
ἀρδῖῃ ὑροη 16 ΤσὨ]άγεη οὐ Βεη]δηλίη, 
δηά 8ιιοῖα τῃεπὶ ψ} τς εἀρε οὗ (Πε 
ϑυνογά, ἃ5 ν6Ὲ}} τῆε τπθη οὐ δύευ 
οἰγ. 45 τῆς Ὀοαϑβϑῖ, δηὰ 11 (ἢ δῖ ἴσλπια 
ἴο παπά : [30 ἴπεὺ 8εῖ οῃ ἔγε 1] {πε 
οἰῖε5 ἐμαὶ ΓΈΠΟΥ σλπια ἴο. 

ΟΗΠΑΡΤῈΚΒΚ ΧΧΙ. 
: 72: 2εὁῤὲῥ: δετι αἱ] ἐλε ἀετοίαίίονε οὐ δ εν)ανεΐν. 
8 δ τἀ ἐεείγοίοε οΥΓ ϑαὀερ - ρα }ἰἦξν 
2γουϊάφ ἐδενε ον ἀιωμαάγεα τοίσες. τό 7λεν 
αάνίσε ἐδερε 19 τωρ 2γμπε ἐφ υἱγρὴπς Ἰλαΐ 
“αρμεε αἱ «λέολ. 

δὰ ὈεδΏ ΔΙΓΟΔΑΥῪ 5βἰδῖθαὰ ἴῃ σοῦϑα 35 (25,100). 
ΤὨς ἰπίεσνεηϊηρ γοσβῈ8 σῖγα 1.5 ἴἢ6 αἀεἰ1}}5 οὗ 
[86 1058 Οἡ [παῖ ἀΔΥ: 18,0οο, δοοο, ἃηἀ 2οοο ; 
ἴῃ 8}1} 2ς,οοο,. Βιυῖ 8258 ἴ!ς Βεηϊδηλεβ Ὠυ1- 
Ὀετεὰ 26,700 πηδη (γΈσβα 1 5), Δηά ὅοο εβοδροά 
ἴο ἴδε τοςκ οὗ Εἰπιτηοη, 1 18 εἶθασ ἴδ ᾿1οὸ 
ΓΘ πηδοοουηϊεοά ἔογ, ῬΑΓΕΥ ἔτοπι πΠῸ δοοουηΐ 
Ὀεΐηρ ἴδκοη οἵ ἴῃοβα ψἘο ξ6]} ἴῃ [6 Ὀ4{{168 οὗ 
[ες ὕνο ἢἤγβί ἀδυϑ, ῬῸΥ ἔτοιῃ ἴ6 186 οὗ 
ΤΟΙΠα Ὠυ ΟΙΒ, ΟΥ̓ ΠΠΤΌΙΩ ϑοῖὴθ ΟἾΒΕΣ ΟΔι186. 
ΤΒΕ πυπιῦοῖβ ρίνοη Ὀοΐα ΒοΓο δηά δὲ γοῦβο 315 
86 ΘΟΧΡΓΟΒΒΙΥ Γοσίτιςϊεἀ ἴο ἴο56 τγο ξ6]} οὨ 
ἐδαὶ (Ἰγά) 44}. 

41. δὲς δυπάγεά πι6η.} ΟΟτΆΡαΓΕ 1 881}. 
Χὶν. 2. 

20 {δὲ αυἱάεγπε..} Ἐλδίθεσ, “ἰοτσατσὰ ἐμ 9 
ΨΙΊάΟΣΙ988,᾽ 845 γοΓ86 45. 

48. “4.4 1δὲ »πεη 977 γαοὶ ἐωγηπεά αραὶη, 
Ὅ "7 Ἡανίηρς υἱίετ!γ ἀεβαογεά πὸ Βοη͵α- 
τη ΔΙΊΩΥ, Ἔχοερί [6 ὄοο πιῆ ΨηΟ ΈΓῈ 
δδιῖ ὉΡ ἴῃ Εἰπηπιοη, ἴδ6 15γδο 65 τεϊυγηοα 
τυγουσὰ [6 Βεοη)απλῖθ σου δηά ρουΐ ἴο 
ἀεδῖὰ 411 [6 τεσηδίηΐης πο! Δη18, ἀεπίσογεά 
ἴῃς οδίῖϊε, δηὰ δυγηΐ ἴδε οἰ[1685. [ἢ βδοσῖ, 
ΠΕΥ (τεαϊεὰ Βεηϊαυλη 48 ἀενοίοά ἴο υἱοῦ 
ἀεπαυςξοη, 88 [ογίσμο δὰ Ὀεθη (7 οϑβὲ. νἱ. 
17, 21), δηὰά ἴ!ε ψμοὶς ΟἸΡῈ νγᾶ8 411} δυῖ 
δεΐυ δ! ῦ ἐχεγραῖοα, Μὲ 566 ἴῃ ἴδς ρυηϊ5ῃ- 
τηθηξ ἰηΠϊςοῖοα [ἢ6 54Π|6 ἔΈΓΟΟΥ ΒΊΟΝ τηαγκοὰ 
θοῦ [86 οτῖπια δηά [πὲ 1, εὐἹε᾿ 5 πλοάς οὗ το - 
αυΐγίηρ, νεπρεδηςαε. ὙΒεβε ἴειτίε ἴγδηβαςο- 
ἘΟΏΒ 866 πὶ ἴο δᾶνθ τηδήθ ἃ ἄθθρ ἱπῃργεβϑίοη 
ὌΡροη [86 πηϊηά οἵὨ [5γδεὶ, βίηςε νγὲ βηά με πὶ 
τοίοσγεὰ ἴο ΟΥ̓ [πὸ ὑγορβεῖ ΗἩοϑεδ ϑβενεγαὶ 
οοηΐζυγίο5 δὅεσ (Η 8. ἰχ. 9; Χ. 9), ΨΒΕΓΟ, 
Βοννονοσ, ἰἴ 15 [6 σοηάυςξ οὗἉ ἴα ΒΘὨ Αγ 68 
τιδῖ 15 μβεϊά ὉΡ ἴο τεργοδδίϊοῃ. 

σηαρ. ΧΧΙ. 1. Ησά τ“«ὐονὴ ἐπ Μίπρερ, 
7 Αἱ [δὲ πιρεϊίηρ βροκεῆ οὗ, Χχ. 1, δε σ 

ΧΧ, ΧΧΙ. [ν. 41-τ-.. 
ΟΥΝ ιδεὲ περ οὐ [βγδεὶ μιδά 
ϑύγογη ἰη ΜΙΖρεῖ, βαγίπρ, ΓΤ εσε 

8Π4}} ποῖ ΔΗΥ οὗὨ τ.ι5 γίνε ἢἰ5 ἀδιρἢ το Γ 
ἀπο Βεη͵απιίη ἴο νυ ΐα. 

2 Απάὰ τὰ ρεορίες Ἴᾶπιεὲ ἴο ἴδε 
ἤουβε οὗ (ὐοά, 4ηα «δοάς τπεγὰ 111} 
ἐνεη Ὀείοσγε (σοά, δηὰ Πἴεὰ ἀρ τπεὶγ 
γοίςε5, Δηά χερί 80Γα ; 

4 Απὰ καϊ]ά, Ο ΙοκΡ (οά οἔ ἰΞγδεὶϊ, 
ΨῊΥ 15 118 σοπθ ἴο ρᾶ85 ἴῃ [5γδεὶ, 
τας τῆοτα 5ῆοιυ]ά θῈ ἴο ἀλὺ οπα {Π|ὃ6 
Ἰλοκίῃρ ἰῃ [83γδε] ἢ 

4 Απά [τ οἄπιὲ ἴο ρᾶ38 οἡ τς 
τλοστγονν., ἴΠδῖ τῆς Ρεορ]Ὲ τοβα δδγΪΥ. 
απὰ δι} τμεγε δὴ δἰϊαγ, ἀπά οἤετγεά 
δυγης οἴεγίηρβ δηπὰ ρεᾶςς οὔεγς- 
Ϊηρ8. 

(ὰς Βοη)αμ 695 δά τεΐυϑεα ἴο ἀοἰ νοῦ ταῦ 
16 συ τ ΟἸθοδί 65 (ΣΧ. 11). τ νγᾶ5, Ὧ0 
ἀουδί, δ ἴῃς βδασὴῆθ ἔμπης παῖ ΠΟΥ ἀενοίεά 
(δε οἰ68 οὗ Βεηϊατηη ἴο Ὀ6 ερέγεηι, ἃ ςυσχϑοὰ 
[ΐηρ. 

Ὡ. 70 1δὲ δοιμε 977 Οοά.} [ἴἴ βου] Ὅε, “ο 
ΒΟΘ186]." 866 Ὠοΐ68 ΟὮ ΧΧ, 18, 27, Δηά θεῖον 
ΕΟ ϑ6 19. 

δεζογε Οοά.} 866 ΧΧ. 126, 17. 

«υεῤὲ “ογε.}) ΗὉ., “ψορῖ ἃ τοδὶ Ν80}- 
ἐπα." Οὐοτρατε ΕΖΓΙΔ 111. 12, 11. Ὑ ΒΟΥ 8661 
ἴο δᾶνα Κορὶ ἃ ἔδϑι-ἀδὺ, βίπσε {πε ψερὶ θ6- 
ἔογε ἴδε 1ογὰ Ε}}} βυηϑεῖ, χχ. 26. 

8. Ζογά Οοά οΓ Ἰεγαεὶ, 45...) Τῆς ὕτο- 
ἴοϊά σοροθποη οὗ ἴ[Π6 ἤδπὶα οἵ ἰϑγδεὶ (ςοπηθ 
ἴο Ῥ4858 ἐπ πγαοὶ . . .. Ἰδοκίηρ ἐπ Ζεγασίν) ἰ5 
ΥΕΙΥ 50 ἸΚίηρ ἴῃ σοηηοχίοη ψΠᾺ ἴδε ἘΠῚ οὗ 
ἰρῤνία 85 Οοά 977 γαεὶ, 1ἴ ςοηϊδίῃβ ἃ ΥΕΙΥ͂ 
ὉγΟΪῈ ῥἱεδάϊηρ οὗ ἴ6 σονθηδηΐ, δηά τηε- 
ΤΊΟΓΙΑΙ οὗ ἴπ6 ὑγοϊηΐθδοβ Ὑ86 ΨΕΣῪ πᾶς οὗ 
[5:46], ἴοο, σοι ρτε βοηἀβ 4}} [Π6 ἴνγοϊνο {1068 ; 
νὰ οὐδ οὗ ἴμοπὶ δοιὰ ουἱ, ἴδ τειπηδηξ 
σου] ποῖ Ὀ6 Ι5γδεὶ. 

4. Βιυΐ ἐδέγε απ αἰναν, 45 6.1ὺ ΝΥ σδῃηοῖ 
δε οογίαϊη ψμεῖβοσ (6 Ὀγάζθη ΔΑΓ ννᾶβ5 αἱ 
Βεῖδεὶ δ 1818 ἘΠ Π]6, ΟΥ ΠΕΙΒΟΓ τ ΤῊΔΥ ηοΐ 
δαγο ὈδΘΏ ΟἰβονΠεγο, 6. σ., δ 580} 10} 
(86 ΔΌΘΓΏΔΟΪΟ ; 48 δὲ ἴΠ6 {ἰπ|6 οὗ ϑοϊοσηοῃ 5 
δοσδβϑίοῃ [86 τἀθόγηδοὶς δηὰ [6 ὈγάΖθη ΑἸ [ΔΓ 
ψεγε δ Οἰθθου, 116 [6 ὍΣ νγὰβ8 δ [εἐτὺ- 
βδίεπι (2 Ομ γοη. ἱ. 3, 4) 5). ΟἿ. Χχ. 27 ΟἿΪΥ͂ 
(6118 8 οὗ ἴῃ αὐτὶ, νι ουϊ παπιηρ [πο ταθοῖ- 
ὨΔ0]6 ΟΥ ἴῃς δἰΐασ. ϑοῖηθ, Ββονγενοῦ, [Βηκ {δα 
τς 4ἰἴδν Βεγὸ πιθημ}οηδα νγαβ8 σά δἰδίοπαί ἴο [Π6 
Ὀγάζθη δἰΐασ, 'ἰῃ σοῃϑοαιδηςε οὗ πὸ υπιυϑιια]ὶ 
ὨΌΠΊΒΕΓ οὗὨ 58.γῆςεβ οδιιϑεά ΟΥ̓ [6 ὑχγεέβϑεβοα 
οὗ ἴε ψνβοὶθ σοηστεραίοη (1 Καὶ ἵἢρ8 υἱ]. 64). 

ὀειγπί-οὔεγίηρε ἀπά ῥεαεε-οδεγὶης:.} 866 
Χχ, 26, δῃά ῃοῖο. 
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ς Απά τῆς οι] άγεη οὐ [βγβδεὶ δά, 
ἵν ο ἐς ἐλόγε ἀτιοηρ 81} τῃε τ7Ὁ|068 οὗ 
ἴβγδεὶ τπαὶ οάπὶςὲ ποῖ ᾧἃρ ἢ τς 
ςοηρτγερδίίοη ὑπο {πε Γοκοὶ ἔογ 
ἴεν πδὰά πιδάθ ἃ ρσγεδῖ οδῖῃ. Ἴοη- 
ςεγηϊηρ δῖπὶ ἴῃς οδηια ποῖ ὕρ ἴο ἴῃς 
ΒΡ ἴο ΜίΖρεῆ, βαγίηρ, Ης 5}4]]} 
ΒΌΓΕΪΥ θὲ ριι ἴο ἀεδῖῃ. 

6 Απά {με «δι ]άγεη οὗ ἴβγδεὶ τε- 
Ρεπῖεά τπεπὶ ἕογ Βεπ)͵δπιίη τπεῖγ Ὁτο- 
(δεῖ, δηά 8414, Τ οτε 15 ομς {ΠΡε οὐ 
ΟἹ ἤἴοπι βγαϑὶ τῃ 15 ἀδυ. 

7 Ηον 58}8]} ψψὲ ἀο ἔοσ ψυῖνεβ ἴογ 
1Π6πὶ τῆι τοπιδίῃ, βθοίηρ ψγὙὰ ἢδνα 
ΒΟΓΠ ὈΥ τε ΓῸΚῸ τπλὲ μα ψ}}} 
ποῖ ρίνε {πεπὶ οὗ οἱ ἀδιρῆϊοῦβ ἰοὸ 
τνϊνεϑὶ 

8  Απά {πεν 8αϊά, ᾽ς οπα ἐς: 
ἐδεγο οἵ ἴῃς ττῖδε8 οὐὗἉ [3γδὲ] [Πδὲ σδηϊε 
ποῖ ὺρ ἴο ΜίΖρεμ. το τε [οκοὶ 
Απά, Ὀ6ΠοΪά, {ποτε οάπὶς ποῆς ἴο 
ἴῃς Τσδπιρ ἔτοπι 4θεβ8}}- 16 λὰ ἴο {Πα 
556 ΠΊ]γ. 

9 ἔονγ τῆς ρεορὶς ψεγε πυπ- 

Ὀεγεά, δηά, θεμοϊά. 2ζεγε τοῖῦῦε ΠΟΠΘ 
οὗ τῆς ἱπμδθιϊαηῖβ οὐ [40 ε65}}-]]εδά 
ἴΠογα. 

Ιο Απά τῆς οσοπρτερδίίοπ 8επὶ 
{ΠΗ ΠοΓ γεῖνα τπουβϑαπά πιεη οὗ τῆς 
ναὶδηῖϊεϑδῖ, δηὰ Ἴοπιπηδηάεά {πεπὶ. 
ϑασῖπ; Οὐ πὰ 53π|ῖε {π6 ἱπηδο Δη18 
οὐ 74Ὀεβἢ-!]εδὰ στιὰ τῆς εἄρε οὗ 
τῆς ϑβννογά, ἢ τῆς ψνοπχθη δηά (ἢς 
σΒ]άτγεη. 

Ι1 Απά 118 ἐς τλ6 (πηρ τπαῖ γε 
8841} ἀο, ὄὙε 53}}8}1 υξίεγ! ἀεβίγου ὁ Νυσι. 3:. 
ἜΥΟΓΥ πιδῖθ, ἀπά δυο ψοπᾶῃ {παῖ Ὁ 
Τῆι ἰδίῃ Ὁ πιδη. ἘΜΈ 

12 Απᾶ {πῈῪ ἰουπά διηοηρ [δα ἐκε έν 
ἱπηδδίταηῖ8 οὐ. 40 εβῃ-ρ]εδὰ ἰουγ ἢ τ 
δΒυπαάτεά ἴγοιηπρ νἱγρίῃβ, ἴματ ἢιδὰ Ποῦ. 
Κπονῃ πὸ πᾶ ΒΥ ἰγίπρ Ὑγ ἢ ΔΠΥ ἕρκη 
πλᾶϊε : ἀηά {πε Ὀτουρης ἔπεπὶ ὑπο “π΄ 
τῆς σδρ ἴο δῇ) οῦ, ἢ ϊὶς ἢ ἐς ἴῃ τῆς 
ἰδλῃά οἵ (ἠὠδπδδῃ. 

123 Απά τε ΨψΠοΪε σοπρτγερδίίοη ες μεν, 
86ηἴ τοηῖ6 ἴἴο βρεᾶίς ἴο {π6 οἢἸ] ἄγε από ἡμαὰν 
οἵ Βεη]δπιῖη [δὲ τύόγέ ἴῃ [6 τος Κ οαἰλώ. 

δ. 4{πά4 τὲ εὐ άγεπ οΥΓἹ γαοὶ “αἱά, 49. 
Το ἰάθα βροπβ ἴο δᾶνὸ βίσυςκ (ποτὰ [παῖ ἢ 
ΔΏΥ ΟἿ οἵἁὨ [53γδοὶ μδά γεξυϑεά ἴο σοπὶθ ὕρ ἴο 
ΜιΖρο, δηά μιδὰ 30 [8] Θὴ ὑπάογ [6 οὐγδο, ἰΐ 
Τα χ ΟΡΘΏ ἃ ἀοοΥ ἔοσ βυρρ γίηρς ψῖνεβ ἴο ἴῃς 
Βεη)δηνε8. [{ 56 τὴ 5 οἷθαγ ἔτοπὶ νυ δῖ [Ο]]ονν8 
ἴῃ γΟΓβ68 6 δηὰ 7, ἴπδὲ 1 νυγδβ ἴῃ 6 σοι ρδ535: ἢ 
οὗ [6γδε6] ἔοσ {βεῖγ Ὀγοΐδεσ Βοηϊαπιῃ τυ δῖοι ἰοὰ 
Ἐποπὶ ἴο 45Κ ἴῃ υεγϑα 8 τυῤαΐ οπὲ ἐς ἔδέγε, ἄζς. 

8. Εογ [6 Α. ΝΜ. ἐδεγε εαρῖό ποθ, ἍΘ 
Βδιου ά τοδὰ “ΟΣ 9 δὰ οοχὰθ 2020," ΥἱΖ., 
ἴο ΜΙΖρον, ννβθη “186 σοηφτοραζίοῃ " “οἵ 8]} 
[Π6 ΠμΠ]άγεη οἵ [σγδεὶ " “"νυδβ ξαϊβεγεά [ορεῖμοσ 
88 ΟἿΘ Ιδη " (ΧΧ. 1). 

.αδεεδ- Οἐἰεα4.} 15 ΒΕΓΘ τηεη!οησά ἔοσ ἴδ6 
ἤγϑὶ ἔπιθ. [1ἰ 15 δβεγνναγὰβ του καῦϊς ἔῸγ 
545 ἀο]νοσγδηςς οὗ ἰΐ ἔτοπλ Νῃδϑὴ [Π 6 Απι- 
ΠιοΟηϊΐο, ἃ8 τοϊαϊο ἃ ἴῃ 1 84Π). χὶ., δηά ἔογ ἴδ 
Ρίουϑ σγδθϊζυας οὗἉ 15 ᾿ὩΠΑὈ!Π Δηῖ5 ἰη τοβουϊης 
πε Ὀοαΐε5 οὗ 840} δηὰ 18 βϑοηὴ5 ἥοτῃ Βοῖἢ- 
Βῆδη, δηά δυγγίηρ ἴΠεπὶ δ [αὐεϑὴ (1 ὅϑ81ι. 
ΧΧΧΙ. 11-13; 2 94Π|. ἰϊ. 5-7; ΧΧὶ, 12-14). 
ὙΠ Ὠδπι6 οὗ [4θεϑἢ βυσγνῖνεϑ ΟἹΪγ ἰη ἴπε ὟΝ Δα Ὺ 
Υδῦαδβ (Τιπηϊηρ ἀοννῃ ἴο [Π6 ὁοαϑὶ ὕὈδηκ οὗ 186 
Τοτγάδη), ἤθᾶσ ἴδ ποδὰ οὗ νοΐ ἃγὸ δἰτυδιοά 
ἴδε τυΐη8 ςα]]οὰ Εἀ- Πεῖγ (αδουΐ ἔνοὸ ΒουΓ5 
ἔτοπι 6] δηά δδουΐ ἔουγ ἔγοπι Βείἢ- 584), 
ΠΟΙ ἅτα ἰάεπηπεὰ Ὁ Ἀοδίηβοη στ [- 
θ65}}-ΟἸ]οδὰ, " Β. Ε.᾽ 11. 119. ΤΕ 5ἰζυδίίοη 
ἅξτοοϑ 1} ἴλ6 ἀεϑοτρύοη οὗ Ευξοῦῖυ5 δηά 
]ετοπια. 

9. ον δε εοῤίε «υεγε πιρηδεογεά, Φ9:.] 

ΤῊ8 Ὠυπδογίρ νγὰ8 ΡγΓΟΌΔΟΪ οτγάεγε ΠΟ 
ἔογ [6 Ἔχρῦθβϑϑ ρυγροβε οὗ δϑςεσίδιηίηρ 1 ΔΗΥ͂ 
Βαά ποροςῖϊοά [Π6 βυπιπιοηϑ. ϑοτῆς, ποννονοσ, 
(Ὠἰπκ [86 σοηβυβ δὰ ἴὰκο ρΐδοθ δἱ ΜίΖζροβ, 
Ὀεΐοσγε ΓΠΕΥ ψεηΐ ἴο Ὀ4[16. 

10. “454 δὲ εοηργεραίΐἑοη “91 12,000 »πΕΉ, 
ὠ 51 Α ἰδουκαπά ἔτοπι δος ἐγίθε; ἴοσ {ΠΕῪ 
[ο] οννθά [6 ργεοδάθηϊ οὗ Νιιπὶ. ΧΧΧΙ. ἜΧΑΟΙΪΥ. 
ῬΒΙ ΠΟ ἢΔ5, ννῖο δα ἴακοη δη δοῖϊνο ρατί δραϊηϑῖ 
[16 Μι|αάϊδηϊἝε5 (Νυτα. χχχὶ. 6), ννὰ5 βεσβδρβ 
[86 δυΐδογῦ οὗ (5 οουηδεὶ. ΨΚ ῦὲε πον {παῖ 
᾿ἰ8 26], ὑποιι σὰ στἰρδίθουβ, γὰ8 οὗ ἃ ἤσσος 
οδγαοῖογ (Νυμι. χχν. 7, 11). 

«υἱὲ ἐθε εἄρε 97) 1δε “αυογ4.} 866 ποῖδ ΟἹ 
Ϊ, 8. 

11. 7 «δα! ὠδεγὶν ἀεεῖγογ.1 ΜΌΓΟ ΟΧΔΟΙΪΥ, 
“Ὑο 888}]}] ἀονοῖθ ἴο ΟΤΟΣ ἀοκίσποίξοι." 
8εε. ποῖΐε οὔ χχί. 1, οἢ εϑεγερι. (ΔΟΙΏΡΑΓΟ 
Νυμι. χχχὶ. 17, 18. 

10. 10 δῤι]ο. ΜΝ ΈΒΟΥ 45 ἴμ6 υδυ4] οἷδος 
οὗ τηοοϊίης ἴοσ ἴΠ6 ἡΔΌ ΟΠ] 556 ὉΪΥ [ἢ 6 [5Γ86- 
1168 μδὰ πιονεὰ ἔγοτῃ Βεῖμοὶ (4 αἰδίδηος οὔ 
δϑουξ 1ο πι}165), ἀυτίης [6 ἐχρεάϊπίοη οὗ [6 
Ι22.οοο ἴο [|ἀνε5.ΟἸἸοδα. (οπιραᾶσο |οβὶι. 
ΧΙ], 1.10. 

«υδίοὐ ἐς ἐπ δε ἰαπά 97, Ὑαπααη.} Ἐ. ΚιπΊΓΝΙ 
Ῥχοίεβϑοϑ 85 ἱη δ} } ΠΥ ἴο Ἔχρίδίη [86 σδιιδ6 οὗ 
(15 δἰηχιυϊαγ ἀεϑδοτρίίοη οὗ 186 816 οὗ ἴῆ6 
νγ6}]-Κηόννη 5810} ; ὈὰΕ ροΥΠΔΡ9 ᾿ξ 15 ΤΊΟΓΕΙΥ͂ 
ιι5οἀ ἰῃ ςοηιγδαϊδεϊποϊίίοη ἴο Οἰϊεδὰ οὐ [86 
οαϑί οὗ ἰοσάδη. Οοιρ. [ο5}3. χχὶ. 2. 



ΦΌῦΌΟΒ5. ΧΧΙ. 

ἄῃ ἱπμεγίδπος ἰογ {πεπὶ ἴπλῖ ΡῈ 
εβεαρεά οὗ Βεπ͵]απίη, ἴπλὲ ἃ ἴδε 

222 [ν. 14--20. 

"Θ τ, ς Εἰπιπιοπ, δηά ἴο '011] ρεδοθδῦϊγ υπίο 
ἥναεε. [ςἋ{6Π]. 

14 Απά Βεη]απιίη ολπια ἀρδίη δῖ 
(δῖ της ; δηά [ΠΥ ρᾶνα ἴπεπὶ νγῖνεβ 
ΜΓ ἢ ἀΠῈῪ Πδὰά βανθὰ αἰΐνε οἵ τῆ8 
ψνοπλεη οὗ [λὈεβἢ- !]εδά : δηά γεῖ 80 
ἴΠΕΥ 5υθηςεά (Πεπὶ ποῖ. 

Ις Απά [δε ρδθορὶε τερεητεά τ επὶ 
ἴος Βεη)απιίη. δεσδιβε τῆλ τῇς ΓΟΒῸ 

δε ποῖ ἀεβίγογεά οιις οὗ [ϑγδεῖ. 
18 Ηονεῖς ννγὲ πιὰ ποῖ ρἷνα 

τπεπὶ ννῖνεβ οὔ οὐγ ἀδιρἤζεῖβ: ἔοσ 
τἢς οἸΠ]άγεη οὐ βγαθὶ ἤδλνε ϑννογῃ, 
βαγίηρ, (ὐυτβεὰ δὲ ἢς τῃδξ ρίνειῃ ἃ 
νυς το Βεπη͵]δηίη. 

19 ΤΒεη {μεν 8614, Β6μο ά, ἐἦεγε 
ἧς ἃ ἔεδδοῖ οὔ ἴτῆεΣ ΓῸΚῸ ἰπ ϑῃΠοἢ δά ππδάθ ἃ Ὀγοαοῇ ἴῃ ἴῃς {τἰῦ65 οὗ 

ἴϑγδεὶ. Ἰγελγν ἐπ 4 ῥίαες ΜΪΟΝ ἐς οη τμε Ὁ Το ον 
Ι6 4 ἼἽΓΠεη τς εἰάετβ οὗ ἴῆς σοη- πογίῃ 46 οἵ Βεῖἢ-εἰ, ἴοηῃ τῆ6 οαϑῖ ὠ γεᾶν. 

546 Ἰοῦ τῆε Βίρηνγαυ τῆδὲ ροεῖῃ ὑρ ἢ ον τος 
ἔτοπῃι Βεοιἢ-εἰ το ϑηεομειῃ, ἀπά οἡ τῆς τνπγέεός, 
βοι ἢ οὗ 1 ,εδοπδῇ. οὐ ῶς 

στεραῖίοη 8414, Ηονν 5}4]} ννεὲ ἀο ἴοσ 
ννίνε8. ἔογ τῆεπὶ [ἢδὲ Γεπλδίη, βθοῖηρ 
τ6 ννοπιεῃ ἅγε ἀεβιγογεά οἵ οὗ Βεη- 
Ἰαταιπ ὺ 

17 Απά {μὲγ 5414, 7εγε γιμεί ἐξ 

14. ,4πά4 γεὶ “ο ἐδὲγ “«ἰεοά ἐξενι ποῖ. 
Ἀςςοοσαάϊηρ ἴο [58 (τ δηβίδίίοη {πε βυδ)εςϊ 8 
«αυἱε!, ΟΥ̓ «υογπεπ. Βυῖ ἴῃ Νυπι. χὶ. 22, ν ΒΕΓῈ 
(1158 νγογά 5'ρῃ ῇῆθ5 10 «ὐἶοε, τὰ 15 υϑεὰ ᾿πηρεῦ- 
ΒΟΏΔΙΪΥ. Ιἴ ἰ8, ἰΒβεγεΐογο, Ὀεῖίεσ ἴο [;ΣΔΠ5]4ἴθ 
Βεῖα, “Βαϊ ῈΟΥ (ἴΠε [5γδε]168) ἀὲὰ ποΐ 
πὰ οηουρὶὴ 790. θὰ ΘΟΥΘῺ 80." 

16. θεὲ ἀῦουβ, γοσβὰὸὰ 6. ὙΤΝα ἱπηρυϊϑῖνα 
ΟΥΘηἴ4] σπαγαςῖοῦ 15 ΒΓΟΏΡΙΥ τλάγκεά ἴῃ ἴμ6 
νυ οἷς Πἰβίοσγ. Εοσ γεῤεημίεά ἔδενε, [6 τλοΥΘ 
οοττοςῖ [Γδηϑἰδίίοη ἰῃ ὈΟΓ γογβ65 5, “τιουϑὰ 
ΌΤΙ, ΟΥ, Ββδὰ δοιαρδβδίοι ΡΟ". ὙΟΥ86 18. 

17. Ὑγδηϑίαῖς “"Ἴὸ ἱμμοσίζδηοο ο7 189 
ΣΟΙ ἰδ ΒοΟπΐδιαΐπ 5, δὰ ἃ ἰσὶδθ 
Ἰωὰδὶ ποῖ ὯὍὉ0 ἀθπίτογθὰ οὐΐ ΟΥ 161890].᾽ 
ῬτΟΌΔΟΙΥ {πῸ φυσδίίοη μαὰ Ὀδθη ὑσγοροβεὰ ἔοσ 
ἀοθαῖο, ν δὶ 5βῃουὰ Ὀ6 ἄοηθ νὰ τἢ6 ἸΔηὰ οὗ 
{86 (ἷδε οὗ Βεοηϊαπιίη, ἀηἃ βοπὶθ ὑσγοροβεὰ ἴο 
σοηῇδβοαῖο τ. Βιυῖ ἴθ ἀδοϊβίοη νγᾶ8 ἴπ6 “"ἴοσ - 
ΤΙ ΟΥΎῪ οὗ [16 σχοπιηδηΐ Ὀοίοηρβ ἴο Βοη]απιίῃ, 
δηὰ ἴοσ Βοϑη)απηίη ἰΐ τυβὲ Ὀ6 5βοουγοά, οἴμοῖ- 
ννῖβ ἴΠογῈ Μ}1 Ὀ6 4 αἷδε ψὶρεά ουΐ, μος 
τηυκῖ ποῖ Ὀ6.᾿ 

18. Εὸν ἐῤὲ εὐἰάγεπ 9 Τεγαεὶ δαυε “«υογη,. 
ὦ ..}1 Οοπῖραγε 8541}᾽5 γαϑὴ οαῖϊ, 1: ὅ4π|. χἷν. 
14, 28, ἄζε., δηὰ ᾿ἰ5 Ὀγεᾶςἢ οὗ [86 οἵδ πιδάθ 
ἴο 186 ΟἰἸδοοηϊῖοϑ, 2 884π). χχὶ. 2. ΕῸΣ 6 
Εὺ}} οὗ ἃ ὑγοίκεῃ οδῖϊ, βεαὰ Εζεῖκ. χυϊ!. 15.520 : 
Εχοά, χχ. 7. 

19. Βεῤοϊά ἐῤέγε ἰς αὶ ζεα:: ο77 ἐδεὲ Ζιογά, 
ἀ9...] [΄οβερλιβ υηἀεγοίδηκϑβ [ἢ |5, 88 18 ἡδίυγαὶ, 
οὗἩ οης οὗ ἴδε ἴδγες ρτεδῖ [εὐν δι ἴθαϑίβ, απ 
Ἡδηρϑίθηθεγρ {ΠῚ Κ8 (ἢ ῬΆΒΘΟΥΟΥ 18 ΠΟΤΙΔΙΗΪΥ͂ 
τηραηί. να Κηονν ἕγοπῃ 1: ϑδπι. 1. 3, [μα ἴῃ 
[Π696 υηβ86 Έ{|6 4 Εἰπηθ8 το νοΐ υΡ ἴο 5810} 
ΟἿΪΥ Οὔςδ ἃ ΥγεΑγ ἰηϑσῖοδά οὗ [γῖςο ; νγα ΚΠΟῚΣ 
ἴοο [παῖ ΟὨΪΥ [6 πλδ]5 Κερῖ πε ἔδαβίβ, δηά 
{πογείοσγε ἴδ Υἱγρὶηβ οὗ 5810} νου ὰ παῖυΓΑ] 
Ὀ6 ἴΠ6 ΟἿΪΥ οὔδθ ὑτγεβοηΐ, δηὰ ἴπε ρυδ]ῖς 
[εβῦναὶ σουϊά ὃδ6 ἃ ΚΟΥ οσςδϑδίοη ἔοσ ΤΠΕΙΣ 

20 Ἵπεγείοτε τποῪ ςοπηπιληάεά 
τς οἰ] ἄγεθ οὗ Βεπ)δηιίη, βαυηρ, 

ἔοβῖῖνο ἀδῆσθϑ. [{ 18, Βονγενοσ, ροβϑίδς (δας 
ΒΟΠΊ6 ραγίϊου ]Γ ἔραδί ῥϑοῦ ]αΓ ἴο δῃ 0} 18 
ταθδηΐ, ἰκὸ (06 γεδυὶν βδοσίῆςε οὗ ᾿ δυνά 5 
ΆΤΟΝΪΥ ἴῃ ΒΕΓ μ πὶ Δ] υὐεά ἴο, 1: 84π|ι. χχ. 
29. 

«υδέερ ἐξ οπ ἐδο πογίδ “ἰάε, (5.7 ΤῊ Ϊ5 οχαςῖ 
ἀεϑοσ ρίοη οὗ ἴδε 5ιζυδίοη οἵ 581} 0} τ ΚῸ8 
[86 ἰαοπεβοδύοη οὗ ἢ σὰ ἴμ6 τηοάσγῃ 
δε] ύη (Κοδίηβοη, 11. 269) ςεγίαίη. Βυΐῖ (δε 
ΓΟΔΒΟΏ ἔῸΓ δυςοῖὶ δὴ οὌχδεῖ ἀθβοσ ρΡΟη οὐ 80 
ψ6}1-Κηονγῃ ἃ ρίδοθ 15 ηοῖ τηδηϊξοσί. Βεσίβθδι 
(ἈΡΡΑσγθ ΕΥ̓ πὶ Ἰυπς 6) ΓΙ Κ86 [ἴ τπλυδὲ μάνα 
Ὀδδη φὐάεα ὃγ [86 σοιαρ! εν οὗ [18 σμαρίοσ δἵ 
ἃ Ὦπηθ θη ΘΒ ]Ο ἢ νν88 ἀδϑοσίθα, δηά [15 5:16 
αἰπιοϑὲ ἔοσροϊίΐζθη. Ζεδοπαῦ πον Ζμόδαπ. 

40. Τρῥεγεζογε ἐδ εο»»παπάεά, 45 ς.1 ΤὮΏΘ56 
ψγογ5 δον [δαί [π6 βρθεςῖ οὗ [με οἰ ογβ ἴῃ 
ψοῖβο 1 διδὰ Ὀδθη ἱπίοιτυρίεά, νἱΖ. ὉΥ (δε 
ἱηϊογροϊδοη οὗ ἴμ6 ἀςβοτ ρῦοη οὗ ἴδε 5ἴε οὗ 
ΘΕΠΟΙ. ὙΠῸ οὐ ρίηδὶ σροοςῖ ννουϊὰ πᾶν τυ 
ἴ[πυ8: ΤΟΙ͂Ο 15 ἃ ἔεαϑί οὐ ἴδε 1, ογά ἴῃ ΘΠ] 0 ἢ 
γεαῦὶγ. Οο γε {δεγεΐοσε (δῖ 6 ἔδαδξ {{π|6) 
δηά [6 ἰῃ νναἱξ ἰῇ 1Π6 νἱρεγαγάβ, ἵζε. 

ἐπ δε οἱπεγαγάς, 7 ϑοιπῖθ ἰηΐοσ ἔτοπ] 
{π|8 πιθηθοη οὗ ἴδ6 υἱῃεγαγάβ [δὶ {18 ἔθαϑί 
νν838 αἵ ἴῃς {{π)ὸ οὗ ἴῃ νἱηΐαρο (σοιρ. ΙΧ. 17), 
δῃηά ῥὑγοῦδθὶ]γ ἴδ6 ἔεαϑὲ οὗ [ΔΕ Δ6]68. 

42. ἢ ε γειεγυεά ποῖ ἰο εαοῦ νιαη δὶς «υἱζ.}. 
Τῆς Ἰἰΐογαὶ νεγβίοη οὗ ἴδε ργεϑεηΐ ἰοχί 15 "2 
«υἱἐ] “αν σίυε ἐδένι 10 π΄, δεεαισο αὐὸ γεκειυεαῖ 
μοὶ οαοῦ φια δὲς «αὐἱῇὸδόΔ2ιπ δὲ «ὐαὐ Το τᾶκο 
56Ώ86, ἰἴ 5661Ὼ8 ἴμδὶ νὰ οὐρίις ἴο τεδά 72ε 
γεείυεά ποί, ΜΌΘΟΝ 18 1πΠ6 τοαάϊηρ οὗ ἴῃς 
Ῥεβοβίῖο. Ὑ86 σοηΐυβίοη οὗ ἴδε ἴεχῖ ἀρρθδσβ 
ἴο δαᾶνθ δγίβεῃ ἔγοτῃι ἴπ6 δρρὶ!οαϊίοη οἵ [Π6 
ΠΔ5Ο.] Π6 ῬὉΓΟΠΟΙΪη4] 50} ({μεπὶ) ἴο 186 
ἀδιυρογβ οὗ ΘΒ] Οἢ. 

ἐπ ἐδε «υαγ. ΜίΖ. ἀραῖϊηϑδὲ [40 65}:- ΟἹ θδὰ ; 
ἔοσ ἴβοῦθ ΈΥῈ ΟἿΪΥ 400 ψγοπίοη ἴοσ όοο Βοῆ- 
͵Απλ 68. 



βου, Ονιν-»-» 
“πε ἐπ 

Υ. 21---25. 

(ο «πὰ ]ἸῈὲ πῃ νναῖῖ 'ἱπ {δὲ νὶπο- 
γαγάϑ ; 

21 Απά ες, δηά, Ὀεμοϊά, 1 τῆς 
ἀλυρῃτειβ οὐ διῃιοῖ οοπα οὐ ἴο 
ἄἀδηςα ἰῃ ἄδηςεβ, ἴπ6η σοα γε οι 
οὗ τῆς νἱπαγαγάβ, Δηα σαϊοἢ γοιι Ἔν ΟΓΥ͂ 
ΤΔηὴ [8 ψἱῖξε οὗ πε ἀδυρηζετβ οὗ 
ΘΠΠΟΝ, ἀπά ρὸ ἴο τε ἰαπὰ οἵ Βεη- 
Ἰαπλίη. 

22 Απά ἰξ 5841] δε. ψβοη τδεῖγ 
ΓλῖΠοῦς οἵ {πεῖγ Ὀγεῖῆγεη σοπια πηῖο 
8 ἴο Ποπιρίαίπ, παῖ γα 1} 540 
απο τπδηι, ᾽Βε ἐλνουγδῦ]ε υπῖο {Πα πὰ 
ἴογ οὐὖυ βᾶκεβ: δεσᾶυβε νγχὲ γεβεγνεά 
ποῖ ἴο δδοῦ πηδη ἢ8 Ὑΐδ ἴῃ ἴἢς 
ΑΓ: [ὉΥ γε ἀϊά ποῖ ρίνε υπῖο 

ΤΌῦΏΟΒ 5. ΧΧΙ. 

(Π6πὶ δὲ τἢ}18 τἰπ|6. λα γε 5ῃου]ά Ὀὲ 
συγ. 

23 Απά τῆς ΤΠ] άγεη οὗ Βεη)απιίη 
αἀἰά 50, ἀπά τοοκ ἐΐεηε νγῖνεϑβ, δοσογάϊηρ 
ἴο 1Πεῖγ πυπῖθογ, οὗ τῃετὰ τῃδῖ ἀληοεά, 
γβοα ΠΕΥῪ σλυρῆϊ: ἀπά τῆν νεηΐ δηά 
γεϊυγηςἀ ὑπο {πεῖν ἱππεγίίδηςε, δηά 
γτερδιγεά τἢε ςἰτ|68. δηά ἀνεὶς ἰῃ τῆ δ η.. 

24 Απά τε οὨἸάγεη οὐ ἴϑγαδεὶ 
ἀεραγίθα τθπος δὲ {παῖ {ἰπι6, ἐν εῦ 
ΓΔ ἴο 8 {Π06ὲ δηά το ἢὶ5 ἔπη ]γ, 
δηὰ τῆεγ ννεπῖ οὔ ἔγοηι [ἤεηςς Ἐν ΕΓ 
ΓΛΔΠ ἴο ἢ18 ἱππευγϊτδηςα. 

2ς 4]1η τδοβϑὲ ἀδγβ {λέγε τᾶς ΠΟ “ οδ. 17. 6. 
Κιίπρ ἴῃ Ιβγδεὶ: δνεῦυ τηδη ἐἱά ἐλαι ἃ τὸ ε 
τυλιοῖ τυᾶς τίσις ἰπ Π]8 οὐγῃ Ἔγεϑ. 

γε 414 ποὶ χίυε, ἀδ᾽..1 1.6. ΠΟΥ Βαὰ ηοΐ 
Ὀτόκοη [6 οοἷἑ τηοητ οησδα ἰῇ γΕΤΒΟ 1, 80 49 ἴο 
Ὀε ΚΌΠΥ οἵ ἰακίηρ ἴπε μογά β πᾶπια ἴῃ νδίῃ. 
ΤΎΠΟΥ ἀϊά ποῖ γίνε {πεῖ ἀδυρηΐοῦβ ἴὸ Βθη- 
ἦααίη. Ὑἢ6 Βεηϊαπιῖῖο5 δὰ ἴδκθη ἴποπὶ ὉΥ͂ 
ἔοτοο. ἩΗοονόυοῦ, 1118 ολϑυ 50 ὺ ΓΠοΟηάδΙηη8 
[δε συβίοετι οἵ οδίϊιβ, αηὰ 1Ἰυϑίταἴε5 [6 τυϊϑάοπὶ 
οὗ οὖν [,οτὰ 5 ὑγεςερί, Μαῖί. ν. 131-37. 

48. “Ἵπ4 ἐῤὲ εὐϊἰάγεπ 9 Βεπ᾽ ανιὶπ αϊά “0, 
9.1 Οοἴηρασο [ἢ6 ΕΣῪ δἰ πλ}}Γ δοςουηΐ οὗ 
ἴῃς σὰρο οὗ ἴῃς ϑαδίπθ νγοσηθῃ ὉΥ̓͂ [6 Ἐοπιδη 
γουῖμβ αἱ ἴδε ἔεβιιναὶ οἵ ἴδ (ἡοηϑι 14, 85 
τοϊαϊοά Ὁγ 1ὑἰνγ, Βοοῖ ὶ. ἰχ, 

δε εὐἐἰω95.1ὺ 866 ἀθονε, χχ. 42, δηά ποῖδ. 

24. Τὲ εὐ ἰάνεη οΥ Τεγαοὶ ἘΠ ΤΠ ἐδερεξ, 
σε. Νῖν. ἔτοπι ἴμε σδτρ δὲ 581108, [6 Ὀιι8ὶ- 

Ὧ688 ὙἘΙΟΝ πδά Ὀγουραῖ ἴμοπὶ {Π ΠῸΣ δοίης 
ὨΟΥ͂ ἰεγηγϊηδίοά, 

δ. 1π δοιε ἀαγ.: ἐδέγε «ὐας πὸ ἀΐηρ, φσ᾽..} 
ΤὨε τορεςὕοη οὗ 1818 Ἑπαγδςίεγιβῖῖς ρῆγαβο, 
Ὁ ΠΙΟΝ ΟΟΟΟΥΒ δ ΧΥΙΪ. 6, ΧΥΠ]. 1, ΧΙΧ. τ, δ [6 οἶοβὸ 
οὗ [1||8 Ὠδλιτδῦνε οὗ δος ΠΥ δηὰ ἱοοάϑῃοά, 5 
ῬΤΟΌΔΟΙΥ ἱπίεπάδα ἴο ἱπίρτοθβ ΠΡΟῺ 5 ἴπ6 
1464 {παῖ ἴΠπε86 ἀἰβογάογβ ἅγοβο Ὅτ (86 πυδηῖ 
οὗ ἃ β8υβῆηςϊεηΐ δυϊ οΥΥ ἴο ϑΌρργοβα ἴδ 6π]. 
Απά ςογίδίηγ Ὀοῖι ἴπ6 οτγίπια ἀπὰ [ἢ 6 ριυιη8}- 
ταοηΐῖ ᾿ηΠϊοῖϊε ὕροη 115 δυΐμποσβ δηὰ δρθοζίοσϑ, 
ΒΕΓΓΑΥ͂ Δὴ ἀνὰ ΔΏΔΤΟΙΥ οὗ υποοηίγο! θά ρ85- 
δῖοῦβ. ΤῸ ΔΈΩ οὗ δι ἢ ἃ 50ΟΓὙΥ, οὗ 
ΨΥ ὮΙ ἢ [6 15Γ86}11658 πγυβὲ ἤν ὈΘΘῺ δϑῃδιηθά, 
18 ἃ 5:{Ἰκῖηρ ενἱάθηςς οὗ [86 ινίηθ βϑιυροσίη- 
τοηάδησο δηὰ ἀϊσγεσοη 48 τοξαγάβ ἔπῸ ΗΟΪΥ 
δοσίρίυγοϑ. 

223 



νυ ΤΗ. 

ΙΝΤΑΚΟΔΌΟΝΤΙΟΝ. 

ΤΑΒΙΕ ΟΕ ΓΟΟΝΤΕΝΤΞΘ. 

ἥσιῤογίανμες 97 Θοοξ ας ρίνίμρ ἀμοεν} οὗ 
ΤΣ [2 ΠΣ 1ογά. ἫΝ γέηρ σ᾽ Οτρϑα- 
ἐορῪ οἡ Ολγορμοίορυ. 7ρίεγεσέ οΥΓ Βοοξ ας α 
γαογαά οΓ ἀογιεὴς ἤ7ε οΥΓὙ 2ίομς 2εγαείέε:. 
Ολανγαείεγ: 97 βοας, Αωίλ, Δίαονε, Ογραλ, 

ΗῈ Βοοῖ οὗ Επίῃ 158 ΠἰΞ[ ΟΠ ΟΔΙΪΥ ἰτὰ- 
Ῥοτίδῃι 845 ρίνιῃρ ἴδ8 ᾿ἰπϑᾶρα οἵ 

Ἡανιὰ ττουρὰ ἴμ6 ψΠο]6 Ρετοὰ οὗ (ἢ6 
τὰῖς οἵ ἴθ Τά ρε5, ὁ.4. ἴτοτὰ ϑαϊσηοη 0 
[ουρῶϊ υλάδτ 7 βῆ, ἴο “6556 ἴῃς Βειῃ- 
Ἰομδυϊϊο,᾽ ψοϑα ἢ ΞΊΟΤΥ 15 σοπιποὰ ἴῃ 
1 ϑδτη. χνΐὶ. ; δῃὰ 85 11 υ5ἰ γαῖ ηρ τ 6 8η- 
ΠΟΘΕΙ͂ οὐ “7}ε515 Ομηβῖ, ἴθ6 βοη οἵ 
Ὠανια,᾿ νῆο “νὰϑ Ὀοσὰ ἴῃ ΒΟ] ἤρα οὗ 
Τυάεα" (Μαῖε ἱ. σ᾿, 11, 1). ὙἹΘ οᾶτε 1 
ΜΠ 1185 παιταῖϊνα Ψὰ5 ῥγοβεῦνϑα 
[Ὠγουχίὶ 50 ΤΏΔΩΥ ΟΟΠΠΙΠ168 Ὀοίοστα [ῃε 
ὈΙΠῚ οἵ ΟἸγιβὶ 15 ἃ δι κιηρ ονϊάδηςα οἵ 
[δ γγονϊάθηςα οἵ σοά, δηὰ ἴδδοθεβ υ8 
τὲ “Κηονῃ υπΐο Οοὰ δῖε 4}1 Ηἰ5 
ψοῦκ5 τοῦλ ἴῃ6 Ὀορίηϊηρ οὗ ἴῃς νου] ά," 
ΤῊΘ ρεηθδοΎ ἢ σμῖοῃ ἴἢ6 ΒοΟΟΚ 
οἷοβαδϑ 15 4ῖ5οὸ δὴ ἱπωροσίδηϊς σου οη 
ἴο ἴδ οΠτοηοίορυ οὗ ϑοηρίυγα ὨἸ5( ΟΣ. 
γε Ιϑασῃ ἔτοιῃ ἴἴ, ἢ στεαῖ ἀϊκιϊποῖ- 
Π655, ἴῃαΐ ΘΑ] πηοη, ομα οὗ ἴῃ6 σοπαιεῖ- 
ἴῃς δοβὲ οὗ Τοβῆυα, νγὰ5 ἴῃ 6 ρτδμαίδίμου 
οὗ ΟΡοδά, ψῆο νὰβ ἴα ρτδηδίδιῃογ οὗ 
Κίηρ Πανίά ; ἴῃ οἴμοι ψογάβ, ἴμδί ἔουγ 
σεμοιαϊϊοῃβ 5ρ8ῃ ἴμε “ἀδγβ ἤθη [ἢ 
Τυάρεο5. τυϊεά," γὸ Κπον ἴῃαῖ ἴπεδ8ε 
σεμοσδῦοηβς ψουἹά 6 τυςἢ ἸΟΏρΈΓ ἴἤΔΏ 
[6 ἄνεταρθ, ἔγοτῃ ἴΠ6 ἂρ οὗ ΒοδΖ δῃὰ 
76586; δπὰ ποτα 15 ὯῸ σθᾶϑοῃ ΨΥ Ὀοῖῃ 
ΒοδᾶΖ αῃὰ 6556 τοῦ ποῖ ἤᾶν Ὀδεῃ 
γουηροΓ 50η5. 50 [παῖ ἴπε56 ἴουΓ ρ6η6- 
ΤΑΙΟΏ5 ΤΑΥ͂ ΠΠουΣ ΔΩΥ ᾿ΩΡΤΟ ΔΌΙΕΥ 
Ὅ6 δϑουμηθα ἴο σονϑὺ αὐουΐ 200 Ὑεδγ5. 
Βυϊ ἴῃς Βοοῖ δα98 δῃοίθοσ ἰηΐοσγοϑῖ, σΟΤᾺ 
[86 Ἑσμαπηηρ νἱενν 1 ρίνο5 ὺ5 οὗ (ἢ6 
ἀοχιδοῖς 6 οὗ ρῥίουβ [5γ6]168 Ἔνθ ἢ 
ἀυπηρ ἴῃα τηοϑῖ ἰσου ] δ τηθθ. Ηδὰ 
ΜῈ ΟἿΪΥ ἀγάινῃ ΟἿΓ ἱΠΊρΡΓΘΘΒΙΟἢ5 ἔτοσῃ (ἢ 6 
τοοοσάς οὗ νἱοϊοηςα δῃηὰ οὔσης σοηϊδιηδά 
ἰὼ ἴῃ6 Βοοκ οὗ [υᾶρα5, γὸ βῃου ἃ ἢανα 

ακά ἐλε Αἴμενιαη. 2 ογαϊ οὗ ἀέτίονγ. ῬζχεΊ 
27 ϑοοῖ ε (αμοη. Ζαμρμᾶρε αμα ῥἠγαςεοίορν. 
Ὅαίε οὐ δοοξ ας: ἀεάμεεα ἡγονε (λές. ἀυ»- 
ἐμεες ο οἵδε ὁοοξς οὗ Οἰά 72εία»»»»" ἐξ ϑοοξ 
οἿ Αωδ. Αοεγέμος ἰο δοοξ ἐξ, ΔΛίσιν 7ξε:ία- 
"»όμΐ. Αἰὐμὰ αρ ξαγίν ἑροίαπες ο7 Οοα᾽; ΟγαξΖ 
ὅο ἐἀὰς Οσερέες. 

Ῥδθῃ ΙαΔαῪ ἴο οοποϊιάς [δαὶ 411] ἴδ 
ΘΕΏΚΙΟΥ νἱσῖιο5 πδὰ ἢδα ἔγοτῃ [ἢ Ἰδηύ, 
Ὑ116 [η6 οΟὨ]άτγδη οὗ 15:86] ὑγασα δἰἴοι- 
Ὡδίαοϊυ βίπισο ηρ ἴοσ (ΘΙΓ ᾿ἵνθ5 δηὰ 
ΘΓ 65 ἢ [Π6 {065 οὗ Οδηδδῃ, οὔ 
γιεοϊάϊῃρ {Πποηλβεῖνεα ἴο ἴδε βϑαποοβ 
οὗ (δπαδηϊίε Ἰἀο᾽]αῖτγ. Βυΐ τῇς Βοοϊκ 
οὗ Ἀυτ, δὴ υρ ἴμ6 ουπαίῃ νῆϊςοῆἢ 
γοοὰ τὴ6 ρανδου οἵ ἀοτησβίς [1ς, ἀϊ59- 
Οἰοϑε8 ἴο 1.5 τηοϑῖ Ὀδαυτι] νιον οὗ 
Ῥίον, ἰμιερτιν, 56] βδοπβοηῃς δβεοίοη, 
οΠδϑΕ Υ, σης ]ΠΘ 655 δηα ΟΠΑΤΥ, οτος 
ὉΡ διηϊάξε ἴῃς τιάθ βοθηθβ οὗ ψᾶσ, ἀ15- 
οοτὰ δηὰ εἰπθ. [Ι͂ῃ ΒοδᾶΖ Νὰ ᾶνα ἃ 
το], ποῖ οὗ [6 ῥσονεββ οὗ ἃ ΨΔΥΤΙΟΥ 
ΟΥ ἴῃ6 Δ011{165 οὗ ἃ 5ἰδίδβδιηδη, Ὀυϊ οὗ 
[86 οὨδγδοῖοσ οὗ ἃ το πιδὴ ἴῃ ρῥγναΐα 
6 : νὰ 866 οὔβ Ψῆῇοβα ἄδορ αἰ ἰῃ 
Οοα Ὀγδακβ ουΐ ἴῃ ΘΝΕΙΥ νογά οἵ ἢὶβ 
1105, δηἀ ΘναΥ δοίΐοη οἵ δὶς 16 (11. 4, 
11, 12: ΜΠ, 1ο, 11, ὅζο.) ; ομδ διϊϑῃῆνο 
ἴο ἢῖ5 οὐγλ Ὀιιβίη 655 δηά ἀπ] ροηξ ἴῃ [ἢ 6 
οΑτα οὗ Π]5 ΟὟ ῬΙΟΡΟΓῪ (ἰϊ. 4; 11}. 2), 
κιηὰ δῃά {πΠθραΪν ἴο ἢ15 ἀδρεηάδῃϊβ, δπὰ 
Ὀεϊονθαὰ ΟΥ̓ [Πδῖὰ (ϊ. 4); ᾿ἰρόταὶ, σθῆοσ- 
Οὐβ, δῃὰ οουτίδουβ ἴο [6 Ροοσ δηά 
{ΘΠ 6]655 ΒΕ ΓΔΏΡΕΙ (1. 8, 9, 14, 15, 16; 
1]. 15); Οὐ βοσνὴρ δηά δρρτζθοϊαϊης 
ὙΓΓ6 ἴῃ ΟἸΠΟΙΣΝ (ἸΪ. 11,12; Ν}. 1), δπὰ 
ῬΙδοιϑίηρ 1 Πιμηβ ΙΓ ὑπάθσ {τγίηρ οἰτ- 
Οὐπηβίδησοϑ (111, 8---12} ; τοϑρθοίηρ [6 
ΠΡ5. οἱ οἴπειβ ενθὴ ΏΘΩ [ΠΟῪ ΙἸηἴεΓ- 
ἔξβγεὰ ψ ἢ 15 ον Π5Π65 (111. 12, 123; 
ἷν. 4); οὈβεγνδηΐ οὗ 16 ἰαννα οἵ ἢ5 
σουηΐγΥ, τπουρἢ Πἰνηρ ᾿ῃ αν] 655 ἘΣΤῚ 65 
(1ν. 1-- 5, 9), ταϊη ἀμ] οὗ ὨΪ5 ΟὈ] Πρ ΠΟ 5 ἴο 
[Π6 Ἰνηρ δηὰ (πε ἀεδά (ἸΪ. 20 ; ἰν. 10), 
Αἰῖνα ἴο ἴῃς [165 οἵ Κιπάτεά, οὗ σουηΐγγ, 
δΔῃἃ οὗ τοὶ ρίοη (ν. 3 ; 11. 11, 12), διῃά 
ὉΠ ΟΓΙΏΪΥ Ὠυγ 0 ]6, φυϊοῖ δὰ ῥπιάθηϊ ἴῃ 



ΙΝΤΚΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤῸ ΤΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕ ἈσΤΗ: 

ἢ15 οομβάυςῖ, Ιη Ἐπ ν6 πανό ἃ τουοἢ- 
1ης; ΟΧϑΏρὶ6 οὗ ἀενοῖεα δϑεοξίοη ἴο ἃ ἢυ.5- 
Ὀαπα 5 πηθπΊ ΤΥ, οὗ ἰονα ἀπά αὐ ἴο 8ῃ 
δαορίοα ραζοηΐ, δηὰ οὗ ἱπαυκίτγ, τη οα 651Υ, 
δηα ῥμαϊϊδησς ρταΐϊαά οἡ ἴο ἃ τσεϑοϊυῖα 
εδοῖος οἵ δε ἵπιῈ σά δῃά Ηἰς5 ὈΪεββθα 
ΒΕΙΝΟΘ, ἰῇ ΟἿδ Μὴ0Ὸ νὰβ ὉΥ ὈΙΠ 4 
Βοδίῃθῃ ; ψνἢ]6 ἢ Νοπι 6 Ὦᾶνε ἃ ΠΟΤῈ 
ὉΟΙΏΙΟΏ-Ἶδοα ΒρΘΟΙ Δ ἢ οὗ ροοα ̓ γοϊηδῃ, 
056 τε] σίου 5ηονγ5 1156] τὰ δά 6} ἴο 
ἮΘΓ ΘΑΤΙΠΙΥ ἀπΈ]65,  ΏΙΟἢ 5ὴ6 ἢ11615 ψῈ 
δῖ ῬΟΓΏΔΟ, δηὰ ἔεγμαϊα ἰδοὶ δηά 
σοπίτίνδῃςς, Ὀυϊ ποῖ πιϊουΐϊ οοπῃδίδηϊ 
ἀορόμάδηοα προ Οοά, ὈοΙδ ἴῃ ῥγοϑ-: 
ΡΟΠ δηὰ δάνοβιυ (1, 6, 9, 12, 20, 21; 
11. 20). 

᾿ ΤΠ6 ΤΏΟΓ͵ΑΪ οὗἩ [Π6 ΠΙΞΙΟΙΥ 15 4150 νΕΙ͂ 
Θηοουζαρίηρ ἴο 56] 85 νυἱσῖιθ. ἘῸΓΣ 
ΜΏ16 ΟΥρδῆ, γῆοβα ἴον νὰϑ8 ϑβαϊ!5ϑῆδὰ 
ἢ ἴοαῖθ δορὰ Κι5θ65 ἴὸ ΠΕῚ ὨυβΌδηα 5 
ταοΐμοτ, ἰογξειϊεὰ ἴμ6 οἷδοε 5ῆς μδὰ μαὶῇ 
φαϊποὰ Ἰῃ [5τ86], δῃὰ τετυτηδὰ “ υπῖο Πεῖ 
ῬΕΟΡΐΙο δῃηά υπίο πεῖ ροὰς ;" δηὰ Μἢ16 
1η6 ““ ΚΙηβιηδη, νῇο, ἢ ἢῚ5 5614 5 ΟΔΙΘ 
οὗ ἷ5 Οὐ ἰηϊογαϑίβ, τ  ΠΠ6] ἃ νι ῆδῖ νὰ 
ἄπο ἴο ἴΠ6 Πἰντὴρς δηὰ τῆς ἀεδά, 85 Πδά 
Ὧϊ5 Ὡδῖὴθ Ὀ]οί(οα οι ἔτοτὰ ἴῃς ταοοσὰ οὗ 
(σοάΐς νοτίῃ]65; Εὐυτῃ, οἡ ἴΠ6 σΟΒΙΤΑΓΥ, 
0 βδοπῆορδα δνεσυίῃηρ [Πα οου]ά [45- 
οἰηδίθ ἃ γουηρ ᾿οπηδῃ ἴο ἴῃς οἰαίτηβ οὗ 
δῇήδοϊοη δά ἀκπῖγ, δηὰ ΒοδΖ, ο υ- 
ΕΒ ΔΌΠΡΙΥ ἀϊὰ τἴῃ6 ΚΙηϑιηδη β ρατί, αν 
ΓΠΘΙΓ ἤδη65 οτοῃθα ψ ἢ Ὁ] ϑϑηρβ δηὰ 
δαπάφρὰ ἀονῃ ἴο ἴῃ6 οἤυτοῦ, ΏΘΓΟΝΟΥ 
(οὐ δηοτά 15 Κηονῃ, ἃ5 νοσίῃυ οἵ 4]} 
ῬΓαΐβο, δηὰ 88 ἴῃ6 Ῥσγορθῃηϊοῦβ οὗ [ἢαδϊ 
1Πυδίτουβ ᾿'π6 ὨΟἢ σάνε Κιηρβ ἴοὸ [5γδ6] 
ΚὨτουρῇ ὩθαΓ ὅοο γεᾶσβ, δῃὰ ἔγοσῃ ἢ οἢ 
5 ὈΟΙΏ δἱ ἰαϑβῖ, ἴὰ ἴῃ6 οἱὙ οὗ Ὠανιά, 
“6 ϑανίουῦῦ ὙΠΟ 15 ΟἾχτϑῖ [ἴῃς 
1,οτὰ," 

Τυτηϊηρ ἴο ἴἢ6 ΟΠ Ποΐστῃ οὗ τῇς ΒΟΟΚ, 
11 ταν Ὅς ποϊβρὰ τἢδὲ ΠΌΤ, 115 σοῃίθηί5, 
85 ΔΠΟΙΘΏΓΥ ὉΥ 115 ρίδοα ἴῃ ἴῆ6 οδῆοῃ, ἱΐ 
Ὀοϊοηρβ ἴο ἴ6 Βοοῖ οὗ [υάρε5, δἀηὰ 15 8 
Κιηὰ οὗ δρρεηαϊχ ἴο τ, [Ι͂ἢ τῆς ῥτεβθηΐϊ 
Ἡδοῦσονν ΒιΌ]6 τ 15 ρἰδοθὰ διθοὴρ ἴῃς 
Οελωὀίηε οὐ ΤΠ αριοοΥ αῤᾶα, ἰὼ ἴῃ 6 στοὺρ 
ΟΥ̓ 561165 σοῃίδιηἰηρ [6 ϑοηρ οὗ ϑοϊοιηοῃ, 
Ἀυτῃ, 1, Δτηδηίδίοηβ, Ἐςο]οϑαϑῖθβ, δηὰ 
ἘΞΊΠΕΙ, δὴ διγδηρεηθης ὙΠΟ ννὰ5 
δαορίεα ὈΥ͂ Βοηδ 50 ΘΑΙ͂ 85 [6 Ὠϊη6 
οὗ 88. Ιότότῃς ; δὰ ἴῃ [ῃε δεριυδρίηϊ ἀηὰ 
Μυϊραῖς ἴξ οσουρίεβ ἴῃ6 β8δπηθ ρδοβε 85 
ἸΏ ΟἿΥ ΕΠ ΡΠ ΒΙΌ]ε5, ΠΟ ἢ νγᾶ8 115 Δῃ- 
οἰδηξ ρίας ἰῃ ἴ6 Ηδῦτον ΒΙΌ]6; 85 81. 

γοι. 11. 
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7οτόσηα (65|1ῆ65 ἀἸ501Ε]γ1η ἢ 15. Ῥτοϊοριιϑ 
(ὐαϊοαῖυ5᾽ ρτεῆχϑά ἴο ἴῃς Βοοῖϑ οὗ ϑαζῃιμοὶ 
δηᾶ Κίηρπ, ἰὴ ἈΝ ΏΙΟἢ ἢς [615 τι5 τῃδιὶ ἴῃ 6 
ΒοΟΚ οὗ ̓ υᾶρες, τυΐζά ζλαΐ ὁ Α ΐλ 7οϊνσά 
θη: 0 Ζΐ, ἰοττηεὰ ἴῃ6 δεσςοῃμὰ Ὀοοκ. οὗ ἔπε 
του ΟΥ̓ 56 1165 οδ ]εὰ ΤῊΣ Ῥυορῇῃοίβ. 
Α5 ταράγαβ ἴδε ἰδηριαρε οὗ ἴ[ῃ6 ΒοοΚ, 

11 [5 ΖΕΏΘΙΔΙΙΥ ρυσς Ηοῦτον. Βυῖ ἔδοτε 
δῖα 86 ν ΥΆ] Τοδγκδῦϊς δχςθρίίοηβ, Ιη 
τ ςἢ νοσὰ 5 οὗ Ομ] δε ἔογαι δηὰ οτὶρίη 
ᾶἃτα ἰουῃά, ϑυςῇἢ δύ ἴῃς ἰοσιῃηβ οὗ τῃ6 
γεσὺβ ρύ, ας. γαεί (Ἰϊ. 8), ἐαν ἐάεε ἄρευ», 
ἕάοι «ἀαΐ ἦο (ἰϊ, 4), 2,2, γεΐ “άεέ ἄρτον 
(111. 3), 20 εργγνι (ϊν. 7); ἴῃς ᾿ννοτὰ ἰγδ5- 
Ἰαῖϊοα νος ,0» ἑάενι, ῥαΐ τ Θδηϊηρ' ζλεγέ- 
γέ (1. 13), γιαγα (1. 20), διὰ ϑβοΐηδ 
ΟἴΠΟΙ5. ϑοπλα ΟἿΘΓ Ἔχργοβϑίοηβ, (που ρῇ 
ποῖ ΟΠαϊαδὶο, ἅσσα ρϑου ταῦ ἴο ἴῃ6 ἰδῖοσ 
ΗἩεὕτενν 85, ἐ.5.. ἴ[ῃ6 ποτά τεπάοτεὰ ἡροξ 
ἴῃ 1. 4, ἴῃ ἴΠ6 56η88 οἵ ἐχζέρηρ' ἃ υἱίε 
(ἰουμὰ πονγανοσ Τρ. ΧΧΙ, 23), ΜΙ δοῦλα 
οἴμεοιβ. Τῆς Ιηΐοσθηρα ψόομ]ὰ 6 ἴδαὶ 
ἴδε Βοοῖκς οὔ Αυϊῇ νὰ8 σοτηροβεὰ δοὶ 
Ὀείοσε ἴμ6 Ἰαῖοσ ἔτηθβ οὗ ἴῃς [Θν]5ἢ 
ἹΠΟΠΔΓΟΌΥ, δηά [ἢ]15 Ἰπίθσθησθ 15 ΒΟΠ16- 
να 5. ὙοριΠοη δα ΕΥ̓ ἴΠ6 ΨΑΥ͂ 1 ψὨΙΟἢ 
1ῃ6 ντιϊοῦ βρθᾶκβϑ δἷ ἱν. 7, οὗ ἴῃς ουδίοχω 
ΠΙΟἢ ρτανδι! θα ἐμ 20»,»197 ζξγ ἴῃ 15γδεὶ. 
ΤΏοθα ΜῈΟ ἀϑοῦῖῦς ἃ συ ἢ Θαγ] ΕΣ ἀδῖο 
ἴο ἴῃς ΒοοΚ 86εῖκ ἴο ψεάκδὰ ἴἢς ἴοτοε 
οὗ [ἢ6 ἀγριτχηδηΐ όσα [6 ΟΠ] ἀ415π|5 ὉΥ͂ 
οΟὈϑοσνίηρς ἴπδὶ [ΠΕΥ ἀο ποῖ οὐσςὺγ ἴῃ ἴῃς 
ὩαΙταῖϊνο, θυ 1 ΘρθοοΠ65 ἩΠΙΟὮ 416 τα- 
Ῥοτῖβα, δηἀ (δὶ ΠΟΥ τὸ στο Δ ΌΪΥ ποῖ 
τηοάθτῃ ἱπηρουίδιοη8 ἔγοσα Βαρυ]οηΐδα, 
δυΐ ἀιοῆαϊς ἔοττηβ γὩ] ἢ ΕΓΕ 1 πι56 ἰὴ 
[86 οἱά Ἰαηριιαρα οὗ [6 ἂρε οὗ ΒοδζΖ. 

ΟΙΥΟΙ ΟΧΡΌΥ ϑϑίοη8 ΜΠΙΟΝ 1 ὨΔ45 ἴῃ 
σοιηηοη ΜΙ [ἢ6 ΒοΟΚΞς οὗ βὅδῃχιθὶ δηάὰ 
Κιηρβ, ἰθοηὰ ἴο ρῥΐδοα 1ἴἢ ὕὑροὰ δδουΐ 
ἴη6 5416 ἰανθὶ οὔ δοῦν ΜΙ [ἤο56 
ῬΟΟΚΒ ; δυο ἢ δῖ σά ὦ ομό, ἵν. 1, “.}ε 
Ζογα (0 50 0 γπό, αμα γογέ αἶδο, ἃ. τῇ; 
ζὴε δερίμριίηρ ΟΥἹ δαγίκν λαγυεσεί, ῖ., 22; 
ἐμαὶ εἰ ἀεί» υοἱες απα τυέῤί, ἱ, 9, 14; 
ὀξεσοε δὲ ἀς 9 ἦε Ζ2ογά, 11. 20 ; σοτῃ- 
Ῥαεὰ ψὰιῖῆ τ ϑ84πὶ, ΧΧὶ, 2, 2 ΚΙηρβ ΥἹ. 
8, 1 θα). 1, 17, ἄζ,, 1 ΚΙΠΡΒ 11. 22, 
ὅζο., 2 ὅδ), χχὶ, 9, 1 ϑάϊω. χχῖν. τό, 
ΧΧΧ, 4, ὅς, Μδηγ οὗ ἴῃ6 πδισαῦναϑ 
ἴοο ἱῃ ἴἢοβ6 ὈΟΟΚΘ αν ἃ ΨΝΕΤΙΥ͂ 5:ΓῊ1]ΔΣ 
ἴυγα ἴο ἴῃο56 οὗ Κυςῃ, 45 τμαϊ οὗ Ε]15}.4᾽5 
ἀειοιτηϊηδίίοη ποῖ ἴοὸ αυἱϊξ ΕΠ) Δ (2 
Κίηρβ ἵ1, 2, 4), σοιηρασεὰ νἱἵ Ευι} 5 
ἡἀειοιτηϊδίοη ἠοῖ ἴο αὐ Νδομιὶ ; ἴῃ 6 
Βυμδ]α δαάσγεθς οὔ ΑὈϊρα] ἰο ᾿ανιὰ 

ῷ 



2265 ἹΝΤΕΟΌΌΠΟΤΙΟΝ ΤΟ ΤῊΒ ΒΟΟΚ ΟΕ ΕἈΑὕΤΗ. 

(1: βάση. χχν. 41) σοιηρασθά σῇ ἴδδῖ 
οὗ Εὐυτ ἴο ΒοδΖ ([1. 10); Σ ὅ84πι. 1, 8 
σοτηραγοά σὰ Εὐτἢ ἱν, 15; ἴ[ἢὩ6 ὙὮΟΪΘ 
Ὡδιταῖϊνα οὗ [6 Ὀϊ οὗ Οὐδὰ οοι- 
Ραγεὰ στὰ τπδὶ οὗ ἴῃ ὈΙπ οὗ ϑαγαμεὶ ; 
1ῃ6 ΘΩΘΔΌΣΥ δρουΐ Πανὰ (τ ὅτι. χνυἹὶ. 
55) σοτηρατοα μι} τα δρουΐ Κικῃ 
1, κα, ἴ[ῃ6 Βοηοὺῦ ἄοηθ ἴο ὅδὺ] ὉΥ͂ 
ϑαϊαιδὶ (1 ϑδτη. ἰχ. 23, 24) ἌΤοπηρατοά 
αι 11. 14; δῃὰ τῆς δ᾽] υβίοη ἰο οἷά 
ἔμηθ5 δηὰ οὐδίομηβ ἰῇ 1 981|. ἰχ. 0, 
εοϊηρασθὰ σι Ευ ἵν. 7, ῇοσα τἢ6 
ψοΥΌ4] τοι Ὀδῆσα οὗ [6 ἔνῸ ῥᾶϑϑᾶρ68 
15 8150 ΨΕΙΥ ΞΌΟΙρ. 
Τα Βοοΐϑ οὗ ἴῃς ΟἹὰ Τοϑιδιηθηῖ, ἴο 

(ῆς Ἄσοπίδηΐβ οὗ ὙΠΟ τοίοσθησα βθθ τη 
ἴο Ὀ6 τηδάς ἰῇ ἴἢ6 Βοοκ οἱ ΕΑπὺπιῃ, δῖα 
ἴῃς ΒοΟΚ οὗ Τυάρε5, Κύ} 1, 1, 1,δνιίσυϑ, 
Εαῃ 11, 2, ἵν. 4, Βευϊετοδοίγ, Ευιῃ 
11., ἢ1.., ἦν, σδῆθϑι:5, Κυ ἰν. ΣΙ, 12, δηά 
1 Δ 2 ϑαηθεὶ, πῃ ἵν. 17. ῬογὮΔΡ5 
ἴς ΒοΟΚ οὗ οῦ την ὉὈς δἀάεά, Ευ 
1. 20, 21. 

Ἐυκ 15 ποῖ αυοϊεά οἵ τείεισεὰ το ἰῃ 
ἴ6 Νον Τοκίδιηθηῖ, Ἔχοερὶ ἰπαὶ πο 
δεμογαῖουβ το ΗδΖίοη ἴο Ὀδνίά ἴῃ 
ΟἿΥ ΤΟΥ β ΟΠΘΑΙΟΡΥ 56ελ ἴο δα ἱΔΚεη 
ἔγοτι 1. 

Νὸο τωυϑίςδὶ ΟΥ Δ]]ΘΡΌΓΣΙΟΔΙ 56 ῆη56 Ἷδῃ 
δ Δϑεοίρῃοὰ ἴο [ῃ6 Ὠἰδίοιγ ; Ὀυ: Επ1}, 
[6 Μοαρὶῖοβ8, γὰ8 υπάουθίθαΥ οὔς οὗ 
16 ἢγθοὶ ἔτπυϊϊ5 οὗ 106 ἱῃραῖποπηρ οὗ 
Ομ Ό]65 Ἰηῖο ἴἢ6 Ομυσοὶ οὗ ΘΟ γϑι, δδὰ 
80 8ῃ ονὐἹάθηοε οἵ Οοαΐβ ρτδοίοιιβ ρυτ- 
ῬοΟβα ἴῃ ΟἸὨγβί, “'αἷδο ἴο ἴῃ 6 (ὐθῃΈ}}68 
ἴο ρτδηΐ τϑρεηΐίδηος υδῖο [1|." δηά 
τῆς ᾿τροτΐδηξ δνδηρο] 4] ΙΘΒ5ΟῸ. 5 85 
ῬΙΔΙΏΪΝΥ ἰδυρῆϊ ἴῃ ΠΟΙ σᾶ56, 45 ἰῃ ἴῃαϊ οὗ 
Οογμο] 15, “ (αὶ σοά 15 ὯΟ τοβρθοίοσ οὗ 
ῬΟΙΒΟΏΒ, πὶ ἴῃ ΘΥΕΙΥ Ὡδίϊοη 6 (παῖ 
εατεῖῃ (οά, δηὰ νόσκεῖῃ τρῃιδουβῃ 655, 
15 δΔοςοριδὰ οἵ Ηϊη.7 ὙΤῆὸ ρτεδὶ ἀοο- 
της οὗ Ὠἰνίης Οτᾶος 18 50 ἴοόσοι Ὁ] Υ 
ἰδυρῃδ ὉΥ ἴΠ6 δάπμπηδϑίοῃ οὗ Ευτῃ, [6 
Μοδθιῖϊεβθ, δου ἴῃ6 ΔΩΘΘΘΓΥ Οὗ Οὐ 
Ιοτά 76505 ΟὨηβι. 



τε. 
͵7κάχεά. 

ΤΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕ ΚΟΊΤΗ. 

ΟΗΑΡΤῈΚᾺΚ 1. 

: Σδριοίκλ ἀγίυεν ὧν ψανεμ ἐμίο οαδ, αὐδίά 
ἑλεσγε. 4 Μαλίῥώη ακα Ολέϊρν, λαυΐμρ νεαν- 
γικα τοίνες οΥΓ οαό, ἀδέ αὖόο. 6. Λ'ασοριΐ 
γείμγρεηρ ἀοριειυαγα, ὃ οἀἰεμασολ ἀεγ ἤποο 
ἀαμράίεγς ἐπ ἰστο ϑονε σοίηρ τρλ ἀέζ. 14 
Ον»βαλ κανελ λέγ, ὁμέ Καμά τοἰλ φγεαί ἐο»- 
σίωριον σεεονβανέδίά ἀεγ. τὸ 7λεν πυσ εορεῖ 
29 Βειλείκλενε, τουλέγε λέν αγὲ ρίσαάέν γαεσεά, 

ΟΥΝ ἴτ ολπιθ ἴο ρᾶ88 ἰπ ἴῃ6 
ἀλγ8 ἤθη τῆς ᾿πάρε8 ἴγυϊεά, 

τῆδι ἴῆετε ννᾶ8 ἃ δηγηε ἴῃ τῆς ἰδπά. 
Απά ἃ οετδλίη τδη οὗ Βειἢ-] ἐπ δη- 
͵υάδῃ νγεηξ ἴο βο]ουγη ἰῃ ἴῃ 6 σου ΠΥ 
οἵ Μοαδῦ, πε, δπὰ ἢΐἷ8 ν]έε, δηά ἢ 18 
ἴνγο 8018. 

2 Απά {δε πᾶπὶς οὗ ἴΠ6 πηᾶῃ τοῖς 

ΟῊΑΡ. 1. 1. 15 τὲ ἄαγ: «υδέη {δὲ ὕμάσε: 
γμίεά.} “δ πὰρ" Ηεῦ. Τ5 ποῖε οὔ ἔπιε, Κα 
(παῖ ἴῃ [υάρ. χυὶ!. 6; χΥἹ. 1, ἄζο., ἰηά]ςαῖεβ 
(παῖ [18 θοΟΪς νγὰ8 νυ τὴ ΔῈ [86 τ]ς οἵ 
(86 [υάξε5 μδὰ οραϑοά ; δηὰ Ἂς. ἵν. 7 οοηίδιῃβ 
ἃ ΣΓΠΕΓ ῥγοοῖῦ οὗ 4 Ἴοηβίάἀεσδο]ϊε ἰηΐοσναὶ οὗ 
πιὸ θεϊννοοη ΒοδΖ δηὰ (δὸ νυτίϊοσ. ΤΒΟ 
ἘΕΏΘΔΙΟΡΥ͂, ἱν. 17-22, ΡοΪηΐβ ἴο {πε ἔἴπλς οὗ 
αν ἃ 45 ἴδε βαγ]οδὲ βεὴ ἴΠ6 Ὀοοὶκς οουϊά 
μάνα θδθθη νυτιτἴθη. 

ἐδεγο «υαϑ α ζα»πὶπο ἐπ δὲ ἰαπά.1 Οδυβεά 
ῬγΟΔΟΪΥ ΕΥ̓͂ 8οπὶθ οὗ ἴθ βοϑί!!]θ ἱμγδβί οηβ σε- 
ςοτάδα ἰῃ ἴῃς Βοοῖκ οὗ ΤΙυάρεβ; δυῖ ’᾿ 18 
πῃ ροβϑι 6 ἴο ἀδοίάδ νυδῖςὶ. 

ὦ εεγίαϊπ "πα ΟΥΓἹ Βειϊδείρδονεοσάαὸ «ὐεηὶ 
10 “οἴσωγη, 5.1 ὙΒ6 ἔυγῃ οὗ ἴδ ἠλγτδῖϊνα 15 
ΨΕΤῪ δι ΠΆΠΔΓ ἴο διε. ΧΥΪ. 7, 8: δηὰ [Π6 
Ἰος 8} ΠΥ Βογο--- ΒΟ ο]οοπλ- [6Δ}---ἰ5 Π6 5616 
85 ἴῃ ἴδ σπδρῖοσ, δηὰ ἴῃ [υἀξ. χῖχ. Μοβί οὗ 
186 [Θννϑἢ σοτηπηθηϊδῖοῦβ, οσὶ ἴἢ6 πιθη !οἢ 
οὗ Ιοδαι, δηὰ (ἢς σοϑοπιδίδηςς οὐ [ἢς 
ὨΔΙΏ65 ΒΟΔΖ δηά [ὑΖδῃ, τεῖεσ [118 ἰϑίοτγτυ ἴο 
ἴδε Ἰυάψε [ὈΖΔη, [υάς. χίί. 8, Ὀυῖϊ ψθουΐ 
ΡΓΟΡΔΌΙΠΠγ. 

2. ἐπ νέα ὧς. 1. 4. ἸπΒαδιδηῖ5 οὗ 
τὐηδῃ ((ν. «1), τυ ΒΙς ἢ νν45 ἴπ6 οἷο Γ Ὠδπλθ 
οἵ Βειμίομοπι (Οςεη. χχχν. τό, 19), οἴξδη ςοπι» 
δἱποά τ 1, 485 Μὶς. γν. 2. 6556 ἰ5 οδ]ϑὰ δη 
ἘΡΒγαϊῖο, τ ϑᾶπι. ΧΥΪ!. 12. : 

᾿ ΕἸ πχείεςἢ, δηά τῆς ἤᾶπια οὐ ἢΐβ νγίε 
Νδοηι, αηὰ τῆς πδπις οὗ ἢΐβ8 ἔννο 508 
Μδηϊόμ δηὰ ΟΝ] θη, Ἐρηγαζϊζες. οὗ 
Βει}-ἸοΠοια-ἰυάλῃ. Απά {ΠΕΥ Θᾶπὶε 
᾿ ἔφοῃ. ΤΗεδ. ἰηἴο [με σουπίγ οὗ Μοδῦ, ἀπά ἴσοη- "Ποῖ 
πιςά τἢοτε. 

4 Αμὰ ΕἸ πλείεςῃ Νδοηἶβ ἢυ5- 
Ὀαηά ἀϊεὰ ; δηά 5} νγδβ ἰεῖζ, πὰ ἢεγ 
ἴνγο 80} 8. 

4 Απά τῆεγ ἴοοκ τπεπὶ υγῖνεβ οὗ 
τῆς ψοπλεη: οὗ Μοαρὺ ; τῆς παπὶς οὗ 
[Π6 οπα τὐας Οτρδῆ, δπὰ τῆς πᾶπιε 
οἔ ἴῆε οἵδε Κυτῃ : δηὰ πεν ἀνγε θεά 
(ποτα δου ἴδῃ γελγβ. 

5 Απάὰ Μδῆϊοῃ «πὰ Ομ] οη ἀϊεθά 
ΑἶΞο θοῇ οὗ δεῖ ; δηά τῆς νοπγδη 

1δο εομμ} 9 Μοαδ.] Ἦδετε, δῃὰ ἴῃ γεῦβε8 1 
δηά 22, δηά ἵν. 3, 15 ΠΠΙΟΓΆΪΥ “189 7191" οΥ 
“710914 8." ὙὍὙΠ 58η16 Οσα 15 υβϑεὰ οἔδο ἴογτὶ- 
ὍΣ οὗ Μοαῦ, Οεη. χχχνυὶ. 3ς ; Ναμη. χχὶ. 20; 
1: ΟἾτ. ἱ. 46; δὰ οὗ [86 Απλδὶοκιῖεβ, Οη.. 
χῖν, 7: οἵ Εάοπι, χχχῖϊ 3; [υἀρ. ν. 4: ΟΥδΠΕ 
ΡΒ} 1π65, 1 84η1. Υ]. 1 ; ΧΧΥΙΪ. 7, 11. νου ά 
86 ἴο δ6 8 ἴεττῃ ροϊηϊεαϊΥ υβοεὰ 1} τείογ- 
οῆος ἴο ἃ ἔογεϊβῃ Ἴσουηίυ, ἠοῖ ἴ!ς σουπίγγ᾽ 
οὗ ἴῃς βρθάᾶκοσ, ΟΥὁἁἨ στο; δηὰ ἴο δᾶγο Ὀδεῃ 
ΒΡΕΟΙΔΙΠΥ Δρρ ϊεὰ ἰο Μοδϑ. 

4. εν ἰοοῖ Ἴδό»ε «υὐυες, 49..1 Ματτίαροβ 
οὗ [3.26 }1165 ἢ υνοπθη οὗ Αππηοη οὐ Μοδὺ 
ΔΥῸ ΠΟΥ ΒΟΤΕ ἴῃ ἴδ6 ἰδ ἜΧΡΥΟΞΒΙῪ ἑογυ άθῃ, 
88 ΤῊΔΙΤΊΔΡΟ8 ΜΓ} ἴΠ 6 τοσηθη οὗ δηδδῃ ὑγεγα 
(θ ουϊ. νἱῖ. 1.3)». 5860]1 ἴῃ ἴΠ6 ἀδγβ οὗ Νεβο- 
ταϊδ ἴΠ6 ἴανν, ᾿ευϊ. χχὶ. 341-606, νγᾶ8 ἰηΐοῦ- 
Ργεϊθα 85 ἰοσυιἀΐηρ ἴδοπὶ, Δηἀ 45 ὀχοϊυάϊηρ 
ἴῃς Ἑ“μ!]Πάτγοη οὗὨ βυς ἢ τλᾶγτίαρθ8 ἔτοῦι ἴΠ 6 σοη- 
δτεχαῦοη οὗ ἰ5γδε] (Ν εἶν. ΧΙ. 1.1, δηά 123-27), 
Δ ἰηϊογργείδοη εοηδιτηεὰ ὈΥ ψνβδῖ 15 εαἰὰ 
οὗ ἴῃε Εἀογηο8 [ δι. χχιϊὶ.7.8, Δ οηἀδοτεοά 
Ὁγ ἴε Ομδιάεο ραγδρηγαβῖ, ῇο Ῥαγδρῆγαϑθϑ 
1818 γεσϑθ, “ Αηὰ 1 5: [6 ἀθογεα 
οὗ (δὸ ννοτά οὗ ἴδε ἰογά, δηά ἴοοκ ἴο ἴποπη"» 
βεῖνεϑ βίσαηρε ᾿Μῖνο8 οὗ [86 ἀδιρμίοτβ οὗ 
Μοαδδ." 866, ἴοο, ΕΖγὰ ἰχ. 1. Βυϊ ΡΓΟΌΔΟΙΥ 
ἴδε τηαστίασεβ οὗὁἨ Μδῆϊοη δηὰ (μι οη που 
Ὀς ͵υπ εὰ ὈΥ͂ ὨΘοΟβ5 Υ, Πἰνὶπρ 45 (ΠΟΥ ννοτα 
ἴῃ ἃ ἰογείξῃ ἰδηά. ΕΑυ ννᾶ5 ἴδε νἱὲε οὗ ἴῃς 
οΙάοσ Ὀσοῖμοσ Μαβίοη, ἱν. 1ο. 

ο 2 
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νν»8 Ἰἰε οὗ δε ἔνο 80η8 ἂπά ἢεγ 
δυβθαπά. 

6 4ΎΠεη 886 δἴοβεα ΨΠΠ ΠΟΥ 
ἀδλιρῃζετβ ἴῃ ἴᾶνγ, ἴπδῖ 8ῃῆς πικίρῃϊ 
τεῖυγη ἔτοπι ἴῃς ᾿σουπγ οὗ Μοδῦ: 
ἴογ 8ῆες διλά πέλγά π΄ (ῃς σουλίγΥ οὗ 
Μοδὸ δονν ἴπαὶ τῆς ΓΟΚῸ 44 νἱ Ξε 
ἢ8 ρεορΐὶε ἰπ ρἰνίπρ τπεπὶ Ὀγεδά. 

, ΨΝΒετγείογε 5886 νγεπὲ ἔογι οὐ 
οὗ τῆλε ρίδος ψνῆογς 86 νγᾶβ, δηά ἢδγ 
ὉνοΟ ἀδυρ ζεῖ ἱπ αν ὑνἢ ΒΕΓ; δηά 
{πεν ψψεπῖ οἡ ἴΠε6 ΨΑΥ ἴο γεζυγη ὑπο 
τῆς Ἰαπὰ οὗ [υἀδῇ. 

8 Απάὰ Νοηι 8514 υπῖο Ποῦ ἔνγο 
ἀδιιρηζεῖβ ἰη ἰανν, ος γεΐαγη βδο ἢ ἴο 
ἢδγ ποῖ μοιβ πουβϑε: τῃ6 ΠῸΒΡ ἀεαΐ 
Κιπαϊγ νυ γου, 45 γε ἤᾶνε ἀεδὶξ 
νυ ἢ τῆς ἀεαά, ἀηἀ τυϊτῇ ἤπα. 

9 ΤΏε ΙῸΚΡ ργᾶπε γοῖι {παῖ ζς 
ΠΑ δηὰ τεβϑῖ, ελςῇ οὐ γομ ἴῃ τῇς 
δουβα οὗ Πεῦ δυβδῦαπά. ὙΠ εη 886 
Κιϑβεά τπεπὶ; ἀπά {πον [Ππεἀ ὑρ τπμεῖτ 
νοῖὶςθ. πὰ ννερῖ. ὑ᾽ 

10 Απά πεν ϑβαἰά ὑπο Βεῖ, ϑυγοὶν 

Θ. 72:5. Ἡ ὃ. “Απὰ. ὙὍδὲε οδυδὲ οὗ ΒΟΥ 
τίιβηρ ἴο τοΐϊυσγηῃ ἔοπιὶ Μοαῦὺ ννᾶ8 ποῖ ἴδε 
ἀοδίῃ οὗ Βοσ 5οηβ, Ὀυϊ [6 τπηρβϑαρὲ ΒΊΟΣ πδὰ 
ςοπῖὸ ἴο ΠΕΥ ἔγοπι ἢοζηθ, “ὙΒῈ 1] οτὰ πδίμ 
γίβι(οἀ Η5 ΡΘΟΡΙς ἴῃ οἰνίησ [μοπ Ὀγοδά," 

αὐεἰ!ε.2 866 ἴπ6 5λπὶ6 ρῦγαβθθ, σθη. χχί. 1; 
Ἰ. 24, 25; Εχοά, ἵν. 31:1 ϑάδπι. 11. 21; 58, 
Ιχχχ τᾷ: [ὑκὸ]. 68. [{ ἱπρ|168 ἃ σεΐζυγῃ οὗ 
ΤΩΘΓΟΥ͂ ΔΊΟΥ ἃ Ἰοηξ ρεσιοὰ οὗ δρρασεηξ [οσρεῖ- 
ἔπε 88 οὐ ἴῃ ρατί οἵ σοά, 

8. Ὅυο, γείμγη εσοδ ο δὲγ ιοΐδεν᾽, δοισε.} 
Τῆς δοςοιηρδηγίηρ ἴπογ τποῖποσοϊη αν ἴο᾽ 
(ὃς Ὀοτάετϑ οὗ ποῖὶσ ον ἰαῃὰ τοῦς ΒΥΒΕΣ 
Ὀε 82ῃ δεῖ οὗ οτἱεηΐδὶ σουγίεϑυ, ννυμβεΐδοσ ἐμΕΥ 
ἰηἰεηὐεὰ ἴἰο ῥχγοςθοὰ ζΌσΊ ΒΟΥ οὐ Ὠοῖ; δηὰ 88. 
ϑυοἢ Νοηιὶ ῥγοῦΑΥ ἴοοκ . Νον [δδὶ 
ΠΟΥ δά σοῆς νυν] ἢ ΠΟΙ 85 2 28 5π6 {πουρδῖ 
ΠΟΥ περ, 5816 ν ὯΟ 6855 σου ΓίεϑΥ ὑγε5568 
(δοπὶ ἴο τεῖϊυγῃ. ὙΠ τιοηου οὗ ἴππ6 »πούδεγ" 
ουδβο, τυ ῖο (Π6 βεραγαϊίοη οἵ ἴ86 νυοπιθη 5 
ἰἰουδὸ ΟΥ̓ Τεηΐ ἔγουῃ {παῖ οὗἁἉ [π:6 τηθη ἔδο! δἴ68, 
18 ἡδίιγαϊ ἴῃ ΒΟΥ τηουζι, δηα δ48 ποτὲ θη θτς- 
Ὧ6585 ἰη ᾿ἴ ἴλη “αήδεγ. δοισε ψουϊὰ πᾶνε μδά : 
ἵξ ἀοεβ. οΐ πηρὶ ἴΒ6 ἀφαῖι οὗ ἔδμεὶγ δῖ μεσ 5 
(ἰ. 11). 

11, “ἄγε ἐδεγὸ γε τῆν "πογε “054] δῃὰ 
ΨΕΙΞ6Β 12, 13, [7.1 “ῥομά “αν 1 ῥαυε δορβε, 49" ε., 
«υομἱά γε ἐν 70 1ῤορι, 49"ε.ἢ 1 18 ηοῖ 6665" 

ἴο ἴακε Νδοιη}β ννοσβ [ΠΟ ΓΑΪγ, οΥ ἴο 
ἰηοσ ἴσο ποι {παῖ ἴῃς ἰὰνν οὐἩ Ἰονγαῖο 
ΔΡΡΙΪ68 ἴο υἱεγίηθα Ὀτγοίδεγβ; δυΐϊ ἴμεΥ ἅγὲ 

ΑΥΤΗ. 1. ἰν. 6---ἰ4. 

να ὙΠ τεῖυγῃ ἢ τμεα ὑπο τῊγ 
ΡδορΪε. 

11 Απά Νδοπιὶ 8214, Τ χη δρδίη, 
ΠΥ ἀλυρῆτειβ : ὙἈὮῪ 1} γε ρὸ (ἢ 
ἂς ἡ αγό ποτε γόϊ 47 1078 50Π8 ἰῃ 
ΑΥ ψοτῖρ, ἔπαΐ ἼΠΕΥ πιλῦ δὲ γου 
Βυβρδπάϑ καὶ 

12 Τυγῃ δρδίῃ, ΤΥ ἀδιρῃίεῖβ, ρῸ 
γοῖγ τυᾶγ; ἴογ 1 δπὶ ἴοο οἱά ἴο πᾶνε 
Δῃ Πυβϑραπά. [{1 8πουϊά 8γ, 1 πᾶνε 
Βορε, "7 1 8μου!ά πᾶνε δὴ δυβθαπά "ΟΠ 

δ" ἀδεξ- 
δαπαῖ. 

Αἶδο ἴο πίρῃῖ, ἀπά β8ῃοιυϊὰ αἷϑο θεᾶγ 
80ῃ8 ; 

12 ῬΝουϊά γε ΓΕΔΓΓΥ ἔογ τῃεπὶ {1} ὕπεν: 

ταν ψψεγα στοόύνῃ ἡ ὑνου]ὰ γε β1γ ἴογ 
(Π6πὶ ἔἴτοπὶ δανίηρ ἢυβραηάβ ἡ ΠᾶΥ, 
ΓΩΥ ἀδιιρθζεῖβ; ἕογ ἴϊξ . γγίενοῖ πὴς ἴ Ηεῦ. ἢ 
τυοἢ [ῸΓ γουγ 8868 παῖ τε Πδηά δέδεννεεε:. 
οὔ τὰς ΙΟΚΡ ἰβ8 ροὴε ουξ δραδίηβι 
τη. 

14 Απά {πεγ ᾿Ποὰ αρ {πεὶγ νοῖςς, 
δηἀ νψερῖ δραη : ἂδηά Οτρδὴ Κίββεά 
ΠΟΙ πιοῖδποσ ἴῃ ἰανν; δυὲ Ευκῇ εἶανα, 
ππῖο ἢΕΓ. “ὩΝ 

ΤΩΔΗΪ ΘΕ (ἢ6 τνοσγὰβ οὗ οὔ ἴο ψβοηὶ [πε 
ἴανν οὗ Ἰενίγαῖθ νγὰ8 ἔἈΠΊ ΠἸΑΓ, δη νμβὸ ϑυρ- 
Ῥοβϑὰ 1 ἴο Ὀ6 ἔδτα)αῦ ἴο ἴποδὲ ἴο ὙΒοΟΣη 586 
ΒΡΟΚο. ὙΒο ἰανν ΒΙοΣ σα υγο8. ἃ Ὀγοῖδος 
ἴο ΠΑΙ͂Σ ιὶ8 Ὀγοίμογβ πύον, 1 με αϊοά 
οἸ1]641|ε55 (ΒΘ ευῖ, χχν. 4), ἀϊά ποῖ οσίψιπαῖς 
νι Μοβεβ, ΠΟΥ νγᾶάϑ 1 Ῥϑουαγ ἰο ἴδὸ 
[5.46 }1165. [1 ὑσγεναδι θα διηοηρ ἴδ6 5.86} 168 
Ἰοὴρ δεῖογσγε (πὸ ἰανν, ἃ8 ἀρρϑᾶσβ ἔσοπι Οδη, 
ΧΧΧΥΪΙ, 8, 26; δηὰ 845 δόοη ἐσυηὰ οχίϑεην, 
τ νδτίουβ τη Ἰβοϑ[]ΟΉ 8, “ἸῺ ΤΊΔΗΥ ΘΑϑίοσῃ 
σου ΓΙ65, ΡΑΓΕ ΟΌΪΑΤΙΥ ἴῃ Αταδία, ἀπ ἀτηοην 
6 {π|δ65 οὗ (Βε δυςδϑβι5᾽ (΄ Ὠ΄ϊςῖ. οὗ ἴῃς 
ΒΙδ]6,᾽ νοὶ]. 11. Ρ. 246). [{ τη, {ποσείοσς, δῈ 
βιρροβεά ἴο βᾶνε οχί βίο δπιοηρ ἴπ6 Μοδθιῖοβ. 
Μογδβογσοῦ, ἰδ ἀρρθᾶσβ ἔγοση ἴπ6 βοαυεὶ οὗ [πὸ 
Ὠἰδίοτγ, [μαῖ (ἢς δρρ!ςΔοη οὗ [86 ἰανν ἴῃ 
5.46] οχιεηάθα δεγοηά (Π6 ὀγολδεον ἴῃ Ὁϊ6 
δίτιςϊ 56ῆ56, ἃηἀ δρρ εὰ ἴο [86 ῃραγοϑὶ σοὶ - 
Ὀοῃβ, βίηῃοθ ΒοδΖ νγαβ ΟἿ ἴπε ἰκἰηβσηδη οὗ 
ΕἸ ποῖος Β. [τ 18 ργοῦαῦϊο, [μα ὀγοίδεγ, ἰῇ 
Ὠευῖ. χχν.. 5, νγὰ5 τηϑδηΐ ἴο Ὀ6 υηάδογπίοοά ἰη 
[815 ΔῸΣ 5656. 

18. ΤῊΝ ἐρὲν «ὐοῆὸ σγοαυη. ΆΘΓΟ ΒΘΟΙΏῚ8 
ἴο δε ἃ τείθσγεῃηοε ἴο Οδξῃ. χχχϑῆ στ, “ ΤΊ] 
58 64}} ΠΥ 5ϑοὴ ὃ6 στονγῃ.". Ζον ἐδεν» ἴῃ ὈΟΓΣ 
οἰαυβε5 5που]ά σγαῖμοσ 6 ΚΠ ἸἈΘΣΘΖΟΣΘ," ΟΥ. 
“0 188 δοϑοουῖϊ." {Τρ ῃ ἴῃ6 Ηοῦ. [5 
ζεται] 6 ΟΥ πουῖοσ, δηά σδηηοῖ τοῖο ἴο “ο,.. 

14. Ο»ραῦ ἀὶ"“ε4 δεν νιοϊῥδεογεϊποίααυ. ΤῊΣ 
Κ|55 δ πιθοῖϊηρ δηά ραγίπρ 15 ἴῃ 6 συβίο ΙΔ 
{πἸΘΏΑΪΥ δηὰ Ἰεϑρεσίμι βαυἱδίίοη ἰη ἴ6 Εδϑῖ, 



ἔΟτ, δὲ 
"οἵ 
ἀξζαίεεέ 
»εφις 

Υ̓͂. 15---121.} 

Ιξς Απᾶὰ 5Ξῃς “5.14, Βεμοϊά, τὰγ 
Βίϑῖεγ ἰῃ ἰανν 18 ρῥοπβ ὕὈδοὶς ὑπο ΠΟΙ 
Ῥεορίε, δηὰ υπῖο ε΄ ροάβ: γαίῃ γῃ 
του Δεν (ΠΥ 5ἰβίθυ ἰῃ Ἶδνν. 

Ι6 Απά Εν 8αϊά. "Ιπίγεδλῖ πλὲ 
Ὡοῖ ἴο ἰεανε ἴῆεες, 97 0 τεΐιγῃ ἔγοπὶ 
[ο]]οννίηρς αἴεγ. τῆε6 : ἴογσγ ψ δῆ οΓ 
του ροεβῖ, 1 ψ|}} ρο; δηὰ ψβεγε 
τδου ἰοάρεϑβῖ, 1 νν}}] ἸΙοάρε : (Ἀγ ρεορίε 
“ἠα1! δέ τὰγ ρεορῖε, ἀπά τὴγ (ὐοά πιῪ 
Οοά: 

17η ΝΒετε δου ἀΐεβῖ, 1] 1 αἷς, 
δηὰ τἤογα Ψ}}1 θὲ δυτγίεά : τῆς ΟΚΡ 
ἀο 80 ἴο τηε. Δπά πιοῖε 50, “7 οεσ᾿έ 
δυῖ ἀφδῖῃ ραγὶ τες δηὰ πα. 

Οεῃ. χχῖχ. 11; χχχὶ. 28, 55; Εχοά. ἵν. 27; 
2 ϑάτῃ. χὶχ. 39: Χχ 9: {|Κ6 νἱ]. 45 ; ΧΧΙΙ. 47. 
Ηξεηος ἴδε Κι59 οὗ ρεᾶςε ἴῃ ἴ86 σβυσομ, 1 ΟΟΥ. 
ΧΙ]. λο; 1 Ῥεῖογ ν᾿ 14, ἄζε. 

δι Ἀμὶδ εἷαυε ὠπίο δὲν] ΤΒς ἀἰδεσγεηςσα 
Ὀεΐννοοη στοτο Κιπάηοβ5 Οὗ ΠΔΉΠΟΥ δηὰ 56}- 
5 ΓΙ Ποηρ ἰονε 15 πηοϑὲ ΥἹν γ ἀερὶςοϊοά 1η [δ 
Ὧῦονα ννοσά8. ᾿ 

Δρρὶ δὰ ἴο ἴδε τς οὗ ἴς ἐευΐγ οὐ Ὀγοϊβεσ-ϊῃ- 
ἶδανν. ἴἴ 15 [6 βᾶπιὸ τννοσὰ δὰ 18 γοῃάογοά 
ὀνγοΐδενγ᾽;: «υἱῇε, Ἰ)ευῖ. χχυ. 7) 9, δείηρ [86 
ἵπτθ πιδε οὗ ταὶ Τοηάογοά διυδαηᾶ᾽, ὀγοίδεγ, 
10. 7. . 

γείωγπ δου αν {δ σἰτίογοῖπ ἰααυ. ῬοΥΒΑΡ8 
βαϊὰ τ ΓΟ ἴο ῥγοῦα Ἀπ Πι8 σοηβίδηςγ, [οϑὶ. 
ΧΧΙΡ, 15-10. 

10. ᾿ρίεδεν ἐδοι φοοιΐ 1 «υἱ] 5ο, ὦ. ΤΟ 
οβεςὶ οὗ Νδοῃν᾽β τεροαϊδα εηϊγεδῇεβ ἴο σι 
ἴο ἰεᾶνο ΠΟΓ νγὰ8 ΟὨΪΥ͂ ἴο ὑτίηρ οὐΐξβ ΤΟΤΕ 
ΟἸΘΑΣΙΥ σ1}}5 οἰοάξαϑι ἀείοστϊηδίίοη ἴο. οαϑῖ 
ἴῃ ΒΟΥ ἰοῖ ἢ [Π6 Ρεορὶς οὗ ἴδ6 [ογά. 
Οομηρατο ἴἰπ6 ὙΕΓΥ 5: ΠΔ}18Γ Θηίγεδῖϊο5 οὗ ΕἸ}, 
δηὰ [ἢ6 5[οὐξαδι ἀεϊειτηϊηλίίοη οὗ ΕἸ] 1584 ποῖ 
ἴο ἰοᾶνε πἷἰπὶι, 2 Κίηρϑ ||. 2.6. ἰη Ε}1584᾽8 
(486, 85 ἰῇ 5, [ὰ6 τεννατὰ οὗ 5σἰθάξαϑί ροῖ- 
δἰβίεηςς νγ)Ἃ5 ὙΕΙΥ͂ ρτεαῖ. ὙὴῸ ολ86 οὗ ἴδ6 
τυοσδη οὗ δηδδῃ, Μαῖζ. χν. 22-28, 845 8150 
ΘΟΏ16 ΔηΔΙΟΣΥ ἢ (Βοτη. (ΟΟτρατο 4150 Οθῃ. 
ΧΧΧΙ, 26. ΟἿ ἴδο οΟἴδοΓ μαηά, ἴδ 6 60]} οὗ 
υνοᾶκ σοιηρίίδηςο νυν] προσ ΠΥ ΠΟΠΙΓΑΓΥ 
ἴο οπε᾿β οὐ ὈεΙΟΣ Ἰυάρτηεηϊ ΓΛΑΥ͂ Ὀ6 56 6ῃ, 
1 Κιῃρβ χϊ, 18, 19. 

17. ΤΡὲ ]ονα ἄο “0 ο »ιε) ἀ5"..1ὺ Τ 5 ἔοστηῃ 
οὗ ἱπηργοοδίίοῃ 18 ἔγοαιιθηῖ ἴῃ ἴπδ6 ὍΟΟΚΒἝ οὗ 
δα] δηὐ ΚίηργρΒ. ΝΒοΩ [6 ἱπηργοοδίίοη 
8 Το]οὐνεὰ ὉΥ ἴ8ε (δίηρ τὶς ἴμῈ δρεακεγ 
᾿Δίἤγπβ 58.41.1, ἈΔρρϑη, ἴ{πὸ ΔβΠστηδίί οΩ 15 ργδ- 
᾿φοάδά, 2485 δεσθ, ΕΥ ἴδε Ῥρδυῖο]ς 5, ἐδαὶ, ΤὸἊ 
Σογά ἀο :-ο 19 γιέ, απά γιογε αὸ (1 ἴ Ὀγθαὶκς 
τ ῖ5 γον ὙΠΙΟΒ 1 ηοῦν [12 Κ6), ἐδαὶ ἀεαι αἰορδ 
σῥα] ραγὲ γομ ἀπά πιο. 8668 2 θᾶ. 11]. ο; 

Ο ἈσΤΗ. 1.-: 

5 ἐεπιίηίηα. 
16. ΤΡ "ἐπἰεγοϊπεἰσαν Ἡδτε ΡΓΟΡΟΥ 

18 ΝΏΘδη 516 αν ἰπδὲ 536 ἴν)δβ ᾿ 
ΒΘ ΒΕ πιϊπάεά ἴο ρὸ νὰ δεῖ, 
ἴδῃ 86 ἰεξξ βρεακίηρ ὑπο ΠΒεσ. 

19 ἢ 80 {πεὺ ἴνο νψεπὲ ἀπὲ]}: ἐπ εῪ 
ολπια ἴο Βει ἢ -ἰεῆεπ. Απά [τ σᾶπιε 
ἴο ρᾶ38, θη (ΠΟΥ ννεῖε ςοπὶὲ ἴο 
Βει}-]εἤεπι, τῆαῖ : 411 τῆς οἰ νγᾶβ 
τηονεά δϑουϊ τ 6πὶ, ἀπά {ΠΕ 84], 1: 
115 ΝΝδοῃχ ὴ : 

20 Απά 8}: 5414 υπῖο {πεπὶ, ΟΔ]] 

229 

Ἡδεν. 

Φησὶ 
4“ἰ7. 

1.- 

ι » ὠχϑος ! ἢ ᾿ 
πε ῃοῖ ᾿Νδοπί, {411 πἰς ᾿Μάδγὰ : ἔογ ἐμαὶ ἰς. 
τῆς ΑἸπλρὙ ΒΔ. ἀεαῖς νεγγ ὈΙττεΥ]γ ν ΤΊμι ἐν, 

“ἴ ν ἢ πλ6. : 
21 1 ψεηῖ οὐ {ι]}, ληὰ πε [ΚΡ 

Παρ Ὀγουρῆς τὴς Βοπὶε ἀραὶ Ἐπιρίγ : 

1 84π|. χὶν. 44: ΧΧ. 11:1 Κίηρβ 'ὶ. 2... Βυϊΐ 
ὙΒοη [6 ᾿ργεσδοη 18 ἔο]οννεά ὈΥ ἴδε 
{πηρ ΒΙΟΝ ἴἢ6 ΒρΡΟΆΚΟΥ ΔΠΓΤη5 5884}} ΝΟΤ 
δάρρεη, ἴδε πεξδίίοῃ 15 ργεςεάεά ὈΥ ἴδε ρὰγ- 
τἰεἰο (Ὁ) 8) ἐξ 481 ϑαπῃ, 11}, 17; 2 8811). 111. 35; 
ΧΙχ, 11; 2 ΚΙΉρ5 Υἱ. 31. 

190. “πώ δεν “αἰάΔ. {εν ἴῃ ἴε Ηεὗτενν 
Τε «υο»ερ 97 Βειῥίορεν “αἱά. 

20. Οαἱ! »ιο ποῖ Ναο»ιδ ἢ ὌΠ σοΔΏ ὩΣ 
οὗ Νδοῖῃὶϊ 18 δίεααπμι, “ευεεί, ἴο ψ Ομ 886 
ΟΡΡοβο5 ψνηδί 8ῃ6 64}}15 ἃ ΙΏΟΓΕ δρργορσγίαϊθ 
ὩΔΙῚΘ ὉΓ ΠΟΙ ἴῃ ΠΟΙ ργθϑθηΐ οἰγουπιϑίδηςαβ. 
ΟἾΔ] πὸ αγα, ἰ. ες. δέν (Εχοά. χν. 232). 
δΙΠ ΑΓ 4] υδ᾽οη5 ἴὸ [ἢ 6 τηρδηΐηρ οὗ ὨδΠ165 4.6 
866, Οδῆ. ΧΧϑ. 161 Ϊογ. χχ. 3, ἄζς. 

ἐδὲ Α)ρνιὴ δίγ ῥαΐδ ἀεαϊ! σεν δίϊογὶν αὐ! 
»...} Οορ. ]οῦ χχν. 2. ὙὴῈ ῃᾶπιο 
ΑΥΜΙΟΗΤῪ 15 οϑί ρθουν ἴο ἴπε Ῥοηΐδ- 
ἴδιος, ἀπὰ ἴο ἴδε Βοοκ οὗ [οὗ, ἴῃ ἩνΒ ἢ ἰαβὶ 
1 ἰ5 ἐουπὰ [Ἀγ ὕπιοβ. [{ Οσσυγβ ἔννίοο ἴῃ 
ἴπε Ῥ5αίπγβ, δηὰ ἴοι {{π|65 ἴη [6 Ῥχορβεῖίδβ.. 

21. 1 «υεηὶ οἱμὐ Αι, 6.3] ὌΤθδ νΟΣῪ τς 
ψεῦβα οὗ Ϊ|]4ςοὉ᾽5 Ἔχροσγίθηςθ, ἃ5 σίνοη Οδῃ. 
ΧΧΧΙΙ, το, “ὙΠ ΤΩ Ι“ραδϑϑοά οὐδοῦ [815 
]οτγάδη, δηὰ πον 1 δὴχὶ ὑδξοοηθ ἴνο ὑδηάϑβ.᾽" 
(ομρασο ΗἩδπηδὶ 5 βοῆρ, “ὙΠΕΥ ἴπαὶ Ψνεσε 
1} μᾶνὸ ἰγεὰ οὐ ᾿μεπηδεῖνοβ ἴοσ Ὀγοδα," ἄς. 
: 8411. ἱϊ. 5, (Βουρ τ86 Ηοῦτον “[0}}" τδοζα, 
τηοδηϊηρ Με ὁ ,οοά, 15 αυἱξε ἀΠβεγοηΐ ἔσουῃ 
[παῖ Βοτα υϑεὰ ὈΥ Νδοπιῖ, νυμῖς ἢ ἰΒ [6 ορρο- 
δἰῖς οὗ ο»ρ΄7. ““ 

ἐδε Τιογά ῥαϊδ ἐεε βεά αραίμα »ιε. ὍΤΒΟ 
ΡΒΓαΑ86 ΒΟΙΟ υδοὰ 18 ἃ ΥΟΤῪ ΠΟΙΠΊΠΊΟΩ ΟΠΘ, 85 
ΔΡρΡΙ θὰ ἴο ἃ τδῃ το φίνοβ νυν ἱΠ 688 σΟΠΓΟΓΠ- 
ἴῃς (υδυ δ} ἀραϊηβῖ) δηοίμοσ ἰῃ ἃ οουστί οὗ 
Ἰυδῆςο, Εχοά, χχ. τό; 2 ϑ84π|. 1. 1ό: [δ]. 
11,.ο: Ἰἰχ, 12, ο. δι δὴ οὔθ ψνουἹὰ ἀοιδῖ- 
1685. ἴνκ Ἰοοκοὰ ὕροῦ 8ἃ8 δὴ Ἔῃεῦῦ. Νδοπὶὶ 
ἴῃ {πὰ ὈΙΕΟΓΠ685 οὗ ΒΟΥ βρί γίξ σοιῃρίδίηβ ταὶ 
δος Γοτὰ Η;πι86} ννὰ8 τυὐγηεαὰ δραϊηϑὲ ΠΟΓ, 
δηὰ νγ88. Ἀγηρίης ΒΟΙ 8175 ὑρ ἔογ ᾿πὰρτηεηῖ. 

4419». 



ΚΑΥΤΗ. 1. ΤΙ. 

ΟΨΜῊΥ ἐἦέπ «8}]} γε πιε Νδοπηὶ, βεείπρ; 
{πε ΠΟΚΡ πδίῇῃ τεβειβεαὰ δραίπβε π|6. 
δηὰ (ἢς ΑἸπιρ ΠΥ μδῖἢ ΔΠΠςιεά πιεὶ 

22 80 Νδοπιὶ τεζτιγηβά, δηὰ Κὐἢ 
τῇς Μοδρθίτεββ, Παγ ἀδυρῆτοσγ ἴῃ ἶανν, 
νὰ Ποῖ, Ὡς ἢ γεζυγηθα οὐ οὗ τῆς 
ςουηςΥ οὗ Μοδῦ : δηὰ {ΠΕῈῪΥ̓ σᾶπὶς ἴο 
ΒειῖΒ-ἰεῆςεπι ἴῃ τὰς Ὀερίππίηρ; οὗ θάγεν 
Βαγνοϑϑῖ. 

220 ἷν. 22---ὁ. 

Βε]ά,, δὰ ρίεδῃ εαγβ οὗ ζσογῃ δϊεσγ λέσι 
ἴῃ ΨΒοβα βρῆς 1 5}4}1} ἢπά ρτᾶςε. 
Απά 86 8414 υπῖο πεῖ, (ὐο, ΠΩῪ 
ἀδυρβίεγ. 

Απάὰ 886 ψεηῖ, ἀπά ςαπιε. δηὰ 
δἰελπαά ἴῃ τῆς δε]ὰ δίϊεγ (ἢε γεᾶρεβ: 
Δηὰ Πεγ ἷπαρ νγὰβ8 ἴὸ Ἰρῆϊ ου ἃ ραγῖ  Ηεὺ. 
οὗ τῆς 614 ὀείονσίηρ ἀηῖο " ΒολΖ, ὑγῆο λεμαο: 
τυας οὗ τὴς Κιπάγεά οὗ ΕΠ] Πλε]ες ἢ. ἐΓ τε, 

4 4 Απά, δεμοϊά, ΒοδΖ ςϑπ)εῈ ἤΠὶ δοσα Ὁ 
ΓΟΗΑΡΤῈΕ 11. 

1 Αι γικακείλ ἐε ἐφ Πείαε ΟΣ Βοας. 4 σας 
ζαζέρρ᾽ ἐμποιυέσάρε οΥ ἀξ, ὃ «“ἠειυείά ἀξ ργεαΐ 

͵,) νον. τᾶ 74λαἐ τυλῥεΎεά “)ε ροίΐ, “ἀξ «αγγίσλ 
ζο Διαο»εῖ, 

ΝῺ Ναοπιὶ δὰ ἃ Κιπβηδη οὗ 
ΒΕΓ Πυβθαηα 8, ἃ πὶ ρ ΠΥ πιδη οὗ 

νά, οὗ τῆς ΠΥ οὗ ΕἸ πλείθςὶ ; 
δηα ἢΪ5 ἢδλπὶς τῦας ΒοΔΖ. 

2 Απάὰ Αι τῆε Μορδρίζεββ 8ἱά 
ὑπο Νδοηιὶ, [εἴ τὴ6 ον ρῸ ἴο ἴδε 

Οοιήρατο, ῸΓ ἃ βιπηΐϊαγ ἴὐὔτῃ οὗ τδουρῆϊ, 
. Κίηρϑ χυϊ!. 18, [Ο]]Ἱοννεα δ νϑῦβε 20 ὈΥ {86 
ἰάθηῖΐίςδὶ τψοσγὰ Βογὲ τεηάεσγεὰ δαδό αὔββειοα, 
ἴδεγο ἐδοι δα. ὄγοωμρδί ευἱὶ, 

22. Ρδίοδ γείμγπεά ομὲ ΚΓ "δε ἐομμί ο΄ 
Μοαδ Τα ννὰβ [6 ἀεβοσιρύοη ΟΥ̓ νοὶ 
στὰ νν85 σου ΠΊΟΩΪΥ ἀεβὶρηαῖεά ὈΥ πε Ρεορὶε 
οἵ Βεῖμ]ομοτι, 85 Ἄρρεασβ ἔχοι 1]. 6, ΠΟΤΕ 
(86 ΙἀφηΕς 8] ρἤῆγαϑο, 6 οαῤἧίε:5 «αὐδὸ γε- 
ἐωγηεα «αυἱό Ναοριὶ ἤγοηι ἐδὲ εομρΐν (Βε}4) οὗ 
ΜΜοαῦ, τοουτβ. Τμδ Τσοηδίδηϊ τοςο ΘΟ ΙΟἢ ΟἿ 
[86 ρατί οὗ [86 9ϑσρὶε συ] ροῦβ [μα Ἀπ} ννὰ5 
ἃ ἴοσείξῃογ, [6 σϑησγαὶ δάσα γδί]οη νυν] οἢ ΒΟΓ 
ΒάεἸ ΠΥ ἴο ΒΕΓ Βυδβθαηα 5 σοϊδίἑξομβ δὰ Ἷοη- 
εἰϊϊαἴοά, δηά τΒς ἰηΐεγεβὲ ἰῃ [6 βούσονβ οὗ 
Νδοζὰὶ Β]οΒ Πότε ῦ αἰδα ἀπιοηρ [πε ὑπ ἶνο 
Ῥεορίε οὗ Βείμιεμοπι, ἀγὸ υἱν!]γ ἀορίςϊοά Ἰη 
(18 Ῥῆγαβε ΒΟ τὰ μάνα, 88 ἴἃ Ψεέζε, γεῖ 
ψνάστη ΠΤ Όπὶ ἴΠ6 1105 οὗἩ ΚΠ} 8 σΟὨΓΕΙΏΡΟΓΑΓΙΟΒ. 

ἐπ δὲ δερίππὶηρ οΥΓ δαγίεν δαγυεε.] ΤῊ 5 
5 τησπίϊοηδα ἴο ἐχρίαίη 86 ἡδυταῖσνε ἰῇ {86 
'Ὡοχί σΒδρῖίοσ. 

ΟΗΑΡ. [Π. 1. 4 δίπονιαπ. Μοβῖ ἸϊτεγαῚ]Ὺ 
απ ἀεφμαίπίαποο; ᾿δτΟ, δηά τῇ ἴδε ἐοτηϊηϊης 
ἔογπι δ 111, 2, ἀδηοῦηρ ἴ86 ρεγβοη ἢ ποσὰ 
ΟἿΘ 15 1η{ἰπ|δίε Υ δοχιιαϊηϊοα, ΟὨΘ᾽΄ 8 ΦᾺΣ γεία- 
ἡϊοη. Βεβίεβ ἴπο86 ἔῸ ρδβϑβαροϑ, 1 ΟἿΪΥ 
οοουβ δ σου. υἱ. 4. ὙἼΒ6 πεχέ ἀίραπσιαπ οὗ 
1, 20; 11}. 9, ἄς. ; Νυχ. ν. 8, ἄς. (φοεῦ), 5 8 
ὙΏΟΙΙΥ αἰδογοηῖ ψτοσά. 

Ω »ιὲρδίγ »ιαη οὗ τὐέαο Το 834π|6 ῬἢΓΆ56 
ἷ8 ὈΓΟΡΕΤΙΥ͂ τεηάεγοαὰ γιλσϑὲγ πιαπ ὁ παίομγ, 
]υάψ. νἱ. 12; ΧΙ; 1 Κιηρβ χὶ. 28; Νόἢ. 
ΧΙ. 141 ἐπ υαίοιγ, 2 ΚΊηρϑ γ. 1; δηά « »πίᾳ δ 7 
»ῶη ΟΥ̓ ῥοαυόγ, τ 841}. ΙΧ. 1. ἔογ ἴῃς β86ῆβε 

Βει ἢ -Ἰέδοηι, δηὰ 534 ἀ υπηῖο ἴῃς γεᾶρεῖϑβ, 
ΤῊ ΓῸΚΡ ὁ ψιἢ γου. Απά {ΠοΥ 
Δηβυνεγεά ἢϊπι, ΤῊς ΠΟΚΡ Ό]ε55 τῃεε. 

ς ἼΠεη 8214 ΒοδΖ ιἱπῖο 8 8εγ- 
νδηῖ τῆδλι ννᾶβ δεῖ ουεῦ ἴῆ6 σϑᾶρεῖϑβ, 
Ὅν Ἀοβε ἀδπιϑεὶ ἐς τἢϊβὶ 

6 Απά τῆς βογνδηῖ {πὶ νγδβ 8εῖ 
ΟΥΟΓ [ἢ ΓΕΆΡΕΙΒ ἀηϑυγεγεὰ δηὰ 5214. 
τ ἧς τὰε Μοδδιείϑἢ ἀδπιβεὶ τῃδῖ ςδπ)ε 
δδοῖκ ἢ Νδοπι οὐ οὗ τῃ6 σου ΓΥ 
οὗ Μοδδ: 

οὗ αυεα ό, 8.6 Οξεη. χχχίν. 29: Πουΐ. υἱῖϊ, 
17, τᾶ; ΕΑυ[ ἵν. τι, ἄο. ἴη : Κίηρβ χίὶ. 
8, δῃηά Νοῖῆ. χὶ. 14, ἴῃς Ῥῆγαϑθο δϑοῖὴϑ ἴο 
ἀδηοῖθ ΘΠΟΓΡῪ δηά Υἱροιγ οὗὨ Ἄβδγαςῖεσ δηὰ 
δοϊίοη. 

Βοαπ.} ἴῃ ἴδε δεριυαρίης Βοος, τῆδηςε [ἢ 
Βοος οἵ Μαῖί. ἴ. ς; 1ὺκὸ 1. 12. Οεβοηϊυβ 
Δηὰ οἴοΥ5 ὀσρί αἰ [6 ἤᾶπὶθ ἴο πηθϑῃ σίμοσγίζ, 
ἴτοπι δὴ Ασαῦὶς τοοῖ; δυΐϊ [86 Τςοϊημιοη οἰγ- 
ΤΟΪΟΡΥ οσὰ (δ6 Ἡεῦτεν, σἰγεησίρ ἐς ἐπὶ ῥίγει, 
ΟΥ ἐξ, Βθο8 Ὀδείεῦ βυϊοὰ ἴο [86 Ὡδπὶὸ οὗ ἴδ6 
ΡΠ ἴῃ (86 ἴοαρῖθ, ψνὶο ννὰ5 οδ]] θὰ ὉΥ͂ 
ϑοϊοπιοη ΒΟΔΖ, : Κίηρβ Υἱῖ. 2:1. 

4. δὲ Τογά δὲ «υἱὴό γοω, 5.1 ΤΠ 5απὶ6 
βα] υἱατίοη 45 1μαὲ δαάγεξϑοά ΌὈγ [ἴῃς δηγρεὶ ἴο 
ΟἸάεδοη, ΪΤυάς. νυἱ. 12; ἐγδηβίοιτοάα ἴο (Π6 
πὰ οἵ (ὁ Οδυγοῖ οὗ Επρίδηά ἰὴ (86 
ψογβιοἶοβ [ο]ονσίης ἴθ6 Αροβἕίοβ᾽ γερὰ, δηὰ 
δάορῖοά ἴῃ οὐγ ἔπι] αν ' σοοά-δγε.᾿ δὺς Ρίουβ 
ΒΑ] υἱδί!Οη8 ΔΡρϑασ, ἤοτλ 8. οχχίχ. 7, 8, ἴοὸ 
μᾶανα Ὀδθῆ ῬΘΟΏΪΑΓΙΥ ἰὴ 88 δἵ μβαγνοβδί ὈΠΊ6; 
Δηά [1 15 Γι σ Καῦϊς {παὶ ΟἸάδοη νγ88 [ἢγε5ἢ- 
ἴῃς ἴδε πονγ ραϊπογοά-ἰη νοὶ βοὴ ἴδς 
ΔΏροΪ 80 βαϊυἱοὰ πη. Ενοη [Π6 βαϊυϊδίοη Ὁ 
οὗ [86 δηροὶ ἴο ἴδε νιγρίη Μάᾶσυ, “ ΤῈ 1 ογὰ 
18. 18 (Π 66, τῊΔΥ 4] ἀς ἴο “δὲ ἔτι! οὗ ΒΟΥ 
ψότῦ, ὙΒΙοΒ βοῦς Μ55. δά ὰ τοῦ 85 ἰῃ 
ψΕῖβο 42: ΤΒΟ γ᾽ Εβ οὗ Οοὐ᾽8 ὈΟΥΠΙΥ͂ ἴῃ {86 
ἔτι 5 οὗ ἴῃ6 φαγί βθοπὶ ἴο βανε ἄγανγῃ ἔογι 
ἴῃ ἃ 5ΡΕ0Ϊ4] ΣΊΔΠΏΘΥ 80 ἢ ΘΌ ΒΑΓ. οΧ 
5] 0ΟΏ5, ΡΕΓΒΑΡΒ, 45 ἰῃ [6 ΗΟΙΥ Ευοσδαγίϑὶ 1156] Ὲ 
ΜΓ} ἃ σουοσγὶ σείογεηςε ἴο ἴδε 1 νην Βγεδά, 
Οοὐ β δεβϑὲὶ δπὰ ρτεδίοβί σι ἴο πιδῃ. 

Θ. Τραὶ εανιὸ ὀκσεξ, 49"..}1 866 δθογνε, ἱ. 22 
δῃά ῃοῖδ. 



ν. 7---12.} 

 Απά 8}6 8414, 1 ΡΓΑΥ͂ γοιι, ἰεῖ 
τὴς ρἴθδη δηὰ ρϑῖθεγ δίῖεγ τῃε γεᾶρετβ 
Δηιοηρ τῆς 5ῃ6Αν 68 : 80 816 (ΔΠ16, Δπὰ 
Πδῖῃ Τσοπεϊηυεά ἐνεη ἤοπι (ἢς πιογη- 
ἵπρ απ1}} πονν, {παῖ 8ῃς τΑτγςα ἃ 1{π||6 
π τῆς Ποιι56. 

8 ἼΠεη 82ἰὰ ΒοδΖ υπῖο Ευκῇῃ, 
Ἡξελγεϑὲ ἴποὰ ποῖ, τ ἀδυρπίεγὴ 
(ο ποῖ ἴο ρἴεδῃ ἱπ ἃποῖπεγ βεϊα, 
Ποῖθοῦ ρὸ ἤοπὶ ἤδηςα, δυζϊ δδϊ]άε 
Βοτα ἔλϑε ΟΥ̓ ΠΥ πηδίἀ6ῃ8 : 

9 Ζ ει τῆϊπα ἐγεβ ὁξ οπ ἴῃς δεϊά 
τῆλε ἘΠΕΥ ἀο τεᾶρ, ἀπά ρὸ ἴδοι δῆεσ 
ἴδῃ: ἤᾶνε 1 ποῖ σμαγρεά ἴῃς γουη 
τλθη ἴπδῖ ΓΠΕΥ 53}4}} ποῖ τους ἢ ἰδεῖ 
δηὰ ψ ἤθη τποὺι Αγ δίῃίγϑι, ρῸ υὑηΐο 
[6 νε856]5, ἀπά ἀγίηϊ οὗ ἐῤαξ Ὡς ἢ 
τῆς γουηρ; πηδῃ πᾶνε ἀγάγῃ. 

7. 1κ||δὲ δοισε.} ΤῈ δμεά οὐ θοοῖδι σβεσα 
ΔΕ ἰοοῖς Βεῖγ τηοαῖς, δηὰ ψεῦε διε εσοά 
ἔσοτι ἴῃ 6 δυῃ ἴῃ ἴ!ς πεαΐ οὗ [86 δγ. 866 

ΧΧΧΙΙ, 17, βετο [4ς00᾽5 δοιως τηυδῖ 
να Ὀδεη οὗ [815 [ἘΠῚΡΟΓΣΑΥΎ Κίηὰ. 

8. Ηεαγε ἐδομ ποῖ 3] 1 1τοτα γ, Ηασέ δοω 
ποὲ δεαγά (ἴῃ πὲ ρετίες), (δες εἴἶεςξ οὗ ἴδ6 
υδὲ οὗ (815 ἴεηϑε Ὀεϊηρ ἴο τηδγῖς 86 ἱ 
δίοῃ ἴο φίθδῃ 8Ἃ5 ἃ {πη} ἱγτευοσδΌ ἤχεά, 
ποῖ 8ι1:0]6ςξ ἴο ὈΠΟΕΤΊΔΙΏΥ ΟΓ σβδῆσθ. (ΟΡ. 
1541. χὶν. 21. 

τ ἀσερδίογ.) Α Κιηά Ῥῆγδϑο, πδοδεην δἱ 
το βᾶπιαὸ Ὦπης ΒΟΔΖ᾿ 8 πιδίυτε ἀῦ6. 866 11}. 10. 
ΤΠ ργατησηδίςδὶ ἔοσσηβ οὗ ἴπὸ γογὺβ “ϑὸ 
Βοησο᾽" δηά “ δυίάθ,᾿ ἅτὲ ρϑοῦ Ὁ ἀπ Δηοπηδ- 
ἰουβΒ ἰὼ Ηεὔγενσ. ὙΒΕΥ δὲ Ὁμαϊάασϊς, Κεὶὶ 
δΊΡΡοΘαΒ [θη ἴο ἱπάϊςαῖο ἴδ αἰαϊεςξ υϑεὰ αἱ 
Βειμεδοπι ἴῃ ἴδ ὕπιε οὗ ΒοδΖ, ψβοδὲ ΥετῪ 
ὑΟΣ 5 Β6 {Π ΚΒ ἅγ6 ΒόΓῸ τοοογάδα, 

9. Τρίπε εγε: δὲ οὐ ἐδὲ δῥεϊίά «αὐδέγε {δέ 
(δε πιθῃ) αγὸ γεαρίπρ, απά σὸ 43ἐν ἐδενι (ἴμῈ 
τηδ᾽ ἀθη8).} 1. 2. οὔβογνθ Ἴδγεῖυ ΠΥ ὙΒΟΤΟ ΤῊ 
ταδί ἀθη8 ρο, ἃἀπᾷ ρὸ δήοσ 186 πὶ: δηὰ 50 ψ]ξ 
ἴδου Ὀδς 546 ἔτοπι το] οϑίδίοη, δηὰ 1] 5πλτο 
[ο τογεβηοηῖ. ὙΠῸ ἢοϊὰθ ποῖ θείης 
ἀὐνιἀοὰ ΒΥ πεάρεβ, διΐ ΟὨΪΥ ΟΥ̓ δαμϊᾷε, 
ὑοῦ] θ6 ΘΑ5Υ ἔογ μεν ἴο Ρ4988 ΟΝ ΒοΔ28 ἰδηὰ 
στους οηρ ἅνσάγο οὗ ἴξ, δηά 80 βπὰ βουβοὶ 
ΔΙΏΟΩΣ 5 ΓΔΏΡΕΙΒ τοῦς ΒοδΖ οουϊὰ ποῖ ὑγο- 
ἴοςῖ μεῦ. ὙΤδδ τηδίάθῃβ εσα ῬΓΟΌΔΟΙΥ ΟἿ 
ΕἰεΆΠΕΥΒ, ἔοσ ἴε γετὺ 2627 4ο γεῶρ ἰβ ἴῃ ἴδ 
ΤηΔ8Ο 0] Ως, ν Δ] α)ῶεγ ΤῊΕΜ 15 ἴὴ ἴδε ἔδμ!- 
ὨΪϊη6. ϑοιῆθ {π|ηΚ {86 τοπιθη [δὰ ὑΡ ἴδ6 
ϑῆθανεβ 245 [6 τηθῃ δἰ μὐὰ Βυΐϊ Ἀοδίηβοη 5 
δοζςουηξ ἕῶυουτα ἴδε ἰάεα ἰηάϊςαίεά ΟΥ̓ ἴδε 
Ἐτατησηδγ, [δὲ ἴΠ6 γοπιθη ΟἿΪΥ φἰεδησα, 5:πλ0]- 
ΚΔΠΘΟΥΒΙΥ 1 86 τεαρίηρ οὗ ἴπ6 πηθῃ. 
γΕῖ86 2. “ΤΕ ΨΧΑᾺῪΥ ᾿ἰοὰ 8 (Ὠγου ἢ Ορθη 
βε]ά8, οσο [ἢ 6 ρεορὶε σγεγε ἴῃ [86 πιά οὗ 
(8. ψϑεοαῖ Παγνεβῖ. Ὑ8ὲ ὈεΔΌΌ 1 ἰγαςοίβ οὗ 

ΕΌΤΗ. 1]. 

ΙΟ ἼΠεδη 88Π6 ἔε]] οἡ ἢεῖῦ ἔλεε, δηά 
δοννεά ἢεῖβο]ῇ τὸ τῆς ρτοιμπά, δηὰ 5414 
ὑπο ἢἰπι, ΥΩ πᾶνε [1 ἰουπά ρτᾶςε 
'ηΠ τῆϊης εἐγεβ. τῆλε τοι που ἀέϑι 
τε Κπονθάρε οὗ πιε, β8εοίπρ 1 ὅπηι 
ἃ βίγδηρεγὶ 

11 Αμά ΒοδΖ δηβϑινεγεά δηά δά 
πηῖο Ποῖ, [τ παῖ ΠΪγ θεδη 5μεννεά 
τις, 411 τῆλε ἴῆου ἢδϑῖ ἀοπα ιπῖο (ΠΥ 
ΤΛΟΙΠΕΓ ἴῃ ἰᾶνν βίῃςς τῃ6 ἀσδί οὗ 
τηϊπς Βυδθαπά : δηὰ ἀσου ἴδοι Βιαβῖ 
ες τὴν ἔδεμαγ πὰ ΓῊῪΥ τποίδεγ, δηὰ 
τῆς ἰαπά οὗἉ ΤᾺΥ πδον!ν, ἀπά δῦῖ σοπα 
ὈΠῖο ἃ ρεορὶες νη ΐϊοῃ ποὺ ἰκπεννεβὲ 
ποῖ Βετγεϊοίοσε. 

12 Τς ΓΟᾺΡ τγεσοπίροηϑε τῆν 
σοῦ, ἀπά 4 ἢ] τεννδιὰ ΡῈ ρίνεη 
{Πε6 οὕ τὴς ΓῸΚῸ (ΟΟἀ οὗ [ἴβ8γδεὶ, 

τα ψεῖς [11 οὔ τϑρεῖβ οὗ ἴῃς ΗρηδαΥ 
Αγαῦβ, ἀπὰ αἷϑο οὗ βἰθδῆειβ δἰτηοβῖ 88 Ὡυχηε- 
ΤΟΙΒ. ὙΠΟΒ6 ΕΓΟ ΤΠΟΒΕΥ ᾿ψοσηθη; ἀπά [5 
ἀεραγμεπε δεεηθά δἰπιοδῖ 88 ἱπηρογίδηϊ ἃ8 
[πὲ τελρίηρς ᾿ἰἰβεϊζ, δίηος [πε Ἰδίζογ 15 ἄοπθ ἴῃ 
80 ΒἸΟΥΘΏΪ 4 τηδηηοῦ, ἴπαι ποῖ ΟὨΪΥ͂ τυ (ἢ 
[1115 ἴο ἴῃς στουηᾶ, δυΐ 4150 ΤΊΔΩΥ͂ 5188 
τοιιδίη ὑπουϊ."-- ΒΙ0. Ἐπδδ..,.᾿ 11. 47 (1. ,138- 
390). Αγαΐη, “Ϊὴ οἷς βεἰά, ὨΘΩΓΪΥ ἵνο 
Βυηάγοα ΓΟΆΡΕΓΒ δηὰ ρ᾽θδηοΓΒ ΕΓΟ δὲ ὍΌΣΚ, 
[86 ἸΔίῖοῦ ΒοΙηρ ΠΟΑΓΙΥ 858 ὨΌΠΊΘΤΟΙΒ 45 ἴδ6 
ἔοστηςσ.""---"δ., 50 (393-394). 

10. ὅδε 2} οπκ δὲν αεε ]Ἱ ἍΝ ΟΥθηῖδὶ 
σεύθσοῆσθ ΟΟΡ. . ΧΧΧΙΙΣ, 3; δηὰ [ογ 
ἴπ6 σοι δπαίίοη ΟΥ̓ ὈοΟΪδ ῬὮΓΑΒ65 ποτα υϑεὰ, 
1 54Π|. Χχν. 232, Δηἀ 2 ϑᾶπ), ἱ. 2, βεγα 4 
οὐείταποο 15 δα ϑιἰτυξεὰ ἔοσ “ Ὀονχε ᾿1πλ961}." 

 δαυε 1 ὥουπά ρ»γαςεῖ) Οοτἴηραγε 
Ταν ἀ᾽ 5 ἐχργεβϑίοη οὗ βυγρσίβε δ Οὐα᾽ 5 ἕάνουγ 
ἴο πίη, 2 84πι, υἱὶ. 18, 19, δηά [μυΚὸ ἱ, 43. 

11. Τῷ ,αἰδὲγ απά ἐδ »ιοἱδεγ. 866 δδονο, 
ἰ. 8 Δηᾷ ποῖ6. Οομρ. 1: Κίηςϑβ χίχ. 20, ἴοσ ἃ 
δ Π1112Γ τηθηϊοῃ οὗ ἔδίβεν δηὰ τηοῖδποτ; δηὰ 
Οεη. χχῖν. 7; χχχί. 13, ἔοσγ [86 ρῆγσγαθε ἐῤέ 
ἰαπά 97 167) παιδυΐγ, ἴπεγο στεηάεγοά ἰαπμά οὗ 
γπ’ῦ (οΥ ἴ8γ) ὡπάγεά. Αἰδο Οδηῆ. χὶϊ, 1. 

Ω βεοῤίε «υδίεῦ δος ἔπεαυνειί ποί.} 866 ἴ86 
84 ΠΊ6 ἜΕΧρΓεβϑίοῃ ἔοσ ἃ ἔοσγεί κῃ πδίίοῃ, [84]. ᾿ν. 5; 
ΖεςΒ. νυ]. 14. 

δεγείοργογε. 1 ἸΈΟΥΑΙΥ, γειογάα ἀπά δὲ ἐδίγά 
αν, 1... ἴ!6 ἀδΥ Ὀεΐογθο. Α ργονευῦιὶ ὃχ- 
ῬΓοβ8ίοη, ΕΣ Πσοπιίοῦ ἰῃ [πε Ῥεηίΐδίους δηὰ 
(86 μιϑίοτίοδὶ Ὀοοϊβ. 866 Φ... Οδῃ, χχχί. 
2, 5; Εχοά. ἵν. το; ν. 7, 8, 14: [ο8Ἀ.. ἵν. 1: ; 
1 88Π1. ΧΟ ὔΙΣ; 2 Κίηρϑ χιϊ!. ς (δεζογελέπιο, Α. .); 
1 ϑ8ῃη. χίν. 21 (ὀεζογε ἐῤαὶ ἐΐν»ιε, Α. Ν.}} τ ΟΒ τσ. 
χὶ, 2 (ἐπ εριο βασὶ, Δ. Ν.). 

1. Μ“ ΔΜ] τεωυαγά, 4.1 ΤΏε δἰ Π ΔΓ 
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ιὦσ, 
73μα 
“Μαὐονγ. 

ἡ Ἡξδῦ. “20 
24ε ἀεαγέ 

ὑπάογ ψἤοβε ννΐπρβ ἴδοι ἂτί σοπλε 
ἴο {{Γι|5ῖἴ. 

152 ΤΏΘη 8ἢς6 κ5αἱά, "Ποῖ πὶ πὰ 
νου ἱπ τῆν ϑἰρῃῖ, γ Ἰογά ; ἔογ 
παῖ του ἢδβϑὲ ςοπιξοτίδ ἃ πιε, δηὰ 
ἴογ παῖ τποι Παβὲ βϑροκεη ἴτε παν 
ππίο τ(Ὠϊπα Βαπάπιδίά, τπουρ 1 θὲ 
ποῖ {ἴΚὲ ὑπο ομς οὐ τῆϊπε ἢδηά- 
ΠλΔΙ θη. 

14 Απά ΒοδΖ 4 ὑπο ἢεσ, Αἵ 
τ δἰ εἰπια σοπης ἴδοι: ΠΙΈΠαΓ, πὰ δδῖ 
οὗ τῆς δγεδά, δπὰ ἀΐρ ΤῊ πιοῦβαὶ ἴῃ 
πε νίπεραι. Απὰ 86 841 δεβίάς τῇς 

οὗἨὨ οΧργεβδίοῃ βόα ἴο Οδῆ. χυ. 1ἱ, δηὰά ἴη 
ΝΕΙ͂ΒΘ 11 ἴο Οεη. ΧΙΐ, 1, πᾶ κ65 ἴ ργοθδῦ]ο [παῖ 
ΒοΔΖ μιαΐ, ἃ85 Βεγίδοδιι δῃὰ Κεὶϊ βξυρφεβί, [6 
ς856 οὗ Αδγάβδῃῃ ἴῃ ἢ 8 πϊηά. 

δὲ Σογά Οοά οΥ ᾿ιγαεὶ. “ ΘΒ ΟΥΔΒ [86 
αοὰ οὗἩ 6180]. (ἰοηρᾶτο 05}. χὶν. 14, 
ὙΒΕΓΟ, 48 Πετο, [86 ἔογοθ οὗ ἴῃ δάἀάϊοη, ἐῤέ 
Οοά 9. Τεγαεὶ, 11ε8 ἰὴ 186 ρεβοη βροΐεη οἵ 
δείηρ ἃ ἔοσείξῃεσ. ϑὅεὲ Νοῖε οἡ 7υάξ. χί, 21. 

μπάεν αὐδοιό «υἱηφ:. ΤῊ ἜΧργεβϑίοη ἰβ 
θεΔΙ ΕΠ] 1]υδέγαϊοα ὈΥ ΡΒ. χεὶ. 4, “" Ηδ 384]} 
ΟΟΥΓ ἴἢ66 ἢ [18 ἐοδίμουβ, ἀπὰ ὑηάοσ ἢἰ8 
ΠΏρΡ5 8584} ἴμοιι ἔγυβὲ : 8. ἐγ [ἢ 5}}8}} δ6ὲ ΤῊΥ 
βῃ εἰ ὰ δηὰ θυςκΊοτ." 866, ἴοο, 8. χχχνυΐ. 7: 
ἵν. τ; δηὰ οὐχ 1ογα δ βαγίηρ, Μαίϊ. χχὶνὶ. 37. 
ΤΕ νἱηρ8 οὔ {με ““ σΒοΓΌθΙΠῚ8 οὗ ΒΊΟΣΥ βηδάον- 
ἰπρ ἴ86 τπεγογ-ϑοαῖ" (Ηε. ἰχ. 5) ργοῦδὶ 
αἰ ρόσευὴν {Π|8 ῥγοϊεοϊίοη οὔ Οοὰ ονεσ δἱ] 

Ὦ ἅΓ6 ἰῃ σονεηδηΐ ψῖ Ηἰπι, Εχοά, χχνυ. 
ῖ9, 20. 

18. εἰ νι ἡπά ἥαυοιν, (ο..1 ΤὮΘ 56η86 
ΤΑΙΒΕΥ 5, 85 ἴῃ 8. χ]ὶ, τι (ΒΥ [815 1 Κηον 
(μαἴ), ΚΙ δὲὶ πάϊς ἵδυοῦν ἱπ ΓᾺΥ οἰσδῖ, 
Ὀϑοδαδθ ἴποι οομιζογίθοϊς τ|6, Δη ἃ δ6- 
θδΔ)80 ἴδοι δδεΐ ΔΡΟΚΘΩ ὕγίοπ]γ ππῖο 
πὸ Βδπάπιδὶὰ," ἄς. ὙὍοὸ ἰλϑὲ ννογάβ, 
ἐδομφὺ 1 ὲ ποί ἐξε μπίο ὁπ οὔ ἐδ δαπάνιαίάοπε, 
ΓΘ Ὠοῖ, 48 (ΔΓΡΖΟΥ 5 δηὰ Καοὶϊ ἕδκο {Βεπὶ, 
ἃ ςογγεοϊίοη οὗ ἴδε ρῆγαϑα “Τῆς δαηάτηαὶὰ," 
88 16 Ἀπ} γε δοϊεὰ ἴδε Ἔχργοββίοη 85 ἴοο Ὀο]ά, 
δυΐ {ΕΥ̓ επβδηςε ἴδε ὑ»τοοῦ οὔ Κὐτὰ μανίην 
ἰουηά ἔλνουγ ἴῃ [ἴῃς εγεβ οὔ Βοαζ. Ης μδά 
ΒΡΟΚεὴ {85 ΚίηαΪγ ἴο Βοσ, [Βοιιβἢ 386 ννᾶβ ἃ 
ΒΌ ΔΩΡΟΓ δηά ἃ ἔοσείρῃοσ. 

“δηιεπαϊ».) (Πὰς. χίχ. 2) οὐ ἀἰπάΐγ, 45. ἴῃ6 
ΒΑΠῚΘ ῬΗΤΑ56 18 ΓΘΏ . Χχχὶν. 1:]. 21; 
ὉΥΓ εὐ» ογίαδίγ, ἃ8 2 ϑΆγη. χῖχ. 7; 158]. χὶ. 2: 
2 (ἢγ. χχχ, 22; χχχίϊ, 6; Ηοϑ. ἱϊ. τ4; ᾿ἰἴογα]]ῦ 
29 ἐδὲ δεαγί. 

14. δ ἐμ »πογιοὶ ἐπ ἰδὲ αἱπεραγ.ἢ Τὸ 
ἀϊρ [ἢ πιογϑεΐ, ΟΥὁ 500, υβοῖ μον 1 γεγο Ὀγοδλὰ 
ΟΥ τηεδῖ, ἰη ἴδε ἀϊὁ σοηίαίηίηρ ἴμ6 Υἱηεραγ 
(τρύβλιον, Μαῖϊ. χχνὶ. 22; Ματκ χίν. 20; 
ΠΟΥ βροηθδϊῃρ ἴο ἴ86 ἐδρό οὗ ἐδαςρόν, Εχοά, 

ἘΠ ΤῊ. 11.ὕ ἰν. 13---τῦ.Ψ 

ΤΟΔΡΟΙ͂Β : δηὰ ἢς γΓελοῃεαὰ ἢεγ ραγομαά 
(ΟΥ̓. ἀπὰ 886 αἰά ελἴ, δῃηά ννᾶβ δι 
ἢςεά, ληὰ ]Ἰε. 

Ις Απὰ ψῇδῃ 8Πε νγᾶβ σίβεῃ Ὁρ ἴο 
᾿ρἴεδη, Βοδζ ςοπιηηαπάςἀ ἢΐ5 γοιπρ 
τΏδη, ϑβδυίηρ, [ψεῖ ΠΕΙ ρίεληῃ ὄνεη 
Δποηρ ἴῃε ϑ8ῃεαναβ, δηά ἵγεργοδοὴ ἢ 83. ον, 
δεῖ ποῖ: 5, 

16 Απὰά ἴοὶ [41] αδἷβϑο ςογπδ οὗ τἢς 
᾿Βαηάἢ:}8 οὗ ρυγροβε ἔογ Ποῖ, δηά ἰεᾶνε 
ἐδέπι, τὶ 806 τδὺ ρίεδη ζἦδηι, ἀπά 
τεῦυκε Πεγ ποῖ: 

17 80 586 ρ᾽εαπεά ἰπ τῆε βεϊὰ 
“πα ᾿“πασπαπαπππτνπαναπαπππαπιθα κα παπαπανο.α.-05.............0... ..ὕ..ὕ...-.-.-.... ὦ 

ΧΧΥ, 29; Νυπ, Υἱὶ, 13, ὅζς., δηὰ εχρ]αϊποά ὉῪ 
Η δ βγοβίυ8 ὈΥ ὀξυβαφίον, ἴῃ 1 αἴϊη σεοεέαδεδμηι, 
ἃ ὙἹΏΘΡΑΓ γ6556]}), νγυ28, δηά 51}}} 15, [Ὡς σοσηγηοῃ 
ευδΐοτῃ ἰη (ἢς Ελϑέ. 80 οὖγ ],ογά δ [86 1,45ὲ 
ΘΌΡΡΟΥΣ, ἀϊρρεὰ [πὰ 8ὸΡ (πιογϑεῖ, σηδτῃ.), δηά 
ξεν ἴ ἴο Ϊυάἀδα8 (Ϊ]Ὀ0Βη χιϊ. 26), ψΒοσε [6 
ΟΣ 5 [Ὁ αῥῥίπσ, δῃηὰ σορ, ἀτὸ ἴθ 58Π|6 45 
ἴΒοβε πεσὲ υϑοὰ ΟΥ̓ ἴΠ6 ϑορίιαν., οΧχ τιδὲ 
{Π6Ὺ μανε γϑρς ἰηϑιεδά οὗ ἴπς αϊπιηυᾶνο 
ψωμίον ΌγΥ 851. Ϊοβη. ὙὍδὲ βδπὶῈ οὐυβίοπι 
15, ῬΟΓΒΑΡΒ, δ ἀδὰ ἴο ἴῃ 8. χ]ὶ. 9 (ςοτηραγεὰ 
8 ἸοΒη ΧΙ. 18; Μεῖξ. χχνυΐ. 23), βίησο δὲ 
Ηεῦγ. νογὰ ἔοσ Ὀγθδή 18 Βου)θ  Γ165 υϑοά ἰη 
[Π6 8ρθοΐδ]ὶ 5θῆϑε οὗ “0ῦ, ΟΥ̓ »πογιοἱ, ἴο 86 
ἀϊρρεὰ ἴπ ἴμ6 ϑοὺγ βαιςθ 866 Ϊοῦ χχίϊ. 7: 
ϑερῖί. δηὰ Ϊοδη χἱϊ. 26; Ψυΐὶρ. 

}αγεδεά ΟΥ “τοδεῖοα" ἐογη.} ΤῸ σοϊητηοῦ 
ἴοοά οὗ ἴδε σου ΠΥ πον 845 ἴβεη. 6556 5οηΐ δὴ 
ἐρβδὴ οὔ ῥαγοθεά ξογπ ἴο 18 508 ἴῃ 581}}᾽ 5 ΔΥΤΏΥ, 
1 88π|. ΧΥ]. 17. ΑὈΪρ;411 βοηΐ ἥν σῃθαϑιγοβ οὗ 
Ραγοβοὰ σοόσγῃ ἴο να, χχν. 18. βαγοδείά εογπ 
γ͵Ὼ8 ἃ Ῥατῇ οὗ [6 ὈΓΟΥ ΒΙΟἢ5 5εηΐ ἴοσ [αν 5 
056 «Αἵ Μδδηδίπι, 2 54Π|. χυὶ. 28. Αηὰ νῆοθῃ 
τ. Ἀοδίηβοη ννὰβ ἴῃ ἴδε ποὶρθουγβοοά οἵ 
Κυβθεῖθοῖ αἵ μαγνεβῖ- πιο, δηὰ δαρροηεὰ ἴο 
(ΟΠ ὈΡΟΩ ἃ ΠοΙὰ μεσ ἀρουῖΐ 200 σϑὰρογβ 
δηὰ ΣΙθΔΠΟΥΒ ἡ σε ἰακίηρ [ΠΟΙΓ το γε τηεηῖ, 
ἴΠεγ οἤεγεοά δ! τῇ ϑοπηε οὔ {Πεῖσ “ ραγοβοὰ σογῃ." 
“ὙὍΒε ρταίῃβ οὗ νυβοαῖ," με [618 ι.8, “ ποῖ γεῖ 
ΓᾺΠῪ ἀσγγ δηὰ μασά, ἀγὲ γοδϑίϑα ἰῇ ἃ ὑββῃ, οὕ οὔ 
8 ἸΓΟΩ ραίο, αηὰ . . . οδίεη δοηρ ψ 1 Ὀγοδά, 
ΟΥ ἰηβίοδα οὔ. ὙΒΟ υ86 οὗὨ [ἴ 15 380 σογῃησηοη 
(αἴ δαγνοβί- Εἰ πγ6) ἀπο ἴμε Ἰδδουτίηρ, οἾ25565, 
[8αὲ [15 ρατοδιοὰ νυβϑαΐ 15 βοϊὰ ἴῃ (Π6 πλαγκοίβ." 
--'ἰ Βιδ. Καβ., ((. 394. Αηὰ γαίῃ, “" Οὖχ ρυδτγς 
ἴοοκ [Ποῦ οὐντὶ ΡΑῪ ἰῃ ρταίῃ ἔγοπὶ ἴῃς {πγοϑἢ- 
ἴῃ -οοῦβ, τ πῖς ἢ ΤΟΥ Ῥαγοδοὰ δηὰ δἷἵο ἰῃ πὸ 
Ὠϊρδί, δοϊδοίης {Πποπηβοῖνοβ τυ ἱ [88 ἑανουγίξο 
ΔΙΌ οΪε οὗ μασνοβί ἔοοά."---"θ. 402. 

αηδ μὰ ἘΔΙΒΟΙ “Βεδὰ βοπιθ ΟΥ̓́ΘΣ:" 
ΠΟΙ δηὰ ἴο ξρᾶσγο, 485 {0κ6 χν. 17. 866 
ΥΕΙΒΘ 18, ὙΏΙΓὮ [6}}5 υ8 1[Παΐ 586 ἴοοκ πῶδαδῖ 
δῆς δὰ οΥεῦ ἴο ΒΕῚ πῃοῖβοσ- -Ἰανν. 

17. “14 δεαὶ ομν ἐῤαὶ “δὲ ῥαά σίραπεά. 
για, 1} ἃ 5Ε!οΚ, 85 1με τυοσγὰ ἱπιρ]ε8. Οοσηρ. 



ΞΟ Υ, δηφ ἀελά. 

Υ. 18---1. 

ΠῚ} ἐνθη, δπαὰ ὃδελῖ οὐἱ {παῖ 8ῆς παά 
δἰεδηδά : δηὰ ἰτ ννγᾶ8 δῦοιιξ δὴ βρῃδῇ 
οὗ θατεγ. 

1ι8 4 Απὰά 586 ἴοοκ ἐξ ὕρ. «ἀπά 
να ἱπῖο [6 ΟἿ : δηὰ ἤδ τῃοῖδοΓ 
ἷπ ἰανν 8δᾶνν Μηδ 8ῆ6 πὰ ρ]εδηεά: 
δἂηἀ 8ῃ6 δγοιυρῆς ἔοσπτῃ, δηα ρᾶνε ἴο 
ἢεγ τῆλῖ δε Πδὰ γεβεγνεά δίζεγ 886 
ννγᾶ3 δυ ῃςεά, 

Ι9 Απᾶά Πεὺ πιοῖπεγ ἰῃ ἰανν 84ἰά 
πηΐο Ποῖ, ὕ Βεγε ἤδϑὲ τῆοιι ρ᾽οδηθά 
ἴο ἀδγ ̓ πὰ ψψῆδγε ντγουρηζοϑβε τοι ἡ 
Ὀ]εσθαὰ Ὀ6 ἢ6 τἢδε ἀϊά τακε Κπον]εάρα 
οὔ τἢρε. Απὰά 8Πε βῃεννεά Ποῖ πλοῖποῦ 
ἴῃ ἰδνγ ἢ ἡψῆοπη 8η6 Πδὰ ψτουρῃϊ, 
δηά 544, Γἢε πιδη᾿8 πλπιὲ ἢ νυ οπὶ 
Ιντουρῆςζ ἴο ἀδν ἐς ΒοΔΖ. 

20 Απά Νάδοπιὶ 8414 υπῖο ἢεΓ 
ἀδυρῆῖεγ ἱπ ἴνν, ΒΙεβϑεά δε ἴθ οὗ 
τῆς ΠΓΟΚΡ, Ψῆο Βα ποῖ ἰεῆ οἱ ἢ]5 
Κιπάποϑβ ἴο τῆς ]ἰνίηρ, ἀπά ἴω δε 

Απμά Νδοηι αἰά ὑπο εχ, 
“ἀαεάσκα ΤῊ ΙηΔη 1: ΠΕΔΓ οὗ Κὶπ υὑπῖο ι.8, 
σιγά ἐσ 
“εἴ. ἴοπο οἔοιι ποχῖ ΚΙηβϑπΊδη. 

Ὠουῖ. χχίν. 20: 1541. Χχυϊ. 12. ῬΤὨϊΐδ πηοῖμοά 
5 511}} ργδοῖϑεἀ ςοπησηοηΥ, απ τ. Κ οδϊηβοη 
(6118 υ5 6 5ἂνν ἰἴ οἴθη. ΟἿ οὔθ οσοδϑβίοῃ, 
“' ΒΕΎΕΓΆΪ ΜΓΟΠΊΘΩ ὑγεγὸ θεδίηρ ουἵ νὰ ἃ εὶς κ 
Ὀδηάξι}8 οὗ [Β6 ρσαΐη δὶς ΒΟΥ δβεοιθὰ ἴο 
μᾶνς ρἰεδηβὰ " (' Β. ΒΚ. 1... 385). 

απ ερῥαῤ.] 118 εχδςῖ σδρδοῖ Ὁ 15 ποῖ Κηοννῃ, 
δυΐ 1 ῬΤΟΘΔΌΪΥ σοηϊδίηθὰ ἀρουξ ἃ θυββεὶ. 
ΤὨο ο»ϑρ, ΜΝ ὮΙΟΒ νγὰ8 {μ6 ἴδηι Ῥαγί οὗ δὴ 
Θρἤ88, ννὰβ ἴπε ἀδιἷὶγ ρογίίοῃ οὗ πιδῃηδ 2ε; 
τΏδΔη, [ὑχοά, χυ]. 16, 18, 22,36. Αἴ [δ6 5δ4π|6 
ταῖς ΚΌ ρἰοαηοα οηουρὰ ἴο βυρροσί πεγϑοὶῖ 
δηὰ ΒΕ τοῖο -ἰἢ -ἰανν [Ὁ Γ ἔνε ἀδΥ8. 

18. Τϑαὶ «“ῥὲ ῥαά γεσεγυεά, (5 ...1 ὌΤΒο τὸ- 
Τηδίηἀὲγ οὗ ἴ86 Ὀγεδά δηὰ ραγομβοὰ σοσγῃ Ὑῖο ἢ 
ΒοδΖ δὰ σίνεη ἢεσ αἵ ἀἸηηεσ- ἔπιε (σεῦβε 14). 
1 15 ἴα βαπὶὸ ψοσγὰ 45 15 σεπάεγοα ἐῇ, ἴῃ 
ΨΟΙ͂ΒΕ 14. 

19. Μ᾽.“ δὲ δὲ, ".)ὺ Ἠρδτ τιοίβοῦ-ἰῃ- 
ΙΔ 8δν7 δῖ οῆςο, ἔγοσῃ ἴδε φυδηίΥ οὗ βἰεδηϊην 
σοσῃ Ἀυτς δά Ὀγουρμξ Βοπιο, δηὰ ἔγοπι ἴΠ 6 
Ὀγοδά δηὰ ραγοποα σοόσγῃ ἰη δάάϊποη, ἔδαϊ 586 
δᾶ βοπὶθὸ 5ρ6ς14] ἔδνοιῦ βδῆονγῃ μεσ, ὍΝΤΙΝ 
(ς χφυῖςκ Ρεσγοερύοη οὗ ἃ νογπιδῃ, 88:6 ὕχο- 
ὈΑὈΪγ, ἴοο, δαν7 βϑοιμεϊδίηρ ἴῃ ἘΠ᾽ Β ΤΊΔΏΠΟΓ 
δΔηα σουηϊδηδηςο ἱηάϊοαῖνο οὗ ψϑδῖ δά ᾿ 
δηὰ αἰγεδαν ἔοττηεα μορεβ οὗ δηάϊηρ “ τοβί " 
ἔοσ Βεῦ ἀδιρδίογ-.ἰη-ἰανν ἴῃ [86 πουδε οὗ ΒοΔΖ. 

4Ο. ΒΜ κ“-ε δὲ δὲ 97 ἐδε 1 ον, Φ9..}1ὺ Νν»ὲ 
ΤΏΔΥ ξαῖποσῦ ἔτοπὶ ΝΔΟΙΏ 5 δ] υβίοη ἴο ἴδε ἀἰδδὰ 
(μὲ ὈΟΙΪΒ ΒΟΥ Βυθυαηά δηά. 5δοὴ μδὰ θεξε 

ΚΥΤΗ. 1. 111. 

21 Απὰ Κι τῆε Μοδρίξεβς 8414, 
Ης 414 υπίο τὴς αἷθϑο, Του 8}α]ξ. 
Κεερ ἔἴδδε ΌΥῪ ΤΥ γοιπρ τλεη, ὑπ] 
ἴμεν μάνα επάδά 81] τὰν Πάγνεβῖ. 

22 Αμὰ Νδοιι αἰά υὑπῖο Ευτῃ 
ΒΕΓ ἀδιιρθίεῦ ἱπ ἴανν, 7: ἐς ροοά, ΤΥ 
ἀδυρῆῖεγ, τπδῖ του ρὸ ουἍἱ τυ ἢ 18 
τηδίάθηβ, [δὲ {Π6γ ᾿ πιεεῖ τπθε ποῖ ἰῃ ' Οτλεῖ 

κῥον ἐλφνσ, ΔΩΥ Οἴδογ ἢε]ά, 
23 80 8 Κερῖ ἔδϑι Ὀγ τῃε πιαίἀθῃβ 

οὔ ΒοδΖ ἴο ρίεαπ ὑπο τῇς Ἂπά οὗ 
Ὀατίεν μαγνεθῖ δηά οὗ ννῆεαδϊ ἢαγνεβῖ; 
δηά ἀνεὶς νυν ἢ ΠοΥ τοίῃογ ἴῃ ἰδιν. 

ΟΗΑΡΤΕΚΒΚ Π1Π|. 

1 δ᾽ Διαονιῖἶ ἐμείγμείίονι, 5 Αμίλ πολ αἱ 
“Βοαε: με. ὃ δβοας αεξηοτουίκάσείλ {λέ γήρλ 
οήα ξέμενιαπ. 14. 47ὲ τεράδίζ ἀξ ατυαγ τὐἱά 
σὴχ τεφασ7γέ: οΥ ὀαγίεγ. 

ΗΕΝ Νδοηιὶ Πεῖ πιοῖῃεγ ἰῃ ἴδνν 
8814 υὑπίο ἤεῖ, ΜῪ ἀδιρῇζοεσ, 

8411 1 ποῖ 56ῈΚ τεϑὲ ἔοσ τπεα, δὶ ἰξ 
ΓΛΔΥ δε ννῈ}} νἢ τῃδο ἢ 

Δι Π Ὁ] βοσνδηίβ οὐ [οβοόνυδῃ, ἢς Οοά οὗ [5γδοῖ, 
ΗΒ Κιμάῃεββ ἴο ἴμ6 ἀθδά Ἴοῃϑίϑιοὰ ἴῃ γαἰβίῃρς 
ᾧρ (45 Νδοπλ Βορθὰ) δὴ πεὶγ ἴο ρογρεζυδῖο 
ἢ 15 ὨΔΠΊΘ, Δηἀ ἴῃ ζοΏοΓαὶ ἰη Ηἰ5 σᾶγο ἔοσ {μοὶγ 
νυ]άοννΒ. 

«ὐδο ῥαὶδ ποὲ ἰῇ ΟἹ δὶ. ἀἰπάπει, 49:.} 
ὙὨ]8 ΠΙΔΥ ΔΡΡΙΥ ἴο ἰοβουδὴ ογ ἴο Βοαζ. ΤΒῸ 
(Παϊά. δερῖ. δῃὰ Νυΐνς., ἔο]οννεὰ ὈΥ̓͂ πιΔηγ 
ςοπηπηθηϊδίοΥβ, ΔΡΡΙΥ (6 ννογάβ ἴο ΒΟΔΖ : [ἢ 
δγτίας δηὰ Ασδδίς, δηὰ τ ΔΠΥ͂ Οἴου σοτηπιθη- 
[Δἴοσβ, πο υάΐης Βεσγίμοδιι, ΔΡΡΙΥ 1πεπὶ ἴο [6- 
μονδι, δηὰ τϊ8 ἰ8 βεγβδρβ [86 σίῃί δρρ]ῖςα- 
[ἰοη, βίπος ἴδε ἰάοηςίοα] ρῆγαβε, δα ὁ ποὶ 
ΟἹ δίς δἰπάμει. (Ἰοῖς ἀοδάζυϊε οὗὨ 18 ΤΏ σου, 
Δ. 0), 15 υδεὰ οὗ εδοναῖ, Οθη. χχίν. 27. 
ΎΤΒΟΓο, μούχενοσ, 1 15 θποναὶ Η πηβο] ἢ ἢ 18 
Ῥτοηπουηςοά Ὀ]εββοά, 

οπδ ΟΓΓ οἷν πεκὶ ἀίπσριοη ΤῸ ᾿ψογὰ Βεσα 
8 ΘΟΕ, ἴδε γεώεορποσ, {80 παὰ ἴπ6 τίσις (1) 
οὗ τοἀθοπγίηρ [86 ἱπμεγίίδηςς οὗ ἴμ6 Ῥβεβοῃ ; 
(2) οὗ πιαιτγίηρ ἴῃς νίάον ; (3) οἵ ἀνεηρίησ 
(πε ἀφαῖθ. (866 1ονξ. χχυ, 25-31, 47-55: 
Πευξ, χχν. 5-τὸ; ΧΙΧ, 1-13.) Α8 ἴπε56 τ ῃῖ5 
θεϊοηρεά το ἴμῈ ποχί οὗ Κίη, ΟΟΕῚ:, οᾶπιὸ ἴο 
τοθδῃ ἴδ ἡραταβί Κἰ Π5ΠΊΔΠ, 

28. δε ἀοῤὶ 7ασ! ὃγ δὲ »ιαίάεη: 97 Βοαξ 
9 σίεαπ.)] δον ηρ ΟἸΘΑΓΙΥ [δὲ (ἢ πιλίθη8 
ὝΕΤΕ ΟὨΪΥ ξ]οδῆογβ. ὅ66 ἄθόνο, ἢοΐδ ΟἿ γογϑ6 9. 

ΟΗΑΡ. Π]Π. 1, δδαλ 1 ποῖ “οοξ γε, Φ. 
ΤῊς 8ᾶΠ|6 ΟΧργοϑδίρῃ 88 ἰὴ 1. 9. Τδε ΠΟΤῈ 
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"ον, ἐκ 
τὦ9 ἐκ δ 
εἰρέλεε 
ΖΛλαΐ αν ΟΝ 
ἀὲς Μεεί. 

2 Απά πον ἐς ποῖ ΒοδΖ οὗ ουὖγ 
ἰϊηήγεδ, νὴ νῆοβε πιδίἀεη8 ἴῆοι 
ννλο ἡ Βεἢο]ά, με ννππουνείῃ θΑγοΥ 
ἴο πίρῃξ ἴπ τῇς ΓὨΓΕΒΗΙΠρΉΡΟΓ. 

4 ΜΝ αβῇ τἢγ8ε} τὨεγοΐοσγε, δηά 
Δηοίης {πε6, δηὰ ρυΐ τῆγ τγαϊπχθηῖ 
ὈρΟη ἴπεα, Δηὰ ρεῖ ἴπδ6 ἀονῃ ἴο τΠ6 
βοοῦ: ὀκέ πλάκα ποῖ {Πγ5861 Κποννῃ 
ἀπίο {πε πτλῃ, ὑπ} ἢς 51|4}1 ἢδνε 
ἄἀοπε εδδίίηρ δηὰ ἀπηκίηρ. 

4 Απά ἴὲ 5841} δε, ψεη ἢς ]Ιειὴ 
ἄονη, τπδὲ τπου 5ῃδ]ὲ πχδῦὶς (ῃς ρ͵δος 
ψβεγε ἢα 5813}1} 116, ἀπά τῆοιι 5] ρὸ 
ἱπ, δῃά ἔυποονογ ἢΪ8 ἔδεϊ, δηὰ αν {πε 6 
ἄονπ δηά ἢς ν}}}} [εἰ] τες τυνῆδῖ 
(ποι 584]1 ἀο. 

ς Απὰ ες 8414 υπίο Βογ, ΑἹ] 
τα του ϑάγεδὲ ὑπο τῃς 1 ΣᾷνψἹ}]} 
ἀο. 

ΕΑΕΥΤΗ. [11]. [ν. 2--1ο. 

6 4 Απά ες τννεπὲ ἀονῃ υπἴο τῃα 
βοοτ, δηὰ ἀ14 δοςογάϊπρ ἴο δὶ] δῖ Ποὺ 
τ ΟΠ οΥ ἴῃ ἰδνν ὈΔάς ΠεΓ. 

7 Απά ψῆεη ΒοδΖ μαὰ δδίδη ἂπὰ 
ἀγυηκ, Δπὰ ἢ5 πεαγῖ ννᾶβ ΠΊΘΓΓΥ, Πα 
γνεηΐ ἴο 1ἰῈὰ ἀονγῃ δὲ ἴδε επὰ οὗ (6 
Πιδᾶρ οὗ Ἴογῃ: δηά 886 Ἵδη]ε 50] γ, 
πὰ υὑποονεγεά ἢΐ5 ἔεξεῖ, δπὰ ἰδιὰ με 
ἀονη. 

8 4 Απά ἰξἐ ςᾶπιε ἴο ρ488 δῖ τηϊά- 
ηἰρμῖ, τῆλ τῆς πιᾶη νγᾶβ8 αἰτγδιά, δηά 
Παγποα Πἰ 56]: δηά, θεπο]ά, ἃ ψνο- ΤΣ ἰδρῳ 
τΔῃ ἸΔΥ δῖ ἢΪ8 ἔδεί. 

9 Απά ἢε 44, ὟὟὍῆο σγέ τδοιυ ἢ 
Απά 886 δηβδυγεγεά, 1 σι Ἀυτῃ τηΐης 
Παπάπηχδία : βρτεδλά «πμεγεΐίοσε [ΠΥ 5 Κιτί 
ΟΥΘΓ τῆϊπὸ Παπάπ,δια ; ἔογ ἴδοι 4γέ Δ 
ΠΕΔΓ ΚΙπβηδη. 

οχλοῖ [ΓΔη8]δύοη ψου]άὰ ρεσβαρα ὃ6 ἃ γε ης- 
2ίσεε, 18 Νυπ. χ. 11. ΤΠ ννηάεσίηρ [1 οὗ 
Νδοιιὶ ρεγῆδρϑ ρᾶνὲε σίϑα ἴο ἴ: 6 ρῆγδϑθ. 

Δ. Ουν ἀίπάγεά.)] 866 ἰϊ. τ, ποῖδ. 
Βεῤοίά δὲ «υἱπποαυεῖδ δαγίεγ, 9. ΤΠς 

Β΄ ΤῊΡΪ]6 ΤΏΔΏΠΟΙΒ οὗ ΒΟΔΖ δηὰ [5 {{Ππ|68 ἃΓ6 ἤΟγα 
Ὀείοσγε 08. ΤΙ5 “ τα ΡΥ τπδὴ οὗ ὑθδτὰ " 
5515318 ῬΟΥΒΟΠΔΙΥ ἴῃ ἴδῈ ψηηονηην οὗ 858 
ὈΑΙΊΕΥ, δηὰ βίεθρβ ἰῇ [86 ὀρεη {πγοβμιηρ- οοτ 
ἴο ῥγοΐεςς [15 »τδίῃ ἔγοτῃ ἀοργεάδίοη. ΤΒΘ 
θασίου, νῖοΒ Βδὰ ᾿υ5ῖ θΟΘη τεαρϑα, ἃ8 ϑοοῦ 88 
ΟΥΕΣ ἴΠε6 Βαῖνοβίὶ 15 οὐδ 15 [Πγοβηθά οὐἱ (μαὶ 
ἰϊ ΠΊΔΥ Ὀς δἴονγεά ΔΑΥ, δηὰ ἴῃ πε τηθδη ἘὨΠ16 
1165 ἴῃ ἃ γστεαῖ ἔθδρ οἡ ἴδ ἤοοσ, γεῦϑθ 15. ὮΣσ, 
ἘοὈίηβοη, ϑβρεδκίηρ οὗ [εσίςδο, [8.5 ἀ65. 0685 
ἃ τηούσσῃ {Πγοϑμηρ- ἤοΟΥ: “ὙΠΟ ρσαΐη, 85 
ΒΟΟῺ 48 ἴξ 15 ςυζ, 15 Ὀσγουρῖνξ ἴΏ 518]} βιθανοβ 
ο [86 {Πγοϑῃϊηρ- ἤοοΥβ οἡ ἴ86 Ὀάςοῖκ8 οὗὨ 45568, 
ΟΥ̓ ΒΟΙΩΘΕΠΊ65 οὗ οσᾶπγ6 8. Α Ἰενοὶ 18. 86- 
Ἰεςοὰ ἔογ τ86 {Πγεβδίην- ἤοοΥϑ8, ννμῖςῖ ἀγὸ τ οΏ 
ΤΟΡΗΓΆΡΙΣΟ «τὰ ἴρα ὙΠ ΝΤ οὗ ἃ δρε θη μ 
ὍΓΤΩ, ῬΟΤΒΔΡ8 δεῖ ἴῃ αἰαπλοθίοσ, πιεσὸ 
Ὀεδίίηρ ἀονγη ἴδε δαστῖμ παγὰ, ὕροῃ : 
εὖγοῖεβ ἴδε δῆῆδανεϑ ἀγὸ βργεδὰ ουἱ αι {πο Κ, 
ἃηά (6 ετιδίῃ 15 ἰγοάάθη ουἱϊ ΟΥ̓ Δ01π|8]5, 
Ηδεῖο νγεῦε Ὧο 655 ἴλη ἔνθ βδιςἢ ἤοοΥϑβ, ἄζο. 
ῪὨε βίγαν 18 ὁ δ ΟΠΔΙΪΥ τυγηοὰ ΜΝ] ἃ ἰᾶῦρα 
τοοάδῃ ἔογκ, δῃά, βεῦ 0 Πς ἸΘΠῪ ἰτοάάεῃ, 
15 Ἰὔσγονγῃ ὑρ 8 ἴ6 54π|6 ἕοσκ δραίηβί [6 
νη, ἴῃ Ογοσ ἴο βεραγαῖθς [86 σταϊη."--- ΒιΌ. 
Ἀε5.᾽ 1. 550 (ἰϊ. 276, 277). Αγφαΐῃ, βροδκίης 
οὗ [86 πεϊξῃδουγποοά οἵ Ηεῦτγοη, ᾿ε 8805: 
“Τῃ 5εύεγαὶ οὗ ἴδε ἤοοΥΒβ [ΠΕΥ ΕΟ ΠΟῪ σ]- 
πονης ἴπς στδίη ΟΥ̓ ̓ οββίηρ 1 ὉΡ Δοτοβ8 ἴδ 6 
σὶηὰ ἢ ἃ ἔοσκ, Ηδεσε νὰ περάρά πὸ συάτὰ 
διουηὰ οὐνγ ἴοηῖ. ΤΠΘ ΟὝΤΠΕΙΒ οὗ ἴ86 ΓῸΡ8 
ΟΔΠ16 ΘΥΕΤΥ͂ ηἰρ ἢ δηὰ δορί ὑροὴ {πεῖν (τ οβἢ- 
ἸΏ, -οοῦβ ἴο χυτὰ ἴδε; δηὰ [15 ψὲ πδὰ 
ἔουηὰ ἴο δ6 υἱηΐϊνοῦβαὶ ἴῃ 41} [6 τοξίοη οὗ 

ΟιζΖα."---Ν οἱ, 11. Ρ. 82. δες [υἀξ.- νἱ, 37, ἀηὰ 
ὩὨοῖδ. 

ἐο-πὶσδι Ἐργ ἴδ βαῖο οὗ ἴδε ὕσεθζε ΒΟ ΣᾺ 
ΒΡΙΪΏΡΒ ὉΡ αἵ ϑιηβεῖ, δηὰ ϑυΈΔΕΥ [ΔςΣ]}1Α165 
[δε οἰοδηβιηρ οὗ [6 σοσῃ [οβϑοὰ 10 Δ᾿γοβ8 [86 
νἱηά, 

4. Του «δαϊ ν»ιαγὰ ἐδὲ ῥίαεε, 45᾽.1ὴ 80 48 
ἴο δ6 40]6 ἴο Πηά :ἴ ἴῃ ἴδε ἀδτῖκ, ψττπουΐ ἀϊ5- 
(υγθίηξ δ11|. 

μποοΌεῦ δὲς 7.6.1 ἈδΙμοΣῦ, “186 Ρ]809 οὗ 
δ16 7601; [86 ἴοοΐ οὗ μἰ5 Ὀεά, 45 χε Βῃου]ά 
ΒΑΥ͂. 980 450 γϑῦβεβ 7 δῃὰ 8. 

δ. ὕπίο »..}ὺ Ὑδεβα νογὰϑ ἅτὸ ἠοῖ 6χ- 
ἐβϑοὰ ἴῃ [86 εὐ ίδ, ὈμΪ ἃγα (ΠΩ ΘΟΘΘΘΑΓ]Υ) 

ἀΡΡΙ]Π δα ἴῃ ἴδ6 ἐετί. 

7. ΗΣ- δεαγί «υα: »6γγ7.}] ΑἜ ἴτεαυεηΐ εχ- 
ἐβϑίοῃ ἴῃ σοπηδοίοη τ] οδίϊηρ δηά ἀγηκ- 

Ἰῃ, Ὀυϊ ποῖ ΠΕΟΟΘΘΑΓΙΥ ἸΤΆΡΙ ΩΡ ΔΏΥ ἜΧΟΟ58. 
8ε6. Τυάνς. χίχ. 6,9: 1 Κίηρβ χχὶ. 7: 2 ΟΒγσ. 
Υἱὶ. το. ἴῃ ]Τυάξ. χνί!. 20; ῬΓΟΥ͂. ΧΥ. 15, ἰΐ 
ἀοηοῖεβ ρδάῃεββ, ψιβουξ ΔΩΥ͂ Σεΐεσεηος ἴο 
εδίηρ δηά ἀγιηκίηρ. 
“903. .1 ὅ8ες Τυάξ. ἵν. 21. 
“ποουεγεοά δὲς 72ε1.}] 8εὲ [υάν. 111. 24, δηὰ 

Ὡοῖσρ. ᾿ 

8. Τμγηεά ῥέε} Ἐδίδοσ, θοπὶ ζ01- 
ψατᾶ," 50 48 ἴο ἔθοϊ ψνμδῖ " νν5 ἢ ῖςο ἢ νγᾶ5 δ 
ἢ15 ἔδεῖ. [{ 18 {πε βᾶπὶὸ ψογὰ 85 [υὐάξ. χνυΐ. 
29, “ἴοοκ Βοϊὰ οὗ Α.Ο Υ. 

9. δργεαά ἐδ “ἀἰγὶ, 49... Οομρ. ΕΖΕΚ. 
χυὶ. 8. Ὑ8οῈ ρῆγαβο ἰηάϊοαῖε8 σϑςονὴρ ἴῃ 6 
ΨΟΙΊΔη ἐπ “οελεέαίεηι ἑογὶ, δοκοίη ΒΟΥ 
88 ἃ ἴδ. 

ὦ πεαν ἀϊπανιαπ Οὐοεῖ, ἃ τεάθοτηςσ, 85 ἰϊ. 
20. 

10. Δι.“ δὲ ἰδοω, 49...1] Τῆς β8απὶα 
ῬὮΓΑΒΘΟ 48 ἰΪ. 20. 

᾿Οσ, 
σιν ζΖΑΩΖ 
ἀσέῖ νὶρλὲ 

1ὸ Απά Βε βαἰά, ΒΙεβθεὰ δὲ τῇου ἦγ 



ΤῊΣ. 
Ἤἡαέξ. 

ν 11--17.} 

οὗ τὴς ΓΟΚΡ, πιῦ ἀδυρῆϊεγ: ,“ῶν του 
λϑὲ βῃοννεὰ πλοῖα Κιπάποβϑ ἱπ ἴΠ6 
ἴλτίεγ οπά τπδη δὲ ἴῃς Ὀερίπηΐπρ, ἰη- 
Δϑιηιςἢ 48 ἴποιι ἐΟ]]ονγεάβς ποῖ γοιιηρ 
ἤχθη, ἡνοΘΙΠ Γ ΡοοΥ οὐ τς ἢ. 

Ι1 Απά ποῦν, ΤΥ ἀδυρῃῖοῦ, ἔδαγ 
ποῖ; 1 νν}]}} ἀο το τες 411 τμδῖ τῆοι 
τααιυίγεβῖ : ἔὺσγ 41} τῆο ἴοι οὗ τὰ 
Ρεορία ἀοῖῃ Κπον τὰδὲ ἴπου σγὲ ἃ 
νἱγυουϑβ ννοπηδη. 

12 Απά πον ἰδ ἰβ ἔγις τὲ 1 ὅπηι 
ἐδγ πεᾶγ Κίπβπιδη : πονθεῖς τῃογα ἰ8 ἃ 
Ἐδ' ὑμεὺ Ὠεᾶγογ τῃδη 1. ἤν 3 η 

Ι τη }8 ηἰρῆϊ, δηάὰ ἴξ 8 
θε ἣ ἐπ βενι μι ἐδαί ἱξ ἢδ ν}}]} 
Ρεγίογηχ υηΐο ἴδες τῆς ρατγί οὗ ἃ ΚΙπ8- 
τηλῃ, Ὑ76]]} ; ἰεῖ πἰπι ἀο τῆς Κἰπβπγλπ᾿ 8 
ραγῖ : δυῖ [ἢ ἢ 1] ποῖ ἀο τῃ6 ρᾶτῖ 
οὗ ἃ Κιμβηᾶπ ἴο ἴδπες, τε ΨΠΠΠᾳ 
ἀο {πε ρατί οὗ ἃ Κίπϑιηδη ἴο ἴδες, 4: 

»} ἀσεροίεγ 86 ἰἰ. 8, δΔηὰ ηοΐο. 
ἐδοω δα: “ῥεαυεά γιογε ξἰπάμε:, (9.1 1εἷϊο- 

ΓΑΪΥ, “Ἴου Βδδὲ πδὰθ (Ἀγ 18Δε κἰπάπο88 
δοΐτοΣ μ88ὴ [80 Υἰχαῖ." Ὑ86 ἤτϑι Κιπά 6585 
ἴν25 ΠΟΙ ΓΔΒ ΠῚ] η6858 (0 ΕΓ Βυδυδηὰ δηὰ ΒΕΓ 
τ οῖμβοΣ -ἰἢ --ἰαν; (μὲ ἰασὲ νγὰ8 ΠΕΡ ὙΠ ΠΡῊ 658 
ἴο δεςορί ΒΟΔΖ ἔοσ πεὺ Βυβθαηά, δἀναηςδὰ ἴῃ 
ὙΘΔΓΒ ἃ8 6 28. ΤΠ τροπάς οὗ ΠῚ} }8 
ςοηάιαςῖ, δηὰ ἴδε νἱτίυς οὗ ΒοΔΖ, ἀγὲ δρραγθηῖ 
Κγουρα [86 ψΠοἷε δίοσγ. 

15, 1τεγΆ γ, “ΙΔ 16 ὕσαθ ΤΒΔΕΙ ἃπὶ ἃ 
8009] (τεάεετηεῦ), πὲ ΘΣΘ ἐδ 4160 ἃ 509] 
ὭΘΔΙΣΟΙ οὗ Κη 888 1. 

18. ΤαΡΡ ἐδ: πἰρ}..} ΤῊΘ βαῖὴς σόοσγὰϑ 
Ὡς ἢ Βα᾽δάπὶ δ ἀγοβϑοὰ ἴο ἴδο δι θαββδάοσβ 
οὗ Βαϊδκ (Νυπι. χχ!!. 8; ἠοάφε, Α. Ν.). Οοιι- 
Ῥᾶγε, ἴοο, [υἀρ. χίχ. 4, ό, 7, 9, 1ο. 

ἐγ δὲ «αὐ ῥεγζογηε ὠπίο ἐδοε δὲ ῥαγί 97 α 
ἀἰπσηιΩΉ, μδς ἢ 1{||ΕΓΔΙ, “17 Β9 ΚΙ "ἃς 
ἄσοτα 860, ΜΟῚ], 1οὗ ἷπὶ σϑάθϑι [860 
θυ 7 δΒο ἐδ πο ἩΣΙΙῈΩ ἴο σϑάϑϑσα 
806, 808 Σ ἩΣΙΙ1 τοάϑϑτ 8660, 86 [80 
Τοτὰ ᾿ἰνοῖ," (ΟΟτρασο δραῖῃ ΕΖΕΚ. χνὶ. 8, 
1 ταὐαγε μπίο ἐδέδ . . . ἀπά ἐῤοι ὀεοαηιε 
»ηἶηξ. 

14, “454 δὲ «αἱά, εἰ ἐξ ποῖ δὲ ἔποαυη ἐδαΐ 
890 «υογιαρ εαηις ἱπίο δὲ ἥοον.) ΤῊΣ τννογάϑ, 
ἐεΐ ἐξ πο δὲ ἐποαυη, ᾶἀτὸ ΒΟδ2,8 ψόοσγάϑ ἴο ἈΠ; 
[86 νογσάβ, ἐῤαΐ ἐδὲ «υον»αη, ὅχο., ἀτὸ ἴ86 η47- 
Γαΐου 5 ἐχρἰδηδίίοη. Οσ, ψἈῖ ἢ 8. ργδ ΓΔ ΪΥ͂ 
[Π|ὸ 54π)6 1ίηρ, [6 τ ΒοΪΟ ϑεηΐθῃςθ 15 (6 ὨΔ4Γ- 
Ταῖοτ᾿ 5 ἰηϊογρτγεϊδίίοη οὗ ψιαὶ ΒοδΖ 85]ἀ ἴο 
Ἀυτ. Βεγίδοδι. υηάογοίδη5 [6 ψογάβ 25 
εχρί αἰηίησ [86 ὑγοοθάϊηρ βιδίειηοηξ (δῖ Κὐτὰ 
νγοηΐ Ὀεΐοσα οἠς οουὰ Κηονν δηοῖβοῦ : ὦ. 6. 88 
Ἰπαϊολῖίηρς ἴμδὲὶ 1118 νγὰ8 ἀοης αἱ 6 ἀεαῖγε οὗ 

ΑὕΤΗ. {Π|]. 

τῆς ΓΟΚῸ Ἰἰνεῖι : 116 ἄονσῃ ὑπ] τῆς 
Γηοχηϊησ. 

14 { Απὰ 886 ἰΔΥ δῖ ἢ ἰ8 ἔβεϊ πη6] 
τς πηογηΐηρ : δηὰ 8ῆε σοβϑα Πρ Ὀδίογε 
οὔθ οοιϊὰ Κηονν ἃποΐποσ. Απά ἢὲςε 
8.14, [,εἰ ἰξ ποῖ 6 Κπονγῃ (παῖ ἃ 
ὙΜΟΙΏΔΠ ΟΔΠ16 ἰπῖο ἴδ ἤοοτ. 

Ις Αἶβδο ἢς βαϊά, Βππρ τῇς ᾿νδὶϊ ! Οτ, ελεεέ, 
ΟΣ, νον. 

τπδὲ εἦοι σε ὕροη ἴπεε, δηὰ Βο]ά ἴξ. 
Απὰ ψῇεη 86 ἢε] 4 ἴἴ, ἢὲ πιοδϑιγεά 
δἰχ γιδασεγές οὗ ὈΔΙεΥ,, ἀπα ἰδ ἐξ ου 
Ποῦ: δηά 886 ννεηΐζ ἰηῖο τῆς ςἰ{γ. 

Ι6 Απὰ ψῆεη 8ῆε Ἴδὴῆς ἴο δεῖ 
ΤΛΟῖΠοΓ ἰπ ἶανν, δῆς 844, δ ο ἀγί 
δου, ΤΥ ἀδυρῆτεγ ὶ Αηά 8ἢ6 [ο]4 ΒΕΓ 
411 τῆλε τε πιδη μδά ἐόης το δεῖ, 

17 Απὰά 8ῃς 844, ΤΉ εδα 81Χ σιδα- 
“μ7ές οὗ ὈδΙον ρᾶνα ἢδ πιῈ; ἔογ ἢξε 
δαϊά ἴο πιε, (σο ποῖ ἘπΊρίΥ υπἴο ΤΥ 
ΤΛΟΙΠ ΕΓ ἴῃ ἰδνν. 

ΒοδζΖ, δηᾷ τμδὲ ἴπε σεδϑοη οὗ διἰ8 ἀδβίσίηρ ἴἴ 
Ὑγ438 ἴῃ ΟΥ̓ΟΣ (βαἰὰ 86) [αὶ [ἴ τΔΥ ποῖ ὃὈς 
Κηονῃ, ἄζο. 

16. Τε τηαἱ! } Ουἱΐε 4 ἀϊβετεηῖ ψογὰ 
ἔτοπι ἴδαῖ τοηδογοα υδ], Οθη. ΧΧχΥ. 14. [ἴ 
Β6ΟΠῚΒ ΓΑΒΟΣ ἴο πιθδῃ ἃ Κη οὗ ἰοοβὲ 6108}, 
ῬΌΓΏ ΟΥ̓ΟΥ ἴΠ6 ΟΤΑΪΏΔΙΥ ἀΓα88. 
ὀὄγίηφ.) Ἀαῖβεσ, “Ὀσίπρ Βοσθ." [ἰἴογΑ ]]γ, 

εἶνε. 
«υδίορ ἐς μῤοπ δὲε.1ὺ [πάσης ἃ ψαστηθηΐ 

1.δὲ σονοσβ [6 τ οἷθ ΡΟΓΒοη. 
σἷκ γιρασωγε..} 1.6. 8δὶχ 868, ἰὴ 411 ἔνο 

, ὉΜΙΟΘ 85 ΠΊΩΝ 45 586 ρ᾽θδηδά (1]. 17), 
Δηά ἃ ΠΟΔΥΥ Ἰοδὰ ἴο ΟΔΙΤΥ ; ἴοσ τ] ΟΝ τοΆ80ὴ 
1 15 δά ἀοά, απά δὲ ἰαἰά “ὁ οπ δὲν, ῬγοΌΔΟΙΥ 
Ρἰδορὰ ᾿ξ οὔ μεσ βοδλ. [{ 15 ψ6}} Κπονῃ ἴδδὲ 
ὙΟΙΏΘΏ ΟδΔΏ ΟΔΙΤΥ στοαΐ ψερῖ5 ἤθη ΟἿ 
Ῥοϊϑεά οὐ ἴδε μοδὰ. 

απά “ῥὲ «υεηὶ ἑπίο ἐδε εἰγ.1] ὙὍΒΟ Ηοῦγον 
8145 “89 ττϑπῖ," νἱΖ. ΒοδζΖ, γεσε δοσογαάϊηρ)ῦ 
νγ6 Πηά δ |π|, ἴν. 1. 

106. »Κ7Ζῥο αγὲ ἐδοι, »ῖν ἀσιρδίεγ ] Οοι- 
Ῥ}ΑΓΟ γΟΓ5Ὲ 9 δηὰ Οδεη. ΧΧΥΪ!. 18,12. [ἡ {86 ἀϊπὶ 
τα ρϊ (νεσβῈ 14) ΠΟΥ πιοῖβοσ νγὰ8 ποῖ δ0χε 
δῖ ἢγϑί ψο (Π6 γουηρ οπιδη (»»7 ἀσε ῥίον, 
σΟΙΏΡ. 11]. 1ο ; ἰϊ. 8) νγαβ, "νῖο βοιρί δατ- 
ἴδηςς ἱηΐο (δε Βουδ6. δα ϑορίυαχ. (οὰ. 
Ναῖ. οὐὐἱέ ἴ6 ννοσά 58 “ ὟΝ Βο γί δου ἡ" δηά 
]ογοπὶθ βθεπ8 ἴο μαγὸ σεδὰ φυῤαὶ ἴοσ φυδο. 
“ Ὑγμαῖ Βαϑῖ ἴδου ἄοηο, ΤΥ ἀδυρῆίον ὁ" 

απά «ὧδε 1οἱά ῥόν, 45 ..1ὺ ὍΤθ ἀηϑνοῦ ἴο ἴδε 
4ιυεδύοῃ εὐδο αγὶ ἐδομῇ ἰδ οὐμῖοα ἴον βῃοσῖ- 
658, Δη4 [ἢ βιιδδίδηςθ οὗ Ποὺ βι: δϑθαυθηξ ΠΔΓ- 
Τταῖϊνο 15 ςοηἀθηβεὰ ἰηΐο [Π6568 ἔδν ψογάϑβ. 

17. Τὸ »πε.1] Ἰθθθ6 ννογὰϑ ἅγὸ ηοΐξ ἰὴ {86 
εεἰῥὲόΦ. 866 δῦογο, νεῦϑε 5. 

3225 
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18 ΤὭΏση 844 886, 811 511}. ΠΥ 

ἀδιρπτεγ, ἀπε} του Κῆονν μὸν τῆς 
ταλίζοσ ψν}}} (11 : ἔογ τῆς πιᾶῃ ψ}}}} ποῖ 
δὲ ἴπ γεβῖ, ἀπὲ] ἢῈ πᾶνε βηϊβῃεά τῆς 
ταίηρ τλ18 ἀδγ. 

ΟΗΑΡΤΈῈΚ ΙΝ. 
1 σας εαἰοίλ ἐπίο γμαρνπερί ἐλε πεχί ξίμσριαη. 

6 Μἴενομελ “ἀξ γεῤενιῥίίον σεσοναΐρν ἐο ἐἀξ 
"παρῇ ἐπὶ Πγαεί, 9. “βοας διεεγείά ἐξ ἐμπ.έ- 
γίαπε. τι ,(ὧ1ὸ νιαγγίελ Αμά. τ δάέ 
ὀεαγείά Οδωΐ ἰλε ργαπααίλεγ 97 Φαυνΐά. ιὃ 

ΕΥΤῊ, 111. ἸΝ. "ν. 18---4; 

ὈῈ ΠΟ] 4, τῆς Κίπβιλη οὗ γῇοπὶ βοδΖ 
βρακε ςᾶπιθ ὈΥ; υπῖο ψγῃοπὶ Πα 5414. 
Ηο, βυςἢ ἃ οης  ἴυγῃ 5146. 5: ἀόνγῃ 
Βεῖε. Απά Βε τυγηξά δϑιάβ, δπα δῖ 
ἀονη. 
ΠᾺΔ. Απά δε ἴοοκ ἴδεη πιδεὴ οὗ δε 
εἰάετβ οὗ {πε οἰϊγ, ἀπά 5αϊά, δ᾽: γὲ 
ἀονπ μεῖα. Απά {δεν δὲ ἀοινη. 

, 3 Αμὰ ἢε 5αϊὰ υπίο τε Κιηβπίδη, 
Νδοιηὶ, τῃδὲ 15 σοηλς, ἀραίη ουξ οὗ τὰς 
σου πιγΥ οὗ Μοδῦ, 56]1ετἢ ἃ ραζςεὶ οὗ 

Ζάε ρεπεγαίίον 97 Ῥλαγεε. 

ΗΕΝ νεηῖ ΒολδΖ ὑρ ἴο πε ραᾶῖε, 
δηά 84ῖ ἢίπι ἀονγῃ ἴμεγε: δηά, 

Ιαπά, ψν ϊοἢ τᾶς οὐ Ὀγοῖμοῦ ΕἸ πιθ-, περ. 7 
ες 8: ἘΑΜΕ {τοῖα 

4 Απά ΤΡ τϑουρς τὸ δάνεγιβε δύνα σαν. 

ΠΗΑΡ. ΙΝ. 1. Τρεη «υεηὲ Βοας, ἀ95:.} 
ΤΡεπ ἰβ Βετο, 85 οἴθηῃ, ἃ δα τεηάεγίηρ ἴοσ ἴδε 
Ηεδ. ἡ Διὰ, ὍΤμο ηλτταῖϊνε οὗ ἴδε ργοςθθά- 
ἴῃ, οὗ Βοδ2 158 οοπίηποὰ ἔλοτι 11]. 15. ὙΒε 
ἴοηβ86 οἵ «ὑεπί (ἴδε ρεγέες) ἀϊδοοηηοςοῖβ [815 
γοῦβα ἔγοτῃ ἴδοβε ἱπιπιθά δεῖν ὑγεςεάϊηξ, δπὰ 
(δ ογάοσ οὗ ἴπὸ ννογάβ, Βοαζ ργεσθάϊηρ ἴμ6 
τοῦ «ὑεηξ, ἰηἀἸοΔῖε5 [6 δάτης (δηρ. “Δπὰ 
Βοδς δὲ βοπθ ἋΡ ἴο [89 κ.8ῖἴ0," ννοιυ]ὰ Ὁ 
ἃ ὭΘΆΓΤΟΓ ὈΓΔΩΒΙΔΈΟΗ. 

«υεπὶ μ ἰο ἐδεὲ σαϊε.} ἴῃ δοσοτάδηςε ψ 8 
(πὸ ἴανν, ουῖ, χχυ. 7. [πη [υἀρ. ν. τἰὶ, ννῈ 
ανο [86 ορροβίϊε Ὄχργεββίοῃ οἵ χοίμᾳ ἀοαυπ 10 
δε χαίε:. Βυῖ (ποτε ΤΠΕΥ φ«ὐεηξ ἀοαυη ἔγοστα 
(6 τηοιιηϊαίη5, ὙΠΟΤῈ ΠΟΥ δὰ θέε διά ϊηρ, 
ἴο 86 οἰτ65 θεῖον. Ηδεγο ΒοᾶΖ ψεηΐ ἔτο πὰ 
(86 {πγεβίηρ-ἤοοτγ, δπλάϑὲ ἴ86 σοσηῇο 5 ἴῃ 
πο ρἰδίη, ἴο ἔνα οἰ βἰϊυαῖε οἡ πε τὶ χε οὗ 
ἴο Ἰπηοβίοης 811} (' ϑίη. δηὰ Ῥα].). ἴῃ 'κὸ 
ταδηηοσ Ἀπ} φοον ἴο ἴδο {Πγεβαίηρ-ἤοοτ 
ἔγοπὶ Βειδ]οιθπι, 1. 2, 6. ὙΤΠἢδ ψαῖθ 18 [πὸ 
ἷδοθ οὗ οοῆοοισβο, οὗ θυ βίπε55, δηὰ οὗ υδίϊςα 

1ηὴ Οτίεηίδὶ οἰξίεβ. ὅε6ὲ [πάρ ΧΙΧχ. 15, ῃοῖβ; 
Οδεη. χχχίν. 2ο; 1)ευῖ, χυ 18; ΧΧΙ. 19; 
1 8811. ΧΥ. 2, ὅζο. 

Ηο, «μοῦ α οπῇ (Ἠεδ. Ῥείοπὶ αἱἹριοηῖ) 
Ἰπάϊοδίίηρ ἴδαΣ (6 πᾶπῖς οὗ ἴδε ΚΙ ηβπιδη νν 8 
ἰΚΠΟΣ ὉΠ ΚΉΟΥΤΏ ΟΥ ΤΟΣΡΟΞΟΥ ςοηοραὶοά, Τῆς 
βᾶτηθ Ρθγᾶϑε ἰβ δρρίϊεὰ ἴο ρίδοεβ, 1 ὅ81). χχὶ. 
1: ἃ Κίηρϑβ νἱ. 8, δηαὰ οσουγβ Πού εγα ΕἾ56. 
Βυὲ [δὲ ἵἴνο τνογὰβ ἅγὸ σοπιθίηθα ἰηἴο ΟΠ6, 
Ῥαίν»ιοπὶ, Ὠ δῃ. γἱϊὶ. 132 (τεηάογοα ἐραΐ εεγίαϊπ 
βαϊηΐ, Α. Ν.). 

2. Τεηηπέπ οΥ ἐδὲ εἶεν ΟΣ ἐδὲ εἰν. ἘΥΕΤΥ 
οἰ νγὰ9 ξονεγηεὰ ὃΥ εἰάετβ, 866 1)ευῖ, χίχ. 
12; ΧΙ, 2,456, 20, ὅτε. ; [ν΄ νἱϊ. 14; ΘΑ ΠῚ. 
χνὶ. 4: 1 Κιηρβ χχὶ. 8, 1; ΕΖγ. χὶ 14; δπά 
(86 Ηἰδἴοσυ οὗ ϑυδᾶῆηᾶ, 5, 8, ἄς. ἔογ ἴδε 
ὨυΣΩΡΟΓ ἐεπ, ἴδ6 ἕο ]οννηῦ Ῥαϑδϑαροβ ΠΊΔΥ͂ Ὁ6 
ςοπιρατοὰ: [υἀρ. νἱ. 217; Ε1 ϑ84π), ΧΧΡ. 5: 
2 ϑᾶτζη. Χυ 15: 1 Κιηρβ χχυ. 25. ὅᾶ8ὲ ἀες!- 
ΤΑ] ΠΟΣΊΟΓΑΟΏ ἈΡΡΟΑΣΒ ΨΕΙῪ (ἰἸΒΈ ΠΟΕΥ [ἸῺ 
Εχοά. χυϊἱ. 25. ῬΤΟΌΔΡΟΙΥ ἴπ6 ρτγεβεῆςε οὗ, αἵ 
Ἰοδϑῖ, ἴθ εἰάειβ νγᾶ8 ΘΟ ΘΒΆΥΥ ἴο πλᾶκς 8 ἰυγῆι} 

ΡΟΝ]. Δ55ο  ΪΥ, 88 ἀπιοηξ ταοάστῃ [εὐ] 1επ 
ΔΓΘ ὨΘΟΘΒΒΔΥ ἴο σοηδ[ζαυζε ἃ ΞγῃΔρΌρυε. 

- 8. ΔΝδορηὶ, 45 ..}0 Ττδηϑίδίο, “ΤᾺ Θ Ῥδ Σοὶ 
οΟΥ Ἰαπὰ ψΒῖοὰ τὸ ΟἿΣ ὉΓΤΟΙΒΟΙ Ε1ἐπιο- 
1008, Ναοπιΐὶ, ὑπδῖ ἰ8 οολθ δρδαὶῃ οὐ 
ΟΥ̓ 189 ΘΟΌΒΙΟΣΥ οὗἩ ΝΟΔΌ, 86 δο] ἃ, ΟΥ 
ἀείεγηιίηφά ἰο “εἰ]." (ἡ [}|5 υδὲ οὗ ἴδε ἀλὴν 
866. Οεβοη. “θοῦ. Οταπὶ.᾿ 5θςῖ. 124.) ΟΥ 
ῬΟΞΒΙΒΙΥ ἴδε τηεδηίης οὗ ἴδε νεγ ἽΞ τλΔΥ Ὁ 
ῥα: μὲ μὴ ἰο “«αἰε. Αςοοτάϊηρ ἴο ἴδε ἴανν, 
1,ονἱζ. χχν. 25-28, 1 ΔΩΥ [5γϑεὶ ἴθ, τγουξὰ 
Ρονεγίυ, ᾿νου]ὰ 561] [ν͵8 ροβϑεβϑίοη, ἴπε πεχῖ οὗ 
Κη (ἴδε σορῦ μδὴ «ἃ σίρμί ἴο τεάθεπι ἴξ ὈΥ͂ 
Ῥαγΐης ἴμ6 να]υθ οὗ 16 ὨυπΊθοσ οὗ γεᾶγβ τὲ - 
ταλϊηϊηρς ἘΠῚ [86 δ 1166, δηὰ ἃ σοπιάγκδθὶς 
ἰπϑίδηςς οὗ ἔπε Ὄχεγοῖϑα οὗ [815 σίρῃΐ τπδ  Ὀὲ 
866ῃ ἰπ [εἐγϑηι. χχχῖ. ΤῊ τίρμξ ΒοδΖ δά-: 
γογίῖβο5 ἴῃς χοεὶ οὗ, 8580 85 ἴο βίνε δὶπὶ [δε 
οΡἕοη νοι ἴῃς ἰνῦ ϑεσυγεοά ἴο πἰπὶ οὗ γὸ- 
ἀδοπύης ΕἸ πιο θς 5 ἰδηά. [{ ρρεδγβ ἔυγί μετ 
ἔγοτα [88 ραβϑδᾶρε, 85 ἱπάερεὰ τς ἰἴανν οὗ 
Ἰονίγαϊς αἰπιοβὲ Ὡθοθββασὴ ἱπιρὶΐεβ, (μαὲ (ἂς 
νϊάοιν οἵ ἃ ὑγορτίοῖοσ οὗ ἰαπὰ ψῃὸ ἀϊδὰ 
Ἰοανίης Ὡο δείτ, μαὰ τπ ροβϑεββίοῃ οὗ ἴδε ἰδπά 
858 ΒΟΥ Βυϑθδη 5 γεργοβοηίδίνε, οἰ ΠΕΣ ἔοσ ΠῈΡ 
116, ὉΓ δἴ ΔγΥ σαῖοθ, 1}} δὴ Βεὶγ ννᾶβ σαϊβοὰ 
ὉΡ ἴο ΒΕΓ Βυκδαηά; ἔος Νδοπιῖ, ΕἸ πε ες ἢ 5 
νϊάονν, ννὰ8 ἴῃ6 ρεβοη ἴο 861} [πὸ ρατοεὶ οὗ 
Ἰληὰ νυνϑίοι δὰ Ὀδεη ἢ 8. 

οἱ ὅγοίδεν ΕΠιρεοίφορ᾽ .. 1. ε. οὐγ' Κἰ ῃϑπιδῃ 8, 
δοςογάϊηρ ἴο [6 σογηπιοη 056 οὗ [με ἴεττῃ 
ὀγοίδον, ἴου πρᾶγ τεϊδοη. ὅεεὲ θῇ. χῇὶ!. 8; 
χχίν. 27; [,εν]ῖ. χχνυ. 25; ΝΌπι. ΧΧΥ. 4; 7υἀρι 
ἸΧΙῚ 1 ΟἿ, χὶ!, 2; Μαξῖ. χιϊ, 46; [οδὰ υἱῖ. 
5.) ὅς. | 

4. 4541 τοισδὶ, Φ"ς.1 1 1τογα γ, 1 δαυε 
“αἱά, 1 «υἱἱ] μπεουεν ἐῤὶπε ἐάν, ταγίης, Βιυρ 
χε. Ἐογ ἴδο υϑὲ οὗ] δανε «αἰά, 8εὲὲ [πὰρ 11. 
4, ηοῖε. [{|8 εαυϊναϊοηξϊ ἴο 1 δσατοε γεεοίυεά. 
ἘῸΓ ἴδε ρῬῆγαϑο ὠσεσυοῦ ἐδε ἐαν' (ἴτοτα ἴΠ6 δοῖ 
οὗ τοιπονίηρ ἴδε οηὰ οὗ ἴδε τυτῦδη, οὗ ἴδε 
αῖγ, ἴἢ ογάδσ ἴο νυ Ἀῖβρογ ἰῇ ἴμ6 647), τηθδηϊης 
ἐο γπαῤε α ἐῤίηᾳ ἀποαυη ἴο ΔΗΥ͂ ΟὨΕ,56Ὲ ϑδζη. 
ἶχ. 15; ΧΧ. 2, 1Δ,.13; Χχὶὶ, 8, 17; 2 541, ΥἹ,, 



τ. 5-,} 

{εα, βαγίηρ, Βυγν ἐΐ δείοτε τῆς ἰη-- 
Βαδιϊδηΐβ, ἀπά δείογε τς εἰάδθιβ οὗ 
ΠΥ Ρεορίθ. [{ τῆοι νυ Ἱτ τεάθαπι ἐξ, 
τεάδοπι ἐΐ: δῖ ἰξ τῆου ψνῖϊε ποῖ τα- 
ἀεεπὶ 21... ἑδλόη τ6}1 πιε, τῆδλῖ 1 πιὰ 
Κποῦν : ἔογ ἐλεγς 'ς ποὴῆς ἴο γεάεεῃ “ζ 
δεβι46 τΠε6; δηὰ 1 δὯγῃ0: αἴζοσγ τἢςα. 
Απά δε 5ἰά, 1 νν}}] τεάεεπι 22. 

ς ἼΠεη 544 ΒοαΖ, ν᾽ ἢδλι ἀδΥ του. 
θυγεβιῖ ([Πς Πεϊά οἵ τῆς Πδῃά οὗ Ν,δοπὶὶ, 
ἴδοι πιυδὲ ὈῸΥ ἐξ «80 οὗ υτῃ τῆς 

ΑΚΤΗ, ΙΡ’: 

Μοδδίτεββ, [ἢς ψὴδ οὗἩ τῆς ἀολά, ἴο 
ΓΑΒ ὉΡ ἴῃς παηὶα οὗ τῆς ἀελά ὑροη 
ἢϊ8 ἱἹπῃεπίλησε. 

6 4 Απά τῆς [κἰπβπιδη δαὶ, 1 ςδη- 
ποῖ γϑάθοπι 1} ἔοσ τηυϑβεΐξ, ἰεβὲ 1 ΠγᾺΓ 
τὰΪπΠ6 οὐ ἱπμογίδηςς : τοάδεηχ ἴδοιι 
ΤΥ ΓΙΡΙΣ ἴο {τῆγβοϊξ; ἕο 1 σδηπος. 

᾿ τράδαηι Ζ:. 
. 7 “Νον {818 τας 20: πιαημῆν ἴῃ, “ Ὅσουι. 45. 
ἔογπηεσ ἔπιε ἰη [βγεῖ ςοποογηίΐηρ Ὁ 
τεάθεπηηρ ἀπά ςοποογηίηρ σπδηρίηρ,, 

27. ἴῃ (δε ἤγβίϊ δηά ἰδοῖ οὗ ἴπόϑ6 βαββᾶροβ 11 
18 [Ὁ] οννεὰ ΟΥ̓ “αγέπρ, δηὰ [δε δρεεςῖ,, Ἄχδςῦν 

. 838 ΒΕΓΟ. ; 
.1 ὙΠῸ ννοσγὰ τ οἢ 15 υδοὰ, 1 εν. χχν. 

28, οὗ ἴι6 Ὀυγεσ, οἴδβοῦ ἴλη [86 χοεὶ, θυϊ 581] 
ΤΕΙΥ ῬΓΌΡΕΓ ἴο ὕὲ υϑεὰ οὗ ἴδε χοεί, 45 1ΐ ἰ5 
7εγ. χχχι". 7, 8, 9, ᾿δϑιλυοΒ 48 ἴδε γετὺ (Π)Ρ) 
ἴο ὈΌΥ͂, πιοδῃ5 ΡαΓΓΟΌΪΑΓΙΥ 20 γεάξερι, ΟΣ γαπ- 
“ογπ. 866 538], χὶ αἱ ; Ναῖ. ν. 8. 

δεζογο ἐδὲ ἐπῥαδίαπ..} ΟΥ̓ σοπὶ ἀου θ61658 
ἃ ἰάτξε Ὠυτθο. ννεγε δ5βου δΪδαὰ ἴῃ [ἢ 54 087 
αἵ ἴ!ς ραῖο, δηὰ ψῆο χοσα ἴο δὲ νυ] Π65568 οὗ 
ἴδε 5116. (8566 γϑῦβεβ 9 δηά 1σἱ; δηὰ εσ. χχχίΐ, 
10-12, 44. 
γ ἐδοι «υἱἶὲ ποὲ γεάδορι.} ἴῃ ἴδε Η οὗ. ἱξ 15, 

ΤΡ 6 «υἱὲ ποῖ γεάεενι, ἀουθῖ]ε55 ΟΥ̓ ἃ ἰγδῆ- 
50 ΊΡ Γ᾿ 5 εστοσ. ΤΊ ἰδησυᾶρο ξο] ΠΟ 5 ΟἸΟΒΕΙΥ 
τμδὲ οὗ [86 αν ἴῃ 1,δν. ΧΧΥ. 2ς. 

“πᾶ δὲ «αἰά, 1 «υἱἱ! γεάφερι 1.1.1] Ηδ ννδ8. 
ΓΕΔΑΥ͂ ἴο 4041} Β΄ τη56}6 οὗ δ 15 σίβιῃξς ἴο Ὀ6 186 
Ῥυγοβάβου. 

᾿. δ. Ῥαΐ ἄαγ ἐδοι διγεεὶ δὲ Λε οΥ δὲ δαπά 
97 Νιαο»"ὲὶ, ἐϑ'ε.1] ΤῊ8 γϑσβϑε ὑγονθβ ἴμἱ Νδοπιὶ 
μιδὰ ποΐ 5ο]4 ἴδε βεϊὰ ἴο βοπθ οἴμοσ ραγίγ αἱ 
ΒΟΠῚΘ ΡὈΓΕΥΟῈ5 ἘΠπ|6, θυϊ ννᾶ8 ΠΟῪ 56|ΠἸὴν ἴἴ το 
{πὸ χοεί, : 

ἐδομ »εσὶ δωγ, ὦ .1 ὙὍΤΗο Ηοῦγον 845, 1 
γε ὀμν, ἃ ᾿ΓΔΏΒΟΓΙ ΒΟΥ 8 ΣΤΟΥΣ (85 ἴῃ υεῦβε 4), 
ςδυδεά ὉΥ͂ 4 τερεὕοη οὗ [86 ννοτά9 δῖ γεῦβε 10. 

. ΓΜ, Φ..7ὺ ΟΥ 48 ἰξ 15 ἴῃ σγϑσϑο 1ο, δηά 
85 ἴδε τηλιρίη οὗ βοπιαὸ Ηοῦγον Β10]65 τοδάϑ, 
δηά 45 8[. Ϊεγοπὶθ τεηάεθσβ 1ἴ, Το »πισὶ δὲν 
ανο μέρ, ἐδὲ Μοαῤῥϊε.. ΟἾὌβεγνυο {86 δοῖίοη 
οὗ ἴε ἰανν οὗ ἰονιγαῖθι Ηλδά ἴμοσὸ θοῦ πὸ 
ΟἿδ ἰηϊεγεβίεαὰ Ὀυΐϊ Νδοτηϊ, δ!ς '᾿νουϊά Βᾶν 
80] ὰ (6 Ἰαηὰ υποϊορρεά ΟΥ̓ ΔΩΥ Ποηδι!ξοη, 
τς ἰδνν οὗ ἰενίγαῖϊθ βανηρ η0 Οχίβίθποθ ἰῇ 
ὯΟΓ οὯ96θ. Βιυῖ ἴδε τνᾶ8 ἃ γοιιὴρ σψίάον 
ὈΡοη ΨΒοῖὴ ἴδε ροβϑεββϑίοη οὗ {πὸ ἰδηά νψου]ά 
ἀενοῖνε δ Νδοπη β ἀθδῖι, δηάὰ ψνῇο δγοδαῦ 
δὰ 4 τίσις οὗ βασίηγβη!ρ ἴῃ ἰΐ, δΔηὰ (Πο ἴᾶνν 
οὗ Ἰἰενίγαῖες αἰά ΔΡΡΙΥ ἰὴ ΒΕΙ ςῶ96. [{ ννυᾶ8, 
τεγεΐοσα, [86 αὐ οὗ ἴδ χοροὶ ἴο ΤΏΔΙΤΥ ΒΕΓ 
Δηᾶ γαῖβὸ υ0 8εθαὰ ἴο Β]5 ὈτΟΙΒΟΥ, “. 6. 19 Κἴπ5- 
τ. Αμπά Πε ςου]ϊά ἠοῖ Θχογοῖδο ἢἷ8 τί ψῃΐ οὗ 
τεὐεοπιηρ ἴμὸ ἰδηά, 1658 6 νγα8 ἡ] Ὡς αἵ 

86 βᾶπι6ὸ πη ἴο ἔξ] ἢ]9 ΟὈ]Π ρα οὨΒ ἴο 6 
ἀεοεδϑοὰ ὃγῪ ἱπρ ἴδε ψίάον. Ὅδῖβ Βς 
Ὑγ45 ὉΠ ]]ΠἸηρς ἴο ἀ0, ἰο5ι, βαϊὰ ἢ, 

θΘ. 1 »ιαρ' »πίπε οαὐη ἐπδογέίαηοο ἜΒ6 
Ταθδηϊηνς οὗ [686 ᾿νογαβ 15 ἀουδίζυ]. ΄Ὀϑερμυ8 
αηὰ ἴδ (μδιάδα ραγαρῆγασί ἌἽχρ δίῃ ποθ ὉΥ͂ 
δΑΥ Ωρ ἴδδί 186 σοο μλὰ 4 υυἱξε δηὰ Ἵ]ἀγεῃ 
ΔΙγοδαυ, δηὰ νου] ηοΐ ἰηἰτοάιϊιοε 5ιτε ἰπηῖο 
[15 ἔδτγ. ΟἾβεσβ (Ὠπκ [ἢ6 τηρδηίΐηρ ἴο ὃ6, 
(μαῖ 858 [6 βοὴ ΨῆΟ τῖραϊ Ὀ6 Ὀοτη οὗ [δὲ 
ΤΩΔΥΤΙΑΩ;Ὲ νγ85 “ ἴ0 Σαβα ὉΡ ἴδ6 Ὥδηῖο οὗ {86 
ἀελὰ ὕροὴ ἢ 15 ἰῃμεσδησθ "᾿ (γοῦϑα 10), ἴδοσε 
νγ48 ἴδ. ἃ Γ5.κ (το 6 του] ηοΐ ἰηουτ) 
οὗ [86 χοεῖ; οντῇ πδηλε δείηρ υ]οϊϊεα ουἱ ἔτοῃι 
815 1 Ποστϊίδποθ. δεὲ Οεη. ΧΧΧυ. 9. ῬΟΓΠΑΡΒ 
4 Ὀοῖῖοσ οχρίδηδίοῃ 15 ἴο ἴδκὸ ἴ6 ψψογὰ »π")4γ, 
ἴῃ ἃ 86ηὴ86 ΨἘΙΟΒ 1 ᾿85 Βοιῃθ 69, [δὶ νἱΖ. οὗ 
«ὐασέΐηρ ΟΥ̓ “ῥεπάϊης. 1 ἴδ Παά ἴο Πηὰ ἴδε 
ὈΓΟΒΔ56-Ἰ]ΟΠΘΥ͂, δηὰ βυρροσίὶ Νδοῖὴϊ δῃηὰ 
υἷι, ἷ8. οὐνῃ. ἔοσίυπο νουϊὰ 6 Ὀγόκεη 

ἄν, 1ξ, 89 8 ΠΚΕΪγ, ΒῈ ννὰβ ἃ τπηδῇ οὗ 53] θη οσ 
τ θδη8. ΒΟΔΖ, δοίην “ἃ τα ΡΥ τηδη οὗ ννθδ τ," 
σου]ά αβοτγά {815. 

γεάξεγι δον »,7 γι, ὦ.) Ἀδίδεσ, “6- 
ἄοθιι (ποὺ ἱπείοδὰα οὗἨ τι: ΠΕΓΑΙΎ, γε- 
“τε »Ἐ}7 γεάεριρίοη---ροσίοττη ἴδαϊ δεῖ οὗ 
τοὐοιηρίοη ψὶοΝ ΡὈΓΟΡΟΥΙΥ ὈοΙοΏρ8 ἴο της, 
δυῖϊ ψΒιοδ 1 σδηηοί Ῥεγίοσῃ. 

η. 1] νηοῦ ἤπιος ἐπ Πεγαεὶ.] ϑθονίην ἴδαΐ 
{πε οσυβίοπι νν85 οὔβοϊεῖα ἴὴ [86 τί [εγ 8 ἀδΥ5. 
δ66 Ιηϊτοάιυοξοη. 

εοπεογπέης ἐραπσίμρ. 1. ο. Βα ς ἢ ἃ ὑ Δηϑίοσ οὗ 
Τρ ἴο Δποῖδοσ 25 ἰμαΐὶ τιδάθ ΟΥ̓ (δε σοεί ἴο᾽ 
ΒΟΔΖ; ΟΥὉ ΧἸΐ ΠΊΑΥ͂ ΠΊΘΔΏ ΙΏΟΓΕ ΨΕΠΕΓΔΙΥ͂ 6χ- 
σμδηρεβ, δαγραίηβ, οὐ 5618, [ε ἰγδηβδςῖίοη ἴῃ 
115 οά96 Ὀειηρ Θαηυϊναϊεηΐ ἴο 4 5816 οὗ 186 
ἰληά Ὀγ [Π6 σοεί ἴο ΒοδΖ. 

ο εοηῆγηβ.} 1... ἴο πιακὸ [6 {τΓδηβαςοοη 
Βυγ6 δηὰ [πε σοϑϑίοη ἱσγεσοςῦϊθ. ὙΤΒ6 μᾶσγ- 
τίου αν ἔοπτῃ οὗἉὨ ἴπε νεγῦ ἴῷὼ Ηεῦγον 18 πηοϑκῖ 
σοπηηοη ἰη ἴδ. Βοοκ οὗ Βϑίπου, δηὰ ἴἢ ἴδ6 
Ταγρυπιδ. ΚΟΙΪ δΡΡοΟϑο8 ἴ ἴο δὲ [δ6 οἱάὰ 
ἰεχᾷὶ ΡΒΓΑΘΘΟΪΟΣΥ. 

}ἰμεξε οὐ δὶς “ὁο..1 Αςοογάϊηρς ἴο (δὲ 
Ἰεξίοῦ οὗ ἴδ 6 ἰᾶὰντ ἰὴ Ὠουῖ, χχν. 9, δηὰ δ ἢ. 
]όϑερδυβ Βρροδε5 νγὰβ8 δοϊεὰ προ ὃΥ Κυζ, 
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ἴογῦ ἴο Ἴοοπῆγηι 411 τπηρβ; Δ: πιδῃ 
Ρἰυςκεά οἹ 8 8ῃοε, δῃὰ σᾶνε 1: ἴο 
ἢ͵8. πεῖρῃθοιι,: δηά {18 τας ἃ ἴεβῖ!- 
ἸΏΟΠΥ ἴῃ [βγδεὶ. 

8 ὙΤδοετγείογε τῆς Κιπβηγδη 8414 ὑπο 
ΒοδΖ, Βυγ ἐξ ἔοσ ἴεθβ.0 80 ἢς ἄγεν 
ΟἹ Πϊ8 8806. 

9 Αμπά ΒοδΖ 8δ[4 υπΐο {᾿π 6 ἀογβ. 
δηὰ μηΐο 411 τῆς ρεορίε, Υε ἀγεγνῖῖ- 
Π68868 (8 ἀλν, τἢλξ 1 πᾶνε Ὀουρδί 

ΕὔΤΗ. ΙΝ. [ν. 8---ἰσ. 

ἴο ὃ6 ΠᾺῪ ᾿υϊίε, ἴο γδίβα ὉρΡ τῆς πᾶπὶα 
οὗ τῆε ἀεδά ὕροῃ ἢ᾿5 ἱπμεγίίδπος, τπδὶ 
τῆς πᾶπιὸ οὗ τε ἀελά θὲ ποῖ ςιι οΥΥ 
ἔτοτι δπιοηρ ἢἰβ Ὀτεῖθγεη, δηά ΠΌπὶ 
τῆς ρδῖε οὗ ἢΐβ ρ]ᾶςε : γε γέ νυνὶ πε 5868 
1} 15 ἀδγ. 
ΟῚ Απὰά 4}]} ἴδε ρεορὶς τῆλε τυόγέ 
ἴη ἴῃς ρδῖο, ἀηὰ τς εἰάεγβ, 84:4, 
ἢἘε κγε ψπεβθεβΌ. ῃῈὸ [ΚΡ 
ΙΔΆΚα τῇς νοπίᾶη ἴπλὲ ἰ8 ςΟπΊΕ 

411 τῃδὺ τυας ΕἸ πιεϊος ἢ ̓8, δηά 811] τῆαῖ 
τυας ΟἸΠ]Ποπ 8 δηὰ Μδῃ]οη 8, οὗ τδὲ 
Πδηά οὗ Νδοπιὶ. 

Ιο Μοζγεονεσ Κυτὰ τε Μοδθιτεββ, 

ἱπῖο τῆϊηε ἤουβε ἴκΚὸ Ἐλδοῇεὶ δηά 
κε [,μεαἢ. ψ Ὡς ἢ το ἀϊά θυ ]ἃ τῆς τοτ, χες 
ἤουβε οὗὨ βγδοὶ: δηά 'ἀο τῆοιι νγοῦ-- οἷς, βσευσν. 
Πν ἴῃ Ἐρβιγαῖδι, δπά δε ἔδπιουβ !Ηεῦ. 
'π Βει}-Ἰ ἤδαι : 1(ἢγ παπεξ. τς τίς οὗ Μδῆηϊοη, πᾶνε 1 ριυγομδβεὰ 

ψΠοηὶ ΒοΔΖ, μ6.8γ8, δὰ βθηΐ ἴοσ, [86 ννοπΊδῃ 
ἩΠΟπῚ ἰμ6 τλδη σεΐυδεα ἴο ΤΊΔΓΥΥ νν88 ἴο 5ριῖ 
ἴῃ "ἷ5 ἕδλςε δῃηὰ ρὺ]}} οἔ ]8 δ!οα. [ἢ ρτδςῖϊςο, 
ἰϊ ἀρρεᾶσγε ἔγοτι {815 ραβϑᾶρε ἴο πᾶνε ὕδεη 
δουρὶ βυῇῆείοης ἔοσ τῇδ “τηδη ἴο ρὺ}]} οὔ ]5 
ΟὟ 56 δηὰ γίνε [ἃ ἴο ἴ6 τζδη ἴὸ Βοσὶ ἰδ 
οδάσά ἢ]5 τρδῖ, ἰὴ [86 ὑγεβεηοα οἵ ἴδε εἰ οσβ 
οὗ "5 οἰγ. Ῥεσμδρδ, ἴοο, [15 πη ραϊοα ἔοστῃ 
οἵ γὑγοςθούϊηρ ναδ αἱϊοννθὰ ἢ οδϑθ8 ὙΠΟΣΟ 
ΔΠΟΙΒΟΣΙ σοὶ, 88 ΒΕΓΟ, νγῶϑ σεῦ ἴο δεῖ (δ6Ὲ 

ἱ δ Ρασῖ, 

8. ΤΡεγεΐογε] Ἡεῦ. “ 625," ἴη ἱπιπιοά!αἴο 
σοπηυδἝίοη οἴνεγϑα 6: γεγβὲ 7 θείην ἃ ρΡαγθῆ- 
τῃετὶς Ἔχρίδηδέοη. 

Βω ἐξ )2ὸγ δε}. “ΤὮ]5 νγὰβ ἢἷ8 [ΟγΠΊΔ] ἰΓΔΏ ΒΤ 
οἵ μ'8 ονγῃ τίρῃξ οἵ τεἀεπιρίίοη ἴο ΒοδΖ, δηὰ 
ο δοσοιηρδηϊεα 818 ννογάβ ὈΥ ἴδε βυιαθο οδὶ 
δεϊίοῃ οὗ δγααυΐπς ΟἿ δὲ: “δοε. 

9. Οὗιδε δαπά 97 Ναον»ι. διονήίηρ ἀϊ15- 
(ἰησγ (δὶ Νδοπιὶ ραγίοα νυν ΒΟΥ σὶρ ἴο 
(πε ἰδληὰ το δηὰ ἔπεγθο. Δη ἱπηροσγίδηϊ 4065- 
[ἰοη 4τί8εβ, οὔ ψνβδῖί δυϊβογγ αἀἸὰ ΒοΔΖ ἴδιι.8 
ἀΐβροϑε οὗ Νδοιη} δ ἰδηὰ ἡ δηὰ τἴῃ6 ΔΏβνοΣ 
ἴσον στολῖ ᾿ς οὐ ἴΠ6 οἷα ᾿ΥΔηΒΔΟΓΟΏ, 
δηά (6 ψΒοΙΪς ἰανν οὗ ἴῃε ς486. Ερσ εὐ ΠΕ 
(18 τηδίίεσ οὗ [86 8α]ϊ6 ἅγοβδε ἔσοπὶ Ἀπ|1}}8 
αἰαῖ [αἱ ΒοΔΖ 5ποιυϊὰ ρεγέογπι ἴῃς ὑσοῖβεγ 
ΟΣ ΠΟΔΓ Κι] η5Π|2η᾽8 ραγί ΟΥ͂ ΤΠΔΙΤΥΪ ΠΕΟΓ 
(1. 9), δηά [πε 8δ1]ῖ6 τηυβδὲ δᾶνς Ὀδεη ἰηνοϊνεὰ 
ἴῃ Νδοπλ δ Ῥγοροϑαὶ (πιδάς {πγουρὰ ἈνΕ}) 
(δὲ ἢδ διου]ὰ ἀο 80, ἃ8 ἴδε δυθηΐ ὑγονεβ.: 
ἴον ἴῃ ογάεσ [πὶ ἴμ6 αᾳιεβέίίοη οὗ πιδττίδρε 
εἰἴβοῦ ἢ [86 φοεῖ οΥὁ ἢ ΒοΔΖ τ ϊ σοπὶθ 
οῃ, ἴβ6 φυσβίίοη οὗ με β8α]6 ννὰ8 ὑγουρῃῖ οὐ 
ἢγβί. 1 ἀρρθδῦβ, ἴβθη, ἴα ᾿η]688 {πὸ σοσ 
ςοιά. δε ρυξ ἴῃ μοβϑοββίοῃ οὗ ΕἸ πο] οο 5 
Ἰαπὰ, Βα οσοι!ά ηοΐ δ οδ᾽ δὰ ὕροῦ ἴο ΠΊΑΙΤΥ 
Μαβὶοη δ ψίάον. Ηδὰ Ἀυςὰ Ὀδοη ἴῃ Ροβ- 
δεβϑϑίοη οὗ ἴδε ἰδηά, 5886 νου ά Ῥοβϑι Ὁ] δᾶγα 
Ὀγουσλῖ ἢ σου Ρυγοβαϑθο ἴο Β6Γ πυδθαηὰ 
85 ΒΟΥ ἀοννεσῦ, δηὰ δβοη ἴῃς ἰανν οὗ Πευῖ. χχνυ. 
5.10 ψουἱὰ δἰοπθ βάν ἼἿοσηῆθ ἰηΐο ΟΡεογδιοῃ. 

Βυὲ 825 ἴδε ἰδηὰ ννὰ5 Νδοιη } β, δῃὰ 45 88:6 νυδβ 
ῬΟΟΥ͂, ἃ νγῶ8 ὨΘΟΟΒΒΩΤΥῪ ἴδδί 506 5ποιι)]α 56]]} 1 
ἴο ἴῃε σοεί (υηάεγ ἴδ ἴανν οὗ [,ενϊ. χχγυ. 25), 
ὕροη βοτὰ ἴδε ΟὈ] ζαϊου νγουϊὰ ἔπεη 116 οὗ 
τηλτιγίης (6 ψάον οὗ ἴ6 ἀεδοραϑοὰ ῥσο- 
ῬΓεΙΟΣ οὔ {πὸ ἰαηὰ. ὍΤο πιδίη ροΐηξ τυϑῖςΒ 
[δε ἰανν Κερί ἴῃ νίονν νγαβ, [μδ΄ [86 Ῥοβϑθββϑίοῃ 
οὔ ἴπε ἰδηά, δηὰ ἴδε ΟὈΠ ραιοη ἴο ΠΊΔΙΤΥ δα 
νάονν οὗ ἴδ ἀδοραβοά, 5βοι]ά σθηΐγο ἴῃ [86 
ΒΔΙη6 ῬΕΙΒΟΏ. [Ιἴ 18 αυϊΐε ςογίδιίη, νυν μδΐθυεσ 
ΠομηπιοηϊδίοῦΒ ΠΙΑΥ͂ ΞΔΥ ἴο ἴδ ΠσΟΠΊΓΑΤΣΥ, ἴδαῖ 
[δε αν ἰη Του, χχν. 5-1ο, ἀρρ δὰ ἴο ἴῃς χοεὶ, 
ΨΥ ΠΟΊΒΕΣ Β6 ΕσῈ 4 ᾿ἴεγαὶ Ὀγοῖμοσ οὐ ἃ Κιη5- 
ΤΔη (8ε6 ἴμε ἰοστῃ ὀγοίδεν Δρρ! δὰ ἴο {86 
ἀἰποριαη ἸῺ ὙΕΥΒΟ 2), δηὰ ἰ5 ἴ86 ἰᾶὺγ ὉΠΟΟΤ 
ΓΒ ὮΝ (Π6 ὑγοσθθαϊηρβ ἴῃ ἵν. 7, 8 οτα ολστί σὰ 
οὔ ἴη ἴδε γτοβ}}ῖ 1} ἀρρθᾶγβ ρογϑιϑίθηι 
ἐλ 1] ἴο μον ἀιγ ἴο ΒΕΙ ἀεοεαβοὰ πυβῦδη 
ΒοΔ2Ζ Ἀρρθδγβ 238 σοηῃϑοϊ ΓΙ ΟἸ5ΙΥ οὐδάϊθηξ ἴο 
[᾿ς αν οὗ Μοβοβ, δηάὰ 45 ἀἰβϑεβαγρίηρ 41} ἴῃ 6 
ἀυο8 οὗ Κιμάῃοβ5 ἴο ἴ6 ἀεδὰά δηὰ ἴδο ᾿ἰνίην 
ἴῃ δὴ ΘΧΟΙΏΡΙΑΤΥ ΤπΔηηοΓ; δηὰ ἴδ πΠΕτοσ- 
ἔαρ Ῥγονιάθηος οὐ Οοά ἰ85 οχμ διϊθὰ 45 
ΤΕΥ ηρ νἱγίυθ δηά σοοάηθββ ὄυδὴ ἴῃ [ἢ}5 
ἴδ,  βοῖμοῦ (δὲ νυἱσῖυθ τνεσὸ ἰουηάὰ ἰη ἃ τῆλ 
οὗ ἰ5γδε] οὐ ἃ γουηνξ ᾿ψοπιδη οὐ Μοδδ. 

11, ὸο ἐδοιμ «υογἹ δὶ ν. 1. 6. εἰ ἴοτ, 1 ὸ υἱγῆμο 
ομσίγ, ἃ5 ἴδε. ῬὮΓΑβ6 15 γοηδοσοά, σου. χχχὶ. 29, 
ΟΥ̓, 3: «υεαἰἐῤ, ἃ5 ἴῃ6 βᾶπ|6 Ῥἤῆγαβθο σῃθδῃ8 ἰῇ 
Βεουῖ, νὴ. 17, 18; οΟΥἉ, 4ο τυαἰαπίγ, ἃ5 ἴῃ6 
ῬἤΓΔ86 πΊοδῆ8, 5. Ιχ. 12 (14 Ηοδὴ. ΤΟ 
λϑὶ ϑθοῆϑε δοϑὶ δι:118 [818 ραβϑβϑαρὸ δηά ἴμ6 Ἷοσ- 
Τοβροηάϊηρ οἰδυβο, 86 ἥανιου (Η Ὁ. εαἱ! ἃ 
ναριο). 1ἴ 15 σοτηρσοβοηάοα πηάοῦ [6 ΕἸ ρ Ι5ἢ 
«υογεῥὲγ. ὙΒΟΓΕ 18 βοηθοί ίηρ οὗ ἃ ροδίϊοδὶ 
ἴυγη ἴῃ [15 Βρεεςὶ οὗ [πὸ οἱ θσβ, δηὰ 30πιο- 
[ΐηρ ῥγορβεῖίς ἴὴ ἴδε δ] βϑίηζ Ῥσοπουηςθὰ ΌΥ 
{Βεπ. Α58 γεραγάβ ἴ8ε ρῆγαβθε, δε ζωριοιω, ἰὶ 
8 υηΐᾳυς δηὰ οὔβουσγο. ὍὨο δερίυδρ. νεγβίοη 
58. ἘπηΙητ6}Π| 016. ογοπὶς βθοῖη5 ἔο πᾶν πδά 
ἃ 511. ΠῈ ἀἰβεγοηῖ τοδαϊηρ, δίηςθ ἢ ἀρ ]168 
Ὀοῖὶι οἸΔιι565 ἴο Ἀυϊὺπ. “ΜΑΥ 58ὲ Ὀδ ἃ ραϊΐζογη 
οὗ νἱσίυς ἴῃ ΕΡΗγαῖα, δῃὰ πᾶνὸ ἃ ἢδιὴς ἔδιτιοιϑ 



Υ. 12--- τη. 

12 Απά Ἰεῖ [Ὧν δουβε ὃς |ἰκὲ τῆς 
» σεη. 38. ἥουξε οὗ ΡῆδγεζΖ, νψῆοπι Τ ΑΠΊΔΓ Ὀδγα 
"Ὅκου. ἀπο Τυάδῃ, οὗ τῆς 8εεὰ νης {πε 
Μά. κ. 9. ΠΟΚῸ 5}8}1] ρίνε τῃες οὗὨ (ἢϊ8 γουπηρ 

ννοπηδῃ. 
11  ὅο ΒοΔ2Ζ ἴοοϊκ Ευτῃ, ἀπά 886 

ννγὰ8 ἢΐ8 να : ἀπά ψῃεπ πε ψψεπῖ ἰῃ 
πηῖο ἢετ, ἴῃ ΠΟΚΡ ρᾶνε ἢεῦ σοποερ- 
τίοη, δΔηά 8ῆ6 Ὀᾶτα ἃ 80ῃ. 

14 Δηά τὲ ψοπιεη 844 υἱπῖο 
Νδοηι,, Β]εβϑεά δὲ τῆς οκ, ψ Βςἢ 
μαι ποῖ Ἴε τῆδ6 1τἢ}8 ἀδγ ψιῖποις 
ἃ ᾿Κίπϑπιδηῃ, τῆλὲ ἢΪ8 πδηβ ΠΊΔΥ͂ ὃε 
ἔλταοιιβ ἰῃ [βγδεὶ. 

«ΖΩ͂ΙΖς μέρ 
ἐλδε. 

' Οἵ, σε- 
«ἴεεν σ᾽. 

ΕΥΤῊ. ΜΡ. 239 

Ις Απά ἢς 5841] δε ὑπο {πες ἃ 
Γεϑίογεγ οὗ ἐγ 116, δπὰ ἴδ πουγίββεγ ᾿ Ἠεὺ, ἐσ 
οὗ Γεμίπε οἱ ά ἅρε : ἔογ τῊῪ ἀδιιρῆϊτεῦ ἴῃ νος 
ἶανν, Ὡς ἢ Ἰονεῖῃ τἢδς, νης ἢ 8 Βεῖ- γὴν ὅτ 
τ ἴο ἴῆες τῆλη 8ϑενεπ 8οηβ, δῖ ΟΠ. ὁ 

1π|. 
ι6 Απά Νδοηιὶ τοοὶς ἐῃς οἈ 14, ἀπά 

Ἰλίά ἴὲ ἰπ με θοϑοπ), δπὰ δεςἼᾶπὶς 
ΠυΓβ6 τπηἴο ἴξ. 

17 Απὰ τῆς σοηθη Πογ πεῖρῇ- 
δουβ ρᾶνε ἰζ ἃ ὩΔΠΊΕ, βαυΐηρ, ΤΉΘΓα 
18 ἃ ϑ0η ῬοΙπη ἴο Νδοηι ; δηὰ τἢς 
οΔ]]εὰ 8 πλπὶς Οὐεά: δε ἐς τῆς 
ἔδιεγ οἵ [ε88ε, τὰς ἐδίμεογ οὗ ᾿ανίά. 

ἴη ΒεΙΒ]οπο πὶ." ὙΠῸ τηθδηϊηρ 86ο8 ἴο δα, 
Θεὲ ἐδ γε α παρὸ «υδίεῤ «ῥαϊ! δὲ εεἰεὀγαἰεά ἐπ 
Βειδίεδενε, ἃ85 ἴδε ποδᾷ οὗ 4 ρονεσγίυ δηὰ 
"]υδίτίουβ μοιι56. [{ΠΠΟΓΑΙΥ, ῥγοοίαίν»ε α παρδ, 
ἐ. 5. ςλυ86 Οἴεγβ ἴο Ῥγοοϊδίπι [ΠΥ Ὡδηῖο, 85 ἴῃ 
ΨΕΙ͂ΞΘ 14. 

12. Τόε δοιυὁ Ῥῥαγες. 8εὲ Οδη. Χχχχυῖ!. 
Η!5 Βουβὸ νγ)β [ὩΣ ΠΊΟΤΟ ΠΟΓΊΘΤΟΙΒ δηὰ 1110.8- 
τἴουβ ἴλη {παῖ οὗ ἢ 15 νυ ὑγοῖμοσ Ζοσγδ. 
ΑἸΓΕΔΑΥ δὲ ἴ86 Ὠυπλρογίηρς ἴῃ [86 ὑ]Δῖη8 οὗ 
Μοδὺ ἴδετε ψοσὸ ἴγοθ οδιοῖ Βου565 οὗ (δ6 
ΒΟΏ5 οὗἩὁ ῬδαᾶγοΖ, ῬμδγΖζίίεβ, Ἡ εζσοηϊῖοβ, δηά 
ΗἩταυ ποθ, ἴο ομθ οὗ [86 805 οἵ Ζεζαδὶι, οσ 
Ζατμῖῖοβ, Νυπι. ΧΧνΪ. 20, 21. (8ε6. Αττςοὶο 
ῬΗΑΒΕΖ, ἴῃ 8:5 “ Ὠ1ςοῖ, οὗ ΒΙ0]6.}. 

14. ᾿ηίδουΐ α δίπω»"απ.) Η 6Ὁ. ἃ σοεῖὶ, ΜΔΩΥ 
οὗ 186 Ὀδεδὲ Τοοπιπιοηϊδίοτβ, ἱποϊυάϊηρ Ογρ- 
Ζουΐυ8, ἘἈοθϑϑηγλ]ογ, Βοσίμοδι, δηὰ Και, 
υηάετείδηά ἴδο ᾿ηΐληΐ Οὐεά ἴο "6 πιοδηΐ ὉγΥ ἴμ6 
ξοεί, 858 81. ]ετοπὶε αἶβο ἀϊά, βίηοε 6 σεηάεσϑ 
1 ἃ “μζοξ 0, ΟΥ ῥεῖν. Βυῖ 5ις8 4 ι186 οὗ 
ζΖοεὶ ἰβΒ Δοβοϊατεὶγ σπουῖ βιρροτὶ ἔγλοπι ΔΩΥ͂ 
ΟἴΒΟΣ Ρβϑβϑᾶρθ, δηά 18 Ῥεου ἸΑΥΪῪ Παργοῦδθϊε ἴῃ 
ἃ ὈΟΟΚ ἰῃ ΜδΙοΝ [86 ἰεριἰπλαῖθ σοεί Ὀ]ΔΥ8 50 
Ῥτοτηϊηοηΐ 4 ραγί. [{ βεεῖηβ, ἐπογεΐοσε, ἴο ὃς 
αν Ὀεῖίοῦ ἴο υπάεγϑίδηά ΒοΔΖ ἴο ὕδ τησδηῖ 
ὈΥ ἴδε χοεὶ οὐ Κίηβπίδῆ. ὍὙΠὲ Μοσθη 658 
Οὐάὰ ἴογ ποῖ Βανίηνς ἰεῖ Νδοπὶ σἱϊμουΐ ἃ 
5οεἰ, οἡ οσοδϑίοη οὗ ἴπε ὈἰττΒ οὗ Οδοά, Ὀδοδιι5θ6 
1 ναβ ἴ[αἴ δἰτῖ αἰοηθ ψ δῖοι ρσαγο οἰεςί ἴο 
τε σοεῖ: οῆςο. ΘὅΤὍο ΥΕΙῪ εηάὰ οἔὗἉ [86 σοεί- 
“δὲρ Μ͵ὰ8 ἴο ΤΑ|586 ὮΡ 84ὴ δεὶγ ἴο ΕἸ] πιο Ι οι, 
Νδοιλ! 5 πυβθαη. Ναζυγα!γ, ἐποτγεΐοσγε, βθη 
ει 158 μεὶγ νγὰ5. θογῃ, {ΠΕῪ δοκπονη)εάρεά Οὐ 8 
ΒΡΕΟΪΔ] ΠΊΟΤΟΥ͂ ἰὴ ὑΓΟΥΙΠΙΩρ 8 φοεὶ ΟΥ̓ ΒΟΥ, 

ἐδαΐ δὶ, παριδ για ὁε γαριοιις, ε.)ὺ Ηθοδ. 
δὰ δὶΒ πδ9 888]}1 ὃ0 ὕδιλοῦ δ," (6 
Ὥδπιο οὗ ἴδ οἰ ᾿υ5ὲ ὈοτΏ, νυ ῖο νγᾶβ ἴῃ {ΠΕΣ 
Τηϊηἀ5 48 ἴδς βιδ)εςῖ οὗ [6 [Ο]ονης ὕτὲ- 
ἀϊοδίίοηϑ, (Βουρ ποῖ παπιοὰ. ῬΟΒϑβιὈ]Υ βοπὶ 
ἰηϊοεττηοαϊδίε οἶδυϑα ἴῃ ἴΠ6 ὙΤΟπΊε ἢ 5 5ΡΈΘΟΒ, 
τιθηςοηϊηρ [86 οἰ], 8495 Ὀδεη οπλϊοὰ ἔογ 
ὈγοΥΥ 54κο. ὙΠΟ δερίυδρ. Βανθ, “ 2δαἱ ΤΗΥ 
ΩΦ 7547 δὲ ανιοια," Υἱ2. ΝΟ! 8. 

16. Βεί εν ἴο ἐδεε ἐδαη “ευεη “οπ5.7 ΟΑοτ- 
ῬΑΓΘ 1 84πι. ἰϊ. ς, 7ό2ε δαγγεη ῥαϊδ᾽ δογη 
“ευέπ. Ἰοὺ ἱ. 2; ΧΙ. 13. (οπρᾶγε, ἴοο, 
1 84πηι. 1. 8, “ “νι ποὲ 1 ὀεέίογ 109 ἐῤεὲ ἐῤαπ 
ἐδ “οι 

16. Ζαϊά ἐξ ἐπ δὲν δοιο»". Αοπιράγο ἴῃ 6 
ΒΑΙΠῚΘ ῬῆΓΑΒα ἰὴ Νυπι, χὶ, 12, οὗ 86 Ὡυγείηρ- 
ξΑῖβοσ, 

απά δεοαρι πμγι ὠπίο 1.7 ὙΒΟ νεγῦ, οὗ 
ΒΙΟΒ 186 οσὰ μετὰ σεηάεγεοὰ πωγός (Ν υἱρ. 
Ξεγωία, δεαγερ) 8 τῆς δχηϊηΐῃθ μαγεςρ!θ, 19 
Δρρ]οὰ ἴο θΟΓδ πιεη δηὰ νψοπηθη γγ80 Ὀγίηρ ὺὉ 
8 Ομ], ΤΒυ5 Μοτγάεορὶ ὄγοωσδε ερ Η λάλεβδὴ. 
Μοβαβ ἰῇ σβαγρε οἵ [πα βδορὶθ σοπῃρατοβ δϊπὶ- 
561} ἴο ἃ πιγίησο αέδεν, ΜΙΛῸ σΑττὶεβ [πε βιιοῖ- 
ἴῃς οἰ] ἃ ἴῃ μ15 Ὀοβοῦι, Νύχι. χὶ. 12. 18αϊδῃ 
ἔογεῖθ}}5 [6 ὕπης ἴο [5γδοὶ νυβοθη “ ΚΙηρ5 3841} 
θὲ ΤΥ πωγεησ- αίδεγι," ΧΙχ, 22. ΑΒΔΡΒ 
ΒΟΥΘΏΓΥ 80Π8 δά ὀγέπσεγ: Ὃ; 2 ΚΙΏΡΒ Χ.Ι, 5. 
Μερβθοββοῖμ νγᾶ8 σαιτίοὰ ΟΥ̓ Πἰ5 πως δἵ ἴμ6. 
ἂξε οὗ ἔνθ γϑαγβϑ, θη (ΠΟΥ ἤοὰ ἔγοπι ἴδ 
ῬὨ]Π5ιη65. (ΟΟΥΏΡ. β8αϊ. ἰχ 4. Τὸ νψεῖ- 
ΒΕ 8 4υἱΐϊο ἃ ἀϊβότοηῖς ψοτὰ, 866 1588]. 
ΧΙΙχ. 21; Οξη. χχχν. 8; Εχοά. ἰΪ. 7, 9. 

17. Ὑ2ὲε «υογιεη δὲν πεὶσόδομγι, (σ.ἢ ὙΤΒΘ 
ῬΟΣΊΘΏ ὍΓΟ ΠΟ; 55:6 Π{Π} ἀεβοτὶ εά 845 ἰηἰεγοβίοα 
ἴῃ 811 Νδοπη 8 σοησογῃ8. 866 ἱ. 19, ῃοῖο, δηὰ 
ἷν. 14. Τα ἰ8 {ΠΟΓΟΌΡΩΪΥ ἴσυς ἴο πδίυγο. 
ΟΡ. [νυΚε :, ς8. 

δογη 19 Ναον»" ἢ Ὑπὸ οἰ]ἃὰ νγᾶ8 Ἰοοκοὰ 
ΡΟ 45 Νδοχῃ 8 βτδῃηάβοῃ, δῃά δΒοὶγ ἴο Ε}- 
τοοΐθοϊ, μοῦ μυιϑθαδηά. 

δὲν εαἰϊεά δὶς παγις Οδεά.] 1. ε. (45 [οϑορβυβ 
ευὰ σοι οχρ δίῃ 10) “εγουίπσ, ἢ 4]} 8] 0 ἢ 
(ο ἴῃε 5β8εσνίςθ οὗ ἶονθο δπὰ αἰ ψνοΒ δα 
ψΟυ ἃ Γοηοσ ἴο Π15 σςταηαιηοίμον Νδοηι. 

δὲ ἐς {δὲ γαιδεγ οΥΓἹ ὕε:ὸ δὲ γαϊδεν οὗ 
ΤῬαυΐά4.1 Ἡέετε δὲ δυιΐδοσ τουθα]8 [ἢ 6 οἰϊοῦ 
Ροϊηξ οἵ ̓ἰηϊεγεβὲ ἰη ἴδε ἔοσγοβοίηρ Βιβίοσυ, ΥἱΖ., 
ἴτπαῖϊ ἴἃ νγ;Ὧϑ [πὸ ΠΙΒΊΟΥΥ οἵ Κίηρ 1)ανία 8 
δησοβίοσθ. “δ τδίβεῖϊῃ υὕ0Ρ ἴῃς ροοσ ουΐ οὗ 
(ὃς ἀυδί, αηὰ ᾿Βεῖ τπῸ6 ὨρΘαΥ ουἱ οὗἁ {6 
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ι 9.]- ι ον. 
δαὔΡ»» εἶ. 

. χδ Νον τἋἢε8ὲ ἄγε ἴῃ6 φέπεγα- 8ῆοπ, ἀπά Νδῆβῃόη  δερᾶὶ 
«ἰ ροα, ἰοη8 οὐ ῬΒΑσεΖ : “ῬΏαγεζ δεραῖ ΗεΖ- πιο, 
Μαῖε, σ᾿ 3. ἴΌῃς 21 Απά ϑαϊπιοη Ὀεραῖ ΒοδΖ, δηά 

Ι9 Απά Ηεζγοη ὕεραῖ Εδπηι, δηά 
Ἐληι Ὀεραῖ Απιπιϊηδάδρ, 

20 Αηά Απιπιηλάλο δεραῖ Νδἢ- 

ΒοΔΖ Ῥεραῖ Οδεά, 
22 Απὰ Οδεά δεραὶῖ |εβ8ε, δηά 

7ε88εὲ Ὀεραῖ Πανὶ ά. 

ἀυηνσλη!, Τιδς μὲ ΤΩΔΥ δεῖ δἴπὶ Π ῥσϊησεβ, 
δυο Ὲ (Π6 ὑσίησεβ οὗ Ηἰβ8 ρεορὶῖςβ. Ηξς 
ΤΑΔΕ (86 Ὀδιτοη Ῥνοπιδη ἴο ΚοοΡ ΒΟΊι56, 
δηὰ ἴο Ὀ6 4 ἰογέι πιοῖβεσ οὗ Ἵδι] άγθη," Ῥβ. 
ΟΧΙ, 7, 8. ἼΙ5 15 ἴ86 ἤγβι τηθηςου οὗ ᾿ανιὰ 
ἴη ϑετρίυγο. Ἡδσγε δηὰ υεσϑο 22, δηὰ [σου ρἢ- 
οὔξ 84π|ι., Κίηρβ, δηὰ 41} δθ ΤΕ ΚΠΕΥ 
Βοοῖ5, ἱποϊυάϊην [ογεπιδῃ δηὰ ΕὑΖοκιοὶ, τ 18 
ψυττδη Ἵ; ἴῃ 41} (86 Ἰαἴογ ὈοΟκΒ Ἴ",Ἴ, ἢ 
ἃ γοά. ὅ8εε Καεηηϊςοίξ, ' 1) 1550 1ἴ., Ρ. 20. 

186. 7όειε γε ἐδὲ ξεπεγαίϊοης "π᾿ 
[1 15 ὑγοῦδθὶς (παῖ ἴπεγὸ νγὰ5 ἃ ΓΑΠΊΠΥ θΟΟΚ 
ἴοσ ἴῃς δΒοιι8ε οἵ Ρεσζεζ, ἰὴ μι ἢ {86 ῖΓ σεης- 
ΔΙοχῖεβ σέσε ὑγοβεγνυθὰ, δηὰ ἱπιροσγίδηϊ ὃ0115 οὗἁ 
ἰδ ΟΥΥ εστὸ γεσογάθα ; δπὰ παῖ ἴδε ὈΟΟΚ οὗ 
Κυτὴ νν88 σοτῃρ!]εὰ ἴσοπι ἴἴ. [Ι͂ἢ [ἰκῸὸ ΤΩΔΏΠΕΓ 
ἴῃ Οεη. ν. νὰ αν “ἴδε Ὀοοῖς οὗ [6 σεηεγα- 
ἄοηῃβ οὗ Αὐδπι," ἴῃ νυ ϑῖο ἢ ἴμ6 ἔΆΓΩΙΪΥ ὨἸϑἴ ΟΥΥ 
δηά ρεᾶϊρτοε 5 σατο ἀονῃ ἴο Νοδῆ. [Ιη 
Οϑδῃ. χ. νὰ βανθ “16 σϑηθσγδίί 8 οὗ πε 8008 
οὗ Νοδλ." [Ιη ὍΟεη. ΧΙ. 10 544. ννὲ βανὸ “ 186 
ορογαῖοηβ οἵ ϑοΙῺ :᾿ ὙΟΓΘ6 27 ϑῃ6. ν6 Πᾶτο 
“6 ψεποσαίΐουβ οἵ Τογδ," ἱποϊάϊην [86 
8Ο]ς ᾿ιἰδίοτΥ οὗ Αὔγδβασι. Αἱ χχνύ. το, “ἴδε 
ξεπογαϊίοηβ οὗ ἴϑδας, Αὔγδμδπι 8 800: δῖ 
ΧΧΧΥΪ. 1, 9, “ (ἢ6 ροπογδιοβ οὗ ἔδυ ;" αἵ 
ΧΧΧΥΪΙ. 2, κ ἴμ6ὲ φεῃεγαίίοηβ οὗ [δοοῦ, ςοπὶ- 
Ρτιβίηρ [86 Πἰδίοσυ οἵ [οὉδερῖ, δηὰ ἴδε ἀεβοεηῖ 
ἴο Εγρί. Ὸποῖδβεν διβίογιςδὶ θοοῖκ Ἴοηίδίῃ- 
ἴηρ ἴ86 δηηδ]5 οὗ Ἀδμοροδπὶ 8 Γείρη 15 Τδ]]οὰ 
“186 θοοῖς οὗ ἀΔο, σοποογηίηρ σοηθα]ορθ5,᾿"" 
2 ΟἸγ. ΧΙϊ. 15. [ἢ |1κὸ πηδηθποσ ἴδ Οοϑρεὶ οὗ 
8ι. Μαῖζδπον 15 ἀεβοσι θεὰ 45 “ἴὰε ὈοΟΚ οὗ 186 
δεορογδίοη οὗ [6515 Ὁ γισῖ, [86 δοη οὗ Π νά, 
186 βοὴ οἵ ΑὈγδβδιη," δηὰ Ὀερίη8 τ τΠ 6 
ΟΏΘΔΙΟΣΥ οὗ ΟἸγίϑί, ἐο]οννοὰ ΌΥ (ἢ6 ἰϑίοσυ 
οὗ Ηἰ5 11}16, [{ 15 ᾿ἸΚΟΙγ, βοὴ, [Πα ἴμεσε νγ 88 
ἃ Ὀοοκ οὗ ἴδ6 βαπὴθ Κιηα ἔογ [6 ἔδυ οὗ 
Ῥεσοζ, ἰῇ ννμῖςΒ [18 8ἴουγυ οὗ ΕυΓῃ, 50 'πὶ- 
Ῥογίδηϊ ἴο {πὸ ἔογίυηθβ οἵ {πὶ ΓΑΠΪΥ, ννᾶ8 
σοηίδιηρα, δηὰ οχδοῖβ ἔοπὶ 1 Βᾶνθ 4150 

οΘο;, Φὦῥϑο 

Ῥῥαγέξ δοραὶ εκγοη.)] ὅ8εε Οεῃ. ΧΙν]. 12: 
Νυπι. ΧΧΥ͂Ϊ. 21. 

19θ. εκγοη δεγαὶ Κα». ὙΠ ἔογπι οὗ [86 
Δα ἰῃ ἴδε ϑερίιιδρ. ἰι8 “γαρι, ἃ58 ἰη Μαῖί. 
1,3, 4: [υΚὸ πὶ. 11. Ἀδὰ ν 45 ηοΐ (δε ε]ἀοϑ5ῖ, 
δυῖ [6 δεςοηά δοὴ οἵ Ηδζγοῃ, δοοοσάϊηρ ἴο 
1 ΟἿ. 1). 9, 25. 

40. “2)»ιριϊπαάαό δεσαί Ναῤι ον. ὍὌὨ5 
ἀσβοθηΐ 15 ςοηδιτησά, Εχοά, Υἱ, 223, σῆοσο 6 

Ἰεασῃ [δαὶ ΕἸ 5 ῃςδα, ΑΔγοπ 5 δ, νγᾶβ 5ἰϑίοσ 
ἴο ΝΑΒΒΒοη, δηὰ ἀδυσῆίοσ ἴο ΑπιπιηδάδΌῃ. 
Ναβδῆοη, γχὸ 4150 ἰδάστῃ ἔγοπι Νυπι. 1. 7; 
11... 1; Υἱί. 12; Χ. 14, ἀῃὰ τ ΟΒγ. 1]. 1ο, νγᾶ8 
ὑγίηςθ οὗ {πὸ οἰ] άγεη οὗ [υά δὲ ἀυτγίηρ, [ἰδ 
ΒΟΪΟΙΣΤΏ ἴῃ ἴῃς άογηο55. ΤῊβ ΣΑΙ ΠΟΥ 
δ᾽ΓΕ ρΡΊΠοη5 [Π6 βυϑριοίοη (δὲ δῆ ΠΊΔΥ πᾶνὸ 
Ὀδοη ογαπλθο} 5 8δοὸὴ (1 ΟὮγ. ||. 25), ποῖ 
Ὁγοῖβογ, δυῖϊ σοοκοηδὰ 45 ἃ βοὴ οὗ Ἡδσζζοῃ, 
838 βεδά οὗ ἃ εοἰίεῖ Βουδο, ᾿υϑὲ 45 ΕΡἢγαϊτη δηά 
Μδηλββεῖὶ ΕΓ σεσκοηθα 845 805 οὗ [δοοῦ. 

Ναδεδοπ ὀεραὲ ϑαΐνιοπ.] (δ) ]οὰ δαίνια, 
1 ΟΒΥ, ΤΠ. 11, 61, 54, ΟΥ̓͂ ἃ ςοπηπΊοῃ δηά ἰηΞίρη]- 
ἤςδηΐ νασγϊδίίοη οὗ 186 (οιτηϊηδοη. [ἰ 15 ἴῃ 
ὀχαςΐὶ ἀρτεοηοηΐ ψἱτ (6 ᾿ηἰοστηδίίοη ρίνθη 
ΕΥ ἴδε (ἸΒγοηΐς εβ (γεῦβε 51), ϑαύρια αὐας ἐδὲ 
“διδεν 9. Βειδίερενι, ταὶ νὰ βηά [ιἰ8 900 
ΒοδΖ ἴδε οἰϊεῖ ὑργορσγίοῖοσ ἴῃ ΒεῖΒ]οθτη. 

1. δαίνιοη δεσαὶ Βοας.} 851. Μαϊζμεν [28 
εὐ τ86 δα πτοηδὶ τη οσοβύηρ ᾿ηΐοιτηδ- 

ἄοη ἴπαΐ [6 πιοῖποσ οὗ ΒοδΖ νγὰβ Ἀαδιαῦ, 50 
οεἰεντγαϊοά ἴῃ [Π6 ᾿ἰδίοτυ οὗ [οβυδ᾽ 5 σοῃαιαβῖ 
([οϑ}ν. 1. νι). ὙΒε ἀουδίβ οὗ βοπιὲ Ἴοπὶ- 
πιοηΐδζοσβ 845 ἴο ν βοῖμοσ δοΒδῦ, η Μαῖί. ἰ. ς, 
8 ἴῃς ϑΠ|6 ῬΕΓΒΟΏ 85 Ἀδῃδὺ οὐ 05}. 11. Υἱ., 
ΔΓΘῸ ΒΟΔΓΟΟΙΥ τνοσῖβ σοηβιἀοσγίηρ. [1 15 οὔν!οι!8 
18δλῖ [ῃ6 βοὴ οἵ Νδῆββοῃ ννοιι]ὰ Ὀὲ ἴ6 ἠδΐυγαὶ 
ΠΟΠΙΕΙΠΡΟΓΑΙΎ οὗ ἈλΠαΡ οὗ Ϊετ]οῆο. Ιἴ 15 
Ῥοϑ581016 ταὶ [86 εἰγουπιδίδηςε [μὲ [Ππὸ το ΠΟΥ 
οὗ ΒοδΖ ννᾶ8 ἃ (δηδδηϊ 6 ΠΊΔΥ ἰἰᾶνε πιδάδ Πἰπὶ 
658 ἰπάϊἰϑροβεὰ ἴο πιδιτυ υτὰ ἴΠ6 Μοδθίζεββ. 
Α5 τρρζασὰβ ἴδε τ οἷο ΡΟΠΘΔΙΟΡΥ ἴῃ γοῦβο8 
18-22, ἰξ σῃουϊὰ Ὀ6 ταηλγκοὰ {πῶ 1 ΤοσουΓ8 
ἔουγ Ὀπι68 ἴῃ δοχιρίυγε---σῖος ἴῃ τὰς ΟἹά, δηὰ 
τνῖςο ἴῃ ἴ[δ6 Νονν Τοβίδμηθηϊ, ν]Ζ. όσα, αἱ 
1 ΟἾγ, 11. το; Μαῖϊ. ἱ. 2-6; δηὰ [,πκὸ 11]. 
412, 33, Δηἀ 15 οὗ σου Γ86 οὗ δἰηρυ αν ἱπιροσίδησε 
88 Ὀοίης [πὸ βΕηΘΑΙΟΩΥ οὗ οὐγ ογὰά. Ηον 
ἅΓ6Ὲ ΜῸ ἴο δοοοιηῖ ἔῸΓ ἴβεγε δείῃρ ΟὨΪΥ͂ ἔουΓ 
ξοηογαίίοηβ δεΐνεεη Νδίβῃοη, ν8ο ἀϊεὰ ἴῃ 
16 ψ]άσσγηοβϑ, πὰ Κιίηρ αν, ἰξ δογὸ 
ὍΟΓΕ, 458 8 ΠΟΙΠΠΊΟΠΪ (δουρηΐ, 406 γοδτβ 
δοΐνοθη ἴπ6 Εχοάυ δηὰ ἴδε ὈΓΓΓΙ οὗ ἃν Ὁ 
ϑιρροβίηρ δαϊπηοη ἴο 6 ΟἿΪΥ 20 δὲ {πε βῆ- 
τλῆςο ἰηΐο (δπᾶδη, γε δᾶνα 51}}} 2186 γϑασβ 
ἴο ἀϊνίὰ6 ἀπιοηρϑῖ ἔουσ βοΠΟΓΔΈ ΗΒ, σιν ηρ Δη 
ἀυεέγασε οὗ οὐὴ γελῖβ ἴῸΓ ἴ!6 ρὲ οὗ δδοῖ 
ἔλῖπεσ αἵ [ῃ6 Ὀἰγί οὗἉ ̓ |5 8δοη, δηὰ πεοδβϑιϊδίίηρ 
ἃ Τὰς ρτοαῖοσ ἀρὰ [ὉΣ αἵ ἰοδϑῖ ἴννο οὗ ἴβετη, 
85 ΝΜ6}] 45 ἃ νεΤῪ δἀνδηςδὰ οἱἹὰ ἂρὸ ἔοσ Ἀδῇῃδὺ 
αἵ ἴ!ο δἰγί οὗ Βοαζ. ΤῊ 5 15 50 [ΕΣ 1π|- 
Ῥγοῦδοϊο, [δὲ οΟἴμοῦβ βάν ϑρροβεθα 5Έν γᾺ] 
Ἰϊηκθ οὗ ἴδε ζεπεδίορΥ ἴο ὕὉε οπιίεα ἔοτ 
ὈΓΕΥΠῪΥ͂ 58κ6. Βυῖ 1815 δρδαίῃ 8 σηοβῖ υἢ- 
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ἸΙΚοῖγ, βθείηρ ἴ8.6 ΟἿΪΥ ροβϑιὉ]6 ῃἷδοοθ ἔοσ διιοὶ 
ΟΠ βϑίοῃ, οὐνἱὴρ ἴο {πε τηοπίου οὗ ἴῃς τῃηοίδοσα, 
Ἀδμαῦ δηὰ Ἀπ, 185 θεΐννθεῃ Οὐδ δηά [6886 
δηά {πᾶὶ {ποτ 8 ἜΥΕΤΥ͂ δρρεάσγδηςθ οὗ Ὁδεά 
δείηρ ᾿ς ΥΑ}}Υ 186 ἔδίμοσῦ οὗ [ε886ὲ. [ξ 15 4]50 
ἃ ἔαϊαὶ οὐ͵εςτίοη ἴο {18 δοϊυξίοη ἰμαὶ εἰχπῖ 
οἴδεσ φεηθδίορίθβ, {δοβε, νἱΖ., οὗἨ Ζδάοκ, Αδὶ- 
ἴδια, Ηεπηδη, Αἰπιοῖδ, Αϑαρι, Εἴ μδη, [οπᾶ- 
ἴδδη, δηά Ζαθδά (1 Οἢγ. 1]. νἱ. 1χ.), [86 ΟἿΪΥ 
ςοτΡ εἴθ. σοηθδϊοσίθβ ἴῃ [ἰῸ ΒΙΡ]6 ἔογ [86 Ἐπ|6 
ἴῃ ηυσδίίοη, 81] ἃ νὴ [06 φΟΏΘΑΙΟΣΥ οἴ 
᾿ανιὰ ἴῃ [86 πυμῦοσ οὗἨ ψεθεγδιοῃβ ἔγοπι [ἢ 6 
Ῥαϊγίασοβ ἴο αν ἃ: δηά (Ποβϑε οὐὗἩ Ζδάοκ, 
Ἡέελδη, απὰ ΑΝϊπιοῖι (ἴδ 6 ΟὨΪΥ Οὔ 68 νγὰ ΠΑΥΘ 
[ἢο πρθδῃ8 οὗ σοτῃρδσίην ἴογ {18 5ῃοσίεγ ροτίοα, 
δηὰ  ψΒιςἢ ἴπὸ ἰδὲ οὗ Εοτα ἢ ἰκληρβ, ἴῃ 
1 ΟἿ. 1. 41-0 ἜΧΔΟΙΥ σοἰης! 465), ἄρτεο ἴῃ [6 
ΤΏ ΕΣ ἔσοηι {86 Εχοάυβ ἴο αν ; οχοθρί 
τηαῖ (λεγο ἀγτὲ δϑουϊ [ἴγεε Ὡδπιεβ ἔσο ἴῃ ἴδ 6 
Ἰηθ οὗ Πανὶ, ννϑῖςἢ 15 1υϑῖ νναῖ να ββου)ὰ 
ἐχρεςοῖΐ ἔγοχῃ ἴδε εἰγουτηδίδηςε οὗ [πάδι, ΒΟΔΖ, 
δηά [6556 δοίης εαςὶ οἵ ἴβοσῃ δάνδηςθα λῃ γθΑγ8 
δ 16 διγί οὗ ῬῆατγοζΖ, Ονδϑά, δηά νὰ τὸ- 
Βρεοιϊνεῖὶγ. ὅ8ὅ0 [παῖ ἴΒεγα 18 ΟΥΕΤΥ͂ ΓοΆβοῇ ἴο 
θεόν (δαὶ [αν 5 Ἐξ ΏΕΔΙΟΕΥ 5. σοπῃρίεῖο. 
ΠΕ ΟὨΪΥ ΟἾΒΕΥ ροββίθ]Ὲ εχρίδηδίίοῃ ἰ5 (μαΐ 
ποῖ 4οο, μι ̓τῸ᾿Ὸ τπλοσὸ {πᾶπ λοο γϑᾶσβ εἰδρδεὰ 
ἔτοιῃ ἴιο Εχοάυ5 ἴο ἴῃ6 ὈΙΓΓ οὗ αν! ά, 45 18 
Ἰηαἀ!ολίοα ὈΥ [6 χεηθδὶορίθβ ; 11 Ὀείηνς Γοπηθπι- 
Ὀετεὰ (αὶ τὸ ἀο ηοῖ ΚΩΟῪ ἴῃ ΔΩΥ Οδ86, 

ψοι. [Π. 

ΑΥΤΗ. ἹΡ. 

᾿ΞΘΩΘΔΙΟΡΊ68, 

οχοορῖ μα οἵ Οδεὰ, [παὲ ἢ6 ννᾶ8 ἢ 8 δῖ βετ 8 
εἰάοδξ βδοῦ. ὅ6εεὲ Ἰηϊγοάδυςίοη ἴο Βοοκ οἔ 
ἦυάρεβ, δηά δγίίοἷε σεμεαίορυ οὗ ὕες Οὐγίσι, 
1ὴ δ᾽8}5 " ὨἸΠ ΠΟΠΔΤΥ οὗ (πο ΒΙ0]ς. 
᾿ς Οε Οἴβοῦ ΟΠ ΟΟΪΥ ἴῃ [86 ἀονθ ἀμρόν 
τῆσδ ΡῈ. τροριοηρα, τβουχῃ 1 οδηποῖ 
βοϊνεά, Ασςογαΐηρ ἴο Ἀυτ ἵν. 5, 1ο, ςοπὶ- 
Ραγρὰ ἢ Πευξ, χχυ. 5, 6, ηὰ Οδη. ΧΧχΧυ]. ο, 
οὔθ ψουϊὰ βανε ὀχρεοςοϊεὰ {πὶ Οδεὰ ψουϊὰ 
δε ολἰεὰ {86 βοὴ οὔ Μδβίοῃ, δηὰ ποῖ ἴδε βοὴ 
οὗ ΒοαΖ. Ὗνε Κηον ἴοο {π||6 οὗ με [νυν ϑἢ 
ανν ἴο Θη80]6 ι.8 ἴο 8οἷνε 1815 αἰ συ ΠᾺ 
ΠΟΓΔΙΏ ; δυϊ 1 Οὐεὰ ννὰ8 ἴ8ε ον βοὴ οὔ 
ΒοδΔΖ, 6 ὀλ ἢ δο,λμ θεεθη σεοκοηθὰ ἴῃ ἀϊβογθηῖ 

[8 85 ἴΠ6 δοη οὗ Βοδζ, δηὰ 48 
[ῃς 5οὴ οὗ Μαβμίοη; δηὰ 1 Οὐδρά μδὰ βονθγαὶ 
508, οὗ ψΒοπὶ [6586 τῦᾶϑ ἃ ὙΟ ΏΡΕΥ, ΜΑΒ]οΩ 5 
Ἰπθ ΣΊΔΥ βάν Ὀδθη σοηπίηυεά {πγουρὴ ἴδ 
εἰάοϑί. 80 ἰδδῖ 15 ψε μαὰ ἴδε ζεηδδίοργ οὗ 
Οδεά 8 εἰάεβὲ βοῇ, οϑα ἤᾶπὶθ ννῈ Ὑν}}} 500- 
ΡΟΒ6. ἴο βανὸ θεοὴ ἡήαδίοη, αἴεσ μἰ8 ρταηά- 
λίπεν, ᾿ξ τρὶς μάνα τυ ἴπι5: Εἰ ίσοῦ 

. εχαῖ Μαδίομ, δηὰ Μαδίοη Ὀθχαῖ Οδεοά, δῃηὰ 
Οὐεά Ὀεραῖ Μαῤίοη, ἄχε.; 816 [86 Ἰἴῃθ οὗ 
86 γοΟυΏΡΕΣ Τυῃ5 258 ἴῃ ἴδε ἰοχῖ, Αοςογάϊης 
ἰο [ἐννϑι ποίίοηϑ, ἴδε γεφυϊγοπιοηῖβ οὗ θυ. 
ΧΧΥ. 6 νου] ῬΓΟΌΔΟΙΥ ὈῈ 85 βί ἸΟῪ Εἰ] 8]1οὰ 
ΌγῪ ἴδς ἢγϑί- θΟΓΏ σσδηάβοῃ ϑυσοθθάϊηρ 45 ἴἢ Β6 
ἍΟ͵Ε [Πα 50ῃ, 
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5Α.Μ 8; 

ΙΝΤΕΚΟΒΘΌΟΤΙΟΝ ΤῸ ΤῊΒ ΒΟΟΚΒ ΟΕ ΒΑΜΠΌΕΙ. 

ΟΟΝΤΕΝΤΥΒ ΟΥ̓ ΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

«διργήβεαπεε απα 2γοῤγίεέν οΥΓὙ ἐΔς ὧσεδἧ 
Ὁ “ ἑλετέ ΤᾺΡ ἀῤοθδμρν "Ὰ γείσδίονε 
ἑλονε τυλέελ Ξγεκεάε, ἀκα 1Δ4945 τολίελ μοήϊσιο. 
7νιῤρογίανες 97 ἦε ῥίαεε δέκα ὃν ϑαγεμεὶ ἐμ ἐδέ 
ΔΒέδίς ἀἑείογγ. Ῥγοος ἐξα 1λε οὐγεεί 97 ἐἀέ 
τυ ον ἐς ἰο ἐαά μὶ ἐσ 244 γεῆργι ο7Γ αυτά. 
᾿4παζγεὶς 7 1λ6 ἐσπεέρης ο7 Δ δοοῖξς. γοοῦς 
ο7 δε οριῶγε σε σίονε 97 λέ 7: : 20 οὕ 30 γέαγε: 
ο7 5α»ἴ: γεῖργε. «“ϑομγεές οὐ ἐἀε παγγαΐνυε απαᾶ 
Ξ»οδαδὰὲς ογίσίκε 97 ἐλε α δεγοιέ πεείοης 97 ἐξ. 

ΗᾺ ἀουῦ]α πδῖὴς οὗ ἴῃθ56 Βοοΐϑ, 
τ[ῆς ΕἸΚΒΤ ΑΝῸ ΘΕΟΟΝῸ ΒΟΟΚ ΟΕ 

ΘΑΜΟΕΙ, ̓  85 ΠΟΥ ἀτ6 σα] δα ἴῃ ἴῃς ὑγηϊοά 
Ἡδοῦτον ΒιΌΪς οἵ Βοιῃῦοτω, δηὰ 5υῦ56- 
υρηῖ φἀϊΐοτθ, δηα ἴἢ6 ΕἼΚΒΤ ΑΝῸ ΘΈΘΟΝΌ 
ΒΟΟΚΌῸΡ ΚΙνοβ,} ἂ5 ἴδ. δῖε Ἵοδ᾽ϑεὰ ἴῃ 
[ἢ6 Ναἱραῖα, νν6 11 πλᾶσκ8 [ἢ6 Ὁνο ὈΣΊΏΟΙΡΑὶ 
[οαΐῖυγοβ ΠΟΙ οματδοίθζΖο ἴθ. ΤΠΘΥ 
ςοπίαϊῃ [Π6 τοοοτὰ οἵἉ τῆς [16 ἀπ ΤΑ 5. 
οἴ Θάμ“υεξιῖ, ἴῃε ρτεαῖ Ῥτορῃεῖ δηά Τ᾿ υᾶχα 
οἵ 5γλ6], δηὰ (ΠΟΥ 4150 σοηΐαϊῃ ἴπε σο- 
σογζὰ οἵ τῆς σίβα οὗ ἴῇες ΚΙΝΟΡΟΜ οὗ 
15τ6].. Μιοχεὰ ἴῃ τεϊδίοη ἴο [}6 ῥγσγϑ- 
οράϊηρ Βοοκ οὗ Τυσεβ, ἴπ6 πᾶτηβ Βοοκ 
οὗ ΚΙΝΟΒ 5 Δρρτορσζιδῖθ : νἱθινθὰ [ἢ τεἶδ- 
ἔοῃ ἴο ἴῃ6 Βοοκϑ5 οὗ ́ οβηῦαᾳ, δηρά ΕὐτΗ, 
τῃαϊ οὗ ΘΑΜΟΕΙ, 15 ὯΟ 655 580. [ δρδὶῃ 
τῆς ΒΟΟΚΞ5 οὗ Θ4ΠΊ16] ἀγα (ΔΙΚΘ ἢ 85 [οσΠλ πς 
ὍΠ6 Βιβίοιυ νὰ τῃ6 Βοοκβ οὗ Κιίηρϑβ 
(αμά 1ζ 185 οὈνιουβ ἴπαὶ [6 ρῥγϑβθῃΐ 1Π6 
οὗ ἀϊνιϑίοη Ὀδίνθθῃ 2 ϑάτῃ. δηὰ σ Κὶ 15 
ΔῈ ΔΙΌΙΓΓΑΤΥ ΟΠ6), [ἤδη [ἢ6 αἰν]ϑίοη ἰηΐο 
ἴουγ ὈοοΟΚβ οὗ Κιῃρβθ 185 ἃ παΐισγαὶ ΟὨΘ, 
Βυῖ ι΄ ἴῇεβδε Βοοκβ ἂῖὲ ἰοοκθὰ ὑὕροὰ 
ΤΑΙΠΟΙ 858 8ῃ ἰϑοϊαϊδὰ ἢϊβίοσυ, ἴδῃ [6 
Ὥδῖὰδ Οὗ Θδιλ6] 15 ΡΙΓΟΡΟΙΥ δχεά ἴο 
[Πδηλ, ποῖ ΟἿΪΥ Ὀδοδιβα ἢς βἰδηάϑβ ουὖξ 85 
1ῃ)6 στοαῖ ἔρυτο οὗ [Παἴ ρα, Ὀϊ{ Ὀδοδιι56 
ἢ15 δα] βιγδοη οὗ ἰῃς αθδιγβ οὗ [5τδ6] 
νγ5 ἴη6 σοηηδοῦηρ ΠηἸκ, τὴ 6 ΤΥΔη 9 ΠΟ δ] 
Ρᾶββᾶξαϑ, ἴγοῃχ ἴπ6 πι|ῖα οἵ ἴπ6 [υᾶρθ5, ἴο 

Σ Τὴ ἔπος Ηεῦ. Μ55. [6 ἔνο τρδῖα ΟὨΪΥ ΟἿ δ 

Βοοῖκ οἵ Θαπιμεὶ δ Ὁ ἼΒΌ. 566 ΒΙΘεἰκ'5 “1π- 
ἰσοἀποίίου,᾽ ΤὨΘΠλυ5᾽ ΕἸη]οϊαηρ,᾽ ἄς, 

Ἡρλιχλ οὗ ἑάασε αγε “1 ἐχίαπί. Οποίαζίο» 
2) ονε ἰλε ϑοοῖς ο77) ϑαριεεί ἐμ ἐς λίαισ 7Ζεεία- 
γεηί. ασσαρς μεμα ἐπ ἐμῤῥίεσαίε ἐπε οἱδέν 
δοοῦς. Ζιίράξ ἑλγοιυκ ὃν ἐλέτε οηε {4π πιοαΐξε ἐπε 
τολτλ “ασσ αἱ τογίζδγς μεεα ἐχήσίρρ »ιαίεγταίς, 
α»πα ον ἐγαρ ον δον ς᾽ 67,797... Οπμοίαζίονις ἐφ 
ἑάεσε δοοῖξς γγονε ἐς Οἰά 7 ίανιεη, «δέγίξ οὗ 
ἐλεσέ Βοοζε. Οργγωῤίῥοης ο7 {ἀξ ἐεχί. ἄνώς- 
"πέρ τοῦ ΦΒοοῖς οὗ Ολγορμέεία. 7πἰεγηαῖ 
σργέσποε, 71» ἱἑμοίμαεα ἦπι ἦς ΖΒοοῖς. 
ὥὥὕμογίαϊμεέν 97 αρέ οὐ ἥπα  εονεῤία ὥρη. 

ἴῃ τεῖρῃ οὗ [ῃς ΚΊηρϑ, ἀἸϑθηςις οσῃ δδο, 
δυῖ Ὀιπάϊηρ τ[ῃς ὕνο τορεῖῃοτ. 

ΤὮς ᾿ηροτίδηϊ ῥάσα ἴο Ὀ6 4]1εἀ ὉΥ 
ΘΑΙΏ16] 1η [6 Θηβυΐηρ ὨΙΒΙΟΥΥ 15 56 ἢ δῖ 
Οὔσα ἴῃ ἴἢ6 ορδηϊηρ σπαρίοτϑ οἵ ἴῃς Βοοῖϊκ 
ὙΏΙΟΩ ὈΘΑΓΒ Ὦ15 ΠΔΠΊΘ, ὙΏΘΙΘ ἢ15 ρδγδῃΐ- 
ἃῦε δῃηὰ ὈΙΠΠ, δηὰ ἴῃ6 τειηδσκδῦϊα οἰτ- 
ουμηϑίδησο5 σοηῃησοίοα ὙΠ} τἤδτῃ, ἃτὰ 
τοοοχάδα 1 ἀεῖα:]. Τῆς Ὀδυτθηῃ 655 οὗ 
Ἡδηηδῇ, οϑρεοία!ν, δηὰ τἢ6 ὑτορῃεδίς 
ΒΟΩ 8: ὈΥ ΠΕΙ οὐ ἴῃς ὈΙΠῺ οὗ ΠΟΥ 
οὨ]ὰ, ἀτὸ βίσκιης ᾿παϊοδίοῃβ οὗ ἴῃ6 ρτεαῖ 
Ἰαροτίδηοα οὗ ἴπ6 ομ]ὰ 50 Ῥοσθ. ΑἈπᾶ- 
Ἰορουβ ἰῃβίδῃοθϑθ ἂῖα ἴῇ6 ἀδῖα}]9 σοη- 
σογλης ἴΠ6 ὈϊΠ οὗἩ βὰς [6 Πεὶτ οὗ 81] 
τὴ6 Ῥτοϊηΐβθβ, οοῃοθσηϊηρ ἴπαἴ οὗ Μοϑβεβ 
τῆς Μδῃ οὗ Οοά, οὗ Ονδοά τἢδ ἐΔίΠοσ οὗ 
7556, οὗ ϑαίηβοῃ ἴῃ6 ρτεαὶ 6] νοσοῦ, 
οἵ Τοῇῃ ἴπ6 Βαρίιϑιῖ [ῃ6 στεαῖθϑὶ οἵ ἴἢοβϑα 
Ὀοτ οὗ ψοπδη, δῃα ἀῦονϑ 4}} οὗ [εϑῦϑ8 
[ἢ 5οη οὗ Μαῖγ. Απ πη Δῦοῃ οὗ [ἢ656 
ὨδΙΤΑῦνο5 15 ἰουηα ἴὴ ἴῃ6 Δροσῖγρῃαὶ 
Οσοβροὶς ΠΟΙ παῖταῖθ ἴΠ6 ὈΔΙΓΘΏΠ655 
οἵ Απῃῷε δηὰ ἴῃς δι οὗ τῆς ΜΙΓΡΊΩ 
Μαῖγ. Αραΐη, ἴῃς δος ἴῃαΐῖ ϑαγημο] 5 
ὉΠ οὗ πεῖ τηαῦ μαὰ Ὀδθῃ Ὀάσσθῃ 158 
Τερτθδθηϊθα ἴῃ Ηδηηδἢ δ 50ηρ᾽ 85 ἰγρὶςδὶ 
οἔ ἴδ {ΠὈπρἢ5 οὗ ἴῃ6 οἤυτοῦ, δηὰ οὗ 
ἴῃς Κιηράοπι οὗ (ηβῖ, 15 δι οῖῃ γ 1η6]- 
οδοη οὗ ἴΠ6 υεῖν ἀἰδθηρυ βηεα ρῥἷδοα 
ἀϑϑισηθὰ ἴο ϑϑιῶμεὶ ἴῃ ἴῃ6 δοοθοτΩΥ οὗ 

5 Τῃ ἴῃς Θερίπαριπι ἢ 15[1 δὰ 2πη4 ΒοοκΞ οὗ 
[ὃς Κιηράοπι5 (βασιλειῶν), Ῥ ΙΟὮ σεοπὶς ἴο Βανδ 
Ῥεοη ἴῃς {{π|6 οὗ βοῆς ΗΘ ΌΓΕΥ σορίεβ. Τοσοῖμα, 
“Ῥηποὶ. σαὶ. 



ἹΝΤΕΚΟΒΒΌΟΛΤΙΟΝ ΤῸ ΒΟΟΚΒ ΟΕ ΒΑΜΠΌΕΙ, 

ἴῃς ΟἹὰ Ταεβίατηθηξ, δὰ ἱηἀοδοη ΔΠῪ 
Ῥοπὶα οὖ Ὀγ ἴῃ6 τηθμῇοη οὗὨ Πἰγὰ 1ἢ 500 ἢ 
Ρᾶββᾶβεβ 8ἃ5 5. χοῖχ, ό, 76τ. χν. ἵ, Αςῖϑ 
11, 24. ΤΠουρῇ, μούνου, ϑατηι6}᾽5 Ρ6Ὶ- 
504] ζτϑδίῃθϑβ 15 ἴ:15 Δρρασζεῃῖ, 1 18 ΠΟ 
1655 ΟἸΘΑΙΥ τηαυκεὰ τῃδΐ Ὦ]5 Ρ]Δ66 15 ΟἿ 6 
ποῖ οὗἉ αδεοίμζς Ὀὺὰϊ οὗ γεαξνε ἱτιροτίδῃςθδ. 
Θά 615 ΟἸΡΏΪΥ 845 ἃ ]υᾶρσα δηὰ 85 ἃ 
Ῥτορῇδὶ 15, 85 1 ψεῦρ, ἴῃ 6 ΔηΘΟ ΔΏΔΌΘΓ 
ἴο  ενιά 5 Κιηράοτη. Τὸ ῥσδρασζε ἴῃ6 
ὙΆΥ ἴου Ὀανἶβ ΤἸΩομἌτΟ ἢ, ἴο ϑεϊθοῖ 
αν ψὮ16 ἣς Κερὶ ἢϊ5 (δ ἢ 5 5Ώ6ΘΡ, 
ἴο δηοϊηὶϊ πὶ ἢ ἴῃ 6 ΠΟΪΥ ΟἹ], δηά ἴο 
ΒΌΓΓΟΙΠΑ ἢ]5 Ὥσοῃα δῃα ροβοι 1 [Π6 
Ὦδ]ὶο οὗ Ῥτορῇθου, νγῶὰβ ϑδιῃιθ] 5 στϑαΐ 
Τηϊβϑίουῃ, Αμπά ἴῆυ5, ἤδη νὰ υἱὸν [86 
ΠΙΒΊΟΙΥ 8ἃ5 4 ῆοΪο, ἴῃ6 γα ἄοδβ ἠοΐ 
Γαδῖ ὉΡΟΩ ϑασημεὶ, δηᾶὰ βῖορ ἴπεσο, θὲ 
15 ἰδὰ οὐ ἴο ἴπε [ἤσομς δηὰ ρείβοῃ οὗ 
Πανιὰ 45 τυρίοδὶ οὗ ἴδε Κιηράοῃχ δηὰ 
Ῥοσβου οὗ Οῃηςῖ, ΤὨδὶ [ἤσοηθ, Πούνενοσ, 
νἃ5 Θδῖηι6}5 ψΟΙΚ, δηαὰ 850 (6 Βοοῖκ 
ὙΠΙΟ. σοπίδίῃ5 (ἢ6 τεοοστὰ οὗ 1 νγὰ8 
ο4]16ὁἀ ὈΥ ἴῃ6 πδῖης οἵ ϑδαιημεὶ, ᾿πουρῇ 
δ ὨΙγη561{ ψὰ5 ἀθδὰ ψῆθη αν Ὀερσδῃ 
ἴο τεῖρῃῃ. Α οὐτοιιβ ἱποιάθηϊαὶ! τηδτκ οὗ 
1015 δυδοταϊηδίίοῃ οὗ ἴῃς τα ]5 οὗ 
Θατηθ6] ἰο [Π6 σΕΘὨΓΓΑΙ ρίοτγ οὗ Ὀανι!ά, 
ΤΏΔΥ Ὀ6 566} ἴῃ [ὃς ἔαςϊ ἴμδΐ [ῃ6 ὈΟοΟΚΒ 
οὗ ϑαυγυδὶ τὸ τον ἃ σομτηυδοη οὗ 
πα Ὀοοῖκ οὗ υὺτῃ ; ἃ ὈοΟΚ ψ πιο ἀσηνοά 
115 016 5β:ρηιῖβοδηςς ἔτοσῃ 115 σΟὨ ΔΙ ΠἸηῦ 
ἃ Ἀδίοιυ οὐ ανιας δησεβίοσβ, δηά 
οἰοβθὰ ἢ ἃ ρεηθαίορυ οὗ Ὀανιὰ ἀθ- 
ἀυςεα ἔτοπχ ῬΏΔΙΘΖ, ἴμ6 βοὴ οὗ Τυἀ δ ἢ 
(ΘΟ πη. χχχνυ. 29). ΤὨς 5εαπδὶ ἴο [ἢ]5 
ΘΟΘΘΔΙΟΡΎ 15 ἴῃ6 Πιδίοσυ οὗ ᾿ανιἀΐβ 116 
Δα τεῖρῃ σοηϊδιηδα ἴῃ ἴῃ6 ὈοΟΚΒ οὗ 
ϑαπλιαῖ, ν Ἰοἢ, ΠΟ ΒΘα]υ ΘΠΥ, σομίδίη ΠΟ 
(ΟΥΠΟΙ σομθαίορυ οὗ Ὠϊπι, Ὀεγοπα 188 
δἰαιθιηθηϊ οὗ [πε Δεῖ οὗ 15 ὈδΙηρ [6 50} 
οὗ [ε556. (ἸΙεασΐγ, ᾿πογείοσα, ἰὰ [6 τηϊηὰ 
οὗ τῃ6 5δογεά Ὠϊδίοτίδῃ, [6 Ῥδτβοηδὶ 
ἢ ΞΙΟΤΥ οὗ ϑπλι6ὶ ννὰ5 ΟἿΪΥ ἃ ΠΠΚ ἴο σοη- 
Ὡδοῖ ΘΑΨῚΡ ΜΠ τῃ6 Ῥδιγάσο 5, 5ῖ 85 
1Π6 ϑβυθβοαυθηξς ὨΙΒΙΟΥΥ σοηηθδοῖὶς Πανὶ 
Ὠμ.561{ ἢ οὐγ 1,οτὰ ΓΕβῦ8 ΟΉΚΙΞΤ. 

Βυΐ ἃ 5811] τοσα τϑιρδυκαῦϊα δηὰ σοῦ- 
οἸυβῖνε ῥγοοῖ {παῖ ἴῃ τεῖρτι οὗ Ὠανιὰ 15 
[Π6 στοδὲ ὄνθῃΐ ἴο ὙΠΟ [6 Ὡδιταῦνα 
οὗ 1 ϑαϊμ 18 ϑυυδοσνιθηῖ, δηὰ σῇῃϊοὴ 1ἴ 
15 Ἰοδαϊηρ ὉΡ ἴο, τῇΥ Ὀ6 ἔουπά [ἢ [Π6 
αἰτουτηδίδηςθδ, ποῖ 5. ἘΕἘΠῸΙΘΔΕΥ δανοτίθα 
ἴο ΌΥ σοτατηθῃίδίουθ, (παῖ 1ἴ 15 ΟὨΪΥ ἴῃ6 
οἰοβίη γεδῖβ οἵ 8411}}5 στϑῖρῃ οὗ νυ ῃ]οἢ 
ΔΩΥ͂ δοσουῃὶ ἩΏδίασνοσ 15 σίνθῃ 1ῃ [ἢ]8 
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Ὀοοῖ. ἘῸΣ δῇδσ δανίηρ σοϊδιθ ἃ 5.0 }}5 
ΟΟΥΤΟηΔΊΟΩ (30 ἴο 5ρΡ6 41) δἱ ΟἸγζαὶ (χὶ. 
14,15), δ Πα γγὰϑ ἃ γοιυηρ' πητηδιτιθὰ 
δ (ἼΠ, ἰχ. 2. 866 ὕδβθῃ, “Τῃ6β.᾽ 
Εὐτϑῦβ “(οποοσζάδηϊς᾽ ὅζς.), δηὰ Πανίηρ 
δίνθηῃ ἴπ6 συβίοσωδσυ πεδάϊηρ ἴο ἃ σζείζῃ, 
βίδι Ὡς 540} 5 ρὲ δἱ ἢ15 δοοδϑββίοη, δῃὰ ἴῃ6 
Ἰοηρτῃ οἵ ἢϊΚ ΓοΙρῈ (566 ΧΙ], σ, δη ἃ ηοΐ6),1} 6 
Ἠϊϑίουδη ρΆ5565 ΟΥ̓́ΣΙ ΘΟΙΏ6 20 ΟΥ̓ 30 Υ6Δ75 
(Αςἰβ χα. 21) ἴο τοϊδίθ δὴ ὁσουττθηςθ ἴῃ 
ἴΠ6 ἰαϑῖ υιδτίοσ οὗ 5415 τείρῃ, οὗ ψῃ]οἢ 
[Π6 οἤιοῖ ροϊηΐ δηά ᾿ηΐογεϑὶ 15 ἴῆ6 ἀθ- 
οἰδταοῃ ὈΥ ϑαιημποὶ οὗ (οὐ β σε͵εοϊίοῃ 
οὗ 8541 ἴσο ἴῃς Κιηράοτῃ, δηὰ Ἧι: 
οδοῖος οὗ “ἃ τῶδῃ δίϊοσ ΗῚ5 οὐσῃ ἤθατὶ᾽ 
ἴο Ὀ6 Κίηρ ἴῃ 541}᾽5 Τοοπὶ (ΧΙ. 1.3, 14).ὕὕ 
Α τλοῦα σοποϊυβῖνε ρτοοῖ [πὶ (πε Κίηρ- 
ἄοῃχ οἵ αν 15 ἴῃ6 σδηῖταὶ δνθηὶ ἴο 
ὙΠΟ ἴῃ6 πδλιτδῦνα 18 ἰεηαϊηρ σδηηοί 
Ὀ6 ἱπιδρίηοα, ; 

Α5 τεραγὰβ ἴῃς ςοηϊοηΐβ οὗ [6 ΒοΟΚ58 
οὗ ϑδπιιεὶ, ἸΔΟῪ σομβὶϑί στ ΔΊ} οὗ (ἢτρα 
Ῥοτγἕοῃϑβ, (..) τῇς ΠΙΞΙΟΤΥ οὗ απο] ̓5 116 
Δη6 ᾿υάροϑῃρ ἴσου ᾿ ὅδ, 1. ἴο Χὶϊ, ἰῃ- 
οἰυδῖνα ; (11.)}, [6 ΠΙδίοΟΙΥ οὗὨ 9341}᾽}5 τεῖξῃ 
ἔγουα ΧΙ, σ. ἴο χν. 25; (111.)}, [ἢ 6 ὨΙΒΊΟΙΥ 
οἵ Ὠανιὰ Ποπλ ΧΥΪ, Σ ἴο [ῆ6 6δῃὰ οἵ ἴῃ6 
βεοοηάδ Βοοϊι; [ἢ15 ἰαϊζεσ. ρογίοη τοΐ 
Ὀδιης σοτῃρ]οϊοα {1} σ Κὶ, Π. τὰ. [ἢ τὴ6 

.3,»γ2ὲ οὗ ἴῃε5ε ρογίίοῃβϑ γε ἤανε ϑδιηι6}}5 
16 (Ἰπο]αάϊης [μα οἷοβα οὗ ΕἸ}5 Ἰυάρο- 
5810) ἴο ἴῃς τοπη δῖοι οὗ 15 ᾿υ ἀρ 6 5}. 
Ιὴ τὴ6 “τορμά, Ἰουσ ἢ ϑάγηι 6] 51}}1 Ρ Αγ 5 
ἃ Ρατΐ 85 Ῥυορδεῖ, γεῖ ἴῃς ΠΙΒΊΟΙΥ 15 ἴῃς 
ὨΙΒΙΟΙΤΥ οὗ ϑαυ], Ιῃ ἴῃς ζἀέγα, του ἢ 
541} σοη 65 ἴο ταῖρι, δηὰ ἴο Ὀ6 ἴπ6 
5 0]6ςἱ οὗ τηθητοι {11 ἢ15 ἀδαίῃ 1 οὗ. 
ΧΧΧΙ,, γαῖ [6 ψΏ0]6 ἰπίδγοδξ σθ ΤῈ 5 Ἰἢ 
Ῥανιὰ, δμὰ ἴῃ [6 τῖδ6 δηὰ ρτονίῃ οὗ 
Ἦ15 ῬΟΥ͂ΟΙ, ΘΑΙΏ16] 4150 Ὁ]δΥβ ΔῈ 1π|- 
Ῥοτίδῃηϊ ρατί 85 Ργυορῃεῖ ἄονῃ ἴο 1 ϑϑτῃ. 
Χχν. σ, Ὀὰΐ 1115 1 το ΔοΣ ἴο αν! σγῖῃοῦ 
1Π4ῃ ἴο 84}. 
γε μαᾶνὲ βαϊὰ μὲ [ῃ6 δαυνγ γϑαγβ οὗ 

ΘΔ0}8. ΣεΙσ ΔΙῸ ραϑϑθαὰ οὐδὺ ἢ ἰοίδὶ 
βιθῆςσθ. ὍΤῇα ρῥτοοίβ οὗ [15 δῖα (1) παῖ, 
8ἃ5 αἰτοδὰγν δανοζίβα ἴο, γα ἰοᾶνε 8541] ἴῇ 
1 ϑδῖη. χὶὶ 1:5 (ςοῃηρασεα ψΠῈ ἰχ, 2) ἃ 
γουηρ υμτηδιτιθα τηδη, δηὰ δηὰ τὰ δὲ 
ΧΙ, 2 ἃ τηδῃ Οὗ τλἀ616 ἀσεὲ 11 ἃ τον ἢ 
ὋΡ δοὴῦ. (2) Τμδὶ Ὀδνιά, ψῆο νγὰ8 οὗ 
Δῦουϊ 16 5416 ἃρὲ 828 [οηδίῆδῃ, ᾿γὰϑβ 
ΟἿΪΥ 30 γεδῖβ οἷα δἱ 84ι}5 ἄθδίῃ, δηὰ 
τσὶ ἤᾶνθ Ὀδθῃ 20 δὲ ἴῃ6 ἰοαϑὶ ἤθη 
1Π6 δοίοῃ ἢ οὗ, ΧΙ. σομγτθηοαβ, Τδῃ 
γ6 415, 1μοσοίοσθ, 185 [6 ουϊδι.6 [Πδῖ ὁΔῊ 

Β4 
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6 4] οὐδ ἔοσ [6 ὄνθηῖβ οἵ 841.}}5 σεῖρτι 
ἔτοτῃ χὶϊὶ, ἰο χχχὶ., δηὰ βίπος ὅδ] τεϊσπδὰ 
40 (οτ δἱ ἰεδϑί 32 δῃὰ ἃ μδ]ῇ γεᾶτϑ (Αο(5 
ΧΙ, 21) 566 Ὁ. 247), ἴπῃοτα τηυδὶ ἤανα 
Ὀδοη ἤοτῃ 20 ἴο 30 γδαῖβ οὗ ψῃΟἢ ὯΟ 
ἀείδιὶῖς ἂῖὸ ρίνεῆ. (32) Α νϑσὺ ρτεαῖ 
οἴδηρε ἴτοσα ἴῃ6 Ρο] οὶ σοπαϊθοη οὗ 
Ι5γδθὶ δ τῆς οἷοθδε οὗ ϑαζημθ}᾽5 δάγη- 
ὨΙΞΌΔΙΟΩ 185 Δρραίδηῖ ἴἢ 1 8), ΧἸ]. 
--ἃ οὔδηρθ ΟΝ ἰἴ τυδὶ ἤᾶνο ἴΔΚΘη 
γελῖβ ἴο ὑτηρ δου, ΕῸΣΓ ΠΟΙΘΑΚ 
αἱ ἴῃ6. οἷοβα οὗ ϑδϊηι6}}5 δαχηη]βίτα- 
θη ἴῃ6 ΡΠ: 5068 ΘΙ ἹΠΟΤΟΌΡὮΪ βυὉ- 
ἀυεάὰ δηά ὄὌχρϑὶϊθα ἔτοσῃ 41} [6 Ἵοδϑῖβ 
οὗ ϑ5τδ6] (1 ϑ8:λ. υἱῖ. 1.3, 14), δῃὰ δἷ [06 
σου ησοιηδης Οὗ 15 Ταῖστι 5411] γγὰ5 4016 
ἴο ὑπηρ 23ο,οοο τῴθῃ ἰηΐο ἴδε δβεϊά (χὶ, 
8), δἱ [λ6 της ἴο ΜὨΙΟδ ἴῃ6 πδιταῦνε ἴῃ 
οὗ, ΧΙ, ταίοσϑ, ΘΙ ΟΙῈ ΨΑΙΤ5ΟῺ5 Οὗ 
{πε Ῥἢ"]ΒΕ1η65 ἴῃ [η6 νΕῚΥ ἢοατί οὗ ὅδυ}}5 
ἰπηράοτϊῃ ; ὅ40}}5 ΔΙΤΩΥ ψὰ5 [ἰπ]οα το 
240οοο τΏ6Ώ, δηά [τῖ6 ψΏΟΪς 5.865} 
ῬΘΟΡρΐΪΘ ψοσα αἰδαιτηθα δηα στοἀυςθα ἴοὸ 
ἃ ἰδία οὗ ΠΕΪΟΌΥ (ΧΙ. 19-22). ΟὈν]ου 5} Υ 
ἃ σοηϑιάσγαρ!]α Ππ|6 δά οἰαρβθὰ Ὀεϊνθθῃ 
[ῆ6 ἀνθηΐβ Ὡδιταϊδα 1 νἹἱῖ.-ΧἹὶ,, δηα ἴῃο56 
ἴῃ (ἢ, ΧΙ, δηὰ τηδὴγ ονὐθηΐβ δα οὐ- 
οὐττοα οὗ ΨΏΙΟΝ 0 τηοηοη ὙΒΑίανΟΥ 
ἢδ5 Ὀδθη Ῥσϑϑοῖναα, 

Α5 τοραγὰβ [ἢῃ6 βοῦυγοθς ἔσγοπη ὮΝ 
[η6 ὩδΙταῖνο 15 ἀογινοά, δὶ 15 Οοσίδ] ἢ 
15 ἴῃδὲ 1Π6Ὶ6 οχιβίθὰ τῆς [ΟΠ] οηρ δὺ- 
1Πποσ65, τηοϑῖ, 1 ποῖ 8]1, οὗ ψὩ]οἢ 
ὝΟΙΘ 5111 οχίδηϊ θη ἴῃ6 Βοοκβ οὗ 
ΟΠ γοΐο]65 ΕΘ Οοϊωροβοά : (1), ἴῃ6 
Βοοῖ οὗ 75ῆοσ (2 ὅδ. 1, 18); (2), 
Ὀανιας Ῥβδίηβθ, 2 ὅϑϑϊω. ΧΧἹ, 1: 
μὰ [ὴ6 ΟὨγοηίοῖϊεβ οὗ Κιὴρ θανιὰ 
Ἢ Ὁ ὉΠ ὩἽ τ γ᾿ χχνὶ! 24); 
(4), ἴῇε Βοοκ οἵ ϑαιημοὶ (ἢ 56 Ὲ0σ 
(τιν) ;" (5), ἴῆ6 Βοοκ οὗ Ναίῃαδη [ἴῃς 
Ῥτορδεῖ; (6), ἴμε Βοοκ οἵ Οδά ἴῃ 5660 
᾿ὰλ, (1 ΟἾγτ. χχῖχ, 29, 2 (Ὦτσ, ἰχ. 29) ; 
), ἴθ. πδῆομδὶ Ἵο]]δοίίοη οὗ σεῃα- 

δίορσιθβ. Τμδὶ αν ᾿ϊτηβοὶ ταν ἢδνα 
ὙΓΠΙΘΏ 50ΠΊ6 ρΑΡ6Γ5 ΤοΪδῦνα ἴο [᾿ς Δ4115 
οὗ πῖ5 Κιηράοτῃ δηὰ [ἢ6 ουθηῖβ οὗ ἢϊ5 
[6 15 ἴῃ ᾿ἴβ6ῖΓ ΒΙΡΏΪΥ ρτόῦδῦ]ο, Ἰδουρῇ 
ΠΕΙΘ 15 ὯῸ0 ἀἰξθποϊς δνιάδηςο οὗ ᾿ξ, 1655 
2 ΘΑ. ἰχ. 11 δηάᾷ 1 (τσ. χχἹ, 5 Ὀ6 
ἀδοιηθά ςιςῆ, ΏΘΓΟ 566 ηοίθ68. 

8. Β] εἷς {ΠῚ πκΚ8 ἴη6 ΒοοΙκ5 οὗ ϑασημπθὶ ΤΩΔΥ Ὀ6 

ἴῃς νοῦ πχεδηϊ ὉΥ͂ ὙΠΟ ἩΔἽ ἰὴ 1 (ἢ γ. χχῖχ. 
29, Ὀυΐϊ (15 15 ΒαγάΪϊγ Ῥγόθαῦϊθ. ΤῊΘ ῥγοβεηΐ 
Βοοϊϑ οὗ ϑαπῖθεὶ στ ἰξ οὐ ἴῃς ἔαςες οὗ ἴμοτα 
ἴμαι [86 οοπίδϊῃ ἴδ Βοοϊὶ οὗ Ναίΐβδῃ δπὰ 

ω «Ὥ 

ἹΝΤΕΟΌΟΤΙΟΝ ΤῸ 
᾿ ΤῊ ϑϑιρηηρ ἴο [656 δυς που 165 δόνθι 

ΤΑΙ ἴῃς αἀἸθδτθηϊ ροσίοηβ οὗ ἴἢ6 Βοοῖκϑ 
οὗ ϑασημοὶ, 1 15. ΟὈνϊουβ ἴο ςοη͵δοΐυσο 
τηαἰ ἴῃο56 βεσοῃϑβ ψῃοἢ σίνα Δ11] ἀ6ι411}5 
οὗ ἴῃς βαυηρβ δηα ἀοϊηρβ οὗ ϑαγλεὶ, 
Δα ψΠΙΟὮ σὰ τε ῖδῃ ἴγοσα [ἢ ροϊηΐϊ οὗ 
νἹΟῪ ὨΙΟ. ϑατηυοὶ νουἹὰ πδίυγα! γ μανα 
ὍΔΚΘη, ἀῖὸ οχισταοίθα ἔἴτοῦλ “ἴ6 Βοοκ οὗ 
ϑαιηι6] [6 56οσ, ΤὨϊ5 νου] διλῦσγδοθ 
[16 ὙὮοΪε οὗ ἴἢ6 ἄσϑὶ βθοοῃ ἤΌσα ἱ. ἴο 
ΧΙ, (σὰ δοιὰ δαάϊοηβ), δηὰ βυοῃ 
Ῥᾶϑϑθαϑοβ 8ἃ8 ΧΥ., ΧΥΪ,., ΧΙΧ, 18-24, δῃηὰ 
ῬΟΙΠΔΡ5 δοηδ οἴῃεβ. ΟἿΣ Ὀεΐηρ 6χ- 
ῬΓΟΘΒΙΥ ἰοϊὰ [μὲ “1ἴὴ6 τδηηεσ οὗ τῆς 
Ἰπηρσάομ ἢ πὰβ τττδη ΟΥ̓ ϑαπλι6] ἰὴ ἃ 
Ὀοοκ, δηά ἐπἰά με ὀεζογε ἐλε Ζογά (χ. 25) 
ἸΩΔΚα5 1 ΠΙΡΉΪΥ Ρτόῦδθ]ς τμδὶ ἣθ6 ντοῖβ 
τυ οἢ ποτα. ὙΠο56 βεοοη 5 ΜΠΙΟΝ σοη-. 
(Δ Ὡδιτδῦναβ ἴῃ ΜΉΘ ΝΑῖπδῃ Ὀεᾶτα 
ἃ ῬδΙῖ, ἃ8 2 541. ΥἹ1,, χὶ,, Χι!., τ Καὶ 1. 11.) 
Δηα ὈΧΟΌΔΟΪ ΟἸΘΙΒ, ΤΏΔΥ Ὀδ τοίεσσεά ἴοὸ 
[η6 “Βοοκ οὗ Ναίμδῃ ἴδε βεοσ.᾽ ὙΉ16 
ἴη6 Ὠιβδίοτυ οἵ αν 8 Βιρῃϊ ἔτοτι ὅ8δυ] 
(1 ϑϑσζω. χχὶϊ, 5) δπά οὗ ἢ15 δαάνδηΐυγεβ 
Ὀείοτα ἢ6 Ὀδοδῖης ἰεϊηρ, δηὰ Ῥεσῆδρβ οὗ 
ἢ15 βρῆς οσὰ Αβαίοιωη, δῃὰ ἴῃδὶ οἵ [ἢ 6 
ίλτηϊης ἰῇ οἢΔΡ. ΧΧΙ., δῃὰ οἵ ἴῃ6 ῥΪαρυβ 
1 ΟὔδΡ. ΧΧΙν., Δ΄Ὲ ῬΥΘΕΥ ΠΘΙΙΔΙΗΪΥ ἴτοσα 
[ὴ6 ΒοοΚ οὗ (δὰ ἴδε ὅϑεοσ (χχὶν. ἱΐ, 18). 
ΤἼς δοοουηΐ οὗ πε {εἰς ηρ οὗ ἴῃ 6 δι 
ἔτοσὴ Καὶ τ] ἢ-͵} αγτη, βθϑὶηρ 1 ΘΟΙΏΆΡΤΙ565 
4150 (ἢὯ6 ὨΙϑίΟΥΥ οὗ ἃ ῥίασιιο, δῃᾷ τηλῖκος 
ΤΩ ὨΓΠΙΟῚ οὗ ἴἢ6 τι516 41] 15 συσηθης5 (ΥἹ, 
5) ΤΏΔΥ Ὠοΐ ἱΠἸΡΙΟΡΔΡΟΪΥ 4150 Ὀεδϊοηρ ἴο 
τῃ6 Βοοκ οὗ σα, ες 2 (Ὦνσ. χχίχ. 25. 
Ὗνε 5δε ἴο 566 οχίταςίβ ἔσοσ [Π6 σἤτο- 
ὨΙοΟἷες. οὗ ἴῃ6 Κιπράοτσῃ ἴῃ ΒΟ ἢ ράββαρθϑ5 
8ἃ8 1 ϑαῃ),. ΧΙ, 1, δηὰ χὶἍ [ἵ-11, 1, 
ὙΠΙΟῚ 18 Οἰοσβαὶν σοηηῃθδοίοα νχἢ 1; ἴῃ 
χὶν, 47-52, 2 ϑϑζη. ἱϊ. 8-11, 11]. 1- ον. 
4-16, νἹἷῖ]., Χχ. 242-26, ΧΧΙ, 156-22, ΧΧΙ, 
8-20; ΨΏ16 6 βοὴρ οὗ Ηδῃηδῇ, 1 541). 
1, 1-το, ἴη6 Θἰθργ οὐ [6 ἀδαιῃ οἵ Αβηεσ, 
2 ϑϑῖη. 111, 23, 34, ἀῃὰ τἴ26 ἵνο Ῥϑδὶπὶβ 
οὗ αν!ά, 2 ϑατῃ. ΧΧΙΪ., ΧΧῚΪ, 1-7, ΤΩΔΥ, 
85 Μ6]1 85 ἴη6 δἰερῪ οἡ 841} δηὰ [οηδ- 
(54, Ὀ6 ἰαΐκδη ἔγοτῃ ἴῃς Βοοῖ οὗὨ [8453 61.Ψἄ 
ΒΘ ἴἢς ἤμ4] διτδηροιηθηΐ οὗ (ἢδ 
ΤηδίοΓ 415 νγὰ5 τηδάα ὈΥ ψ Ποῖ [ἢ6 ΒΟΟΪΚ5 
οὗ ϑαΐῆυοὶ ψεῖθ Ὀσουρης ἴο [ΠΟΥ 
ῬΙεδοηΐ βῇδρε ἰ5 ἀθἔῆου ἴο ἀεοϊάσ. 

Οκδά, ἃς νγὲ]] ἂς [αἱ οὗ ϑατηυοῖ. ΤΈα τοίογοηςα 
ἴο ἴῃς Βοοῖκ οὗ Ναΐδδῃ ἴῃ 2 (ἢσ, ἰχ, 29 βδειηβ ἴο 
τρᾶκα ᾿ξ οογίδίῃ (δὶ πὰ (5 ραβθᾶσδ, ϑδπιιοὶ, 
Ναδίΐδδῃ, δπὰ Οδά, ατὲ (86 σωζλον;, ποῖ ἴδ6 »»ὁ- 
2, οὗ ἴἰὰς Βοοῖϑβ ψὩ]οἢ Ὀθασ ΤΟΙΣ ὨΔη165. 



ΤῊΕ ΒΟΟΚΒ ΟΕ ΒΑΜΌΌΈΕΙ. 

Ἴι α5 Ὀδδη Δσεδαυ τογλδυϊκοα ἴῃ [ἢ6 
Ἰητοάυποσποι ἴο ἴὴ6 Βοοκ οὗ 7υάρες 
ἴηδι ἴὴ6 8668 οἱ δΙβίοσιοδὶ ὈοΟΚ5 ἔσοτὰ 
7Τυάροβ ἴο ἴὴ6 δηὰ οὗ 2 Κ,, ἰ5 ἰοσῃηδα ου 
οτδ ρῥΐδῃ, 80 ἴμδὶ βοῇ Ὀοοκ 15 ἃ ρατὶ οὗ 
8 ᾿σομῃοοϊοδα ψ}ο]6.4 Μογζδϑονοσ [ἢ6 
ΒοΟΚΒΚ οἵ ϑάιγι6ὶ πιὰ οὐ ἰηῖο ἴΠ6 181 ΒΟΟΪΚ 
οἵ Κιἰηρβν του ἴῃς 5Πρῃτϊτεϑι ὑσθακ οἰ ΠΟΥ 
οἵ Ξυδ]θεῖ οὐ οὗ βῖγ]6, δὰ ἴἢ6 Βοοῖκβ οὗ 
ΚΙηρϑ [ποτ ϑοῖνοϑ τὰ ΟἹ Ὑ]τῃουϊ ἃ Ὀτγοαῖκ 
ΟΥ )οἰπὶ Ὁ]1 [ῃ6 οἷοβα οὗ ἴῃς 7 ϑἢ τοη- 
ΔΙΟΥ ὉΥ͂ ἴῃς ἀεοροτίδιοη οὗ Ζεαοκίδῃ, 
δορὰ [ἢ6 ἀεϑίιιςποη οὗ [Ὡς Τερίθ. 
ΤΗ185 νψουϊὰ ρΡοϊηῖ ἴο ἴ86 μηδ οὗ 76Γ6- 
ΤΑΪΔἢ τ[ῃ6 Ῥτορμοῖ, ἃ9 ἴῃαϊ σι ῆθη [Π6 
ἡγῇοἿ 6 ΠΙβίοσΙΟΔ] 5611|65 ἔσο Ἰυἀρ65 ἴὸ 
Κιηρθ ᾿ποίυδῖὶνα ψὰϑ ονΘὴ 1ηἴ0 ΟἿ6 
ψοΥΚ. Τδδὶ ἴ86 ἀϊθβεγοηΐ σοιῃροηθδΐ 
Ῥατῖβ οὗ ἴ6 Βοοῖκϑβ οἵ ϑαζηιτὶ οχίϑιοα 
Ἰοὴς Ὀείοτο, δηὰ ψεσὰ ᾿ηἀοοὰ ἴῃ6 σοῦκ 
οὗ σοῃ,ἝΙΏΡΟΓΔΙΥ ἩΤΙΟΓ5, 6 Ὦᾶνο ΔΙΤΟΔΟΥ 
δῇ ΟΥ̓ ἴῃ6 Θμυμηοτδοη οὗ [ἢ8 ἀοσυ- 
ΤΟ’ τηδάς 56 οὗ, δΔηά, δοοοτάϊηρ ἴο [6 
504] τηοϊῃοὰ οὗ [6 5δοσϑά ᾿τίοῦβ, 1η- 
Πςογροτζαῖϊθα ῬοαΙν ᾿πῖο ἴ[ἢ6 ψοσκ, Βαΐ 
[Πδὶ ἴῃ ἀοίην 50 ἴ86 Βη4] σοιρι ]οσ Ἰοῖ 
ουξδσσ ᾽αῖρα Ρογζίοῃβ οὗ ἴῃ6 τωδίοσιαὶϑ 
Ῥείοτς ἢΐπὶ 15 αἷϑὸ δνϊἀδηΐ ἴσοτπι β0ς0 ἢ 
ξΑ0Ρ8 83 ἰῃαὶ δἰγεδαγ ροϊηϊθά ουἭὲ οὗ [ἢ 6 
ΨΠ0]6 οὗ 1π6 Ὀδριηηϊηρ δπα τά α]6 οὗ 
541.}}}5 τεῖρῃ ; ἴγσγοτηλ ἴῃ 6 ΟἸ 5510. οὗ [ἢ6 
ἀεκιτπιοῦοη οὗ ἴμ6 ΟἹ Βεοηϊίδβ (ον ἰποὶ- 
ἀδηιδὶγ τοίειτεα ἴο ἴῃ οἤδᾶρ. χχὶ.), οὗ 
ἴῃς εαιὶν Ὠἰβίοιγυ οὗ ΕἸ. (γῆο 15 τηβθῆ- 
τιοηθάὰ αὐ βυάάδηϊγ ἴῃ 1 ὅδγ,. ἱ. 3), 
οὗ τὴ6 ᾿Ιαμβδοῦου5 οἱ ϑα6}᾽5 Ἰυάρο- 
58}: (οὗ ψΏϊΟ ΟἿΪΥ ἃ ἴδιν ᾿ποϊάθηΐϊβ ΔΓ6 
τεοοτα 64), οὗ ἴῃ ἀεῖ4115 οὗ Πᾶν] 5 γγᾶγ5 
Ὑἰτἢ ΜοδΡ δπὰ Ἑάομ, δῃὰ οὗ ΤΏΔΩΥ οἱΓ- 
Εὐυϊηβίδμοσα ἴῃ ἴἢ6 ταῖὶρῃ οἵ αν οὗ 
τὐδίο ἢ! μψὸ Βᾶνα 4 .}] δοοουηΐ ἴῃ ἴΠ6 
ΒοΟΚκς οὗ (Ὠγοηῖο δβ ; ἴσοι ἴῃ6 ἔγαρ- 
ΤΩΘΗΪΔΙΥ Οὔδσδοῖοσ οὗ 800 ἢ ρᾶββαρθϑ 85 
2 ϑάᾶτω. χχὶ, 15-22, 885 611] 85 ἴσοϊη (ἢ6 
ΒΘΏΘΣΑΙ Ὀεπὶ οὗ ἴΠ6 παιταῦνο, ΜΏ]Οἢ 41] 
σοηνογραβ ἴο [6 ροσβοη δηά Κιηράοιι οὗ 
Τανιά, δηά :τ 0} 165 δὶ 411} ϑιοἢ τηαίίοτ 
83 ἀϊἸΙά ποῖ [1] ἴὰ νι [6 δοορα οἵ [ῃ8 
ὙΠῸ νὰ5 ἰοῖ οὐὖὐ [ζ οδηῃοῖ Ὀ6 Ῥτο- 
πουμοοα 11 ΟΟΓΔΙΏΓΥ ΜὮΥ ἴὰ6 δυῖμοι 
οἴ ἴῃς Βοοῖκ5 οἵ Οδγοηιοϊθβ, γ8Ὸ αυοῖο8 

4 4 ΤΉ οῃς πα] δυῖδοῦ δὰ οο]]οοῖον εὐϊξοὰ 
διε γγεβοηΐϊ Βοοῖβ οὗ [υὰρεβ, πίῃ, ϑαμιμεὶ, 
πὰ Κίηρε ἃ5 ἃ σῇ ιοΐος, 15 ἴο Ὀ6 οοπο]υάοδα ἔτοπὶ 
ΤΩΔΩΥ 5:01." --ἰ(Ενα]ὰ, “Ηἰδϑῖ. οὗ 15:.,.᾿ 1, 160.) 
Ἑναϊὰ ρίδοςς ἴδε ρὲ οὗἁ [15 ““ βη4] δυῖμοσ" ἴῃ 
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ΟἾΠΟΙ δυϊπογοθ, ἀοθα ποῖ τραῖκα ΔΗ 
τηθηϊοη οὗ ἴῃς Βοοκε οὗ ϑαιηυοὶ δηὰ 
ΚΊηρ. 

Οὐ τὴ6 τηδίοσι δὶς ἀῦον ἀδθϑοσ δά, 85 
υϑοὰ ὉΥ ([Π6 δὐἴμοσ οὗ [6 Βοοῖκβ οἵ 
Θδηι6ὶ, [ΠΟΥ Α΄Ὸ 5}}1] οχίδης ἴὴ6 Ξοοξ 
97 ραίνιδ, δηὰ δυο Ῥογῇοηβ οὗ 16 
ΟὨτοηῖοῖθ5 οὗ Κιηρ Ὠανα, οὗ ἴ[η6 Βοοκϑ 
οἵ ϑασημποὶ, Νδίῃδη, δηὰ (δά, δὰ οὗ [ἢ6 
ΟΟἸἸοςοα οὗ σδμοδίοριθς, 88 διὸ ὕὉΧ͵θ- 
βεγνοα 1ὴ ἴῃς Βοοϊκβ οὗ (ἤσοῃ!οϊθς. Οὗ 
[ὴ6 Ῥπαΐτηβ, ἴῇοβα ψὨΙΟΝ, δοοοζάϊηρ ἴο 
16 [1165 ὑτεῆχοα ἴο ἴμεπ), στοαῖς ἴο 
δνϑηΐβ τϑοοσάδά ἰὴ ἴῃς Βοοΐκ5 οἵ ϑαζηιεὶ, 
816 ἴῃς [Ο]ονηρ: 5. 11]., ν]].,) ΧΡ, 
ΧΧΧ,, ΧΧΧΙΝ., 11... 1... 1ἴν., [ν]., [νἹ]., 11χ.. 
Ιχ,, 1Χ1}}.,) οΧ], ΟἸΠΘΙΒ, 45 Ρ5. 1]., χν., 
ΧΧΙ,, Οἷ.,) ΟΧΧΧῚ,, δηα' ΤΏΔΩΥ ΙΏΟΓΟ, Ὀ6ΑΓ. 
ΒίΓΟΏΡ ᾿ἱπίογηδὶ σηδτκϑ οὗ βιο ἢ Ὀεϊηρ [Π6 
Ἐταθ δηα οσολϑβίοῃ οὗ ἘΠΘῚΣ σοσροϑιο0Ώ. 
Το οὨϊεῖ φιοϊδοῃβ ἔσγοσα ἴῃ Βοοῖϑ οὗ 
ΘΑΙΏ6] 1 ἴ6 Νὸν Ταβίδμηθηϊ δῖ6 
Μαῖι, 1. δ ς᾽ χὶὶ. 3,4; Μαχκ 11, 25, 26; 

1λικ ἰ, 32, 33, 46, 47, 48, 68 ; νἱ, 3, 4; 
Αοἰϑ 11, 20; 11. 24; νἱ}. 46 ;- ΧΙ]. 2ο-22 ; 
Εοτα. χὶ, 1, 2; 2 (ογ, νἱ. 1:8 ; ΗδθὉ. 1. 
5; Ἐεδν. χίχ. 9; ΧΧΙὶ. σ, 7; ΧΧΙ. 6. 
ΤΏΘΙΟ 18 4]50 ἃ σειλδυκα ] 6 5111] Δ ΓΠῪ 
ἴῃ ἴῃ6 ῬὨΓΑΒΘΟΪΟΡΎ οὗ δβυοῖ Ῥᾶϑϑαβαβ ἃ5 
1 ϑαϊῃ. ἱ. 17, ΧΧχ. 42, δῃὰ [λιΚ6 νἹ]. 
50; ΨἹΙ, 48 ; 1 54π|. ἰϊ. 1, δῃὰ [μ|κθ 1. 
46, 47; 1 ϑαιι. 11. 26, δῃά [κὲ 11. 
52: 1 ὅδ. χὶν. 45, 2 94}, ΧΙΝν. 11, 
δηὰ λ|κὸ χχὶ, 18; Αοίβ χχυ]. 34:1 
ΘαΠη. ΧΧΥ. 32, δὰ Τὰκς 1. 68 ; 2 βάζω. 
1. 16, δηὰ Αοἴβ χνὶϊϊ. 6; 2. ϑϑζῃ. χὶν. 
17, δηά Οδ]. ἱν. 14; 2 881). χνὶ. 10, 
δηὰ Μαῖϊ.. νἱϊ. 29, 1π|κῈ νη]. 28, ὅζο. 
711 15 τοιῃδυκαῦϊα [δι 1[πΠ6 φιοίϊδιοηβ δηὰ 
ΤΕΒΘΙὈΪΔης 65 16 ΟΠΙΘΗΥ ἰουμᾶ ἴῃ [16 
Ὑτϊηρϑ οὗ 51. ΓυΚ6 δὰ 51: Ραμ]. Νοσ 
βῃουϊὰ 1ξ Ὀς Τοτροϊζοη ἴπαΐ [ῃ6 νϑῖγ {Π|6 
ΤῊΕ ΟΗΒΙ͂ΞΥ, ρίνοῃ ἴο ἴῃς Τιοτά 6815 
ἴῃ Μαῖξ 1, 16: 1. 4; χνὶ, 16; 1Κ61}. 26 ; 
Τοἤ ἱ. 2ο, 41; χχ, 21; Αοίβ 1ϊ. 20, 36, 
ἄζο., 15 ἢτϑίὶ ἰουμὰ ἰῃ 1 88η1. 11. 1ὸ ; δῃηᾶ᾿ 
ἴῃς [6 οἴποσ ἀδεοὶρηδάοῃ οὗ ἴῃ 6 ϑανίουῦ 
85 ἴ6 50Ν ΟΕ Πλάσι, Μαίῖ. ΙΧ. 27 ; χν. 
22; Χχὶ. 9, 15; ΧΧΙ), 42, ὅζο., 15 4150 
ἀογνοα ἔτοτῃ 2 ϑαγλ. Υἱὶ, 12-ι6. [Ιῃ ἔδοί 
ἴῃ ΘνΟΙῪ τηδπίοη οὗ Ὀανιά, Ὀοϊὰ ἴῃ ἴῃς 

ἴδια βεοοπά δια] οἵ ἴῃ 6 Βαδγυ]οπίδη οαρεν!Υ, θὲ 
ἴὰς 5ἰηρὶς ἀείδομβοά βεοῦοῃ ψὩϊοἢ οοουτβ ἴῃ 
ἀυρ)]ϊςαῖς 2 Κ, χχν. 27-30, δπὰ 7} γθαι. 1ἰϊ. 231-34» 
ἷς ποῖ ἃ βυβιοϊεηξϊ τεᾶβου ἔοσ ρδοίηρ ἴ86 ἩΓΕ 
80 ἰαϊα. 
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ΟΙὰ «απ Νεν Ταεβίδιηθηῖ--- δὴ συς ἢ 
ΤΩΘΏΓΟΩ 18 ΥὙΘΙΥ ἰτεαιοηΐ---ἤοτα 5 ἃ 
801]: τοίδγθηςσα ἴο (6 ΒοοΚϑ οὗ ϑατημεὶ. 

ΤῊΘ ῥαβϑᾶρεβ ἰῇ ἴἢθ56 ὈοΟΚ5, ΜΏΙΟΏ 
Οὐουγ ἴῃ ἀυρ!ϊοδίθ οἰβονῆοσο, ἀγα [6 
(ΟἸ]ονησ : ΘΖ ϑάϊῃ. χχχὶ. 15 ἰουηὰ ἰῃ 
ἀυρ]ιοαῖα, τ ΟἾΓ. Χ. 1-12; 2 ϑαῖῃ ν 
ΤΟ, 1 ΟἾΓ. ΧἸ, 1-Ὸ; 2 412. ν. 11-25, 
1 ΟἾγ, χὶν. 1-16; 2 ϑδϊῃ, νἱ]ἱ. 1-11.Ζ1 
ΟἼἾ τ, ΧΙ. 1-14; 2 Βδτη, νἱ. 12-23,) 1 ΟὮτ, 
χν. 25-29; 2 ϑΆγΩ. ΥἹΙ,, Σ᾿ (Ὦτ. χυ]ὶ. ; 
2 ϑδτω. ΥἹ1}., « ΟἾσ, χν] ; 2 ϑδῃη. Χ', 
1 ΟἿ, χίχ. ; 2 541). χὶ. 1, 1 (ἢσ. χχ. 
1; 2 Θατῃ, χίΐ, 26, 1 ΟὨγ, χχ, 1 (ἰαβὶ 
οἶαυ.56); 2 ϑδη, χὶ, 30, 31, 1: ΟἾ,, χχ. 
2, 3; 2 ϑϑγη, ΧΧΙ, 15-22, Σ (ΟἾὮγ. ΧΧ, 
4.8; 2 8. ΧΧΙΙ, 8-39, 1 ΟὮτ, ΧΙ, το- 
47; 2 δὴ. χχίν, ᾿ ΟἿΣ. χχὶ. 1-27 ; 

ΙΝΤΕΟΌΟΤΙΟΝ ΤΟ 

2 ϑάγῃ, χχίϊὶ., Ῥ58, χν], (Οομρ. 8͵50 
1 ϑ4ΠῚ, 11. 2, 5, ὙΠ Ῥς, ΟΧΙ, 7, 8, 9; 
2 δι. νἱῖ. 1ο-τό, ἢ 5. ΟΧΧΧΙΙ, ἼΠΙ, 
12, Δῃα ᾿ΙΧΧΧΙΧ, 19-2)]. Α οσἀτγεῖμῃ! οοτω- 
Ρᾶπβθοὴ οὗ [Ἃπε86 ἀυρ]ιοαία ῥᾶβϑαρθβ 
ἴσον στοαΐῖ ρῃϊ ὉΡροὴ [6 ΤἸΏΔΗΠΘΙ ἰη 
ΨΥ ΠΙΟἢ [ἢ6 5Ξδογοα ὨΙβιοΟΥ Δ υϑ6α ΘΧΙΞΌ ΩΡ 
ΤαλίοΤΙΔ18, ἸΠΟοσροσδηρ ἰμθῖ ψοσα ἴὺσ 
ΜΟΙ, ΟΥ̓ 5110} ἘΠ δἰτοσιηρ ἴΠ6πὰ ἴοσ ἴῃ 6 
88 Κα οὗ δχρδηδίίοη, 845 β8θοηθα τηοβὶ 
Ἔχρθάϊθηϊ ἴο τε. [Ιἱ 1Π]υβϑἰταῖο5. 4150 
[ὴ6 ΟἸΤΟΙ͂ δηά βδυοϊυδίίοηβ οἱ 5 Πῦ65 
ἴῃ ὈΓΔΏΒΟΙ ες Μ55., ΘΘρ ΟΊ }}γ ἴῃ τοραγὰ 
ἴο ῬΤΙΟΌΕΙ ὩΔΙΏ68. 

ΤἼο οἰϊοῦ αυοϊδίοιβ ἴγτοπὶ Ὀοοκ5 ἴῃ 
[ῃῆ6ς ΟΙἹὰ Ταεβίδπιθηϊ, οἵ τείδγθησαβ ἴο 
(ἢ [Δςῖ58 τοϊδαίϊθσα ἰῇ ἴδοιμι, δῖ ἴῃ6 
[Ο]] ον :- 

: Θδγὰ, 1. 23 τείειβ ἴο Τοβῆ, χυϊὶϊ. 1, χίχ, 6, ὅς, 
»» Δ11 ᾽ὴ πὰ. Υἱ. 35. 
»» 1. 2 ", ουῖ χχχῖὶϊ, 20, 21. 
33 ἷὶ, 6 83 

,», ἷν τό "ἰ 

»», ἷ,, 27, 28, 30, 3 

᾽ 39. 
1ν. ἰὴ, 3, 9, 14. τς, ἃς. 
Ἐχοά. ἱν. 14, 27-31, χχνἱ]. 1, ἄἃς., χὶ, 12, ἄς, 

ΧΧχ, 7, χχίχ. 9. 
Ἐχοά. χχν]ϊ. 20, 21, χχν]. 23. 

ἾΧ.-Χὶν. 

Ἐχοά, νἱΐ, 13, ΥἱΔ, 16, 19, χὶϊ, 21, 

42 1, 2 93 

᾽3 νἱ. 6 39 
»» ΥἹὶ. 2 Οδη. χχχν. 2. 
»» ΥἿ᾽, 3, 5, 8, 20, Χ. ιϑ 
»» ἶχΧ. 1, 16 » 

Ῥεαϊ. χνί, 19, δ, χΥΐ!, 14 544.) Εχοά, χχ. 8, 
1 (Ὡς. νἱῖ., νἱῖ., Ἐχοά, 111, 7. 

,»» Χ. 2, ἰδ, 25 »,ἤ, Ὄεη. χχχν. 19, 20, Ὠεαυῖ. χνὶΐ. 14, ἄς, 
» Χὶὶ. 6, 8 », δὄεῃ. χῖν!. 26, Εχοά, 1]. 9, 10. 
.» ΧΙΐ, 9 τ αν. 11, 12, 31, ἷν. 2. 
»» Χἰϊ. 10 τὸ υάρ, χ, 10. 
»») ΧΙ ΔΙ " υἀρ. νἱ. 32, ὅς.» ἷν. 6, χί. 1, ἄς, 
.» ΧΙ. 25 τ ευϊ, χχν!. 36. 
»(, Χὶν. 22, 12 » [πν. ἵν 17, ἃς. 
ῳ Χν. 2,6 .,»ἁχ,, ΕἘχοά. χνὶϊ. 8, 14, Ὠεαυῖ, χχν. 17-19, Ναπι. χ. 29-32. 
» χν. 29 ,»,ΨἉ Νάύαι. χχιϊὶ. 10. 
,» ΧΧ. ὅ »ν»,Ἅ Νᾶυαπι.Χ. 10, χχΥϊ. 11. 
» ΧΧ. 26 "ν,Ἅ ἴμον. νἱῖ. 21, ἄς. 
», ΧΧί, 4, ὅ ,.,(, Ἐχοα. χχν. 30, ἴον. χχὶν. 5, 6, ἔχοά. χὶχ. 15. 
,7| ΧΧΙΪ, 10, 16 » Νᾶυιι. χχν!ϊ. 21. 
,»» Χχν. 3 ν, Νυαι. ΧΗ. 6, χὶν. 24, ἃς. 
»»γ, Χχνὶ. 12-25 »,ὔ(, ὌὍδῃ.Σ. 21, χν. 12, χχχὶϊ. 28. 
,.»ν ΧΧΥῚΪ. 8 »ν,Ὄ ὄΌὌΟδῃ. χχν. 18. 
.» ΧΧΥ. 3, 6 ,»,Ψ,Ἅ ευῖ χυνϑ 1, Ναμπ). χὶϊ. 6, χχνὶϊ. 21. 

2 ὅϑδζι. ἰἰϊ. 29 , [μεν. ΧΙ, χΧὶν., χν. 2. 

ΤῊΘ 5|γ}]6 οἵ ἴῃς Βοοΐκς οὗ ϑαιηυεὶ 15 
Οἷδατ, 5016, δηαὰ ἴόσοθ]θ, δρὰ ἴῃς 
Ἡορτονν ΤΕΙΏΔΥΚΑΌΪΥ ρυγα δά ἔγεο ἔστοτλ 
ΟΠ α] ἀαἰϑῆηβ8. Τῇῃὰ οδιοῖ αἀιβισυ 1165 τα 
[ῃ6 φεορταρῃ]οαὶ βἰδίεπιθηῖβ οὗ 1 ϑδ1ὴ. 
1χ., Χ, ἴῃ6 νϑῖῦ αἰ βῆσυ]ς ροθτλ ἴῃ 2 41). 
ΧΧΙΙ, 1-,) Δηα ἴῃς δοοουηΐ οὗ [6 τ ὮΥ 
1Π6η ΜὨΙΟὮ [Ο]]ονν5. ἰἴ, 8:-29ς. ὙΤὮΘΙΘ ΓΘ 
ἃ ἴονν τηδῃϊέδϑὶ σου ΟῚ 5 οὗ [ἢς ἰεχῖ, 
ΒΌΟΝ 88 ἴῃ [41Πὴρῷ οὐ οὗ [ἢ6 ὨυΙΏΘΙΑΪ5 
ἔἴγοῃ 1 ϑϑη). ΧΙ 1 ; [ἢ6 Δυτϊηθγαΐθ ἰὴ 
1 9411. ΥἹ. 19, 2 ϑδτῃ. χν. 7; ἴδ 6 ρυςηςς 
Μλαΐ ἰμϑιοδὰ οὗ “227 αὖ, 2 ϑδτα, χχὶ, 8 ; 

[ες σοττυρίίοῃ οὗ [ῃ6 παπηθ5 οὗ 72:}- 
οὐξαρε ἴῃ 2 ὅδ. ΧΧΙ. 8, δηά οὗ ϑοιηδ 
οὗ [ὴὩ6 ΟΙΠΟΙ ΤΩΡ ΠΥ ΣΏΘῺ ἴῃ [ἢ6 58Π|6 
[15 ; [Ώ6 βδιηθβ ἠελόῥδεροὺ, ἀπ Ζ7ααγέ- 
ΟΥ̓ΣΡῚ ἴῃ 2 ϑδΐη. χχὶ, 1ό, 19, δῃὰ ῥρε- 
ὮδΔρ5 βοῆα οἴμειβ. [1 15 σειηδικαῦ ] 6 
ἴμαϊ ἴῃ656 αϑδὲ ραββϑᾶρεθθ, 8ἃ5 ΜΠῚΪ ἃ5 1 
ΑΙ. ΧΙ. 1, 86 ἴο Ὀοΐοηρ ἴο [6 
Οὐγορίοζς οὗ “ανίά, ΟΝ ῬΟΥΏΔΡ5 ΟἿΪΥῪ 
οχιϑίθα ἴῃ [6 ΟΥΡΊΏ4] ΠΟΡΥ, δῃηα ΣΊΔΥ 
ᾶνα Ὀδθη ἀεδίδοεσα ὉΥ ἀδτὴρ οΟΥ δἂρδ 
ΜΏΘΩ (ἢ6 Ὑτιοτ οὗ ϑαγεμεῖ τηδὰθ υ56 οἱ 
ϊἴ, Τὸ νΠίοσ οὗ ᾿ δῃὰ 2 (ἤτσοῃ. ΤΏΔΥῪ, 



ΤῊΗΕ ΒΟΟΚΒ ΟΕ ΘΑΜΠΌΕΙ, 

ΟἹ [πε ΘΟὨΙΓΑΤΥ, πᾶν ἢδά ἃ οοττεοϊοὰ 
ἐοὐδθχ τανε Ὀγ ΕΖτιᾷ [ἢ6 5." 6. 

ὙΤΠΟΙΘ ἃ16 ὯῸ ΠΟΠΙΔΑΙΟΙΟΏΒ ΟΥ ἀ15- 
ρτεοηθδηῖς οὗ ΔῺΥ Κιηα 1ἢ [ῃ6 5ἰδίοθ- 
τηθηΐβ οὗ ἴῃς Βοοϊζ5 οὗ ϑαιηϊοὶ, ἃ5 ἼἿοϊη- 
Ῥατοὰ τι ἐδοῇ ΟἿΠΟΙ, οΥὨἨΎ ψ [δ6 
ΒοοΟΚΞΚΞ οὗ Οβσοηῖοϊεθ. ΤὮΘ ΟἿΪΥ Δρρθϑσ- 
8Δης6 οὗ ἴνο ἀϊβοσθηΐ δοσουηῖς οὗ τῆς 
βδῖὴ6 δνϑηΐ Ὀεδίηρ ρίνθη 15 ἴο ὃ6 ἰουπμά 
ἴδλ Ι ὅδ. χχὶν. σοϊηρασεα σῇ χχνὶ., 
ΠΟΙ 566 Ὠοῖθ5. Τὴ ΟἾΠΟΙ Ἰηϑίδησαϑβ 
δινθῃ Ὁγ [δὲ νΥειΐῖα ἤανε Ὧο σαὶ δχιϑβῖ- 
ΘΏς6. 9566 ποῖθβ ΟἿ 1 ϑδϊτω,. ΧΥΪ. 21; 
ΧΧΥΊΪ. 2, ἄζο, 

Τῆς ἄπης ἱποϊυάεα ἴῃ (ἢ6 ΠΙβίοτΥ οὗ 
[Πε56 Βοοκϑ οδῃποὶ Ὅ6 δχδοῖγν ἀςφῆηρά, 
ἔτοῖῃ ἴῃ6 Ιδοκ οὗ ΔΥ ουἌδίθιηδίο οἶτο- 
ΒΟΐΪοσΥ ἴῃ ἴθ. Βυῖ 11 ΤΔΥ Ὁδ α5[- 
τηλῖδα τοῦ] δἱ δρουϊ 130 γϑᾶγβ, τηδδ 
τ οὗ ἴῃς [0]ονίηρ ϑυδαάϊν!ϑίοηθ, 1ῃ6 
Ῥ͵Ιέοῖβ6 Ἰθηρίῃ οὗ ἴῃς ἢτβὶ οὗ ὙΠΙΟΝ 15 ἃ 
Σηδῖζοσ οὗ σομ]θοίυτζα :--- 

Υ 
Τῆς [πὸ οἵ ϑαπιὰεὶ ἂρ ἴο 540}᾽5 εἰεοοῃ 

ἴο Ὀς Κίηρ (1 ὅϑὍσλ. ν1}}. 1, 5), ΒΑΓ. . 50 
580} 5 τεῖγτι (Α οἷ χί ῖ!. 21, ]οϑερῆ. ᾿ Α. ].᾿ 

τὰν Χιν Ὁ. νι Ὡοο νῷ ἐπ ροῦν 40 
Τρανιά᾽ς τεῖρῃ (2 ϑάτῃ ν. 4). . . ὁ 40 
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ΤΏΘ ΟἿΪΥ ΜΑΥ οἵ 5Ποτγίθηΐηγ ἰδ6 

Ῥογοά, δῃηᾶ, δ ἴῃ 6 βδᾶϊηθ ἔπη6, ἴῃς [16 
οὗ ϑδζλι6ὶ ( ὨΙοἢ δοςσοσάϊηρ ἴο [6 αῦονθ 
τοοΚοπίηρ οοὐἹὰ Βαγαϊγ θῈ 1ε85 ἴδῃ ὃς 
γ6 415), νου Ἱὰ Ὀ6 ἴο 5Ξρροβε ἰδαῖ τῃ6 
Βα νὴ Υγόδῖθ δηᾶὰ 51χ τῃοητῆ5 ἀυΠηρ 
ΜΏΙΟΣ αν ἃ τψγὰ5 Κίηρ ἴῃ ΤυἀΔἢ ΟΠ]Υ 
(2 ϑδτα. ἰϊ. 11), σγεσα ἱποϊυἀδὰ ἴῃ 840}}5 
ΤοΙρ ἴῃ Αοἴβ ΧΙ, ; δαρί τηοδηϊηρ [ἢ ς 
Βουβα οὗ 84], Ἰυδὶ 25 γεγοδοανι, Ατωοβς 
Ἱ]., Ιη6Δῃ5 ἴῃ6 ἤουθδ6 οὐ ΤΙ ΔΙ. 
ΤῊΝ νουἹὰ Ἰοννεσ [86 τὴς ἱποϊυάοα ἴῃ 
ἴὴ6 ΒοΟΚβ οὗ ϑαζηιμοὶ ἴο 123 γϑδῖ8, δῃά 
ΘΑΙΊ6}}5 ἃρα ἴο 78, ΒΞ: ρροϑῆρ, 5840] ἴο 
ἢανα 5υγννοα Ὠ]τὴ 5 γδΆτΒ. 
ΠΘη ἴΠ6 Βοοκς οἵ ϑαζημοὶ ψδτα 

ὈὉτουρῃς ἴο ΤΠΘΙΓ ᾿γδϑεπῖ βῇαρε 15 α1Πῆ- 
οὐ ἰο ἀδοϊάθ, Τῆς ἀἰθβδγοης σοίθσθηοθϑ 
ἴο αἴθ ΕΠ πἼ65 (1 ὅδ). ν. καὶ ; νἱ. 18 : 
ΧΧΥΊΣ, 6 ; ΧΧΧ, 25) 8.6 ΙΩΟΒΕΪΥ ἰηἀεδηϊϊο, 
ἐχοθρὶ παῖ 1 881). Χχυ]. 6, σοΥίδὶΪΥ 
ῬΟΙηΐ8 ἴο ἃ 6 συ βοαιδηῖ ἴο 186 ἀἰν!- 
ΒΊ0η οὗ ϑοϊοιηοῃ 5 Κιηράοιη. 80, ἴοο, 
ΒΌΟΝ Ῥαβϑᾶρεθ 88 1 ϑ81), 1χ. 9; χὶν, 18 - 
Χ, 12; ΧΙΧ, 24, ὙΠῚῸ6 (ΠΕΥ ᾿ηάϊοαῖο ἃ 
οο Βἰἀεσαῦ ]α Ἰπίογναὶ οὗ δ Ὀεοϊγθοῃ 
ἴῃς δνθηῖς δηὰ τΠ6 πδιτδλῖου, αβοσὰ ἢο 
Δοουγαῖδ ΙὩΘΑΒΌΓΟ οὗ 118 Ιδηρτῃ, 



ΤΗΕ ΕΙΚΘΤ ΒΟΟΚ ΟΕ ΕΝ 

5Δ..Μ ὯΝ τ Ἐ᾿ 
ΟΤΉΗΕΆΨΨΙΒΘΕ, ΟΑΙΕ.), ΤΗΕ ΕἸΚΒΤῚ ΒΟΟΚ ΟΕ ΤῊΣ ΚΙΝΟΞ. 

ΓΗΑΡΤΈΕΚ 1. 
Εὐἰκαμπαλ α Ζευΐίς, λαυΐρρ ἔπυσ τυΐνεξς, τὐο»- 
σλϊῤῥοίά γεαγίν αὐ δάϊίοά. 4 42 εἀλεγίελείλ 
Τἥαμπαλ, λογά δαγγέρη, αμαᾶ γονοζεα ὃν 
Ῥομμαλ. 9 ἴἤαμππαλ ἐπε ρου 2γαγείά Ὁ 7 
α εὐ. 12 Εἰ γε γεύμξίμρ ἀξν, αὐίεγ- 
:υαγε ὀΐαεεείλ ἀεγ. τὸ “ἤαημπαλ ἐπῖηξ 
ὅογε «αγρεεεζ, «ἰαγείλ αὐ ἀογε ἐἐ 1} ἀέ 
τυεαριεά. 24. δλε γεσομέείλ ἀξρε,) ἀεοοναἰΐμς 
9 ἀξ» συοτυ, ἴο 44 ΖΟΚΟ.. 

ΟΥὟΝ εδεγε νγᾶβ ἃ σεγίδίη πιδη οὗ 
Ἐλπιδιῃδι-Ζορῆϊπι, οὗ πιουηξ 

᾿ Ερῃγαίηι, δηὰ ἢϊ5 παπιε τυας ΕἸΚαπδῆ, 
ἴδε 8οη οὗ Ϊεγοῆδηι, ἴῃς 5οη οὗ ΕἸδυ, 
(ες 8οη οὗ Τοδυ, (ἢ 80 οὗ Ζυρῇ, 
8ἂη Ἐρμγαῖῃῖο : ᾿ 

2 Απά ες δά ἴγο νψῖνος; ἴδε 
ΠλπιῈ οὗ τε οης τὐὑας Ηδηπδῇ, δπά 

ΟΗΑΡ. ἴ.1. Ννοευ ἐδέγε «υὑα! ἃ εεγίαϊπ 
πα, δ ὙΒὰ Ὀοοκ Ῥεχίῃϑθ, ἃ5 [οβῃυδ, 
]υάργοβ, Κυῖἢ, 2 ϑδῖη., δῃὰ ηυπιοτουβ ἀθ- 
ἰλοπεά παγγαῖϊνος δθρίη, ἢ τὰς ἔοστηυϊα σδ- 
χερὶ, “Απὰ ἱ᾽ οὐ ΚΤ ΘΣΘ ψ886᾽ ἃ εεγίᾳἱπ "ΠΗ, 
ΠΈΕΓΑΙΥ ομο μιαπ. ΤὨΐβ6 τι56 οὗ οῃό, ννὩ οὶ 
ΟὐΟςΓ5 4150 ΧΥΪ, το, ἀηὰ ρεγμᾶρ5 11,15 γαῖ ον 
ἰηάϊοδίϊνε οὗ ἰδῖος Ηεῦγενν. Οοιρ. Ὠ δῃ. υἱῖ!. 
3, Χ, 5; ΕζΖεῖκς. Υἱῖ, 8 (4 4οο᾽), ὅἄζςε., δῃὰ ἴῃ 
Ν. Τ. “οπε ἢγ-ἴτες," Μαῖί. χχὶ. το ; “ἃ οοσίδιη 
βογῦ6,᾽ υἱῖϊ. το, ἄο. ὍὙβὲ πσγδῖϊνο σοποοσῃ- 
ἴῃς Μίοδὴ ἴῃ [υἀνρ. χνὶϊ., ὀρθῆς ν ἢ [Π6 ἰάθη- 
τίς] ννογάς οἵ [ῃ}5 νοσϑβϑ, οπιϊττίης ἐὐγέαὶπ ἀηα 
τῆς πᾶπις Καριαΐδαὶ»"»Ζοῤῥίν»ι, δῃηὰ 5ιυ5ι1- 
τυὐΐης Μία ἴον Εἰῤαπαρ. “ὝὍβοῖο νὰβ ἃ 
τδῃ οἵ Μοιυηί Ερμγαίη σἤοθο πᾶπὶὸ νγᾶ5 
Μιοδι.; 

Μουπέ Ἐῤῥναί» ἘἈδῖθοῦ 
ΘΟΘΒΕΣΥ οὗ ἘΡΒταδίπι." 

Καριαϊδαί»- Ζορδίνι. ΤῊΘ πδης Κωπαΐδαΐηι 
ἰ5 πε ἀυλ] οὗ Καρνιαῤ (ἴδε. πῖογε υὑδι.2] πδπιο, 
γΈΓΒ6 19), ἀῃὰ πιϑδη5 “ἴδε ἔνο ἢ1}}5.7) ΤΟ 
ὙΠΠἸαρο ΟΥ ἴοννη οὗ Ἀ ἀπιδῃ ννᾶ5 ἀουθι1685 θ0}} 
Ὁρο ἴννο ἢ1115 (Χ. 11.121). Ζοῤρῥὼ» ταῖρῃῖ 
τλθδη ἴδ νυδίςδηηθη," [86 ΠΟΪ6 ἤδηλο 5ἰξηΐ- 
ἔγίης “(6 ἴνο 8Ἀ1}}|5 οὗ ἴῃ6 νναϊοξιπιθη," 50 
οδ θὰ ἴτοπι ἰἴ5 Ὀείην ἃ βοϑῖ ἤτοτῃ ψὩῖ ἢ [86 
τυνδίοϊμηθη Ἰοοκεά ουὐἵ, Βιῖΐ 5ίηςε Ζωῤῥ 15 [86 
πάτο οὔ πε πεδὰ οὗ ἴῃς ἔπ Ϊγ, 1 15 τόσα ὑγο- 
Ὀαῦϊος πὶ Ζορῥίνε τλθδῃβ ἴῃς Ζωῤῥῥ[ε:, ἴῃς 
“οι ΟΥΓ Ζωῤῥ (ϑεε Ζοῤῥαὶ, τ (ἢ τ. νἱ, 26), γοτη 
ννῃοηι ἴ[Π6 ἰδηὰ ἀρουΐ ΒΔιΔῃ ννᾶβ οδ]]δὰ “ τδὲ 
ἰδηά οὔ Ζυρῃ," ἰχ. 5. 

ἐδο “οπ ο ὕεγοδανι, 5. ὙὌῊδ 54π|6 ρϑηθδ- 
ἸΟΩῪ ἰ5 ξίνθη ἰπ τ (ἢ τ. νἱ. 26, 27, ΜΠ, 458 υϑυδὶ, 
ἃ 51. }ἰ ναγίδϊίοη ἴῃ ἴΠ6 παπιθ5. 866 ποῖο δῖ οπὰ 
οὗ οπαρῖοσ. Τῆς Π;ΧΧ. ((οά. ΝΑ.) ἰποϊοδα οὗ 
ΠΥ 13. “ον οΓ Ζωρὸ τελὰ ὮΝΥΣ 3 ἐπ Ναοὶδ, 
ὙΠ ἢ (ΒΟΥ ἴοοκ ἔογ ἴδ ἤδπὶὸ οὗ ἃ ρίδςε. Αἢ- 
ΟἴΒΟΥ ΦΟΠΘΔΙΟΡΥ ἴῃ πε 54π|6 οὨδρίογ οὗ (ῆγο- 

“89 11] 

Ὠΐοΐος. σίνεβ ἴῃ 6 ϑεαυςηςο, Ζυρὶι, ΤόοδΝ, ΕἸ16], 
᾿μλ χα ΕἸΚΑΠΔΒ (νογϑ65 34,35). Ἦν ε ἰοδηπ 
Ὀσίμοῦ ἴτοπὶ [Π6 βΘΠΘΑΙΟρΊ65 1η τ ΟἈ τ. νἱ., (μδῖ 

(δος ρσταηάϑοῃ οὗ ϑδιηιθὶ ννὰ5 ΗἩθιῦδη ἴΠ 6 ϑί προσ, 
δηΐ τμδὲ [Π6 ῥγενίοιιβ ρεπογδίίοῃηβ ἔγοπι 1 ονὶ 
ΤΑΙ 85 Ό]Πονο: [οἱ (1), Κομδίῃ (2), [Ζδγ 
(3), Κογδὰ (4), Αβϑὶγ (5), ΕἸ κδπδὰ (6). Ζυρβ, 
νΠσ ἰ5 ἴῃς Ποδὰ οὗ 1815 ξοΠΟΔΙΟΕΎ (1 84π|, 
ΐ, 1), ἔρον ἃ5 σχῖθ. Νονν ϑαϊπιοη, νῇο νν6 
Κπονν οηϊογεοά ᾿ηἴο δηδδη ἢ [ο5δυ8, τνᾶ5 
“1 ἴτοπι [υἀδὰ ; δηὰ ῬὨϊποἢδς νγα5 ὁ ἢ ἔστοπι 
Ι,ενὶ ; 1 15 ῬΕΣῪ ργοῦδοϊς ἱπογοίοσο [δὲ Ζυρῇ, 
ψΠο 15 ἴπ6 γί τοι 1 ον, βου ἢανὸ ᾿ινοὰ 
αἱ ἴδε {ἰπ|6 οὗ [ῃ6 56: Ἰοτηοπί οὗ [ἢ ἰδηὰ ὑπά ον 
᾿ἰέκυσο Οη ἴδε οἴδεσ ῃαηὰ ἰΐ 15 υὙδῦῦ ὑγοὸο- 

ἶἰς (μΒαῖ δυο ἃ ξΕΠΟΔΙΟΡΥ 85 ἴπδί ἰῃ 1 58πι|. 
ἷ, 1, ϑῃου!ὰ ξῸὸ ὺὑρ ἴο ἴδε ἢγϑὲ βεῖίεσ, δηὰ βῖορ 
ἴεγο. ὙΒΕΤΙΟ ἰ5 δὴ δά ἀἰοηδὶ ονϊάθηςο ἴΠδὲ τ 

τ᾿ ΜᾺ5 50, ἴῃ [6 πᾶπΊ65 οὗ Ἐ δπιδί απ) -ΖΟΡΉΙΠΙ, 
δηὰ [πε ἰαπὰ οὗ Ζυριβ. ''νε πΙΔΥ͂ ςοποϊυάθ 
τπογοίοσο νυ ϑοσῖο σοηδάρσηςο, [μὲ ΕἸΚαπαὴ 
[ἢ ἐΔῖΠοσ οὗ ϑδπιιθὶ νν85 ἴπ6 ΒΗ ροποσγαίίοη 
οὗ 56 Ἐ{|6γ8 ἰῃ (δπᾶδη, δηὰ τπογοΐοτο (πδὲ 
ΘΑΠΊ6] νὰ ὕοστι ἀδουξ 110 γοΑΓ5 δῇίεσ [86 
επΐγδηςε ἰηΐο (δηδδη, -- ΟἿ οοηρίεῖο χοηογα- 
Εἰοη5, ΟΓΥ 132 γελγβ,---ἀπὰ δδϑουΐ ἐΟΓΓΥ γοατβ 
Ὀεΐογε αν. (δεε ποῖθ οὐ στ ἵν. 19-22.) 

ακ Ἐρῥναΐδὶιο.) ΤῊΪ5 εριἐδοῖ, ΌΥ ἴδ 6 τι] 65 οὗ 
Ἡροῦγον στδαυηπιασ, θοϊοηρβ ἴο ΕἸΚδηδῆ, ποί ἴο 
Ζυρη. [τ ᾿ηἀϊοδῖοβ [6 σου ψθεγε ΕἸ ΚΑ- 
πδὴ νὰ, ποῖ (6 ἴτδε ἴο ἢ οἢ 6 Ὀοϊοηρθοά, 
ΤΠουρῆ 4 1 μονα, Β6 15 οδ θὰ ποτο δὴ Ἐρῆ- 
Ταϊτηο, Ἰ51 ἃ5 {ἴπ6 1Ἁ,ονϊῖα ἴῃ [υὰς. χυιΐϊ. 7, 15 
βαϊά ἴο θ6 “ οἵδε ἔ ΠΥ οὗ [υἀΔῃῆ. “41: Ἐρϑ»- 
γαΐῥὲ!ς τοῦς δη ἱπῃδοϊδης οὗ Βοι ἰοἤ πὶ, 
Ἀυκῃ 1. 2, 1 84π|. χνὶϊ. 12. [{ ϑθοὴς ἴο ΠιΘ 
Δ ᾿πηδοϊϊδηξ οὗ [δ ΤοΤΙΟΥΥ οὗ [86 {το οὗ 
ἘΡὮγαϊπὶ Πόσο, ἀπὰ 1 Κ'. χὶ. 26. 

4. Ηε ῥαά ἰαυο φυΐυε5.}ὺ Οοχραγο Οδη. ἱν. 
19. ΤΗϊ ψὰϑ μειτηϊ(6ἀ ὈΥ ἴΠ6 ἰδνν οὗ 



Υ. 3.] ἴ. ΘΑΜΠΟΕΙ, 1. “δ᾽ 

{ε πᾶς οὔ δε οἵδεγ Ρεπίπηδὴ: 4 Απά τιϊβ Ἰῆδη ψεπξ ἃρ ουΐ οὔ ἐϑῦτῳ 
ληὰ Ρεπίπηδῃ μαὰ μη] άγεη, δυς Ηδη- [ιἰ8 οἷ αἰ γοῦν το νγουβῃὶρ ἂπά το ἢ ἬΝ, 
πδὴ δά πο ςδι] άγθῃ. βδοῆςο υηΐο τῆς ΙΟΚῸ οὗ Ποβῖβϑ ἰῃ ολῤρε ἐμρς 

Μοϑεβ, Ῥεῖ. χχί. 15, ἀπά βδποιίὶοπεὰ ὉΥ ἴδε 
Ῥγδοῦςε οὗ αοοῦ. ΟΥΒΘΓ ἜΧδπλρ]65 ἀγα Αβθῦ 
(τ ΟἾγ. ἵν. 5), ϑβδηλαγαίγη (1 ΟἾγ. ν1}. 8), 
Τανϊὰ (1 ὅληι. χχν. 42) ), Κίος 7088 (2 (δ γσ. 
Χχίν. 3), Δηἀ ΙΔΥ Ο 

Ἡαηηαδ.] 1. ᾿ς} οὐ εῥαν». ἴϊ 5 (86 
5816 ἃ5 ἴε Ρυηίς “πα (Ὁ 40᾽5 5ἰ5ῖεσ) ἂπὰ 
186 “πηπαὰ οὗ Τιὐκὸ ἱϊ, 16, αηαὰ [86 ἰγδά!τἰοηδὶ 
δῖ. Αηηο, ἴα τροῖδοῦ οὗ [6 ΝΊγρῖπ ΜδΙγ. 

Ῥεπίμπαδ.) 1. ἃ Ῥεαγίὶ, ἴμε βᾶπιθ πᾶπὴε ἴῃ 
δ η βοδΌοῃ 45 “Μαγαγεί. 

δαά εὐῥϊάνεπ. Βαϊ Ηδπηδῇ μά πο εὐῥϊάγεη. 
ΤὮο τοαυοσηΐ γοουστοηςο οὔ [815 πιοπίίοη οὔθατ- 
ΤΟΠΠΕ655 1Π ἴμο056 Ῥνοίθη 80 Ψεγε δἤεγνγαγαβ 
ἕλτηοιιβ ἕο {Πεὶγ ῬγόοβθηΥ, ἃ5 ϑαγδῆ, Ἀεδεκδῇ, 
Ἀδοδοὶ, Μαποδὴβ νι, Ηδηηδἢ, ἀπά ΕἸῖζδ- 
Ὀ6Ι., οουρϊοὰ ν ἢ τῃς Ῥγορβειίς ἰδλησυᾶρε οὗἉ 
Ηδηπδ 5 50ηξ ἰῃ (με δηὰ Ἴςδμαρίετγ, Ἰυ1511865 1.3 
ἴῃ δε κίηρ ἃ τλγϑὶῖοϑὶ βθῆϑθ. Βοϑίάδβ ἴῃς ἃρ"- 
Ραγεπῖ ρυγροϑβο οὔ δγκιηνς [6 ΟΠ] άσεῃ 50 Ὀοσῃ 
85 ζαϊϑοὰ 
Ῥγον!άθηςθ, [6 ννοάκηθβα δηὰ σοπιραγαῖνο 
Βαιγοηη655 οὗ [6 ἙΠυτοῖὶ οὗ Οοά, ἴο θ6 ἔο]- 
Ιοννεά αἵ ἴδε ϑεῖ {ἰπ6 ΟΥ̓ Πεῖ βογίουβ {τ αταρΒ. 
δηα ̓τηπλθηθ6 ἰπογθᾶϑα, 18 ΓΟΌΔΟΌΪΥ ἰηϊοηἀοὰ ἴο 
Ὀ6 ἐοσγοϑῃδάοννο, 

8. Ηἱ εἰ γ.1 ΝΊ12. Ἀδιηδίπαϊ τ) ΖοΡ τη, ΟΥὉ 
Ἑλδιηδῇ, υεγϑα 19, Υ Ὠῖσ, ννῈ ἸΘΆΓΏ τόσ ΥἱἹὶ. 17, 
ννᾶ5 ἴηε οἰἵγ οὗ δασλυεὶ Εἰς θοῦ. 

γεαγὶν.} 1λζεγα! γ 2 νι γεατ' 10 γεαγ, Οοτι- 
Ῥᾶγα ΨΟΓΞ658 7 δηά 21, δηὰ υάξ. χχὶ, 19, Πογα 
1Π6 ὙΕΣΥ 5416 Ῥῆγαϑα ἰβ υϑοά 88 βεῖδ, 
ΤὺκΚὸ 11. 41 ὉΓ 84 ΒΣΔΠΔΓ ΡὮΓΔ56. 
ΤΆΔΠΠΟΙ Πανὶ ὰ ϑραΐο οὗ ἃ “ Ὑθδ Ὺ 5δογῆςο ἢ 
ἴον 411 15 ἔτ ιν δὶ Βεῖδ]εμοπι, : ϑᾶπὶ. ΧΧ. ό, 
«πὰ ει. ΧΙΪ, 111-14, ΡοἰΪηῖδ ἴο ἃ ἰου τι] [εδβιϊης 
οὗ ἴῃς τνβοῖς ἔϑτ ΠΥ Ὀεΐογε {πε 1, οτά, ἀἰδογεηῖ 
ἔτοπι ἴ86 ἴγοι στοαί ἔοϑίϊναὶβ δ Ὡς ἢ οα 
δε πλ2165 ψέγε εη͵οϊπεὰ ἴο Ὀὲ ῥγεϑεπί ( εκοὶ 
Χχχίν. 13, ϑευῖ. χυΐ. 16). [{ 15 {|κεὶγ παῖ 
ἀυτίης ἴδε υπϑοί]οὰ {ἰπ|68 οὗ [6 [υάρε5 
([υἀνσ. χχὶ. 25) ἴς δἰεπάδηςο οὗ [5γδ6}1{65 αἵ 
δὲ (ἄγες [οϑῦναϊβ {61} ἰηῖο ἀδϑιδίυάδ οὐ ρτϑαΐ 
ἸΥΤΕΡΌΪΑΓΙΥ, δηά (ἢ5 πε ἔξαβῖ, νυ Εἷς ΠΛΔΥ 
βᾶνε οοἰποίἀοά ὙΠῈ} [86 ξεαϑὲ οἔ Ῥεπίδοοβε οἵ 
ΤδΔθεΓΏΔΟΪΟ5, ΠΛΔῪ δΒανῈ Ὀθθη βυδδιτυϊεά ἴοσ 
1Βεῖ. 

ἐπ δδέϊο δ. Ἐογ τῆς 5ἰζυδίίοη οὗὨἨ 5810, 566 
7υάς. χχὶ, 19, ἀπά ποίεβ. ὍΤδε ἸἈροσπδοῖθ. νγΔ5 
ῬΠοποά τ᾿ ΘΏΠΟΒ Ἵ 7 βδυᾶ (058. χυι. 1), 
δηὰ {Πεγὲ δοςογαϊηρ ! ῦ ᾿ Ὲ ἊΝ τ Ρ ἴο [86 
ἔπιε ἀεβοσδεὰ ἴῃ οἷ. ἷν., ἃ5 δἰϊμὰθαὰ το ῥ5. 
Ἰχχυῖ!. όο ; θγοότῃ. Υἱὶ. τὰ, 14:1 ΧΧΥΪ. 6. ΑΒ5 
Βοννόνοσ Ἢ τνᾶ8 ἃ ποσοῦ]. ἰδῦογηδοῖοθ, 1 18 
Ῥοβϑβϑίθ!ε. ἐθδὲ ψμὴΠ]6 ΘμΠοἢ τναθ ἰΐβ ΒαΡίξυ8] 
δἰδίίοι, 1ξ ΤΆΔῪ ᾶνα, ὈΘ6Π. “ΟΠ ΔΘΙΟΏΔΙΪΥ. τηονθα. - 

ὮΡ ἴοσ βρϑςὶδὶ ρυγροβϑθβ ὉΥ͂ αἰνίηθ. 

᾿ [ετῸ ν. 

. ΣΏΟΠ. 
᾿ «ἤερουαῦ Οοά οὶ Ηο:1.), νίλετε ἴμετε ἰ5 [86 
ΟαΓΒΕΓ Ρεου σιν τπδΐ ἴθε ννογὰ στοά ἰ8 ποί ἰῃ 

866. 
ἴῃ ᾿Κὸ 

ἴο οἴβεγ ρίδοεβ [Ὁ βρεοίδὶ Ρύχροϑεβ, ἃ5 ἐν. 
ἴο ΜΙίΖροὶ ([υἀζ. χὶ, 11, πὰ ποῖθ), δηὰ ἴο 
Βείδεὶ (7]υἀὰξ. χχ. 27, 28). 

δὲ Σογά οὶ Ηο:..1] ὙΠ {6 οὗ εβονδῃ 
ψΒιο, ἢ βοπιῖε νδτγίδίίοηβ, 15 ἑουπά ὑρ- 
νγτὰς οὗἨ 26ο ἔτηθϑ ἰη ἴῃ Ο. Τ., ὁσουγβ ΠΟΓῸ 
ἔογ ἴδε ἔσϑε ἔπιθβ. [{ 5 Ὑε τειπδυ ΚΑ 6 {πδξ 
ἴϊ ἰ ποῖ ἑουπά οπςε ἰη ἴδε Ρεηϊδίευςϊι, [οϑῃιᾶ, 
7υάρε5, Ἀπ, οὔ, ἴᾷε Ὀοοῖκβ οὗ φοϊοτηοη, 
Ἐπεκίεὶ, οΥ Ῥδηϊεὶ, δυῖ 5 υϑεὰά ὑρννατά5 οὗ 
ΒΙΧῚΥ {{π|65 ΌΥ ἰΞαίλἢ, δδουΐ οἰσῃν Ὀπλθ5 ΌῪ 
ἄρατε, ΥΕΓῪ ἔΘαΘΠΕΙΥ ὈΥ Ζεοβατίδῃ δηά 

ΔΙδΟὮ,, δηὰ ᾿ΟΙΏΠΊΟΠΪ ἰῃ {86 οἴδποσ ῥγος 
ΡΒεῖ5, ἰπ ἴμ6 Ῥϑδὶπιβ, ἀπά {πε Ὠἰϑίοσί δὶ θοοῖκβ. 
[τ |5 ἰοιιηά εἰσνυθη. {1π|6ὸ5 ἴῃ [86 ἔννο Ὀοοῖβ οἵ: 
ϑαΐηϊοὶ, ὙΠῸ ἔοστα Πογα υβοὰ, εῤουαῦ οὗ 
Ἡο“1:, ἰΒ ἰμαὶ αἰνναγβ υϑεὰ ὈΥ 5δϊδῃ (Ἔχοθρῖ 
Χ, Ἢ Σογά 9 Ηο:1), ἀπά [ᾺΓ πιοβὶ ἔγεα με η ΠΥ 
ἐι δδ δΔηὰ (86 οἴδποσ νσοῦβ ΠΟ 6π|- 
ΡίοΟΥ ἴΐ, ἀπά ενεσγνμεγε ἰῃ (ΠῈ Ὀοοκβ οὗ 
ϑαπῖιοῖ, εἐχοερῖ 2 ϑᾶπ|. ν. το, γΒεγε ἴξ 15 εδο- 
΄όοϑ Οοά 9.7 Ηονΐ:, ἃ5 ἴὰ τ Κ. χίχ. 1ο, 14). 

14, ἄς. [τ ΧΧ.ἅ Ὠοννονοσ, ἴῃ 
ΒΟΥΟΥᾺΙ Ῥᾶβϑαροθ ἰῇ Θ41)., Ἑοδε, ΟΥ Θεὸς, ἰ5 
ἰηϑοεγίεα δείοσε ϑαῦδοίῃβ. ΤΒὲ ᾿μοπιδίοδίίο ἢ 
“ (οά φ Ηοεί.," νπίδουϊ βέΒονδῃ, 15 1655 οοπλ- 

866 5. Ιχχχ. 7, 14 (ἰῃ νεσβε8 4 πὰ 19, 

ςοηβίγυςοη ψ]ἢ, δυΐ ἰη ἀρροβίξίοη ἴο, Ηον ἐς," 
ἃ5 ἰΐ 15 4150 ἰῃ 5. Ἰἰχ. ς, Ιχχχῖν. 8. ΤῈ πηϑᾶη- 
ἴῃς οὗ [6 ννογὰ δου, ἰ5 ἀουδΉ1655 [6 βδτὴθ 
ἃ5 ἴμαϊ οὗ αν» ἴῃ δῃ, ἷν. 15, δηὰ ἱποϊυ 65 
41} (86 πιγτιδά5 οὐ ΠΟΙΥ δηρεὶβ ψνΠο Ρεορὶε [86 
οεἰεβείαὶ Βρθεγεβ, ἃ5 ἴῃ ᾿ Κ. χχίϊ. το, ἴε Ηοβξ. 
οὗ Ηράᾶνθῃ ψεσα 86 ΟΥ̓ Μιὶοδλίδῃ ϑἰδησΐηρ. 
τουπᾶ [86 [ἴγοηθ οὗ Οοά. ὅ0 ἴῃ 5. οἷ]. 21, 
ΟΧ ΝΠ. 2, με Ηοϑβίβ οἵ Οοά ἃγε Ηἴβ δηρεῖϑβ. . 
Οοιηρασο ει, χχχ, 2. ΒΥ ἃ 5] σῃϊ πχεῖο- ̓  
ὨΥΠΊΥ͂, ΟΥ̓ ΤΩΔΥ δε ἰη ἃ 51.5.80] ἀϊβεγεπὶ ϑεηϑε,. 
ἐδε Ηοτὲ 9.0), Ἠεαυεη ἀεδίρπαῖεβ [86 ΒΕΔΥΕΠΙΥ͂ ' 
ΒρἤετεῈ5. {πεπιϑεῖνεβ, Οεη. 11. 1, ευΐ. ἷἵν. 
19, ΧΙ. 2, [5. χχχίν 4, ἄς. [ἴ 15 ργοῦδΌγ 
ἢ τείογεησε ἴο (πε ἰάἀοϊαίτοιι5 ννοσβῆ!ρ οὗ 
[ὃς Ηοκῖ οὗ Ηρδνεῃ [μδί [ἢ {{Π|6 ἐφε Ζογά οὗ 
Ηο»ΐς νιὰϑ εἴνεῃ ἴο {πε (τὰς Οοά, 85 ἀβϑεττίηρ 
Ηἰϑ5 υπίνοῦβϑὶ ΒυργεπιᾶοΥ. (5ε6 Νεβοηι. ἰΧ, 6.) 
ἴπ τε Ν. Τὶ τὰς Ῥῆγαθε ΟΠΙΥ οσσυγβ οηςα, 
.([π|.ν. 4, ἴδε Πμοτὰ οὗ δϑαῦδοιβ. [}η Ἀοπι. ἰχ. 
29, ἰἴξ 15. ἃ αυοίδιίοη ἔτοτι [β8δἴδῃ. Κύριος - 
Σαβαώθ οΥ Κύριος δυναμέων, ΟΥ παντοκ ἀτῶρ΄. 
ἅτε ἴ8Πε ἰΓδῃϑίδίοηβ οὗ [με ρῆγαϑθε ἴῃ ἴπε υχΧ, 
“ οπιίηυβ ἐχογοϊζυυπι," ἴῃ [86 νυϊξαίε, 

“πᾶ ἐδε ἰαυο “054 45..2 1ἴ 5δουϊά δ6 “διὰ 
ἜΒΟΣΤΟ {80 ἦχο 8018 οὗ ἘΠῚ, ἙοΡ δὶ διηὰ 
ῬΒΐπΘμ δα 610 ὑσὶθαί ἴο [89 Ἰοτὰ," 1.6. 
Ρεποστηθὰ [6 ἔπηςσίίοπο οὗ ργίεϑίβ, ἰῃ ἴῃς οἷά . 



ΙΪ, ΒΑΜΌΕΙ 1 

Θῃ119ῃ. Απά τς ο 8οη8 οὗ ΕἸΣ, 
ΗορἈπὶ δπά Ῥῃϊπεῆδϑ, {πε ργιεϑῖβ οὗ 
τῆς ΙΟΒΡ, τυέγε τῆοτγα. 

4 “ Απά ψῆεη τῆς τἰπιε νγα8 τῆδί 
ΕἸΚαπδὴ οβξεγεά, με ρᾶνε ἴο Ρεπίπηδὴ 

250 ἷν. 4---1.0. 

7 Απά ὅς Βε ἀϊά 80 γϑᾶγ δῪ γϑᾶγ, ἰωῶτ, ἴε 
ΕΓ Ώδη 5Π6 ψεπῖ ὑρ ἴο τῆς ἤοιιδα οὗ ἀπέ κάς, 
τῆς ΙΟκΡ, 80 8ῃ6 ρῥτονοκθὰ δε; "ται 
τμεγείογε 5ῃς νγερῖ, ἀπά ἀϊά ποὶ δῖ. ,ονε ἀἐσ 

8 ἼΠοη 8414 ΕἸΚαπδἢ ποῖ Ὠυξυαηπὰ “ “ἢ 
ἢ]5 νυν. ἀηά ἴο 411] ἤδσ 80π8 δηά ἢεῦ 
ἀδυρῆτεγβ, ρου οηϑΒ : 

ς Βυῖ υπῖο Ηδηπδῇ ἢς ρᾶνα 'ἃ 
ΟΓΏΥ ρογίίοπ ; ἔογ ἢθ ἰονεά δη- 
πΔὴ : δυῖ τῆς ΠΟΚΡῸ Πδά 5ῆυϊς ὕρΡ Πεῖ 
σνοηλὉ. 

6 Απά Βοῦ δάνθιβδσυ δ'5ο ἵρτο- 
νοκβοά ἢεσ 8οζα, ἔοσ ἴο πιᾶΐκε ἢδγ ἔτεϊ, 
θεσδυβε τῆς ΓΟΚῸ Πδά βῆυϊς ὃὕρ δεῖ 
γνοπῦ. 

ἃσε οὗ ΕἸ (σεσβα 22), γο ὨΙπη56} 15 γορτθ- 
ϑεηϊοά ἴῃ γεῦθα 9, 85 5:{{᾿Ἰὴῦ ΟἿ ἃ 5εδΐ ἰη ἴδ6 
(οπῖρὶθ. Ὅδο ἱπβογίίοη οὗ Ε}}᾿5 παπὶὸ ΌΥ ἴδ6 
1,ΧΧ. (ΕἸ δηὰ δῖς ἴνο ϑοηβ, Η. δπὰ Ρ..) 
ννῃῖ ἢ ὙΒΘηΪ 5 ἄρργονοβ, 15 ἰβογείογο χαυΐϊΐθ 
ὈΠΗΘΟΘΒΘΑΣΥ, δπὰ ἱπάθοὰ ἀοδίγοΥβ ἴΠ6 βόηθα 
ΤΒς ᾿πέογηηδίίοη ἤθσγο βίνθη Ἴοοποογηίης ἴδ 6 
80η5 οὗ ΕἸΣ 15 ἔο]οννοὰ ὉΡ δἷ ἰΪ. 12, 5644. 

,. 4. ἕάθωι ΝΊΖ. οὔ [86 βϑδογῆςθ, ((ογρατο 
Ἶχ. 21. 

δ. “4 «υον!ἢν ῥονοη. 1{,ὈΠΟΓΑῚΥ οπό ῥογίοπ 
ὃν ἰαυο ἥπεες, 1.6. ον ἃ ἀουδ]ε ροτγἕοη, 
ΝδίυΓΑ Υ 586 του] Βανε δά ἃ 5ἰηρὶε ρογτίοη, 
Ὀυῖϊ Ὀόοδυϑε οὗ δἰβ ἰονθ (ο ΒΟΥ 6 ρᾶγνθ δοὺ ἃ 
ἀουθ]ο ροσγζίοη, δπουζῇ ἔοσ ἴννο ρθορῖθ, ἰιϑὶ 
8ἃ8 Ϊοϑθρ βάν ἢ 18 Ὀγοίδοσ Βοηϊατηϊη ἃ ΠΊ685 
ἢνο {{π|65 85 ἰάγρε 85 (ῃδί οὗ ἢϊ5 ὑγοίῃεσβ (θη. 
ΧΙΙΙ. 34), Δηὰ 45 ϑαπλμοὶ γοβοσνοὰ [Π6 5Βου ον 
ἴον 540] (1 ϑ8π|ὶ. ἴχ. 22.-24). ΤῊΐ5 ἰβ βουῃδρβ 
186. Ὀεϑῖ Ἔχρ᾽δηδίοη, θυϊ [ἢ ΟΧΡγεβϑίοη 15 ΥΟΣΥ 
οὔδϑεουγο, δηὰ οσοιγα πονποῖο οἰϑ6, ὙΤ8Ὸὸ 
δυτίδς δηὰ Ασαδὶς ἰδκὸ ἴξ 580θ.. Ἴδα ϑερῖ. 
οὐ 5 1 δορεῖποσ. ὙΠΟ Νυϊραίο ἰγδηϑἰδίοϑ ἴἷ 
“ 8λἀ," Δρρ]οὰ ἴο ΕἸΚΑΠΔΉ, 85 [ἢ ἴΠ6 ννογὰ 5, 
(866 νϑῦβα 8) ργθσθράθα ἴἴ, 25 ἰη ΝΘΆ, 11, 2, 3, 
“ 544 οὗἉ ἔδοε οἵ σουπίοηδηςο." 

ἐδὲ Σογά βαά “ὔμμ δεν «υο»ιό.} 866 ΨΕΥ56 
6, ἀπά σοτηρατο ἴδ ορροβίϊε ρῆγαβο (Ὁ δη. χχίχ. 
11, ΧΧΧ. 22). ὍὅΤΠ6 ΘΧρΥθβϑίοη ἴῃ Οδη. χνὶ. 2, 
ΧΧ. 18, 5 αἰ εγοηΐῖ, (μουρἢ [86 5θηῆβϑθ 15 [86 
ΒΔΠΊ6, ΕῸΓ [6 ξΈπογαὶ {συμ οομηρᾶσε ΡΒ. 
οχχνὶϊ. 2. 

6. Ηεν αἀυεγσαν, ᾽ς. 1.6. ἸὸΣ τῖναὶ. ΤΟ 
νυογὰ ὈοΙοηρβ ἴο [86 Ἰλῖοσ Ηθῦγσγεν. 

η. “{πά α: δὲ ἀϊά σ“ο, δ'..7 [ἴ 5ῃου]ά γταῖδοῦ 
ὃς “Απὰ δ0ὸ 880 ἀἱὰ Υγθδσ Ὁ. Υϑοδῖ, 88 
οὔθ 88 880 θη ὋὉᾧΡ ἴο [80 Ἡοπεθρ οὗ 
[80 ΤοΙὰ, δο 880 Ῥτονοϊκθὰ 8017," ΤΠοιρἢ 
Π6 νοῦ ἰ8 πηᾶβου !ηθ, Ῥοηϊπηδἢ ταδὶ Ὀ6 [ἢ 6 
βιιδ]εσῖ, θθοδιι56 Ὁ. φϑὴεπ α, 58 τυὐεπὶ μῤ ἴο]" 
Ιονϑ. ΤῈ Νυϊραῖο 45 ἐῤεγ νυθηΐ ὑρΡ. 

ἴο πεῖ, ΗΠδηηδῇ, ΨΥ ψεερεβὲ τπου ὶ 
ΔΠΔ ΨἘΥ Θαΐεϑε ἴποὰ ποῖ ἡ δηὰ ψΨῈΥῪ 
18 τὴν ἢθαγῖ ργενθά ἢ ἀπι ποῖ 1 Ὀεῖζῖεῦ 
ἴο (ἢ66 τῃδη ἴδῃ βοηϑὲ 

9 ἢ 8ὃο Ηδηπδὴ τοϑὲ ὑρ δίζεγ {ΠῈγ 
μιδά δαΐθβῃ ἴῃ ϑῃ]οῦ, δηά δἤεσ ἴμεν 
μδά ἄγυηκ. Νον ΕἸΐ τὴε ρῥγίεϑὲ δῖ 
ὩΡΟΙ ἃ 86λξ ὈΥ ἃ ροϑῖ οὗ ἴδε τεπιρὶς 
οἵ τῆς [ΟἈ Ὁ. 

“4 κοὶ εα2.1 ΝΊΖ. οὗ ΒΕΓ Ρογοη. 

8. Τρεη «αἱά Εἰδαπαῤ, ὦ ..1ὺ ὙΤΒΟ δερί. ἴη 
(}15 νεῦβο δηὰ ἴῃ [86 ρσγεοθάϊηρ ἰ5 2 βαγδρῆγαβθ 
ταῖμου [8δὴ ἃ [Σδη 5] Δίου. 

9. “ΠΠ δεν ῥδαά εαίεη, ᾽..1 ϑο (δε ΕΧΧ., 
νο δάά, “μά «ἱοοά ὀεζογε δὲ 1ογά, Βυῖ ἴῃς 
Ηεῦγχενν μᾶ9 “"δύξοσ 88ο δδὰ οδίοι ἰδ 
ΒΆΪΙΟΒ, δὰ δίζοσ δο δὰ ἀγυπῖ," 
νὩ ἢ 18 ΟὈΥΟΌΞΙΥ τρῆῖϊ. Τῆς χοδαϊπηρ οὗ 
(ὃς ΧΧ.. ἄγοϑο ἔτοπι ἃ ἕδποϊθὰ ἱῃσοπϑβι ΘΠΟΥ͂ 
Ὀεΐνοοη [15 γοῦβο, δηὰ ννηδῖ ἰ5 βαϊὰ 'ἴῃ ὑυοῦϑοβ 
" δῃηὰ 8, [δἰ Ηδηηδὴ ἀϊὰ ποῖ οαῖ. Βυῖ ἴδ 
56 η56 5 Οἶδα ὁπουρῇ. Ηδηηδὴ ἴῃ [6 δι οΥ- 
Ὧ685 Οὗ ΒΕΙ 5ρίσῖς οουἹὰ ποῖ ΘΠ]ΟΥ Βοσ ἔοδϑί, 
δηὰ 50, ἴθ εδϊίηρς δηὰ γι πκίης ἃ {{||6, 586 
ΔΙΌΒ86 δηὰ νγεπὲ ἴο ἴῃ [ΕΠ Ρ]6, ἰοανὶπς ΒΟῸΣ ἢυ.5- 
Ὀαηά δηὰ Ῥεηϊπηδῃ δηά μοῦ σι άγοη δῖ τΔ0]6, 
ΠΟΙ 586 51}}} ἰοιπά ἴπδπὶ Οἡ ΠΟΙ τοϊισῃ, 
ΕΙ͂ΒΟ 18. 

μροη ὦ “ταὶ, ὦ. ἘΔΊΒΟΣ “ὌΡΟΣ δὲδ 
ἘΆΤΟΣο," (6 ΡοπΕοδὶ οἢδὶγ οἵ 5βἰδῖθ, 85 ἰῃ 
ἷν. 11. ΤὨΪ5 86δί ννᾶβ ῥγοῦδθὶ δεῖ δ 186 
ξαῖο Ἰεδάϊης ἱπίο [86 ἴπῆοσ οοιυγί οὗ [6 λθοῦ- 
ὯΔ0]6, 85 6 βπά [πε ροβῖβ οἵ [15 ψαῖο πηθῆ- 
τἰοηοὰ ΕΖοΚ, χ]ὶν. 19, δηὰ Ἂεοβοσίθοὰ ἃ5 (ἢ6 
Ρίδος τνοσα ἴῃ6 Ῥϑορὶθ νγεσα ἴο ννογβῃ!ρ οἡ 
ἔεϑιϊναὶ ἀδγ5 (χὶνὶ. 3). δοαῖθὰ δογο, [86 ἰῇ 
Ῥτιεϑδὶ ὑνου]Ἱὰ 8ες 4}} ΠΟ σδπὶθ ὉΡ ἴο ὑνογβῆ!ρ, 
δηά δογὸ ἢς ψου]ὰ οχροςοῖΐ ἴο γϑοοῖνο ἴῃς ἢγϑὶ 
πενν5 οὗ ἴῃς τοΐυγῃ οὗ ἴδε ἀγὶ ἔγοηι ἴ 6 σδιρ. 
Ἄ ΈΒοη ΕἸἸ {ε]} οἵ Ηἷἰ5 [ἄστοηθ οἡ ποαγίηρ [Παῖ 
(86 ἂτκ νγὯ5 ἴἌΚθη, ἢ6 ζ6]} ὁγ ἐδε «ἰάε ὁ ἐδὲ 
δαΐε, 1.6. [6 γαῖο οὗ (}6 οουτί (ἰν. 18). 

ἐδε ἐεριρίο ΓΚ δὲ Σογά.}] ὙὌὙδὸ ννογὰ δορηρίε 
5 Δρρ!οα ἴο ἴῃς ἰΔθογηδοὶθ ΟἸΪΥ ΠΟΤῈ δηὰ αἵ 
"1.3, Δηὰ 58. ν. 7, ΘΓ 866 ηοῖθ. [ἴῃ 2 541). 
ΧχΙ!. 7, 8. χυΐ, 6, ἱξ γδίπον ἀθϑιηδίθβ ἤδανθη, 
Οοὐδβίεμρία οἡ ῃΐρῃ, ὍΤΒα υ86 οὗ 115 γογά 
ΠΟΙ ἰβ [πουρμῖ ΌΥ 5οηθ δὴ ἱπαϊςδίϊοηπ οὗ ἴῃ 6 
ἰαῖς ἀδίε οὗ [86 σοπηροδίτίοη οὗ [818 ρά55αρξθ. 

10. 1. δῥἐίεγηρας οΥ “σοι 11ΟΥΑΙΠῪ δέ! ον ὁ 
σομΪ, [Ιῃ χχὶὶ, 2, ἴῃ6 ϑᾶπι6 ρἢγᾶϑε ἰ5 γοηἀογοὰ 

ἐ Ἠοεῦ. 
Ἂ ὃ δέσφν ὁ 

ΙΟ Απά 86 εὐας Τίηῃ διζζογῃθο5 οὗὨ “κι. “ 



4 ἨἩςοῦ. 
2.οα ο΄ 
ἍἭΕΕΒ. 

γ. 11--20. 

βοιιὶ, ἀπ4 ργαγεά υπῖο {πε [ΟΚΡ, ἀπά 
γγερῖ β8ο1α. 

Ι: Απά 886 νονγεά 4 νονν δηά 
8414, Ο [ΚΡ οὗ Βοβῖ8, ἰξ τῇου ψἱῖ 
Ἰπάεοά ἰοοκ οη {6 αϑῇιςτίοη οὗ τῃϊης 
Παπάπηδί . Δη ἃ Γοθια δ Γ πλ6, ΔΠ4 ποῖ 
ἔογρει της Παπάπηδιά, δυῖ νν]ς ρῖνα 
ἀπῖο τἢϊπε πδηάπιδίά ἴᾳ τδη οἢ]]4, 
{π6η 1 ψ}}}} γίνε ᾿ϊπὶ ὑπο τῆ ΓῸΚΡ 

“Νακι. δ. 8}}] τὴ6 ἀδγβ8 οὗ 18 [1ξδ, ἀπά δίμεγε 
Ἶωας. 13. 5Π4]} ΠΟ ΓΆΖΟΓ σοπΊα Ὀροη ἢ8 Πεδά. 

Υ̓ Ἡ-ςὉ. 
ζει 

ΤΉ Ὁ. 
καντέ 47 
“}έγεζ. 

12 Απά- ἴξ σδηα ἴο ρῥΆ88, 848 83Π6 
μ᾿ ςοπείηυεα ργαγίηρ θεΐοτε ἴῃς ΠΟΚῸ, 

τὶ ΕἸ πιδγκεά ἢοσ πιουτῃ. 
12 Νον Ηδηπδῇ, 8Π6 βρᾶΐκε 'π ΠαΓ 

Βελγῖ ; ΟἿΪΥ Ποῖ ᾿ρ8 πιονβά, θυῖ ΠοΓ 
γοῖςθ ννὰ8 ποῖ ἢελιά : τπογείοσς ΕἸ; 
τπουρῆς 56 Πδά Ὀεοη ἀγιηκοη. 

14 Απά ΕἸ 5αἱά υπῖο ἢεῖ, Ηον 
Ιοηρ ψνὴ]ς τῆοι δα ἀτιηίςθη ἡ ρυζϊ ἀννᾺῪ 
ΤΥ ψ πα ἔτοηλ ἴῃ 66. 

Ις Απά Ηδππηδὴ δηϑινεγεα δηά 8416, 
Νο, πὰῦ ἰογά, 1 χγηι ἃ οπιδῃ ἴοΐ ἃ 
ΒοΟΙΓΟΥΠΙΪ 8ρῖπο: 1 πᾶνε ἀγαηκ πεὶ- 

αἰϊτεοπίεηίεά ; ἴῃ Τυάς. χυ]]. 2 ς, σπρτ) ,ε]ϊοαυ; 
ἴῃ 2 8841), χϑὶὶ. 8, εδαγεά ἐπ {δεῖν »μα. 

11. 4π4 :-)εὲ τοτυεά α σὙοαυ, 45... Μψονβ 
ΔΤΘ οδαγδοίοσγίϑοὶς οἵ (815 Ῥαυίου δῦ ἂρ οὗ 
[πε Τυάρχοθ. ϑαπίϑοῃ δηά ϑδπι6] ἃγὲ ἴδ6 
ΟἿΪΥ ἴννο Ναζαγιίοβ οὗ οι μὰ δᾶνθ ΔῃΥ͂ 
δεοοςουηῖ ; [6 οδῖῃῃ ἰῃ [86 Βεηϊδηϊε νγὰγ 
(]υἀνς. χχί. 5), ορμ δῆ νὸν (]υἀ. χίὶ. 
320), ΗδΔΏΠΔΗ ΒΒ τοῖν, δηὰ 541}}}5 σαϑῆ οδῖῃ 
(τι ϑδπη. χὶν. 24) 4]}] Ὀθϊοηρ ἴο (85 ρογίοά. 
Δοοῦ 5 γον (ΟΠ. ΧΧΥΪ. 20-22) 566Π15 ἴο 
γα Ὀδοη {86 τηοῦο] οὗ Ηδηηδ}}}5 δηὰ Ϊερἢ- 

12} 85. Εοσγ [6 ἰᾶνν οὗ νονν8 ἰῃ ἴ86 οὔϑὲ οὗ 
ΤΑΔΙΤΙοα νοχεη, 566 Νυπ. χχχ. 6-1ό. 

1ονά φ ον. 866 νεῦϑα 1, ηοῖθ, ΤΠ δορί, 
ΠΟΤῈ δῶρ ὕὉΡ ἴδε {{|65 οὗ Οοά, “ Δἀοῃδὶ, 
Κγτίο, Εἰοῖς ϑδθδοίῃ. 

ἰοοξ ομ δὲ αὔὔιίοίίον οΥΚΓἹ ἐδίπο δαπάριαϊά.} 
ΤΠε δορί. δᾶνε ἐπιβλέψῃς ἐπὶ τὴν ταπείνωσιν 
τῆς δούλης σου, ΜἘΠὶσοὮ ἃγὸ [Π6 ἰάοπίςδὶ νψογά 5 
οἵ [6 Μαρπβεαί. Ηε δα! γεραγάεά ἐδε ἰοαυ 
“:ἰα͵ς φ Η δαπάνιαίάεπ (Ἰ,υκὲ ὶ. 48). 

απαᾶ γερερριδοῦ »9.} ἴῃ [86 βδδτηθ 56 ῆ86 89 
ΨΕΙ͂Β6 19, Δηὰ Οεη. χχχ, 22. (8εε δ'σο Οδη. 
ΜΠ. ΧΙΧ, 29.) 

ἐδέετο “ῥα] πο γαφξον, (9.1 Νυπι. Υἱ. 1-5. 
ΤΉΙ5 νν8 οὔθ οὐ ἴῃ6 δϑϑοηίδὶ ραγίβ οὗ [86 
ΝλζΖζασιο᾽ 5 τοῖν: Ὀδίποηςο ἤοπὶ ννὶπο δηὰ 
δίγοης ἀπιηκ ννὰ5 ἴῃς οἴδεσ. Βοῖϊῃθ᾽ ἅγὸ τηθη- 

Ι. ΒΑΜΌΕΙ, 1. 

τΠ6γ νγίπε ποῦ βίγοηρ ἀπηκ, δυὰς ἢᾶνα 
Ρουγαά οὐ ΠΥ 800] δείογε πε [ΟΚ Ὁ. 

16 ουπε ποῖ τπΐπε παηάπιδίά ἔοσ 
ἃ ἀδιρῆζεγ οὗ Βε] 4] : ἔογ ουῖ οὗ τῆς 
Δρυπάδπος οὗ πλγ 'σοπιρίαίπε Δπη4 ρτίεξ ἐδ ως 
ἢανε 1 βροόκδη διτῃεγῖο. 

17 ἼΠαη ΕἸῚ δηϑυγεγοὰ δηὰ ϑΑϊά, 
(ο ἰῃ ρεᾶςε : δηά τῆς (ὐοὰ οὗ [ϑ5γδεὶ 
δτδηῖ ἐἦδεε τῊΥ ρει ποη τῇδ τπου Παϑὶ 
ΔβΚεὰ οὗ ἢίπι. 

18 Απά 8ῆς 584]4, [,εἰ τῆϊμα Πδπά- 
τηλἃ ἢπά ργᾶςε ἴῃ τὴγ εἰρῃς. ὅο τῆς 
ννοπίδῃ ψγεπῖ ΠΟΥ νΨΑΥ. πα ἀϊά εαῖ, 
Δπὰ ἢεῖ σοιμπίδηδησε ννᾶ8 ΠΟ ΠΊΟΓΕ 
“σα. 

Ιο Τ Απα {ποὺ τοβ6 ὺρ ἰπ [δε 
ΤΟΓΠΙΠΡ; ΘΑΓγ. Δηα νου ρρεά θεΐοσα 
τῆς ΠΟΚΡ, δηά τεϊτυγηθά, ληά οληλα ἴο 
τΠεὶγ ἤουβε ἴο Βλπιδὴ : δηά ΕἸΚδηδὴ 
Κηενν Ηδηπδὴ ἢ18 ψὶξδ; «δηὰ τἢς 
ΓΟῸΚῸ τειπεπιθεγεά ἢ, 

20 Ν Πεγείογε ᾿ξ σδπις ἴο ρᾶ88. ἤθη 
ΤΟ εἰπλα ννδ8 σοπιὸ δῦοιϊ δῖον Ηλη- ᾿ εν. 

: φρυοέκ 

πὴ παά σοηςεῖνοά, ταὶ 8η6 δᾶγε ἃ οἼάαγ 

οηδα ἱπ ἴῃς οᾶϑ6 οὗ ϑαπίϑοη ([υἀς. χΙϊϊ, 4, 
5, 7). Βιυῖ δ χνί. 17, δα πίϑοη ΟὨΪΥ πιο οἢ5 
{Π6 δῦϑοπορ οὗ [86 σὰζου, 845 ἤοσθ. Τῆς ϑερί. 
ἰηϑοσῖ ποο, ἢ «ῥαΐ ἀγίμε πεὶ δεν «υἱδό ΠΟΙ͂ 
σίγοηνρ ἀγίπα, Ὀυϊ ἴἴ 15 πη ΟΘ55ΔΆΤΎ. 

18. δραΐξε ἐπ δὲν δεαγὶ ἢ Ἀδῖδὸσ "βραῖο ἴο 
ΟΣ ΒΟΑΣΙ," ΟΥ, “ἴο ΒΟΣΒΟΙ 7," 825 αἷϑὸ Οδῃ. 
χχίν. 45. 

16. 1 δατυε ἀγιριδ μείλδεν «υἱπό, 5.7 8586 
ἀοοβ ποῖ πιθδη δαὶ 5886 μδβδὰ ἀσγυπκ ποϊίην, 
ἴογ ψγὸ ᾶτο τοϊά ἰῇ τόσϑὸ ἡ (παῖ “δο δδά 
ἀγυηκ." Βυΐ 5η)6 πιοδῃβ (δῖ υυνὶπο νγὰβ ποῖ 
(Π6 οἂυϑ6 οὗ ΕΓ Ρῥγοϑεηΐ ἀϊθοοιηροβυσε, ὃυϊ 
ετὶοῦ οὗ μοασί. 

18. 80 ἐδε «υο»ιαη «ὐερι! δὲν «υαγ, απα ἀϊά εαΐ, 
ὦ. Α δοδιῖδι! ἐχαπιρὶς οὗ [ἢς ςοπηροβίηζ 
ἰπῆυσοηςο οὗ ργάγοσ. Ηδηπαὶ μδὰ ολϑὲ ΠΟΥ 
δυγάση ὕροη ἴπ6 1 ογά, δηὰ 50 ΠῚ οὐνῇ βριγἴϊ 
ννᾶϑ τοϊονοὰ οὗ 118 Ἰοδά. δὅ286 ποὺνν τεϊυγποά 
ἴο {86 απ Ϊγ ζεαϑῖ, δηὰ αἵς ΠΟΥ ρογίίοη δ 
ἃ σΒΘΟΓ Ὁ μεαγῖ. (Αςῖβ 11. 46, 4.) 

δον εομρέεπαποξ αὐ. 20 »πογὸ “44.] 1. 1ΓΟΓΑΙῪ 
«υᾶ: (τυενε) 10 δὲ πὸ γιογε. Ὅὕ8ὲὸ ψογά “αὐ 15 
ποῖ ἴῃ [6 Ηεοῦγον ἴοχῖ, ὅ66 ποῖθ Β. 

10. Κα»ιαδ.} 1.2. ἈἘἈδιιδίῃδίπ)- ΖΟΡὨἰπὶ, 
ΨΟΙΒΘΊΙ. 

40. ῥενεζογε)] ἘἈδῖμον “ Αηὰ," 

«υδέη ἐδὲ {ὑριθ αυα:ς εο»ιὸ αόομί.} 1ς,{πέγΆ γ, 
αἱ ἐδε γευοίμεϊοη ο ἐῥε 4475. [{ 5 ἃ ννογά υδεὰ 
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Τὶ 
“«Α:ἐεα 
Οοά. 

ἰῳ βοῃ, δηὰ οδι]εὰ 8 ἠᾶπιθ ' ϑαπημεὶ, 
ταγίηρ, Βεσδυβε 1 πᾶνα δϑκεὰ ἢϊπὶ οὗ 
τῆς ΠΟΚῸ. 

21 Απά τὲ πιδη ΕἸΚαηπδῇ, δηά 1] 
ἢ8 Βοιιβε, ψγεπῖ ὑρ ἴο οἴξεσ υπῖο τῆς 
ΓΟᾺΡ ἴῃς γϑδην ϑ8δογῆςε, δληά ἢ 8 
γοῦν. 

22 Βυς Ηλδηπδὴ ννεπῖ ποῖ ὑρ; ἴογ 
86 8414 υηἴο πεῖ Ὠυϑθδηα, 7. τυ ποῖ 
2090 εὖ τη} τῆς ΤΠ] Ὀ6 νγεδηδά, ἀπά 
ἐλέη 1 νν}}} Ὀππρ ᾿ἰπὶ, τπδὲ ἢδ ΠΊΔΥ 
ἌΡΡΘΑΓ Ὀείοτε ἴῆς ΓΙ͂ΟΚΡ, ἀπά τῃεγα 
Αὐτάε ἔογ ὄνεγ. 

23 Απὰ ΕἸΚαπδῆ Παγ Πυβθδηὰ 5414 
ππῖο πεῖ, ἢο ννῆδὲ β8εεηεῖῃ τἢε6 
δορά ; τΑΓΓῪ ὑη6}} τῆου ἤᾶνα ννοδηθα 
ἢϊπὰ ; ΟὨΪΥ τε ΙΚΟΒΚῸ εβιΔ 0 153} ἢ 18 
νοτά, ὅο ἴὴῆ6 ψοπιδη αδοάε, δηά 

ἴο ἀοποίε ἴδε ὀχρίγδίοη οὗ ἃ ρεγοά, βοσὸ (6 
Ῥεγιοά οὗ ρεβίδίοη. [|η Εχοά. χχχίν. 22, πὰ 
2 ΟΒγοῃ. χχίν. 23, [ἴ 15 οουρ᾽εὰ νυν γεαν, 
δηὰ ἰ5 τεπάογεά “(δὲ γοαῦβ οπᾶ." ὍῇἊε 
ΟἿΪΥ ΟἴΠΟΙ ραβϑᾶγε 15 8. χίχ, 6, ψνβοσε ἴΐ 
ἀδηοῖεϑ. 186 σοτιρϊεϊίίοη οὗἉ [ἢ6 58 εἰσοιῖ 
ἴῃ ἴη6 ἢοδνυθῃβ, 

ϑα»μεὶ.} 1.2. ῥεαγά Κὴ Οοά, Ὀδοδυϑς ρίνθη ἴῃ 
ΔΏΘΨΟΥΙ ἴο ᾿ΓΔΥΟΙ, 86 πδπηο8 “εῤ,παοὶ δηὰ 
Εἰ άνια Ἀᾶνα ἴμ6 βᾶτὴθ δ ὙἹΠΟΪΟΡΎΥ. 

41. ΤΡὲ γεαγὶν “αογύβεε.1 866 ἅθουθ γοσβο 3, 
δηά ποῖο. 

απ δὶ: σοαυ.1] ὌἼὨο ϑορί. τεδὰ σοόοφυν, νΒΙ ἢ 
Ὶ5 ΓΑΙΠΟΙ ΤΟΓΟ πδίυγα! (ευϊ, χὶϊ. 17), 1η]655 
Ὑ6 βίρροβο [παῖ ΕἸΚδηδὴὴ πδὰ τρδάθ ἃ νονν 
ἴο ΟΥ̓͂ΘΥ Θοπ)6 5ρεςῖδὶ οἴεσίηρ ᾿ἴπ 56 ἩἨδπηδὴ 
δου μᾶνὸ ἃ ϑοῆ. ϑδυςἢ δὴ οβδγης νοιυἹὰ 
οοπῖα ὑηάογ 1μονϊξ, Υἱἱ, 16, 

ΔΩ. ὕει} δε εὐϊ]ά δὲ «υεαπεά. Ἡρῦτεν 
Τ ΟΐΠΟΓΒ, 45 οἰβαννθογα ἴῃ [86 Εδϑί, υ504}}} 
δι κὶοὰ {πεῖ σὨΠ]άγοη {1 τ[Π6 ἂρὲ οὗ ἵνο 
γοᾶασβ ὁοπιρὶοῖθ, ϑουηθε πιο [1] [ἢ6 ἂρ οὗ 
ἴμγες (2 Μᾶδςς. νυἱῖ. 27). ὅ8εὲ ποῖε οἡ Οϑῆῃ, 
Χχὶ. 8. Τα Ῥεσϑίδπθ δ0ςκ]Ὲ θΟΥ5 ἴννο γεδγβ 
δηά ἴννο πιοπίῃβ, δῃὰ κιγ]5 ἔννο γεᾶσβ. (Μοσίοσ 
υοϊεὰ Ὀγ Κα|15.}.) 

ἐδέγε αδίιάς γ᾽ ευεγ. Οτρασο 5, χχιϊ, 
6. Το “Ὁ ευὲν Ὦοτε (ρ"οἱα») ἰ5 Θαυϊναϊοηξ 
ἴο “ἐεείοης (ογεκ-γαρηῖρι) ἴῃ ἴὩ6 54], 
δΔηἀ ἴο αἱ ἐδε ἀαγ7. 977 δὶ» {7 ἴῃ νεῖδῈ σἱ. 

28. Τδὲ Ζογά τεἰαδίαῥ δὲ αυογ4} Νο 
ᾳυογά, ἐλ ἐδιμσε οὗ Οοὰ μιᾶ5 Ὀδδῆ ΘΧργθββὶΥ 
ταοηςοησα ἴο ννΒ]ςἢ [ἢ}15 σδῃ τεῖεσ (45 2 ϑᾶτ. 
ΥἹΪ. 25 ΓΟΙΕΓΒ ἴο ΨΟΓΒ68 11-15}, θυΐϊ ῬΟΒΒΙΡΙΥ ἃ 
ΤΟΓΟ ἀἰδίίηςί Ῥγοπλϊθ6 γᾶ σοηνογοα ἴο ΒΟΥ 
ΌΥ ἴδε πιουῖ οὗ ΕἸΪ τδῖ ΠΟΥ σἈΠ]Πὰ 5ῃου]ὰ 6 
ἃ Ναζδζιίε, δῃὰ  Ξμβουϊά θὲ ἴη6 1 ογὰ δ 411 Εἰ8 

Ι. ΒΑΜΌΕΙ, 1. [ν. 21----27: 

ἡμὰς Πα 8οη ϑιςὶς ππῈ}]} 8η6 τνυεδηθά 
11. 
24  Απά ψῆεη 3ῃε δὰ νγνεαποά 

πὶ, 8ὴη6 ἴοοκ πὶπὶ ὑρΡ νι δΠοτ, 
ννἢ τῆτοα δυ]].ος 5, δηὰ οπα Ἂρῃδὴ 
οὐ ἤουτ, ἀπά 4 δοῖτὶς οὗ ννηθ, δηά 
Ὀγουρῆς πἰπι υπΐο ἴῃς ἤουβς οὗ τῇς 
Ι͂οκν ἴῃ ΘΒΠΟὴ : δπά τῆς ςἢ]] 4 τὺσς 
γουῃρ. 

25 Απά {πεν [εν ἃ θυ] οςκ, ἀπά 
Ὀγουρσῆς τα ςἢΠ]ἀ το ΕἸΣ, 

26 Απά 586 βαἰά, ΟἿ τιν ἰογά, ὧς 
(Ὦγ 80} Ἰίνεῖῃ, τγ ἰογά, 1 σγὶ τῆς 
ννοπΊλη τῃδῖ δβἴοοά ὈΥ 1ῃ66 ἤδζα, ργᾶγ- 
ἱπρ υηἴο τῆς ΟΚᾺ Ὁ. 

27 ἔογ τῃϊ8 σὨ] 4 1 ργαγϑά ; δπὰ 
τὴς ΠΟΒΡ Πδῖὴῃ ρίνεῃ πια πὶν ρε οῃ 
ψ Ις ἢ 1 δβίκεά οἵ Ὠϊπι: 

16, [Ώδη 15 οοπίδιπρὰ ἴῃ νοσβο 17, οὗ Ὡς ἢ ἴδε 
ννογάβ Τὲ Οοά 97 γαοὶ σγαπὶ ἐῤές 127 ρεί:» 
0 ΤΩΔῪ ΤΆΘΤΟΙΥ γῖνα ἴΠ6 ϑυδπίδηςσ. 

24. Τόνγεε δμ]]οεξ.:. Δ ΘΟΥΒΘ 2 ς πηλἰοϑ τη οη 
οὗἨ ΟΠ οπα Ὀυ]]οςοῖκ οὔετγοά, [{ 15 τῃποσγείογο 
ΒΙΣΖΗΙΥ ργοῦδοϊο [Πδὲ [86 ϑερῖ. ἢανε ργοβοινοὰ 
[86 ἴγυς τοδάϊη, ΦΟΦΌῸ Ἴδ5, νἱν ἃ διω- 
Ἰοοξ οΥ ἐδγεε γεαν: οἰά, 45 Οδῃ. χν. 9, ἰπϑιοδά 
οἵ πὴ ὈΣΊΒ, «υἱὲ ἐόν δι ίοο:. Οη 
[86 οἴδοῦ Βδηά, βίπος ἴῆγϑο- [πῃ οὗἉ δὴ ορδὴ 
οὗ ἤουγ ννᾶβ {86 ῬγΟΡΟΥ τηϑδί-οἴοσίηρ ἴοσ οὔθ 
ὈυΠ]οςΚ, δηὰ ἐμογείοσγο ηἰηθ-ῖθηἢ58 ννουϊὰ 6 
ῬΓΟΡΟΙ ἔοσ ἴδγεο, ([ἢς ψΠ0]6 ορθδὴ οὗ ἤουγ 
Ἰοοῖϑ πῖοσὸ ᾿ἰκ6 ἴἤσγθς Ὀυ]]}. ο κα ἴδῃ οὔθ, 866 
Νυχα, χχυ], 12, δίς, 

45. ΤΡοῦ “ἰεαυ α δωϊοεξ. Ἡςῦ. “189 Β0]- 
1οοκ," 

4Θ. “4: ἐδ “οὧἱ ἰξυει δ. ὝὨΪ5 οὐ 15 ρεςι"» 
Ἰἰᾶῦ ἴο ἴῇς ὈοοΚ5 οὗ ϑαγμιοὶ, ἰη νης ἢ ἰξ οσσυΓγβ 
βῖχ ὈπΊ68, δηά ἴο [86 Ὀοοῖ5 οὗ Κίηρ, ἰη ψνῃὶςἢ 
Βοννουοῦ ἰξ ἰ5 ἔουπα ΟΥ̓ οπςθ. ὍΤὨδ 5ἰπιιΐαγ 
οδῖῃ α.ς Ῥῥαγαορ ἰξυεί (ὮΥ ἴδε [1 οὗ ῬΠΑΓΔΟΗΝ, 
Δ. Ν.) οσουγβ Οδη. ΧΙ, τς; δηὰ «: ἐῤε 1Ζογά 
ἰϊυεί δ ῖ5 ἰουπὰ δἰπιοϑὲ Ἔχο]ιϑίνεὶυ ἴῃ [δ ὈΟΟΚ5 
οὗ ν δ οἢ κάψε: 15 [6 γί δηὰ 2 Καὶ [πὸ ἰδϑῖ, 
θείης Ἔβρεοίδ!γ ἔτεχυσηζ ἰη ἴῃ6 θοοῖκς οὗ 
ΒΑΓ] (1. χὶν. 39, ΧΙχ. 6, ΧΧ. 21 ; 2. ἷν. ο, ἄζο.). 
ΤῊΐς δοοογάβ ἢ (ἢ δ ἀρο οὗ (δε [υάξο5, ἀπά 
54], θοῖηρς ομαγαοίο  5Έ  8}}} 186 ἂρο οὗ νον. 
866 ποῖθ ἴο ὙΕΓΞ6 11. 

δὲγε.} δοιαὶ οπιρμδῖῖς, οα Ζδὲς “οί. 
ΕἸῚ ννᾶϑ ϑι Πρ οἡ 5 Τῇσοηθ, 45 δοίογο, υνῆθη 
ΠΟΥ Ὀτουρης ἴΠ6 ΟὨΠ]ἃ ἴο δἰπὶ (νοῖβο 25), 
δηά [Π6 ϑροῖ Πεῖθ 5886 νγᾶβ πον κἰδηάίηρς 
γνγ»58 {ΠῸ ΥὙΘΙῪ 5816 οὐ ἉὨΐοἢ 586 δὰ οετγοά 
ὮΡ ΠΟΙ ὈΓΑΥΟΓ (ο ΟΟά (νοΓϑε8 160-12). 

7. Τὸὲ Σογά ῥαίδ γίυεη γῖε »Ὦ}ῦ ῥείδοπ 
“}) ὙΒἘ6 ΝΕΣῪ ᾿νογϑ οὗ γεῦϑο 17. ᾿. ᾿ 



τὐάσνε 7 ἀατε οδίαίπρά ὃν ῥοίέξέρνε, ἐο ἐλε ΖΟΚΟ. 

, 28---τ. 

28 ΤὨετγοίοτο αΪἷ80 1 ἤδανο ἢἸοης ἢ πὶ 
ἴο ἴῆς ΓΟΚῸ ; 85 ἰοηρ 45 ἢς ᾿νε 'δα 

Ι, ΒΑΜΌΕΙ, 1. 11. 

ΕΟ τ, ἢδ εὐλονε 7 ἄσυε οὗ 

8841} δ6 ἰεπξ ἴο {πὸ [,ΟΚἈὉ. 
ϑγουϑῃϊρροά τῆ ΓΚ τδογο. 

ΔΕΙΣ 22εἰ έον “λα δσ γνείκν» κε. 

Απά ἢς 

48. “54 δὲ τι λα ἐμβᾷ Ὁ ἍΜΈηο νοῦ- 
βηϊρροά ἡ Νεῖποσ ΕἸΚΔΉΔἢ ΠΟΥ ϑάπιιοὶ δᾶνα 
Ὀδοη πιοποποὰ, δηὰ οἀπηοΐ τπογεΐοσε ὃ6 
τηοδηῖ, Ηδηπδὴ τηυϑί δὲ ἴδ 50]εςΐ, δηὰ [ἢ 6 

᾿τηδβου πο οὗ ἴδε νετῦ ἰ5 πιϑϑὰ, ἃ5 ἰῃ υεῖβα 7, 
(που (Π6 5ιδ᾽εσῖ 8 ἔδηλιπῖῆθ, Ὅ86 δορῖ. 
οὔ ἴῃς ψογάϑ δϊοείβογ. 

ΑὈΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕΘ οἱ νυϑίβθϑ ᾧἵἱ, 18, 28. 

ΝΟΤῈ Α,, ου Υθῖβ86 1. 

, ἼΒια δπιουηΐ οὗἉ νδγϊδίϊοῃ 15 βοννῃ ὈΥ [ἢ 6 Δοςοπιρδηγίηξ Ἰυχίλροσίκίοη :-- 

ΖΟΡὮ, δὴ ΕΡΒγαιδϊίο, 

Τοδυ, ἢϊς5 5οῃ. 

ἘΠῚἢυ, δ΄5 5οῃ, 

7ετόβδαι, 15 50ῃ, 

ΕἸΚαμ δ, δὶς 5σοῃ (1 ὅ8π|. ἱ. 1). 

ΝΟΤῈ ΒΒ, ου σψϑῖβο 1:8. 

Το ΤΧΧ. δοοὶ ἴο δᾶνο τοδὰ “]},} 
ἰποϊολὰ οὗἩ “ψνοσε ἴο μεν." ΤΟΥ͂ σεπάοσ “ δὲν 
εομγέοπαηο Κεἰ πὸ »πογε," ἃ5 Οδη. ἵν. 5, 6. 
]εγοίμε βδθεπὶα ἴο δδνῈ ἔουπά ἱπ 5 Μϑ. 
δοθ ψοσὰ πηραηϊπρ “ἴῖἴ0 οσἤδηρε" (Ρογ- 
ΠΑΡρ5, 8ἃ5 ἰοῦ χίν. 20, 1329), βίπος δὲ σϑηάδυβ 
“ΘΓ σουηΐοηδποθῦ 20 Τότ οπδηροάὰ δϑουϊ.; 
ΤΙ τῆς ψογά ὩΣ “44 (566 Νεβοιῃ. 11. 1) μδ5 
ποῖ δοοι ἀθηίδ}γ ἔ]]θη οὐἱ οὔ [δε ἰεχῖ, δηὰ τῃς 
ῥτγεϑεηΐ σεδαϊηρ 15 ἴῃς σίρδς οὔθ, {86 ράβϑϑαρθ 
Τουδί 6 τοπάογοὰ δεν ἰοοῦ! «ὐεγὸ 10 δέγ πὸ 

ΓΟΗΑΡΤῈΕ 11. 

1 ἥἴακηαλ᾽: τορρ ἐπ ἐδακ ξεῖν. 12 756 
οὗ ΕἸ σοη:. τ «δαρνικοῖ νρεῖην}. 
20 8» Ἐδε δέ σέ απηπαλ ἐς μοῦε ,γμεΐ- 
͵7μ., 22 Κὰ γεῤγουείά ἀξΐξ σοι. 27 4 2γ70- 
2λεῷν αραΐμεί ἘἰὄἔὋ: ἀσισε, 

Ζορδαὶ (βου οἵ ΕΠΙΚδ: Δ), 

Ναδδίῃ, ὶ5 βοῇ, 

ΕΠΙΑΌ, Ὠΐ5 5οῇ, 

ὝΕΣ δὶς 508, 

ΕἸΚαπαΒ, Ηἰβ βου (1 ΟΉσ, νἱ, 26, 27).ὕ 

ΠΟΤ, ἰ.6. 58ὴ06 ᾿Δα πο ἸοΠΡΟΣ (86 βᾶπιο οτμὰ 
ἰοοκϑ 85 θεΐξοσο. 

ΝΟΤῈ (Ὁ, οη ὑϑῦβο 28. 

“: Ἰοπῷ α: δὲ νει! δ.) ΤὨΪ5 ἰ8 [86 τεδάϊηρ 
οὗ ἴῃς δερῖ., ἴδε ὅγγ., ἀπά οὴς ΗεἊῦ. Μ5., 
δηὰ τλΚο5 ἴΠ6 Ὀεϑῖ ϑεῆβθ. Βιυιϊῖ ἴδε χά ΠΑΓῪ 
Ηε. ἴεχῖ, στ ΠΟ ἴῃς Ψυϊργαῖς ἀρτθοβ, 
Βα5 ΠΛΠ δὲ ἐς, ἰπϑίεδα οὗ ΠῚ δὲ ἐξυείδ, δπὰ 
Γηυϑὲ δ6 ἰγδηϑβίαίϊθα ΚῚ βανϑ 1ϑῃηΐ δὲπι [0 
80 Τοζὰ 411 [1806 δ 7ὦὖῷῦ1Σ ὙἘῚΟΣ 86 
ἐδ ὈοΟΥΓΤοΟΘὰ 701 (οΥΓ οὗ ἐ8ὸ [Ιιοσὰ"-- 
ΤΘδΔηϊης ΘΑΙΔΙΪΥ 20 γ᾽ δ: «υδοῖΐρ 72. 

ΝῺ Ηκπηδὴ ργαγεά, δηά 9δϊά, 
Μᾷγ Βεδγῖ γε]οϊςεῖῃ ἴπ τῆς [3ΟΚΡ, 

ταΐηα Πογῃ 18 δχαϊτοά ἰῃ τῆς ΓΟΚΟ : 
ΓᾺΥ πιουῖῃ ἰ5 Θηϊαγρεὰ ονοσ πιίης 
ΘΠοἶε5 ; δαοδιβθα 1 γα]οίςσα ἴῃ (ῊΥ 
βαϊνδοη. 

ΟΗΑΡ. ΠῚ. 1. Ηκππαϑ ργαγεά, 1 ὙΠῸ 
Βοηξ οὗ Ηδηπδὴ 5 ἃ ὑσορβείίς ρβαῖϊπι. [{ ἰ5 
ξ τ, Δηά 1 [5 Ργόρῇθου. [{ τἈκ65 [8 ὑἷδοε 
Υ ἴδε 5146 οὗ [Π6 5οπρβ οἵ Μιγίδτη, ᾿εθογδῆ, 

δηὰ [86 Νιγρίη ΜΑΓΎ, 85 νοὶ] ἃς ἴδοϑὲ οὗ 
Μοϑβεβ, αν, Ηοθζεκιδῆ, δηὰ οἵἴμοσ ρϑδὶ πλὶϑῖβ 
δηὰ ρσορβεῖβ ὑγῆοβθ ἱπορίγοαὰ οὐδ8 ἤδνὸ Ὀδθῃ 
ῥτεϑοτυεά ἴῃ ἴῃς Βῖ0]6.ἁ. ὙὍἢδ ρθουν ἔδδϊυσα 
ψΒιοδ Π656 βϑοῆρβ ἤᾶνα ἰῃ σοπιήοῃ 15, ἔπδί 
᾿ϑρτηρίηρ Ποπὶ, απὰ ἰη {πεῖς ἢγϑῖ σοποερίοη 
ΓΕΪΔηρΣ ἴο, ἰποϊάοηΐβ ἴῃ ἴῃς ᾿ἴγε5 οὗ ἴδ6 ἰηάϊ- 

γἱάυΔ]5 το σοπηροδοά ἴδηι, [ΠΟΥ Ὀγάποῖ οι 
ἰηίο τρδρηβοοπὶ ἀοϑοτριοη5 οὗ ἴπ6 Κίἰηράοιῃ 
δηὰ βίοσυ οὗ Οσὶϑῖ, δηά ἴδε {Γυτρἢ8 οὗ [6 
ΠΒυτοῦ, οὗ ψ Ὡς (Πο86 ἱποϊἀθηΐβ ογα ρσοὸ- 
Υἱἀο ΕΔ} ἀοπίσηοά ἴο ὃ6 τΠ6 (γὙρ65. ΤἢΘ 
Ῥεσγοθρίοη οὗ [18 15 δβϑθηζίδὶ ἴο ἴπ6 υηάθγ- 
βιδηά!ηρ οὗ Ηδηηδὴὴδβ βοηρ; ἴῃς ψδηΐ οὗ τμἰ5 
ῬΕΥΟΘΡΙΟΙ ἤδ5 ᾿ἰοὰ ΤΆΔΩΥ οπλϊποηΐ τποάσσῃ 
ΟΥΕς5 ἴο Βυρροβε (δῖ 1 νγᾶ8 σθδ ]}γ σοπηροϑοά 
οἢ 50πὶῈ ἀἰβογοηΐ οσσδϑίοη, δ0 0} 45 ἴῃ υἱσΐογυ 
οὗ αν ἀ οὐεσ Οο] δία, ἴο ἱο ἢ με ἰδῆσυλρο, 
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1. ΒΑΜΌΌΕΙ, Τ|. 

Ὀθαττοι Πδῖ Ὀοΐηῃ βδνθη; δπηά ἢς 
τῆλε διδιῖ, πιᾶῃγ ΟΠ] άγεη ἰ8 νναχοά 
ἔδεε ]ε. 

6 7πῃε ἴοκῸ ΚΠ Ποῖ, πὰ πα κεῖῃ ὁ Ῥ ει. 35. 
αἰῖνε : ἢ6 Ὀπηρεῖῆ ἀονγη ἴο ἔπε στάᾶνε, ἴον. 13. α 
ἀπά Ὀτίπρεῖῃ ὑρ. υδρνοα 

254. [ν. 2---8, 

Δ Ἴδλεγε ἰς Ἀοπα ΠΟΙΥ 45 τς ΓῸΚῸ : 
ἴογ ἐδεγδ ἴς ποὴς Ὀεβί4ς ἴῃ66 : ΠΕΙΈΠΟΓ 
ἐς ἐδόγδ ΔΩΥ τοςκ ἶκε οὐγ (ὐοά. 

4 ΤαΑκ πὸ πιοῦεὲ 80 δχςεθαϊηρ 
Ρτουάϊγ ; ἰεὶ πού ᾿διγοράπου οοτης οὐ ΤΉΣ. 

ἀανά. : 
οὗ γουγ πιοιῖῃ : ογ τῆς ΓΟΆΡ ἐς ἃ 
(οὐ οὗ Κπον]εάρε, ἀπὰ Ὀγ Πἰπι Δοῖ] ΟΠ 8 
ἅτ Ὑγεῖρῃ θά. 

4 Τῆς δονβ οὗ τῆ6 πλρ ΠΥ πιθη 
αγό τόκα, δηὰ Πὰὺ τῆλ βευπ]6ά 
Ἀγ ρίγααά νυντἢ βιγθηρίῃ. 

ς Ἵλεγ δαὶ τυεγε []] μανα Πἰγεά 
ουξ {Ποπηβεῖνεβ ἔογ δγεδά ; δπηὰ ἐ:Ὺεν 
ἐπαὶ τὐδγς ἈΌΠΡΤΥ σαΑ86α : 80 ἴῃδῖ τΠ6 

{Πεγ {ΠΙΠΚΚ, 15 λοσο ΔρΡ Δ0 16 ἴλδη ἴο Ἡδημδἢ Β 
ἘΠυτηρῖι οὐεσ ῬϑηϊηηδΔἢ. 

»εἷπφ ῥογη ἐς ἐχα]οά, 6.2 Οοπιρασο 58. 
Ιχχν. 4, 5, 10, χοὶϊ, το, οχχὶϊ, 17, ἄς. ; 2 ϑδτη, 
ΧΧΙΙ, 2: ΤῸ ἱ. 69. 

1 γεήοίεε ἐπ ἐδγ τα]υαϊοη.}) Οομραγε 5. 
Χον. 1. Νὸο ψογάβ σδῃ πίοσὸ ἔους Ὁ ΟΧρΓ 55 
(ὃς ἐπ ὔγοησθϑϑ οὗ Ηδηηδὴῆ᾽β ἐδ ἢ ἴῃ ἴπο Ἰμοτά, 
δηά [16 σογτεβροηάϊηρ ἔδιἢ οὗ [6 ΟΒυγοῖ ἴῃ 
Ηἰπι, ἃ5 ἴῃ6 8ο]ε δυῖΐπογ οὗ Ποὺ ἀδ᾽ νογδηςς δηὰ 
βαϊναϊίοη. ((οιήρασγο Κδν. Υἱϊ. 10.) 

2. “ηγ γοελ, 6. ὙὍΒὲ ἴεστλ γοοξ ἃ5 8ρ- 
ῬΙο ἴο Οοά [5 ἢγϑὶ ἔουῃά ἴῃ ἴδε βδοὴρ οὗ 
Μοβοβ (Βευῖ. χχχὶϊ. 4, 15, 18, 30, 31, 37), 
ὝΒΟΓΟ ἴῃς Ἰυχίδροσι!!οη οὗ γχοεξ δηὰ “αυα- 
ἐἰοπ ἴῃ ὙΕΥ͂ΒΕ 15, ῥὲ ἐΐ 2 1}} οεἰσεηιφά ἐδε γοοᾷ οὔΓ 
δὲς ταἱυασέίοη, ϑδοβ ἴο ἱπάϊοδίο (αὶ Ἡδηηδὴ 
νυ 5 ἡ μόρῦν χη ψ ἢ (Π6 βοὴν οὗ Μοβεβ, ΤῊς 
5816 ΡὮΓΑΞ6 5 ἔγεαιιθηΐ ἰὴ (ΔῈ Ῥ541π|5 (Χυ"]. 
2) 11,) 46: Χίχ. 14: ΧχΥἱ], τ, ἄο.). ὙΠδῖ τἢ 6 
ἴοττῇ νν85 ΟΟΙΠΠΊΟΠΙΥ ἀρρ] θὰ ἴο ΟΟοα 50 ΘΑΥΙΥ 
85 ἴΠ6 Ἐπης οὗ Μοϑεϑ νγὲ ΠΊΔῪ σοποὶυάς ἔγοπι [Π 6 
Παιη65 Ζωγδαδάαί, ΤᾺΥ ἈοοΟΚΙΒ πε ΑἸΠΉΡΒΥ ἢ 
(Νυπι. 1. 6, 11. 12), κεδ Ζαωγίοί, “ΤῊ οςκ 15 
Οοά" (Νυηι. 1. 39). 11 5δεθηὶθ ἴο ΟΠ ΥΟΥ͂ 
1Π6 Ιἄθ85 οὗ Ξἰγοηρίῃ, Ῥοιτηδηθηςο, ἱπητηυΐδ- 
ὈΠΕῪ, δηὰ ψ Δ] οὗ ὑγοίθοξίοῃ δηὰ 5Πο]ζοσ. 

δ. κσυε ῥίγεά ἐδεγοίυες οἱ 3ὸγ ὀγεαά. 
ὅ66 δη ἰηδίδῃςθ ἰῇ Υθ Βα 36. 866, ἴοο, ἴῃ ΕΖΕΚ, 
ΧΙ. 19, ΔΠΏΟΓΠΘΥ ἜΧΑΙΊΡΪΘ οὗ Εἶτα ραϊὰ Ἰη Ὀγοδά, 

ἐεα.ε4.) Ἀλίπον, κδσὸ δί σϑδῖ;:" νυ] οἢ 5 
[86 56π86 οὗ ἴῃς ϑερῖ,,  Ἰεανε ἴμο ἰδηά δἱοης," 
1“... ἄο ποῖ ψοσκ. ὙΠ νοῦ πιθᾶῃβ 20 ἐξατέ 
(ΠῸπι ἀοίηρ δηγ(μίηρ), ἐο ἰεαυε απγιδίης αἰοπε, 
δ ἃ ΣΟΠΟΓΔΙΙΥ 109 δὲ ἰάΐε, αἱ γεσί. Ἡξετε τἴ 15 (ἢ 6 
ορροϑίίε ἴο “ γα {δουηϑοϊνεϑ οἱ ἔοσ ὑγοδά. 
ΤἼΠο Νυϊραῖο, “ βαζυγαίῖ! βυηῖ," γε Μ))ρά, 185. Ὧἢο 
τὐδηϑίδιοη οὗ ἴΠ6 Ηοῦσγον ψοσγά, Ὀυϊ ἃ ρᾶγὰ- 
ῬὮΓΑΘ6 σινηρ [6 ΚΟΠΟΓΑΪ 86η56. 

“0 ἐδα!.} ἈΔΊΠΟΓ, “ἘΡ 0, ἐς. “ον 91." 
ἐδέ δαγγεη ῥαΐδ δογῆ “ευεη.}] ἘΟΥ [86 

ὨυχθοΓ σευεῆ 8.06 ἈυΓ ἵν. 1ς, δηὰ ποῖο, 
δηὰ [6γ. χυ 9. [Ὁ 8, οχὶδ, 9 [86 5δῆϑε ἰ5 

Τὴ ΓᾺΡ πιάκεῖῖ ροοῦ, δηά 
ΤΛΆΚΟΙ. τς : ἢ6 ὈΠΠηρΕῖΝ ἰονν, ἀπά 
πῆει υρΡ. 

8 Ηε ἐγδίϑοι ἢ υρ τῆς ροοῦ ου οὗ ἰὴ ἜΝ 
τῆς ἀυβῖ, σμά δῖ ὡρ τῆς Ὀερρᾶγ 
ἔτοπι ἴΠ6 ἀπηρὮ}}}, το δεῖ ἐλδηε ἀτηοηρ 
ΡΙΠς68, ἃηἀ4 ἴο πιαΐκ τἤεπὶ ἱπῃεγὶς τῆς 
τῆγοηα οὗ ρογυ : ἔογ τῆς ρ.112τ8 οὗ τῆς 

ΟΘχργοβϑοα, “δ πρλκοίβ [86 ὈΑΥΓΘὴ ἸΤΟπΊΔη 
ἴο Κοορ ὕουδο, δηὰ ἴο δε ἃ ἰογίω! τιοῖθοῦ 
οὗ οἰ] άγοη." ἔογ ἴῃς ρῥσγορμοῖίς τηθδηίηρ οὗ 
(86 ἱπλᾶρε, οοιήραγο Οαϊδῖ. ἱν. 27, πὰ [5. ἰΐν. 
1-6, ΧΙΙΧ. 20, 21, ΙΧ. 22. 

«υαχεά γεεϊ..}ὺ ὙὍΠὲ [6νν5 ἔοϊρῃ (μαΐ ἴοσ 
ΟΥΟΙῪ ΟὨἸΠ]ά τηδῖ νὰ θοσῃ ἴο Ηδηηδὴ, ἵνο 
οὗ Ῥεϑηϊηηδὴ ἀϊοά, 

Θ. 7δε Γονγά δἰ ει! απά »παξειὁ αἰδυε, Ὁ. 
Ηετγε δζαΐη, δηὰ ἴῃ γϑῦβα 7, Ηδηηδὴ δϑβοσίβ [πα 
ΒΌΡΓΘΙΙΘ ϑουθγείη οὗ Οοά, οὗ νος τἢ6 
Ὀοδϑίης, διτοραηΐ βριγιί, συ μεῖδοσ ἔοιιηά ἴῃ 
Ῥδηϊπηδηβ ὑσάθ οὗ ἔδουπαγ, οὐ ἴῃ δεοπηδ- 
σΠετΙθ 5 ὑγίάθ οἵ σοπηυσβῖ, οσ 'ἰη Νεδυςπδάποζ- 
ΖΑΤ᾿5 ὑγς οὗ δῃιρίγα, ΟΣ ἴῃ Αητς τίσι 5 ῥγῖάὸ 
οὗ τοῦς] ]!ο, 15. ἃ Ὁ αϑρθοπιοιιβ ἀδηΐδὶ, νν δίς ἢ 
Ὑ0111 εηὰ ἴῃ {πε 5ῃδπιθ δηά ονοσγίηγον οὗ ἴῃ6 
θοδϑβίοσ, (δες ἤδη. Υἱῖ. 11, 25-27.) 

7. 1Ρε Τογά »ιαξείδ βοον, 4.1 ΤΉΘ 58π|6 
Ιοβϑοῦ 85 ἰ5 ἰδυρῃξ πιοσγε ΕῸΪΥ ἰη Πειῖ. νι]. 
τὸ ἡρθον γΕΓ56 18. ((οιηραγε Π δῆ. ἰΪ. 21, 
2Δ4. 

8. Ηε γαϊσεί δ ερ ἐδὲ }οον οἱ 97 δὲ ἀμἱ, απά 
βειδ ὦρ θὲ δεσσαν ἤγουν ἐδε ἀμπρ ἐλ, 10 “εἰ 
ἐρενι αὕιοπρ ῥγίποον.)] ὙΓΒ6βα ἰάθηῖς] γογά 5 
ἍΓ6 ἴοιιηὰ 1η 5, ΟΧ], 7, 8. ὙΠΟ Ῥϑδὶπὶ ςοη- 
ἄπυςβ, εὐερ ἐδὲ ῥγίπεσς ΚΓ δὲς βεορίε. Ηξ 
»ιαζεῖδ δε δαγγεη «υογπαπ 10 ἀεερ βοιως, απά 
ἴο δὲ α Τογω »ιοῖδον ὁ εὐ ἰάγεη, ψοτο τῃ6 
Δ] υδίοη ἴο Ηδηηδὴ 18 ευϊάθηῖ. ΤῊ ραβϑθᾶρὸ 
ἴη ἴμς 54]πὶ 18. τλδη Π 5Ε]|7 θοιτοννοαὰ ἔτοπι 
ΗδηΠΔἢ ΒΒ ϑθϑοῆρ. Εογ ἴΠ6 ρβϑηοσαδὶ {Γ ἢ σοπι- 
Ρᾶχ6 ἴδῃ. ἵν. 17, δηὰ 5. ΙχχυἹὶ, 70-72. 
Ηδηηδὰ ἀουθδῖ]ε55 ἰοοκοὰ τὨγοιρῇ ἴῃς ἰη- 
βίδηςε οὗ αν] ὰ ἴο 1μδῖ σγσονγηίησ Ὄχδιϊδιίοη οὗ 
Βανιά᾽ 5 ϑοῃ οὗ ψῃϊςο 81. Ραὺ] 5ρθᾶκβ (ΡἢΠΠρ. 
ἷ.. 8:10.) “Ηε ιπηδ]οὰ Ηἰπλ586 1, ληὰ Ὀοολπὶο 
ορδοάϊοηζ υηΐο ἀφαῖῃ, Ἄνθη (6 ἀοαῖῃ οὗ 16 
στοββ, Ὁ Βεγεΐογε Οοα αἶϑο μδῖμ ἈἰσῃῪ οχ- 
αἰϊεά Ηἰπὶ δηά ρίνθη Ηἰπὶ ἃ πδπῖὸ νυν ῃιςἢ ἰ5 
ἘῸΝ ΘΥΕΣΥ͂ πΑη6, ἅς." ((οιηραγο 1μὐκο ἱ, 
52. 

δε ρὲἠαγε 9 1δὲ εαγιὁ ρὲ ἐδε Ζογά".} 



ν. 9-1ς.} 

ἐγ αγε ἴπε ΓΟ Ρ᾽8, ἀπά ἣἢς δΒαῖῃ 3εῖ 
τῆς ννοῦϊὰ ὕροη τδεπὶ. 

9 Ηε ν1} Κεερ τῆς ἵεξεῖ οὗ ἢἰβ 
841ηἴ8, ἀπ τῆς τὶς Κεα 5411] ὃς 51:|6πὶ 
ἴῃ ἀλγκηα88 ; ἔοῦ ὈΥ βίγεηριῃ 5] πὸ 
ΤΏΔΠ ΡΓΕνΔ]]. 

ΙΟ ΤΠς δάνεγβθαγιεβ οὗ τῇς ΓᾺῸΚΡ 
4 «ἢ. 7 τὸ. 804}} Ὀ6 Ὀτόκεη ἴο ρίεςεβ; ἐουΐ οὗ 

Πεᾶνβη 8041} ἢες τῆυπάεγ ὑροη τῆδηλ: 
Π6 ΓΟ 5}4]} ἰυάρε τῃς επάς οἔὗὨ {πε 
ολτῃ ; ἂηά ἢδθ 5}4]] ρίνε βιγοηρτῃ 
ὑπο ἢ18 Κίηρ, δπά Ἵχαὶϊῖ τῆς Ποόγηῃ 
οὗ ἢ]8 δκῈ προς 

Ι1 Απά ΕἸΚδηδὴ ψεηῖ ἴο Ἐδιμδῇ 
ἴο ΠὶΒ ποιϑε. Απά τε οἢά ἀϊὰ 
ΓΑΙ ἰδοῦ ὑπηῖο τῆς ΓΟΚΡ Ρείογες ΕἸῚ 
τῆς ρηαβῖ. 

12 ΄ Νον τἢὰ 5οπβ8 οὗ ΕἾ: τυόγε 

Ι., ΒΑΜΌΕΒΙ, 1. 

80η8 οὗ Βε]12] ; {ΠῈῪῚ Κπεν ποῖ τῆς 
ΠΟΚΡ. 

12 Απὰ τε ρηεβιβ ουβῖοτῃ ψτἢ 
τῆς Ρδορὶς τυᾶς, δαί, ἤδη ΔΠΥ͂ Πλδ}) 
οβξεγεὰ βαςσπῆςθ, τῆς ρῥγίεβι᾿β βεγνδηῖ 
οᾶπηθ, γγΏ 16 τῆς β65ἢ νγᾶβ ἰῃ βεεϊῃίηρ, 
ἢ ἃ βεβῆῃοοκ οὐὨ τῆγες τθεῖῇ ἴῃ 5 
μαπά : 

14 Αμπά ἢε βέγιιοκ 2ὲ ἱπῖο τῆς ρδῃ, 
οὐ Κεῖῖίε, ογ ολδἱάγοη, ογ ροῖ ; 41] τῃδῖ 
(ἴῃς ἢεβῃμοοκ Ὀγοιρῆς ὑρ τῆς ῥγίεϑῖ 
ἴοοκ ἔογ ἢ πηβο] ἢ. ὅο {πῈῪ ἀἱά 1 5}1- 
Ιοῃ υπῖο 81]1 τς ἰβγδεὶτεβ τὲ ςᾶπὶε 
ἘΠ ογ. 

15 ΑΪβο δείογε {πεν δυγηῖ τῆς (Δ, 
16 ῥΓγίεϑι᾽ 8 βεγνδηΐ Ἷσᾶπηδ, Δπά βδἰά τὸ 
[ηε πιδῃ τπδῖ βδογῆςεά, (σἷνε ἢεβὴ 
ἴο τοῦδ ἔοσ τῆς ρῥγιδβῖ ; ἔοσ πε ψἹ]}]} 

Τῆς νογὰ τοηάεγοὰ ρέζαγι 8 οὗ ἀουδευ)] 
τιοδηΐηρ. [εγοπὶς (1πη ἴδε Νυϊχαῖθ) Γαηβὶδίθβ 
1, δίπιες---" ᾿λταϊηθ8 ἴοστα." ΤὍΠε ϑερῖ. οτηῖϊξ 
[6 ψΠοῖς Ῥαϑθᾶρθ. Οθϑθη!5 45, απ αίοη.; 
Βυχίοτξ, σἐμαίοπε, ἴα θείης ἴδε ρίυγαὶ οὗ τῆς 
νοτά σοηδογρα σζμαΐε, τ ϑᾶτη. χιν. ς: Εὔγϑῖ, 
εοἰμ»ἤ:, ΟΥἩρ αγ:, ἃ5 ἴῃ 186 ΑΟΝῸ ΜὨΙΟΝ Θθετη5, 
οὐ ἴδ6 ψνῃοΐο, ἴπ6 Ὀο6ϑβῖ. 

θ. Ηε «υἱὴ ἔξερ τ1θ6 ,ξεῖ 97) Ηἰς σαἱπ. Τῆς 
Οεἰδιὸ 45 Η Ἡοίγ πε, ἃ5 ἰὼ ἴ6 Κεγὶ δπὰ 
(6 ΑΟΥ͂. οὗ 5. χυῖ, 1ο, δηά ἴδ ϑερί. μανδ 
δικαίου, Ὀπῖ 186 Ψυΐς. σ“απείογιρη σ“μογιρη. [Ι͂ἢ 
Ρ5. χτί. τὸ (χυ. ΝΡ.) ἴδ Νυἱϊε. Β45 σαποίμρε 
ἥμωνι. ἘΟΥ ἴῃς 96ῆϑε, σοιηρασγε 8. ΧΥἹ]. 5, 
ΧΧΧΥΙΙ, 23, 24) 31,) ΧΟΙ. 11, 12, ΟΧΧΙ. 2. 

ὁγ εἰγεηρὶδ “δα πο νιαπ ῥγευα  ΟΟΙρατο 
Ταὺκο 1, ς1- 53, δηά Ζεοοδ. ἱν. 6. “Νοῖ ΟΥ 
ταὶ, ποῦ ΌΥ ροννοσ, δυῖ ὉΥ Ἴ δριγῖ, 5418 [ἢ 6 
Ἰιογτὰ οὗ Ηορίβ. Απά ἴη ἴϊπο ΝΤ., “ΜΥ 
δτᾶςο 5 βιιβιοίεηί ἔοσ ἴῃ 66, ῸΓ ΠΥ ΞΙ ΓΘ ΡΤ ἰ5 
τιδλὰς ρεγΐεςΐ ἴῃ ννεαηθ55." (2 Ο(ογ. χὶ!. 9.) 

10. 7δε αὐυεγηαγίει ΟΥΓἹ ἐδε Σιογά «ῥα δὲ 
ὀγοάεῃ 109 ῥίεε, ἢ “189 Ιοτὰ ψ1}} 
ὌΣΘΔΚ ἰῃ υ͵ἱθα90686 Ηϊΐδβ δάνοσδαῖν; ουὐϊΪ 
οὔ (8) θεδνοῃ Ξὺὸ Ψ|Ι11 ἐδυπὰοΣ ὍΡΟΣ 
Ἀὲμὰ." 

ῥὲ«ῥα  σίυε εἰγεησιδισιο ΗΝ ἀίπρ, ἀπά ἐχαἱΐ 
ἐδε ῥογη 97 ΗΜ πωράτιυ δ ΟΟΟΙΏΡΑΓΘΟ γογϑ6 15. 
ΆΙΒ 5 ἃ πιοϑῖ γε ι)δγκαῦϊς ράϑϑαρθ, ςοηϊδιηΐην, 
85 ἴὶ ἀοοϑ8, συ ἢ ἃ οἰθαγ δηὰ αἰϑίίηςῖ ὈΧΟΡΠΘΟΥ͂ 
οὗ ἴ6 κίηράοπι δηὰ φίοσγ οἵ ἴῃς. (ἢ γὶϑὶ οὗ 
Οοά. Τδε ϑοηρ οὗ Ζδοδιαγίδϑ ϑθετηϑ ἴο ροίηϊ 
ἴο Π, ψῃθη δα 8αὰγ8 “ἼΤΠε Τοτά .... Βαῖῃ 
Ταϊὶβεὰ ὉΡ δὴ βογη οὗ βαϊνδ[ίοῃ [ῸὉΓ τ15 ἰῇ (Π6 
ουϑε οὗ Ηἰ58 βογναηὶ ᾿ανὶὰ, 45 Ης βρᾶῖκο ὉΥῪ 
ἴδε ποι οἵ Ηἰ5 ΠΟΙΥ ῥγορβεῖβ," ἄς,, υΚο 
1. όρ, 706. 866 ἴοο ΥΟΓ565 71, 74. ὙΤἢΘ 584Π|6 
της 15 ογοῖοϊ , ῥ5. ἰϊ, 6, χχ. ό, χχὶ. ἵ, ἄζο., Ἂχ. 
1, 2, ἄς. 

11. 866 Ὡοῖο, γεῦβ6 18. 

15. 805: 975), Βείϊα!] ΦὝΠα ρῆγαϑθε 50η, 
ἀδιρβῖογ, πχδη, οἵ Βε]ϊδὶ, 15 ὙΟΥῪ ἔγοασυδηϊ ἰπ 
[πες ὈοοΪκ5 οὗὨ ϑαπλεὶ (1, ἱ. 16, ὅκς.), ννοΓο 1 ἰ5 
ἔουπὰ πΐης οΥ ἴδῃ [π165, θυ ΟΠΙῪ ἔνῖςς ἰη τ Κ. 
(χχὶ.) δῃὰ οὔσθ ἰῇ 2 (ῃγοηϊοϊεβ. [ἴ ἰ5 υϑοὰ 
οπος ἴῃ Ὠδυΐ. (ΧΙ. 113), δπὰ τνῖςθ ἴῃ [υἀξ. 
(χῖχ. 22, χχ. 13). [ἢ ἴδε Ν.Τ.., δῖ. Ῥαὺυ] οοη- 
ττα5ἴ8 (ἢ γὶϑί δηὰ Βε] 1], 85 1ξ Β6]}1δὶ νγοσγὸ ἴ86 
Πάτα οὔ δη ἰάοἱ ογ ἴῃς ρεγβοηιοδίίῃ οὗ εὐἹ], 
2 Οογ. Υἱ. 15. ΤῊΪ5 ρτοῦ δον Ἰεὰ ἴο ἴπ6 δῦονε 
1186 οὗ ἴπ6 τοσπὶ Βο] δὶ ἴῃ τὴς ΑΟΥ., ᾿Ἰηβἴοδά οὗ 
ὀχργοϑϑίηρ 1153 τηθδηϊηρ, ὙΜΒΙΟὮ 18 »ηνοῤίςρῇ, 
ᾳ«υἱεζεάπει., 8ἃ8 ἐσ. Νδῆ. 1. ΘΣἹ, “4 ψἱςκεοά 
σου 56, ]οσ ; 8. χυἱ!. 1, ΡΓ“-Β. Υ. “ ονεῦ- 
βονΐηςβ οὗ υῃροά]!η655," ἄς. 

ἐξὸν ἔπεαυ ποί ἐῤε Ζ,ογἀ.}] ὅε6 Τυάρ. 11. το, 
δηὰ ἴοεγ. ἰχ. 3, 6, 24, Χ. 25; [ὁ ΧΥῚΙ!, 3. 

13, Τὸε ῥγίεῦ: εὐσίοη «υας, 4...) ΟΟμρᾶτο 
Υἱἱ. 11, ΠΟΤῈ (6 βάτο νοσζγὰ 15 γεηάογοά 
»ΩΉΡΙΟΥ, 8ἃ38 4150 χ. 25. Τῇὴθ ἰανν οὗ Μοβθβ 
ἀεβηεά εἘχδοῖ ννῆδί νγᾶ5 ἴο ὃ ἴδε ὑγίεϑί 5 
Ρογίίοη οὗ ἜΥοσῪ ρεᾶσθ οβογίηρ, [1 μονι, νἱ!. 
31-15.. 25 1ἴ 4150 ξᾶνε Ἔχργοϑϑ ἀϊγεςίοηβ δυουϊ 
(86 Ὀυγπίηρ οὗἉ [ἢ ἔδϊ, 10. 23-25, 31. [ἴ νγὰ5 
(Πογοΐίοσο ἃ ζύοββ δοῖ οὗ ἀϊδοδθάϊθηςε δηὰ 
ἰαννϊοβθηθθα οὔ ἴδὸ ρα οὗ Ηορδπὶ δηά 
ῬΠΙΠΟΙα5 ἴο ἴακο τογα ἴδῃ ἴΠ6 ἰανν ρᾶνὸ 
ἴμόπὶ, δηὰ ἰῃ ἃ ΨΑΥ [δὲ ἀεἔεοαϊοά ἴπ6 τοαυϊγο- 
τιθηῖβ οὗ [πὸ ἶᾶανν. ὍΠ6 ἰηοϊάἀθηΐαὶ ον άθησθ 
αἰογάθα ὉΥ 18 ρᾶβϑᾶρο ἴο ἴηε εχιϑίεηςς οἵ 
(16 1, ονιῖοδὶ ἴανν δὲ 118 Ππηθ 5βου]ὰ ποῖ ὈῈ 
ονεσὶοοκοά. 

156. ΤΡρε δωγπὶ δὲ γαι.} 
τότ οὗ 1, ον, Πἰ, ς, ἐ ἀο 

ο δὲ »ιαῃ ἐδαΐὶ “σον βεεά.] ΓᾺΪ5 δραΐη 15 
(86 ἰδησιιᾶρε οὗ ἴῃς Ὀοοὶκ5 οὗ ἴΠε 1ὰνν. ὙΒὰ5 
ἰνῖσς ἴῃ 1 ον], ΧΥΪΪ, 5, “6 δδοσίῆοοβ νν ἰςῇ 

ΤἼο ἰάοηζιοαὶ 
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τεῦ. 
α: 95" ἐλ 
“47. 

ποῖ ἢᾶνε βοάάδεη ἢεβϑῃ οὗ τες, δεῖ 
ΓΑ. ᾿ 
16 Απά ΖΓ ΔΠγΥ πιδη 8414 υπηΐο ἢΐπι, 

[κεἰ τῆθπὶ ποῖ [41] το δυγτῃ τῆς [δὶ 
ΤΡΓΟΒΘΠΤΙΥ, δηὰ ἐδεη τΆκε κα: γιμε 88 
ΤΥ 80.}} ἀεϑίγειἢ ; τῇθη ἢς νου ά 
ἈΏβννα ἢϊπ|, δΝίαγ; ὃδυῖ του 8Π4]1 
δῖνε ἐΐ γιό ΠΟ : δηά 1 ποῖ, 1 ψἹ}]} 
ἴλκο 2: ὃν ἔοτςς.. 

17 ὟΝ πετείογε τῃ6 8η οἵ τῆς γουηρ 
ΤΊΘἢ Ὑγ728 ὙΟΙῪ ρτοᾶϊ Ὀείογα ἴῃ6 [ΚΡ : 

ΤΟΥ 5δοηῆςς ἢ" (“' οδεγ, Α, Ψ.) “3Ξδογίβοθς 
Ῥεδοθ οἴἴεγί 8." “ βαδογίῆος ἃ Ἰῆςς 
Ῥεᾶςο οἴετίη 5" ([μεν. χίχ. ς, ᾷζο.) ἰ5 βϑα]ά ποῖ 
οὔ (δὲ ργοβῖ, δυΐῖ οὗὁἉ ἴῃς ρεύβοῃ ψγῆο οἴἶεζβ ἴ8 6 
Ρέδοθ οβεγίηρ, 85 οὗ ΕἸΚκδηδὴ, Ἵἷ. 1. 2:. ΠΣ 
(ταδαερ, ἴο 58Δ.γῆς 6) τηθδῃβ8 ᾿ΠΠΟΤΑΪΥ ἴο «ἰαγ 
ΟΥ “«ἰασωρδίον, δηὰ, ἰῃ [Π6 ςᾶ536 οὗ ρεᾶςε οβογ- 
ἴηχ8, [6 οἰἶδσοσ δενν ἴ8:6 δηΐπηδὶ ὨΙπη56}} δ 
[6 ἀοοῦ οὗὨ [6 τΔθόγηδοῖθ, ἀπά [86 ῥγίοβί 
Ρουτγεά [86 δοοά ὕροὴ ἴδε δἰΐασ, δυσγηῖ {86 
ξαῖ, ἄς. 

. 17. Τὲ οὔεγίηρ οΥΓἹ 1δὲ 1ογ7 Ἡίπεδαῦ, 
ΒΟΓα ἰη (ἢ ρεηοσγαὶ δθῆϑε οὗ γί οὐ οὔεγίης ἴο 
Οοά, 45 Μϑὶ. ἱ. 1ο, 1ἰσ, 1}. 3, δῃᾷ οἰϑοννῆοσο. 
ἴῃ 115 τεϑιτοϊθὰ 86ῆβο, ἰξ 15 υϑοά οὗ ἴδ τηϑδί 
οἤεγίηρϑ, [86 ὈΠΌΪΟΟΩΥ 5Δοτὶῆςο8, δηά ἰ5 (θη 
σουριοὰ Μὰ πεῤσοῤῥηι, ὈΪΟΟΟΥ͂ Βδοσίῆςε5, 
5ΔΟΓΙΗ͂ΟΩ5 οὗ «αὶ Ὀολϑῖβ. (866 νεσϑε 29.) 

18. ΜιΙμιίεγεά δεΐογε δὲ Ζογά.} ΑΒΎΘΓΙΒΕΙΙ, 
δηὰ 11]. 1. ὙΠῸ νοσά » περ δ 1ῖ5 υϑοὰ ἴῃ ἴΓΟΟ 
δ6η865 ἴἢ δογρίυσγο: (1) οὗ ἴδε βοσνΐίοθβ. οὕ 
τη γδ Οἢ8 οὗ δοῖι Ῥσίοςςβ δηὰ 1, ,ονο5 
τεπάογεοα υπΐο ἴδ [,ογὰ, Εχοά, Χχυ δ, 3 5, 43, 
ἄς, 1 Κι νἱ!. τἰέ, Ὠρυῖ, χ, 8, ΧΥΪ]. 7, 2 ΟἿ, 
ΧΧΙ͂Χ. 11, ἄζο, : (2) οὗ (Π6 τηϊπΙϑιΓδίοηβ5 οὗ [6 
1, ονο5 45 γοηάογοά ἴο ἴδ γί οβίβ, ἴο δἱὰ [Βοτη 
ἴηι ἀϊνίηε ϑεγνυίςεβ, ΝΏΠ,. "ϊ. 6, ἡ Βοσο (ἢ ρἢγαϑο 
18 ΠΕΔΙΥ ἰάεπίϊςα! νὰ τπᾶΐ υϑεὰ ἴῃ γογϑα 
11 δηὰ 1 8. 1]. τ οὗὨἨ ϑαπι06] υἱ ἢ τεθρεςΐ ἴο 
ΕἸ], Οοπηρασγε Νυπι. Υ]1]. 22: (3) οὔ ΔΠΥ βεγυΐοε οὕ 
Ταἰϊηϊϑίγαίίοη, Ἔρος δι} Υ ομο σεηἀογεά ἴο ἃ πιδῃ 
οἵ Οοά, 858 παι οὗ σϑῆυδ ἴο Μοβεβ, Νιιτι. χὶ. 
28, [οϑἷν. '. 1, ἄς, ; [δὶ οὗ ΕἸ15ι4 ἴο ΕἸ )}αἢ, 
1 Κ. χίχ. 21; [δῖ οὗ Ε}15}Π45 βοσυδηΐ, 2 Κ. 
ΥἹΟ Ις ; δι 4150 οὗἩ σοϊζῃπΊοῃ βοσνίςο, 2 8. χὶϊ!. 
17. 1Κ.1. 4. Χ. ,ο. ὕὕπάογ τ} 15 οὶ ποδὰ 
ΤΩΔΥ 6 ἱποϊυάοα [15 Δρρ]οδιίοη ἴο {86 ϑοσνὶοθ 
οὗ [δε δῆρεὶβ ἰη Ηδανοη, 8. οἰ]. 2:1, οἷν. 4, 
ἄς. ΤΒΟ δρρ]ϊοδίίοη οὗ [ἴ ἴο δϑαπιμιοὶ 45 τηϊηθ- 
ἰεπης ἴο (δε Τοτὰ Ὀεΐίογε ΕἸ [86 ρυγίοδῖ 
δορογάϑβ γπο.ἐ ἐχαοίίν ἱἘἢ ϑάγαιε} 5 σοηἀ!οη 
45 ἃ 1,ενϊο. 

ξἰγάεά «υἱὲ α ἥπεη ἐρδοά.)] ὍΤὨΐβ τσᾶβ [86 
51.1] ἀγθβθ5 οὗ ἴῃς ΡῬυϊδβδῖβ, 88 ἀρρθδγβ το τὶ 
Ι 84π|. ΧΧΙΪ. 18, Δηα νϑῦβθ 28 οὗ [Π18 σβδρίοσ. 
[1 ἀοε5 ποῖ ἄρρεασγ ψβοῖθΠοῦ 1 ,ονε5 ΟΣΤΘ δη 
δρβοά ρσοροσΐγ. Μ|οδὰ ἴδε 1μενῖα ΟΣΟ οηο, 

Ι, ΒΑΜΌΕΙ, 1ἱ.ὕ [ν. τ6---20, 

[ογ πιεπ δϑβοττεά τῆς οἰεγίηρ, οὐ τὴς 
[ῸΚὉ. 

18 4Βιι ϑαπιιεὶ αἱ ηἰϑιεγεά Ὀείογα 
[η6 Ι͂ΟΚΡ, ὀείηρ ἃ ἙὨ]]4, “ρ γάοα νυ ἢ “ Ἐκ. “8... 
ἃ πο ἐρηϑα. 

19 Μογδϑονεογ ἢΪΐ8 πηοῖμογ πηδάδ ἢΪπὶ 
ἃ ᾿ππ|]|ό ςοδῖ, δπά δτουρῆς 2: ἴο Πἰπὶ 
ἔτοπι γεᾶγ ἴο γοϑδῖ, ὑνῆθπ 5ῆ6 ΟΔΠῚ6 
ὉΡ ἢ Πα Ὠυβθαπά τὸ οὔεσ τῇς 
ΘΔΙΓΙΥ 8δοτίῆςα. 
20 ΠΤ Αμπά ΕἸ δΙε55οα ΕἸΚαηδὴ δηά 

7υάρ. χυῆῖ, σ4, δυΐ [παΐ πιὰν Βάνθ δδθη ἴῃ [εἷς 
σμασγαςοῖογ δο ἃ Ρχίεϑδί (τυ ῦβοβ 4, 6). αν! 4150 
ὁ νγὰ5 εἰἱγάθὰ ψὩ ἃ ᾿πθη ορῃοά ἢ θη ἢ6 
ἀδηςοα Ὀεΐογε ἴῃς γί, 2 581Π|. Υἱ. 14. ῬΟβϑί νυ 
1ἴἴ ννᾶϑ5 ἃ τρᾶτκ οὗ ϑαγλι6}᾽5 ϑροςῖαὶ ἀδάϊοδίοη 
ἴο ἴδε 1 ,ογα δ βοσνίοε ἴΠδὲ δὸ ννογεὲ ἴδ Ἰίηθη 
ὁρῃοά, Εοσ ἴδε Ηἰρὰ Ὀγιοδὶ ’β ἐρῃοά, 566 ποῖε 
οη Εχοά. χχυἹ. 6; δηὰ Ὁ ἴμε ερῃοὰ 85 δῃ 
ἰάἀοϊαίτοιιβ ἱταρ]επλεηΐξ, 58εὲ. [υἀρ. ΥἹ11. 27. 

19. “41 “εἰς εοα!.] Ὅ8Ο τορο (Ηδθ. »»εἰ}) οὗ 
τῆς ἐρῃοά νγᾶβ 4150 οης οὗ {π6 γδιτηθηΐβ Οσῃ 
ὃγ ἴΠ6 Ηἰρ Ῥυίεσῖ; ἰἃ ννᾶβ σῇ ὑπάογ (6 
ερμοά, ἀπὰ ἀρρεᾶτβ ἴο βανε γεδομῃεὰά {με ἵξεῖ, 
δίηοο ἴ86 Οτοοῖκ ἴουτὰ ἔῸΓ ἰἰ ἰ5 ποδήρης.ς [ἴ 
Βδὰ 4 ἢοΐο ἔογ [86 ποδά, δηὰ 51:5 ἰὴ (6 οἰάεϑ8 
ἔογ [ἢ 6 ἀΓπ18 ἴο σοπηδ (Πγουζὰ, ουζἵ ΠΟ 5ἴθεναβ. 
ὙΠΟ πιδὶ! νγᾶ8 4130 ψγογῃ ΟΥ̓ Κίπρ5, ῥγίῃοεβ, 
ΔηἋ ποῦ]65, δ. . ὈΥ͂ 540} (1 δ8πι. χχῖν. 4,11), 
ΕΥ͂ ]οπαῖίβδη (1 858πὶ. χυἹἹ. 4), Ὁ. αν ὰ (1 (τ, 
Χγυ. 27) ΟΥ͂ ]οὉ (ἰ. 20), ΟΥ̓ δάπιιεὶ (1 ὅ8πι. 
χυ. 27, ΧΥΪΝ, 14), Ὁ ΕΖΓΔ (ΙΧ. 3, 5, ΠΟΙΏΡ. 
ἘΖοϊ. χχνυὶ. 16); δηὰ ὉΥ Κιπρβ ἀδυρδίεγϑ, 
Ὀοΐηρ τπιδίάθηβ (1 88πι. χῇ. 18, 190); δηὰά ἴἴ 
νγὰβ ἃ ΡΘΟΙΠΑΥΙ Υ ἴῃ [μδἴ ᾿γοτῃ ὖνγ ἴδιεϑε ἰΑϑί, 
[δὲ [ἃ Πδὰ 5ἰθονθβ (950 ἴδε ΕτῸς τεπάογοὰ 
ϑαγνιοπί 97 ἄξυεν:; εοίομγ: 15 οχρ δι ηθα). 
ΤΒΟ τρδ]]} 15 ποῖ πηοπ!οποα 85 οὗ ἴῃς ἀγεβ8 
οὗ ςοπηπιοη ῥγίοϑίβ (Εχοά. χχιχ. 8, 1 ον, νἱ]], 
13). ὌΝ Βαῖ ἴβϑὴ ἅτὸ νὰ ἴο υηἀεγβίδη ὉγΥ (815 
Ῥοϊηϊοὰ πιοηϊοη οὗ (86 ορῃοά δηὰ ἴδε τοῦθ 
858 ΌΤΙ ὈΥ̓͂ (Β6 γουΐμῆι! δαπιθεῖ ἢ ΤΆκεη 
ἰὴ Τφοπηθοίοη ΨὙ]Ὦ 18 δῇἔοσ δοῖβ ἴΐ βθὲπιβ 
ἴο Ροϊηξ ἴο ἅἃπ δΘχίγδογαϊ ΠΑΓῪ δηὰ ἱγγοκυ αῦ 
Ργοβιμβοοὰ ἴο νης Β6 ννᾶ5 οδ]εὰ ΕΥ̓ Οοὰ ἴῃ 
δὴ ἅσε ψ ἤδη ἴδ6 ρῥγονϊβίοηβ οὗ ἴμς 1 ον! ς 8] 
Ἰανν νγοῦα ποῖ γεῖ ἰη }] ορεγδίίοῃ, ἀπά ἴῃ 
ὙΠ οἢ ἴδογο ννᾶθ ὯΟῸ ἱπηργορυίοῖν ἴῃ ἴδ6 ογε5 
οὗ [ιἰβ οοπίθιῃροσδγίθβ, ϑθείϊηρ ἴα ποποοη- 
ξουτ Υ ἴο ἴῃ6 ψ οἷο ἰᾶνν τγᾶβ [ἢ τ]Ὲ σαῖθεῦ 
(ἴλη ἴδε ὀχοορίίοπ τπσουρδουΐ ἴῃς ἀδγ5 οὗ 
(δος Τ]υάρε5. 

4δὲ γεαγὶν “αογίξβεε.] 866 ἀὔουβ, ἱ. 3, 7, 21. 

40. ΣΙ δἰεισεὐ Εἰξαπαρ, δ᾽ ..}] Το ΗἸρΗ 
Ῥχιεϑεβ Ὀ]οβϑίηρ Ποῖθ, 85 δῖἴ ἱ, 17, ῬΜὙὰ8 ὑΓῸ- 
Ῥῃεῖίς. (δ6ε νόγϑθ 21.) 

ἐς ἰὴ} Τῆς Ηροῦγενν 15, δε δας: ἰεπὶ. 1 
ἴδε ἴεχὶ 15 σοττεςῖ, ἰξ πγιδῖ πηθᾶῃ «ὑέος “δὲ 



Ι. ΘΒΘΑΜῦΣΕΙ, 1]. 

23 Δπά ες 5414 υπῖο τῆεηιϊ, ΤΥ 
ἀο γε ϑβυςῇβ! τηϊηρβὶ ἰογ ἢ πεαγ ον ὦ κν 
οΟἔὗ γουγῦγ ενἱ} ἀδαίϊπρβ ὈΥ 411] τ} 18 τυσναῖν φ 
ΡῬΘορΪα. οὐδ 

257 ν. 21--25. 

Π5 υνῖίε, ἀπά Δ, ΤῊς ΙῸΒΡ σἷνα 
(ἢδδ 8664 οὗ [ἢ18 ψοπιδη ἔοσ ἴῃς "Ϊοδη 

τράλοα τᾶς ὙΨΏΘΗ 18 ἰοηῖ ἴο τῆς [,0ΚᾺὉ. Απά 
ἐπ ΈΠ6Υ ψεηϊ υηῖο ΤΠ 6ΙΓ οὐ ΠΟΠΊΘ. 

Ι ον, 
ΕΙΣ 

1 Ἡοῦ. 

21 Απά τς ΚΡ νἱϑ τς Ηδηηδῇ, 
80 πὶ 8 Ἑςοῃςεῖνοα, ἀπ4 Ῥᾶγε ἴῆγες 
80ηὴ8 ἃπά τὸ ἀδιρηϊζειβΌ Απά τῇς 
οὨ]ὰ ϑδηγιθὶ στονν Ὀείογε ἴῃς ΟΒ. 

22 ἾΝον ΕἸ; νγᾶβ νεῖν οἱ, δπά 
Πεαγὰά 411 τπδῖ ἢ8 8οη8 αἀϊά υπῖο ἃ]] 
Ιβγδεὶ; δηὰ ἤον {ΠῸΥ ἰᾶγ στ τῆς 
τοῦθ η ἴηδὶ ᾿δϑβειη δε σὲ τῆς ἀοοΥ 

ὦν ὅἑυσβς. Οὗ [6 {ΔΡογηδοὶς οὗ {δε σοηρτερᾶ- 
[Ιοῃ. 

Ηδηηδ}) δα: ἰεπί, τ τηβϑου πο Ὀεΐης υδοὰ 
γ (ἢς ἔετηηίηο, 5 ἱ. 7. Βυῖ [86 δορί. δηὰ 

νυΐϊς. τοδὰ “" ἐδοι δανὲ ἰεπὶ." 

“πο ἐδεὶγ οαυπ δο»θ.) ΤῊΪ5 15 ἃ ᾿Γδῃβ᾽δῖ!Ίοη 
οὗ ἴ[δς Ψυϊραῖε, “δοιοσυηΐ ἰπ ἰοουπὶ βιιυτῃ,ἢ 
δηὰ 15 Ῥογβδρβ ἴδ6 ἴγιιο σοδάϊηρ. Βυΐ ἴ6 Η6- 
Ὅγεν ᾽895 ἼΒΟΥ τοπΐ υπΐο δὲδ Ρ͵ΪΔο90:" 
ἔογ νοι ἴδ6 ϑερί, Βανε δε »ηαη «ὑεπὶ ἐο δὲ: 
ο«ὐη ῥίαεε. ΤΕ ννογὰ ρέσοε 18 ἔγθα ΘΠ ΠΥ υϑοὰ 
ἴοσ οἱ ΟΥ̓ δο»ιὸ (ΟΘ6Ώ. ΧΥΙΙ, 31, ΧΧΧΙ, 55: Νυη. 
ΧΧΙΥ, 11, 25) ὅζο,) 

41. “πά ἐδε Τογά,  ..1 ΤὨΐβ5 ἀγαΐῃ 15 ἴῃ6 
(γδηϑδἴίοη οὗ [6 δερί. ποῖ οἵ ἴς Ηροῦτον. 
ΤΠ Ηεῦ. ἰοχὶ 825, ἀδγυρίὶγ, “Ὑ8δὲ [89 
Τοτὰ νἱεϊςοὰ ἩΔΗΠ ΔΆ, 25 1 1η6 νογάβ 
“ “πᾶ ἐξ εαγι 0 βα.:" Ἀδὰ Ργεσοάεά, Εογ [86 
υ36ὲ οὗ υδηδεά, 566 Οδῃ, ΧΧΙ. 1, δηά σοπΔΡΑσα 
Ῥ5. ΟΧΧΥ͂ΪΙ. 2. 

ἐδὲ εὐὲϊ4 ϑαν»ιμεὶ σγεαυ δεΐογε ἐδε Ζογά.} 
δε ἴΠ6 ὙΕΙῪ 5: π|}12Γ δοοουηΐ οὗ [52δς (Οεη. 
χχὶ. 8), δηὰ οὗἉ ϑθῃπιδεῖ (νεσϑὲ 20), 4]50 δείονν, 
ΨΕΙΒ6 26, Δηά [1]. 19. Βεΐογε ἐδε Τογά, ἢ 
αἰρῦῖτας τεΐογοησο ἴο ᾿ἰφ γοϑίάθηςο δί ([Π6 ἴδδεῦ- 
ὩΔςΪ6. 

42, Τραΐ α::ε»πόἷεά αὐ ἐδὲ ἄοον ΟἹ ἐδὲ ἑαδεγ- 
παείε, 49..7 ὙΗ15 5 [86 5ᾶπ|6 ρῆγαϑε 85 5 υϑεὰ 
(Εχοά. χχχυ. 83), δπὰ μοι !ὰ δὲ σεηάεγοά 
ἀβοχγοᾶ," ἴῃ [Π6 ϑεηβε οὗ τῊ ΠἸΠΑΤῪ σοι τίςο, 
τὶς [86 νγοσγὰ Ῥγοροσὶγ ἀεποίεβ, ἰμβουρῇ 1ἴ 
15 4130 δρρ]!δἀ ἴο οἴου δηδίοροιιβ βϑεγνίςς ἴῸΣ ἃ 
ἢχρὰ ἴοστη, 45 [πδΐῖ οἵ ἴη6 1, ονϊῖεβ, Ν ιπ). ἵν. 
21 (0 ρεγζογηι ἐδὸ σεγυΐεο, Α.Ν.), νἱϊϊ. 24, 2ς 
(ευαὶξ ὠβοπ, Α. Ν,) [Ιἴ ἀοεθ8 ποῖ Ἄρρϑδγ 
ΟἸΕΑΣΙΥ ψιδῖ ἴῃ6 δεῖνος νγᾶβ ΠΟ ἴἢ65ς6 
ποπίθη σοηάεγο, ΠεῖθοΣ ἃ 50 ΓἸΓΕΥ τοὶ σίου 
ΒΕΓΥΙ͂ΟΟ ΟὗὨ ργάυοσ, δηά (45 ἴῃς ϑερί. εχρουπῃηά Ιἴ, 
Εχοά, χχχυῖ!. 8) δϑίηρ, οΟΥ̓́ΤΑΙΠΟΥ 500 ἢ 56 Γ- 
νἱσο 15 ςοηϑιϑίοα ἰπ ἀοίηρ σογίδίη νοσὶκ ἔοσ ἴπ6 
ἐΌτῖς οὗ ἴῃς [Δθογηδοὶα 48 οσθη ἅγὸ ννοηΐ 
ἴο ἀο, δρὶπηΐηρ, Κηϊτηρ, οι τοι ἀθσίηρ, ππεπά- 
ἴῃ, νγνλϑδης, δηὰ συςἢ Κκὸ. Εσοσῦὶ [ἢ 4Π8- 
ἸοῦΥ οὗ {πὸ υ8ὲ οὗ ἴπε σψοτγὰ ἱπ [6 ςλ56 οὗ [6 
1,ενϊῖε5, ἀῦονα οἰϊοά, ννἤογα “ Ρεγίοστηίηρ [6 

γοι, 1. 

24 ΝΆΥ, ΤΥ 80η8; [ὉΓ ἐξ ἐς πῸ 
βοοά τερογῖ τῆλε 1 ἤδᾶγ: γα τηᾶκο 
ἴῃς ΠΟΚ᾽ 8 ρεορΐς "το τγάπϑρταβ8. 

ἃς Ιἔοπα πιδλῃ 8ἰη ἀρδίῃβῖ Δῃοῦθογ, 
τῆς 7υάρε 5}2]} πάρε Πἰπιὶ δυῖ ἰξ ἃ 
ΓηΔΠ 8ἰῃ Δρδίηβῖ τῆς [ΟΒΡ, ψγῆ0 5}4]] 
ἰηῖγεδς ογ πὶ Νοιν τ βιδηάϊηρ 
ΠΟΥ Πελικεπεὰ ποῖ ὑπο τῃ6 νοῖΐος 
οὗ τπεῖὶγρ ἐβῖμοσ, θεσδιιθς τῆς ΓῸΚῸ 
γνου]ὰ 51Δγ Π6πὶ. 

βεϊνῖοο ἢ 5 ςουρεα τ “ ἀοίης ἴπ6 ψοσκ,ἢ 
[86 ἰδίῖοῦ 15 ΔΓ ποσγο ὑγοῦϑῦϊθ. ΟἿ]Ὺ 1 ἰ5 
αἰησυΐϊαγ τπαϊ ἴηογο βῃουϊὰ 6 ἢο οἴϊοσ ἀϊ5- 
τίησξ ποῖΐοςσε δηγνῆεσγε οὗ 50 ἢ ζοπιδὶς τηΐηι- 
δ γδ ἢ ἴῃ 86 ἰδϑεγηδοῖὶς οσ [οπηρὶθ, υη}1655 
2 881. ΧΥΪΪ. 17 (ποῖε) 15 δι ς, που ἢ ἴΠοΓῸ ἰ5 
οὔ ἱἰάἀοϊαίσοιιβ γαϊπιϑισγαϊϊοηβ οὐ [6 ρατὶ οὗ 
ἀν βρ (1 Κ. χχιῖ, 7, [τ΄ νἱ], τ8, ἘΖεΚ, νἱῖϊ, 
14). 

48. Τὸν 1 δεαγ, 1 ἘἈδΙβου “,ΟΣ (ογ, 
“9 ἰδαῖδ 1 ΒθΔΥ γοῦν δὰ τοροσί (δὰ 
ννογάβ ἀδουΐ γου) ΣΟΙ 411 [18 Ρ00}]9." 
(οαρ. ὕδη. χχχυῖ!. 1 ἕοσ [ἢ σοπϑίγις ὁ.) 

Δ4, Υι»ιαἦε ἐδε Ζιογα: ρεοῤίε 1ο ἐγαρσργε:..) 
τ 5 νεῦσὺ ἀοιδιδι! νυβοῖποσ ἴῃς Ηδοῦ. οΔῃ γῖνο 
[115 56η56, [που 1 [86 ἴοχὲ 15 δουπά, [ἴ 15 [Π6 
δ εδϑί [ῃδί σᾶη ὈῈ ργοροϑοά. ὍὌἘδ ϑερῖ. δά ἃ 
ἀϊεγεηῖ τοδάϊηρ, “ 80 [δὲ [6 1,οτα 5 Ρθορὶς 
ἀο ποῖ ΟΣ." 

45. ΣΡ ομὸ "παπ “«ἷπ, 7 ΤῊΪ5 ἰ5 δὴ 
οὔδεουτε δπὰ αἰβῆςξ ραβθαρο. Τακίης (6 
ΑΟΝ΄., ἴῃς ϑθῆϑε 866 πΠὶ5 ἴο ὑὕ6, [Γ᾽ οἣς τδῃ ἰη 
ραϊηβδί δηοῖμεσ, [ἢ 6 Ἰυάρα 58.811} δηοσος ἢἰπὶ 
ἴη ἴῃς ἄτα ΡῬεηΔ Υ, δηὰ ποθὴ Βα 5}4]1 ὃς ἔτες ; 
δυῖ ξ δο βίη δραίηϑδι ἴῃς 1 ογὰ, ῆο 5814}} αδςῖ 
[δε ρατγὶ οὗ ᾿υάρε δπὰ αγϑίζετ ἴοσ πἰπι} Ηἰς 
ξυπτ τλυβὲ σεπιδίη ἴο [Ὡς ρσγοαῖ ἀδγὺ οὗ ἰυὰξ- 
τηδηΐ, 

δεεσιμο ἐδὲ Ζιογά αυοωμά «[αᾳγ ἐδε»ι.1ὺ ΤΠ6 
Ἡδεῦτον ρἤγαθα 5 γεῖ βϑίγοῃρεσ. “Βϑοδιδθ 
ὍἘι9 Σοτὰ τ; ρ] οδεοὰ [0 δ΄Ί1Δ 861." 
“ΨοΪυϊ οςοίάοτο," νυΐϊξ. ΟΥ̓ σουζδβο, ἔμοσο ἰς 
ἃ 56η56 ἰη ννῦϊοἢ ΜΥ ΒΔίΘΥΘΣ σοτη65 ἴο Ρᾶ55 15 ἢ 6 
Δοσοιρ Ι5ῃπιοπΐ οὗ Οοὐ δ βονεγείζῃ Ψ1}} δά 
ῬΙΘάϑυγο, δηά 4]1} (Π 6 ὈΓΟΥΪΟΙΒ βῖερϑ, ευθη ννῆθη 
(ΒΟΥ ἰηνοῖνα ποσὰ] οδυ565, ὈΥ νϊς ἢ [ἢ 15 νν}}} 
δηὰ ρ᾽θδϑυσα ἂγὰ Ὀγουρῃϊ δρουῖ, ἀγα ἴῃ [5 
96η86. δἰ5ὸ Ὀτουραΐς δος ΌὉΥῪ Οοά. Ηον 
1158 συ, Ὡς τοᾶϑοη δηα σονοϊδίοη δἰἶκθ 
δΔοκηονεάρο, σοηϑ5ῖ5 νυν τηΔη 5 ἔγοο ν7}}} οἡ 
(Π6 οὔθ παπᾶ, οΥὐἁ, ννβοη ἴπ6 6Υ]} ἀδοάβ δηὰ 
Ῥυπιϑῃτηθηΐ οἵδ 51 ΠΟΥ ΔΤ 50ΠῚ6 ΟὗΠ 6 ὑγουίοι!8 
βῖθρβ, ἢ Οοὐἷβ ἱπβηϊζε τ ΓΟΥ ἀπά ἴον οἢ 

5 

Οὐ, “9 
ΣΡ ομί. 
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26 Απάὰ τῆς οἢ"]4 ϑδηγυοὶ στε 
οὔ, Δπἀ νγᾶβ 'ἰπ ἔδνοισγ Ὀοῖῇ ἢ τῃ6 
ΓΚ, ἀπά αἷβο νυν τ πιεη. 
27 ἴ Απά τδεῖε σᾶπὶα ἃ πιδη οὗ 

(ὐοά υπῖο ΕἸΣ, Δηά 5αἱὰ ὑπο ἢΐπ), 
ΤΠυ8 56’ τῆς Ιοκ, Ὠἀ 1 ρ]δίη!Υ 
ἌΡΡΕΑΓ υπῖο (ἢ6 ἤουβε οὗ τῆν ἐδῖθογ, 
ψνῃεη πεν ψγεῖε ἴῃ Εργρῖ ἰῃ ῥΠΔγδο 8 
Ποιιβεὶ 

28 Απά ἀϊά Ϊ Ἄσἤοοβε δῖπι ουἕἱ οὗ 
411 τὴς τΠ068 οὗἁὨ ἴβγδ6] ἐσ δδ ΤΥ ῥγίεϑῖ, 
ἴο οὔἶεγ προη πιίπε δἰϊασ, ἴο Ὀυγῃ ἰπ- 
(ςηβ86. ἴο ΨΧΕΑΓ δῃ ερῃοά Ὀείογε πιὸὺ 

Ι. ΘΑΜΌΕΙ, 11. ἰν. 26---2ο. 

Δη4 “αἰά 1 ρίνε υπῖο τῃ6 Βουβε οὗ ΤΥ “ πῶ το. 
ἔλι θοῦ 411} τὴς οβογίη 
(ἢ6 ΤΠ] άγθη οἵ [53γδεὶ ἢ 

290 Ν πεγείογε [ὶςκ γε δῖ ΠΥ 83Δ0γὶ- 
ἤςε δηά αἵ πιίπε οἤεγηρ, ψθῖοἢ 1 
μανα ςοπιπηδηάεά ἐπ σιν Πλθτδτίοη ; 
πὰ Βοπουγαϑῖ ΤΥ 80η8 ἅδονς 16, ἴο 
ΓΑΆΚΘ γουτγβεῖναεβ ἴλῖ γῇ τῆς ΤΠ εΐεϑς 
οἔ ἃ]] τῆς οἰξεγίπρϑβ οἵ [5γδε] πιγ ρβορὶςε ἣ 

40 ΜΝ ετγείοσε τῆς Κρ Οοά οὗ 
1βϑγδθὶ βαίτῃ, 1 8414 ἱπάεεά ἐΐσέ τὴγ 
ἤουβ6, δηά τῆς ποιιβα οὗἩ τῇγ ἔδιῃοσ, 
86 που] ἃ νναὶκ Ὀεΐογε πι6 ἔογ δνογ: δυϊῖ 

τηδάς Ὀγ ὅτε οὗ 

(ἢ οἴου, ἰ5 νῃδῖ οαπποῖ [0]Υ δὲ οχρ δἰ ποά. 
νὲε εδῃ ΟἿΪΥ ἤστην Ὀείιονα οι οἰδίετηθηΐδ, 
(τ) [δῖ Οοά δαῖδ πο ρίθαϑυγε ἰη ἴ[μ6 ἀθδίι οὗ 
Ὠἰπὶ (δῖ ἀϊείῃ, ἀπά τμας Ηδ ν] ἢ ποῖ [ἃ 
ἀθαῖῃ οὗ ἃ ϑἰπηρυ, δυξ γδῖποῦ ἴ(Πδί πὸ 5Ποι] 
δὲ ςοηνειῖοα δπὰ ἰΐνε; (2) ἴμαδΐ {πὸ 5ἰηβ δηὰ 
(86 ρυπιϑῃπηεηίβ οὗ 5 ἅγῈ δοςσοιηρ 5 τηθηΐβ 
οὗ Οοὐνβ εἴογῃδὶ ἢ διίδίοπιθηΐβ 5. ΠΉΠΪᾺΓ 
ἴο 1ῃδῖ δθεΐοτε υ ἅγὲ ἴο Ὀ6 ἔουπά ἰπ οδβῇ. χὶ. 
120, Τυάξ. χὶν. 4, [58]. υἱ. 9, το, Μασκ ἰν. 12, 
Βοχλ. ἰχ. 15-8, ἄς. Αἡ δρρτγοχίσηδίίοη ἴο δῇ 
ΘΧΡΙΔηΔ Οἢ ΠΊΔΥ 6 τιδάς ΟΥ̓ βαγὶπρ (Βδὲ ἴῃ 
(ἢς οᾶϑε οὗ Ηορβηὶ δῃὰ Ῥμίηθῆδα οὐ β «ευὐϊ 
ἴο 5]ΑΥ͂ [Π6πὶ ννᾶ5 ἰουπάοἃ ὕροη Ηἰ5 ἴογο- 
Κπον]εάρε οἵ {Πεὶγ ἱπηρεηϊζεποε ; τ !]ε ἔτοπὶ 
ΔηοΐθοΓ ροϊηῖ οὗἉ νἱονν, ἴῃ Ὡς Οὐδ φυΐ] ἰ5 
ἴῃς ἤχεα ροϊηϊ, [δῖ ᾿πιροηϊζοησο ΠΊΔΥῪ δὲ υἱεννοὰ 
ἴῃ [15 γεϊδίίοη ἴο [δῖ ἤχοα ροίηϊ, ἀῃὰ 50 ἀδ- 
Ῥεηῃάσηϊ ὕροη 1, Δηὰ ἃ ὨΘΟΘΒΘΑΓΥ 5ἴερ ἴο [ἴ,. 

26. “πώ δε εὐἰά ϑδανιμεί͵ ϑ 6.1 ὙΠ δς- 
οουπί οὗ ουὖν 1 ογα δ στον, ἰπ Πυ Κα 1]. ς2, ἰ5 
μμδδ 5 Π}}12τ. “Απά 65ι.5 ἱπογθαϑθά ἴῃ νυἱϑάοσῃ 
Δ οἰδίυγο, δηὰ ἰπ ἥνουσ ἢ Οοὐ δηὰ σηδ1.᾽ 
ΤΒὸ Πτογ] νογβίοη οὗ [6 δοίοτο ὃ ἰ5, 
“Το ΤΠ] ϑατηιθὶ δἀναποεὰ ἀπὰ ριον δηά 
νγ85 ξοοὰ (οτ Δοςερίδ 816), θοίἢ νῖΒ ἴδε Πνογά, 
δηὰ δἷςο νἹ τλθη.᾽ 

47. ΛΜ »ιαη 9. Οοά, 7 866 ποῖε ἴο 
υάρ. ΧΙ, 6, 8. Τῆς ἴογπὶ 15 δρρὶιεὰ ἴο 
Οϑ65 ἰῃ ευΐ. χχχιϊ, σ, [οϑἢ. χὶν. 6, δηὰ 

ἴο ἀϊδετγοηϊ Ῥγορῃεῖβ ἱρυγαγάϑ οὗ ἔοσΥ {ἰπ|65 
ἴη ]υάρ., δ4π|. απὰ Κῆρ, πτοβῖ ἔγεχυθητ ἴῃ 
ἴῃ6 Ἰαϊῖοεγ. [π ἴμ6 Ῥχγορμεῖβ 1ἴἴἃ ὀσουγβ ΟΠ]Υ͂ 
οηςε (ἐγ. χχχν. 4). [{ ΟὐΟῸΓΒ 5] Χ ΟΥΓὁ ϑεύβῃ 
{ἰπ|65 1ὴ (ἤγοη., ΕΖγα, δηὰ Νεδβοηλ δῆ, ἀπὰ 
0 ἴδε 1πηϑοτρΈοη οὗ Ρ8. χς., ἀηὰ ποννῆογο οἶα 
ἴη [6 Ο.Ὕ. Τηε ϑυάάδη ἀρροάγαποο οὗ ἃ 
τηδῃ οὗ Οοά, ἴδε ΟὨΪΥ Ρτορδεῖ οἵ ννῇοπι τηθῃ- 
τίου ἰβ τπηδάθ βίηςς εθοσδῃ, ΒΟ ΠδΙηΘ, 
ΟΥΔΩΥ͂ ποίϊςο οὗἉ ἢ]5 σΟὈΠΙΓΥ, 15 ΓΟΣΊ ΔΓ ΚΔ ]6. 

28. 10 «ὑεαν απ ἐρῥοά, ἢ ὙὍΒε Ηἰρα 
Ῥηεδῖ ορμοά, ἰῇ ΠΟ ννᾶ85 ὕ0τπὶ δηὰ 
ΤὨυπηπΠΊ. 

ἀπ 1 γίνε... αἰ ἐδ οὔενγίησε ν»ιαάξ ὃν 
ἥγο, δ Α ρατὶ οὔ 41]1] ἴδε οἴοσιηρβ νγὰβ 
Εἴνθη ἴο ἴ86 Ῥγίεθίϑ ΟΥ̓ ἴμῈ ἴδνν ἴοσ {πε ὶῦ 

τιλπίθθδπος (Νυπι. χυὶ, 8-2ο, ἄο,; [ενϊ, 
Υἱ. 16-18, 25.320; ΥἹΙ, 1-8, 29-36, ἄεο.). ΤΠ 
ὙΕΙῪ εχ οὗ 1 ον. νἱ]. 14) 35, 36, ἅΓ6 ΒΕΓα 
υοϊοὰ. ΤΙ δουπίξω! ρῥγονϊβίοη τηδάς ὈΥ̓͂ 
οὐ ἔογ Ηἰ5 Ῥυίεβίβ 15 ππιοπιὶοπεα 85 ἴδ6 στολὲ 

υρτανδίίοη οὗ [Π 6 οονοΐουβηο55 οὗ Ε}}}5 ϑοῆβ, 
ἴῃ βοιμοννδί {Π6 58Ππ|6 5βριγῖξ 85 Οοὐ β δεποῆῖβ 
ἴο αν ὰ ἅγὲ πλιηθὰ 25 δρρτανδίίοῃβ οὗ 5 
δἰη, 2 88π|. χὶὶ, 759, Βετα αἷσοὸ [86 Ρυπ|5}- 
τιθηΐ Ὁ] ]ονβ δ νεγϑθϑ 190-12, ἰῇ ΘΧΔΟΓΥ (86 
ΒΆΤΠ6 ὙΑΥ ἃ5 [6 Ρυηιϑῃπιοηΐς ἔΌ]Ο 5 ΒΟΓΕ 
(νοῦϑοβ 320-16). 

49. Ἐῥεγείογε ἀϊο γε, 67 ὙΠ Ἔχργοϑ- 
δίοῃ 15 [ΆΚθη ἕγοτῃ ει. χχχὶϊ σας, “ [βΒυσΌη 
ψΜαχοὰ ἴαϊ δηὰ κΚιοκοὰ.... ἢς ἔοσβοοκ Οοὰ 
ψ ἢ τρδάς δῖτη, δηὰ ᾿ἰρΡΒΕΥ ἐδιοοτηθα [ἢ 6 
Ἀοςοκ οὗ Ηἷ5. 5Ξαἰναϊίοη." Ὅδὲ νγεϊ]-εὰ Ὀεδϑὲ 
Ὀεσοῦλεβ πητηδηδρθαῦϊς δηὰ τεγδοϊοσΥ, δηὰ 
Τοίυ568 [6 γοκο, ἀηαὰ Ὀυγδὶβ (πε ὑὈοηὰβ (6 Γ. 
γ. 5, 7, 8). 80 ἴδε ρῥγὶιοϑίβ, ἰηϑίθλά οὗ θείης 

το] ἔοσ ἴῃς ρσγονβίοη πιδάθ ἔογ {Πδπὶ, 
ἴῃ {ἘΠΕ ῚΓ ραπιρογεὰ ὑτάς Ὀεοδπὶα ἀϊ5β ]5Πε0, 
ὙΥΔΏ(ΟΗΪΥ ὈΓΟΚΟ ἴῃς ἰὰννβ οὗ Οοά νυϑῖοἢ τορυ" 
ἰαϊεὰ {ΠΕΣ βδῆαγε οὗ ἴδε οἴδγίηρβ, δηὰ ρὰγε 
(Βοπηβοῖναβ ῈΡ ἴο δὴ υηὐτίἀϊεά ἱπάυΐϊχεηοε οὔ 
{ΒΕῚΓ ραβϑίοῃβ δηά {μεσ οονεϊουϑη658. 

ἐπ νῖν δαδίία!οα.)] ἴὐϑεἀ οὗ [δε ἰεπιρΐς, Κ5. 
χχυι. 8: 1 (ἤγοῃ. χχχνΐ. 15 ; δοῖονν νεγϑὲ 32. 
511} [86 αὔϑεηςε οὗ [6 ννοσάβ ἐπ γῖῦ, ΒΙΟἢ 
ανα ἴο δε Βρρ]]οἀ ἴῃ ὈοΟΙ ρᾶββαρεβ, π|λ Κο5 
(6 γοδάϊηρ ἀοιυδι}. ὍὙμὲ δορί. δαγὸ ἃ 
ΠΟΙ ἀϊβογοης τοδάϊης. ὙΒΕΥ τεηάεσ ἰΐ, 
“ ΨΥΥ μάνα γὸ ἰοοϊκοα ΠΡοη ΤΥ οὔἴἶεγίης ἢ 
ἃ 5ιδιηθίεββ Ἔγοὺ ἢ 

ῥοπομγενΐ ἐδ :οη,4 αδουε νπ. Οοά, ψῆο 
Κπον8 [16 δροαγί, δὰνν {παὶ τνβδαῖ γεβίγαιηεά 
ΕἸΣ ἔτοπι τακίηρ νἹζόογουῦϑβ δοίΐοη ἴο νἱηαϊςδίος 
Οοὐβ Βοπουιγ, νγὰ8 815 την} Πρ 655 ἴο 1086 
ἔοΥ ἢ5 βοῇβ ἴδε ᾿ππογαῖϊνε οἰἶδος οὗ [Π 6 ργ]οϑῖ- 

Ης νγὰ8 Μ Πρ ἴο σοῦυκο {Π θη, ΠΟ 
νν85 τὶ ενοὰ δ [ΠΕ ῚῚ πιϑάθοάβ, θυζ 6 ννγὰ8 ποῖ 
ΨΥ Σ ΠΠν ἴο σῖνο υρ {ππὸ νυν ο ἢ δηὰ Ρ]ΘΠΑΥ  ΒΙΟ ἢ 
βονεά ἰηῖο 815 Βουθϑε ἔγοπι ἴμ6 οὔεσιῃρ8 οὗἁ 
ἰϑγδεὶ. 

380. Σὸν ευεγρ ὙΠῈ ῥσγοπιῖβδο δ δσγοῃ β 
σοηϑεογδίίοῃ να, “ Τ8Ὲ Ῥυίεβ 5 οοε 58} } 



1. ΒΑΜΌΕΙ, ἢ. 

.. 42 Απά τῆε πίδη οὗὨἉ τῆΐπε, τυλοηι 
Ι 95}4}} ποῖ ουξ ΟἹ ἔτοῃι πλίῃς δ]ζαγ, 
σἠαὶ δὲ ἴο σοηβυπηθ της ἐγεβ, δηά 
ἴο ρανα τῆϊπα ἤοατῖ : δηὰ 4]} τῆε 
ἰῃογθᾶθα οὗ της Βουδε 51)2}} ἀΐε ἴῃ 1 Ἡεῦ, 
τῆς θονγεῖ οὗ {πεῖγ ρα. ᾿ 

.. 34 Αμπά τἢϊ5 «ἡσιί δὲ ἃ 8ῖρῃ υπῖο 
τῆ ες, τῆδς 5Π4}1 σοπια ὕροὴ ἴὰγ ὕψνο 
8008, Οηἡ Ηορδηὶ δηά ἢ ηΘἢᾶ8 ; ἰῃ 
Οη6 ΟΔΥ [ΠΟΥ 58}8]] ἀΐα Ὀοτ οἵ τΠεπΠὶ. 

235 Απά ἷ νν1}] γαΐβε. πα ἀρ ἃ ἔ21}- 
Γι] ργίεϑι, ἐδσὲ 5.41} ἀο δοοογάϊηρ ἴο 
ἐδαὶ ὮΝ. ἧς ἴῃ πλίηο Ποαγῖὶ δηά ἰπ 
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πον ἴῃς ΓΟΚῸ 5811. ΒῈ ἴξ ἔσ ἔϊοπι 
της ; ἔογ ἴδει δας ἢοπουγ πὶ 1 ν}}}]} 
Ποπουτ, ἀπα {ΠΥ [δῖ ἀεβρίϑβε πε 5}18]] 
δ6 ΠΙΡΉΕΥ εβίεεπιεά. . 

21 Βεμοὶά, ἴῃς ἀδγβ8 ςοπιε, ἴῃδῖ 1 
γ7}}} οσυς ΟἹ της γῆι, δὰ τῆς δγηὶ 
οὗ (ὨΥ ΔΙ Πει 8 ἤουβα, ἴδδλὲ {Πογα 
8Π2}} ποῖ ῬῈ δὴ οἷά πιδῃ ἱπ τηΐπε 
Βουβα. 

22 Απὰ του 8}41} 8ὲε 'δῃ ΘΠ ΠῚΥ 
ηαμιλς ἵπ πῖ)} ἈΔὈΪΔίίοΠ, ἴῃ 41} ἐἦὲ τυεαϊε ἢ 
τοκαϊα ΟΝ Οοά 5}|41}1 ρσίνε [β8γδε]: δπά 
οσωδ [ῖἢ6Γ6 5804]] ποῖ δε πη οἷά πιᾶῃ ἴῃ 

. Τῆ]η)6 Πουδβα [ὉΓ δνεογ. 7117. 

Ὀε {πεῖ Γ5 ΤῸΓ ἃ Ῥεσρεῖυδὶ βίδίυϊε (Εχοά, χχῖχ. 
9). Βυϊ ΡγοΟῦΔΟΪΥ ἴδε 1 5Α10 τείειβ γδῖμοσ ο 
Οοὐΐξ 5Ξεςγεῖ ρυγροβο, παῖ Ηδ 5δ!ὰ ἴο Ηϊτὰ- 
861, στ τεραγὰ ἴο Ε}}5 ουϑὲ ἀπά [6 νυ βοὶο 
Ὀου5ε οὗ [{πτηδτγ, ἴλη. ἴο [86 Ργοχηΐϊϑα Ἷοῦ- 
φοτηΐης ἴμα Βουϑε οὗ Αδζοῃ, νος Ε}}}5 ἀ6- 
Ῥοβί!οη ἀϊὰ ποῖ ἰηϊετίεσε ἢ. Οοσηρατγο [86 
1:56 οὗ 7 «αἰά Οεη. χχχὶ. 21; Ντι. χχίῖν. τα; 
]7υάφ. ἃ. 3, ἄς. ὙΠε πιοδηΐη τπογεΐοσε 18, 
“1 τηϊοηάεά ἴπλῖ (ΠΥ μΒουβϑο βῃουϊὰ Θη͵οΥ ἴπ6 
Ῥπεβιποοά ἔοσ ἐσεσ, θυῖϊ τον 1 δᾶνς οπδηρεὰ 
ΤΑΥ͂ Ῥυσροϑε. : 

δὲ ἐξ ὰγ 7γονι»". ἢ Ἰδδ ῬΒΓΆΒΟ 80 ΓΘΏ"- 
ἀετοὰ 15 ἃ ἑδνουτσὶῖο οἠο ἰὴ ἴπο Ὀοοΐκ5 οὗ ϑαπλμοῖὶ, 
ΜὮΟΤΕ ἰἴ ΤΟσουγβ ἴδῃ ΟΥ αἰεσθη πηθ5. [{ 18 
ἔουῃά «͵5ο οπςε ἰη 1 Κ'. χχὶ. 3, δῃὰ 1ἢ (ἢγ. χὶ. 
19, ἴννῖςς 1 οὐ, Ὀννῖζο ἴῃ [05}., δηά ἔοιισ Ὁ πγ65 
ἴῃ Οὐοη. (ΧΥΠ. 2ς, ὅζς.). [{ 18 ναγ ΟἸ ΒΥ γθη"- 
ἀετοὰ ἴῃ ἴδε Α. Ν., σοί Μογὀἑά, απὰ Με ἐΐ 7 
ον »ιξ, ἐδεε, (ϑ᾽ε. 1.1ΟΤΑΙΥ, Βε ἐξ ἀπ αδο»νιδ. 
πδζίοη 10 ἐδεε. 

81. 1 «υἱ]! ἐμ οὔ εδὶπε ἀτηι, ὧς Α 5ἴγσοηξ 
ρίγαϑε ἔἕογ ὑσοακιης ἀονῃ ἴμ6 5ἴσγοηρίῃ δηὰ 
Ῥοννεγ, οὐ ψαῖομ {Βὲ ἅγτὶ ἰ8 ἴπε ᾿πϑίγυτηεηΐ 
1η πιδη. “ΗὀἬὀ Βαῖῃ διονεὰ βίσγεηρῖβ ἢ 
μῖ5. ἀστὴ " ([μυκ, 11, 51). “ὙΠῸ ἃ παρ ΒΥ 
Βαπὰ πὰ ἃ 5ἰγεϊομβεά ουΐ ἀτῖὰ" (Εχοά. γι. 
6, ἄς.). Οοιρασζε ἴδ6 οὐγϑε ὕροη ἴδε ἔοο 58 
βϑορμεσά, Η αγηὶ “δαὶ! εκ εἰσαπ ἀγίεά εῤ, 
απά δὲ; τρί εκ) “δαὶ δὲ μον ἀαγἀεπεά 
(ΖεςἘ. χί. 17). 

ἐδαὶ ἐδέετο “}α1] ποὶ δὲ απ οἷά "4", ΓΕ 
ΤΒΟΥ 5δουϊά δὲ 41] ευΐ ΟΥ̓ ἴῃ ἴῃς ἤονεγ ο 
1ΠΟΙΓ ἄρθ, 858 ἴξ 185 σϑσβὸ 22, οὗ ψ ὩΟἢ οἠα 
δίργηδὶ ἔμ ΔΙ πηοης 18 σεσοσγάδα 18 Σ ὅϑδιη. χχίϊ. 
18, 19, 22. 

82, Τδοις τδαΐί “66 ὧπιὶ Ἐη6})1} 1 »17 δαῤῥϊα- 
ἐοη, Ὁ ὙὍὙΠα Ηροῦτονν 18 σαῖβοσ οὔβουσε 
δῃά ἀπῆσυϊε οὗ σοηϑοιγυςτοη, δυῖϊ (6 ΑΟΥ. 
ΡΤΟΡΔΌΟΙΥ κίνεϑ [86 5θῆβε οὗ (8εε ἀῦοσε γΈ 56 
29). Ἴδε δερῖ. ἰϑανθ ἴπ6 ραϑϑαδεὲ οὔ. Ὑδ6 
ψυϊχ., Του “ῥα “τε Ἴδν γέυσί ἐπ ἐδεὲ ἱφριρίξ. 
ΤΕς ψοζὰ ἐπερην 18. 106 5ᾶπιὸ (1π [16 τηδβοι- 
᾿1π6) 85 αάνεγ:α ἴῃ ἱ. 6. 

ΤᾺΥ ταὶπά : δῃὰά 1 ψνἱ|}} δι] 4 Πΐπὶ ἃ 

., ἐπὶ αἱ δὲ «υεαΐ!δ, ὧδ᾽ ..}. ΤΒδ αἱ υβίοη ἰ8 
ῬΑΓΓΙΟυΑΥΪΥ ἴο ϑοϊοπιοπβ γεῖρτ, Βεη Ζδάοκ 
ὙΔ5 Τηδᾶς ῥχίεϑὶ ἰηϑίθδά οὗ Αὐἰδίβασ, τ Κ. 
11, λό, Δ7. (δεε τ Κ'. ἵν. 2ο, 544ᾳ.)δ. Ὑ 86 ἐποῖ - 
ΤᾺΟῚ5 Ὠυ Ὁ 6Γ οὗ 5δοσίῆςες [θη οδεγεά τηυϑί 
δανο Ὀδοη ἃ τεδῖ βοῦυσος οὗ ψο ἢ ἴο τὰς 
Ῥγεβίβ (1 Κ. υἱῖϊ. 623-66). 

Οοά «ῥα! σίυε.)ὺ ΟΟΥ τωυβὲ 6 υηάδετοϊοοά. 
Καοηηϊοοῖι (’ Ὠ΄βϑοσγί. σεηοσ. 5εςῖ. 25) {ΠῚ Κ5 
[6 πδπὶα οὗ Ϊεθονδῃ [45 ἔβ] θη ουΐ οὗ ἴδε 
ἴεχί ΟΥ̓ ἀοςἰάεηξ, Βανίηρ θεθη νυγτεη ὈΥ͂ ἃ 
πεῖς , ὙΠ οὰ [45 δαμβογοὰ ἴο τς ξο] ον της 
ἍΟΥ 

33. Τδὲ »απ͵ Ὁ ΤὨΙβ 15 Δὴ ΟὔβΟΊΓΟ 
Ῥαββᾶῦοθ. Βυΐ [πε Α. Υ,. 185 αυϊΐε δά} 55: 0] 6 
δΔηά ρἶγεβ 4 ξοοά βοῆβθ. ΤὍ6 πλθδηϊηρ 15 6Χ- 
Ρἰαἰποά ὉΥ γεῦῖβεὲ λό. ἼΤδοβθε ΨἼΟ ἃγζὸ τοΐ 
οσαΐ οἹἵ ἴῃ [86 ἤονγτεσ οὗὨ {πεῖὶγ γουτἢ 588}} ὃς 
ὍΟΙΒΟ ΟΥ̓ [πη [Βο86ὲ ὯΟ ἅτο, ἴοσ. ἴΠ6γ 5}2]} 
πὸ ἴο δὲς [πεῖν Ὀγεδά, ((οϊηρασγε Ϊεσ. χχὶὶ. 
10. ; 

ἐδίπε γε... ἐδίπο ῥδεαγί.)] ἙΟΥ͂ ἃ 51:1}}|8Γ 
Ρεσβοηϊδοδλίοη οὗ ἴδε {ρὲ ΟΥ̓ ΆΤΆΪΥ, 566 
Τυάξ. 1. 2, 3,4. 

ἐπ ἐδεὲ βἔοαυεν ΟἹ ἐδεῖὶγ αρο.} 1. 1ΟΓΑΙΙΥ͂ γιθη, 
ἦ.ε. 88 ΒΟοΟῇ 88 ΠΕΥ͂ ΔΥῸ στο ἘΡ. 

84. Τοῖς «ῥα]] δὲ ἃ εἰση, Θ΄. Ἐοτ ἴδε υ5ὲ 
οὗ ρσγορδεῖῖς δβῆ8, ἰηΏ ψ Βὶσοἢ ἱπιπηιθάϊαῖο ἢ}]- 
ΒΙπιθηῖβ ἀσὸ ρ᾽θάρεβ οὗ ἴδ διΐιγε Δ] ΒΙπιοηῖ 
οὗ [86 τιΐϊηρ8 ἔοσγεϊοϊ ἃ, σοπιραᾶγε τ Κ. χὶν. 3; 
1588]. Υἱῖ. 11-16 ; ΧΧΧΥΪΙ. 30 ; ΧΧΧΥΙ. 22 ; ΒΖεκ. 
Χχιν. 27: κυκε 1. 18-2ο, ΥἹἱῖ, 19-23,) ΧΙ. 29, 
30, χχὶ, 7,31; [08 1]. 18-22. 

85. “π641 αὐε]] γαΐσε πο ρ α χα μϊ ῥγίεσί, 
ὦ5.. ΤῊΪΒ ἀο68 ποῖ σοβεσγὸ 1} (Β6 ρσγεσθάϊην 
γοΓΒο, ΤΙΝ 5ρεακϑ ΟἿΪΥ οὗἩ [86 «ὐσπ, δι 15. ἃ 
ςοητπυδίοῃ οὗ ἴπ6 τρδίη χοάς οῃ ραν ὃ 5 
41τΧ.} δα δῃηηοιυηςδα ἴπ6 γχοϊθοίίοη οὗ Ε}}}8 
ἤοι56; 118 γεῦϑῈ βοε8 οἡ ἴο δηποιησο [6 
βιυροιτυἱοη οὗ ἴ!6 Βουδε οὗ Ζαδάοκ ἰπ 115 
τοοῖῇ (1 Κ. 1ἰ. 35). 

1 «υἱἱ! δωϊ ῥὲηε ὦ σωγε δοισε, 67 ἄοπι- 
Ρᾶγο ἴπε Ῥσοσηδε ἴο [αν ά, 2 πη. Υἱῖ, 1Ἱ. 

5.2 



1. ΒΑΜΠΌΒΕΙ, 1. 

ΒΓ ἤοιυβς ; δηά ὃς 5}4]1] νναἱὶκ δεΐογε 
ΤΑΪΠς δηοϊηϊοα ἔογ ὄνου. 

46 Απά ἰξ 5411] σοοπὶαὲ ἴο ρᾶ88, 
ἐδαὶ ἐΥΕΙΥ͂ οπα τῆδϊ 15..]6ς ἴῃ τηΐης 
ἤουβα 514} οοῦς “πα ογους ἢ ἴο 

26ο [ν. 36. 

Μίπὶ ἴογ ἃ ρίεοδ. οὐ βιἶνεγ δηά ἃ, τὰ; Φ 
τλογϑεὶ οὐὨ Ὀγεδά, δῃά 8}}81}} βαγ, ἵΡιι 2.ών. 
τὰς, 1 ΡΓΑΥ ἴδπες, ἱπῖο 'οης οὗ τε ἢ (τ σαν 
ΡΠ εβι5᾽ οοεβ, τ[ῃλς 1 ΠΙΔΥ οδῖ ἃ ρίεςε αὐσα ἑκα 
οὗ Ὀγεδά. ἡβεό ἡ 

ΤΡε 7ογά ἐεἰϊοεδ ἐδεε δαὶ δὲ «υἱϊὶ »ιαξε ἐδεξ 
απ ῥοιμε, ἀπὰ τ Κ. ἰϊ. 24. 

απά δὲ “6α]]! «υαἱξ δεύογε »επο αποϊμέεα 
Ὧν ευεγ.] ἴῃ ροϊηϊ οὗ ἔδεϊ ἴδς Ηἰρ Ῥυίεβί- 
δοοά οοηϊηυοά ἴῃ [6 ἀϊγοςξς ἀεϑβοοηάδληϊπ 
οὗ Ζεάοϊκ 45 ἰοῃρ 85 ἴδε ΠΊΟΏΔΓΟΔΥ ἰδοῖοά 
(πες ι ΟἾγ. νἱ. 8-15). “ΜΕπε αποϊρίεά, ἴῃ 118 
τϑῖ 86η86 ΟὈΥΟΙΒΙΥ πιοᾶηβ ἴδε Κίηρβ οὗ 

ἴϑγαςεὶ δηὰ Τυάδι, 45 ἴὶ 15 στίεη ἴῃ 8. 
Ιχχχῖχ. 2ο, 1 δσυε Ῥαυΐϊά 7 “εγυαπί, 
«υἱὴδ »ην δοῖγ οἱἱ ῥαυε 1 αποἱπέεά ῥίγι (866 ἴοο 
γΟΓ565 18 Δηὰ 51, ἀηὰ 84πι. ἵν. 2ο ; Ζοοεἢ. ἴν. 14, 
ἅχς.)δ. Βυῖ ἀουθι]ε88 ([Π6 υδὲ οἵ ἴῃς (ΘΠ 
ΜΈΒΒΙΑΗ (Χριστὸς δερῖί.) Βεζα δηά δ γεσβε ἴο, 
5 βἱγηϊβοληῖ, δηὰ ροϊηϊβ ἴο {πε 1,οτὰ δ Ογβῖ, 
ἴῃ ψποπὶ ἴδε τογαὶ δηὰ ὑτίθϑι οδῆοοβ ἅγὸ 
υηἰξοὰ (Ζεςῆ. νἷ. 11--ς : 866 5, 1]. 2; ΧΥΙΙ. 
50). [ἢ (819 σοπποχίοῃ ἴμε βυρϑεκζυς.οη οὗ 
[86 ῥτεβίποοά δἔογ (6 ογάοσ οὗ Μεϊοιιϑοάες 
ον ἴδε 1, ον τ 8] τλΔΥ δε ξογεβιδάοννεά υηάοῦ 
γεῦβῈ 235 (δεε Ηϑοῦ. νἱὶ.). 

86. “Ἵ1πώ ἐξ “ῥα! οονηθ 1ο βα:5, 5.) ΤῊ 
γΕΓϑ6 Ὀγουαβ τιδὲ (6 μοὶ οὐ γα τεῖευβ ΤΠ οΗ͂Υ 

ἴο Ζεαύοκ ἀηὰ ἢ 5 ἀοβοθηάδηῖϑ, βίηοο [6 νγοσ8 
ἐο ῥίνε ολῃι ΤΟΙ͂ΘΥ ΟΥ̓ ἴο ἴδε Μοέδεί ῥγίενϊ, 
Ὀεΐοτε δοιὰ [86 ἀοδβοεηάδη(β οὗ ΕἸ δῃουϊὰ 
σσοῦςῖ δηά θὲς τμεῖγ Ὀσγοδά. 

Ω ῥίειε.}) ὙὍὙλὲ ψοσγὰ 5. ΟὨΪΥ͂ ἑουηά Βετα 
Ὀυϊ 15 [δουσῆς ἴο Ὀ6 σοηηοςοῖοά ἰῃ οἰὙτ ΠΟΙ ΟΩΥ 
δηά ἴῃ τηοδηΐϊηρσ τ [6 Οεγαζ, [Π6 514}165ἰ 
Ηεοὔτεν οοἴη, θείης [86 ᾿νσοη οἴ Ρατί οὔ [86 
δοκοὶ, ὙΠ 5π|211πε85 οὗ ἴῃ6 δυπὶ δεϊκεὰ ἔογ 
δῆονδ [Π 6 ῬΟΥΟΣΙΥ οὗ [μ6 βίκοσ. 

ὦ »πογιεἱ 977 ὀγεωδ.}]Ὼ ὍΤῊδ βδάπιθ ᾿νοσὰ 85 ἰ8 
τεηδογοὰ "οα (7]}υἀς. Υἱῖϊ, ς ; δῃηὰ 1: ϑάσῃ, χ. 3). 
[τ τηϑλῃ8 ἃ τουηά ολκο οὐ Ἰἰοδῖ. 

Ῥωξ »ιε.}10 Ἠεῦ., ΡΓΟΌΔΟΌΪΥ “ποία! γρεθ, ἱ. 6. 
ΔΡροΐηϊ τϑ. [ζ 15 δὴ υπιϑυ4] εἐχρσγεβείοη. 
δοπια Τοχητηδηίδίοσβ {ΠῚΠΚ ϑαπιυοὶ 8 (86 
δὼ ῥχγίδι βροίκθη οὗὨ ἴῃ γεῦϑα 3ς ; δυῖϊ ἴΠ6 
ΕΟ ΒΙτηοηϊ ἴῃ Ζαάοκ δϑεῖηβ οἰ ΑΙ ροϊηϊεά οὐ 
ἴη 1: Καὶ. ᾿ἰ. 147, δηὰ 53:118 [6 σοηίοχὶ δείίοτγ. 
ὙΠΟ Ρῥσγοπῖβε οὗ “ἃ βυγθ Ὦου56 βυϊϊ15 Ζαάοκ 
τηῦοῖ Ὀεϊζοῦ ἴδῃ ϑαυηιυοῖ, τ οδα σίου επἀεὰ 
ὙΠ} Εἰ πΊ86 1}, 

ΑΡΓΒΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕΒ ὁ νδῖβεβ 4, 1ο, τό, 25, 28, 29, 32. 

ΝΟΤΕ Α, οἡ γεῦβα 1. 

δγ ῥδίνι πε ὥγὸ αὐεὶρ δε) ΤῊΪ5 ἰ5 
1μ6 Ἰγδπβίδίοη οὐ ἰμῈ Χεγί, σις μλ5 ἿὉ ὁγ 
Ηἴνι. Βυῖ 186 Οεδίδ μ88 νι ποῖ, ἀπά ἴβδῃ 
[Π6 56η86 τυ Ὀε, ““διὰἃ ψἱοϊοὰ δοίξοι8 
88}} ποῖ ὃδὃο οαἰδ-Ό] δ 9ὰ." ὙΠῸ νοτγὰ γοης 
ἀετεὰ φελίοη 8 ἔΡΘαΌΘΏΕΥ υϑοὰ ἴῃ [6 5686 
οὗ ὀκᾳά αεἰΐοης (ἰΚ Μαείμογα ἴῃ 1,Δεη, δι. 
ἘΖοῖκ, χῖν. 22, 23), ἃπά ἴδε νοσζά στοπάογοά 
«υεἰσῥεά Ἦδ5 4150 ἴῃ 56ῆϑ86 οὗ δεαγίμρ μῷ, οἵ, 
ε“ἐαό δὶπρ (8. ἴχχυ. 3). 

ΝΟΤΕ Β, ο νεσϑὲ το. 

ΤΠο Ηροῦγενν ἴοχὲ ΒΟΓΟ 5θὲπὶ5 ἴο ὃθ οοΐ- 
τυρῖ, δηά σδηποῖ ὃὈς πιδάθ ἴο γίνε [6 βδθῆβϑο 
Εχργοβϑοα ἴῃ ἴδε Α. Κ΄. ποῦ ἱπάθεά ΔηΥ ϑθῆϑα. 
ΤΠ δορί, Βανε “ΤΠε 1 ογὰ τυ} Ὀτοακ ἴῃ 
Ρίθοοϑ ἷ8 δ νεγβαῦ ; [πε 1,ογὰ ἢδ5 φοπο ὑΡ 
ἴο Ηραγνρῃ, δηά (υηάετεά," ἄς., ννῃϊο ἢ ἴῃ- 
νοἶνοϑ [86 οὐ 55 Οἢ οὗὨ ΟὨΪΥ οὔθ υδευ, δηὰ {6 
σμδηζο οὗ δηῃοΐδμοσ ἱηῖο (6 ἰοϊίοσ δε. Βυΐῖ 
{Π6 σοβδηρε οὗ ἴπὸ ὑδευ ΟὨ]Υ ἰηΐο 4 δεέῤ εῖνοβ 
ΤΠ ξοοά ϑ8θῆϑ6, 8ἃ8 ἰπ [86 οοϊηοῖο:ι ὙΠῸ 
νυϊγαῖο, ΤΟ] οννηζ ἴα Κεγὶ ἴῃ γοδάϊηρ σάυεγ- 
σαγὶει, ἀηὰ μῤοη ἐδεγι, ἰῃ ἴμε μἰυγαὶ, γοπάοῦβ 

“ὩἯΠ:: αὐυεγιαγίει “αὶ! ἐγενιδίς αἱ δὲ Ζογά, 
ἐπ Ἡραυεη Ηδ «υἱὴὲ ἐδωπάεν ἰροη ἔδενε, (6. 
Βυϊ ἴδε ἰ5 δὴ οὐνίουβ αὐυνκυναγάάποθς ἴῃ 
ταακίην “ἴἰς 1,οτὰ," νοὶ ἴῃ ἴῃς ρῥγεσθάϊης 
γΟΙΞῸ5 δηά ἴῃ [{}}5 ὙΟΓῪ ὙΕΥ56 15 ὈΠΙΌΓΤΩΪΥ ἴδς 
β8ιδ]οςῖ, ἴο δ6 [86 οὔ͵εςῖξ ἴῃ [115 οὔς ςᾶ56ε. Εογ 
[δε 56ῃ56, ΠΟΠΊΡΑΓΕ ΒΚ. ἱϊ. 9, πον. 11. 27. 

ΝΟΤῈ (Ὁ, οἱ νεῦϑὲ 1:ό. 

Ναγ ΤΙΒ 6 ηοῖ 5ΤΡΙΥ δὴ δάδάϊοη οὗ 
[6 ΑΟΥ. ἴο Ἔχργϑβϑ [86 βθῆβε, δυῖ ἴὴ [6 Η6- 
Ὀγονν Μαβοσεῖῖς ἴοχὶ ἴθ σοδάϊηρς Δῖο ἱπεϊοδλὰ 
οὗ Ηἰν»ι 15 τρδυκεοαά ἴῃ [πὸ τηδλγρίη 45 “εὗδε, 1.6. 
ῬΌΒΟΣΙΕ (ὃ ἱπϑίοδά οὗ γ5, ἴδε ἔνο τνογάς 

ἴῃς ἔγοαυ ΠΥ σοηξυϑοά, ἀθονς, γεῦϑα 3, ποῖο). 
ΤΠἼΟ ϑορῖ. ἴοο τεδὰ Νο, ἀπά οπιῖ δύω. ΤῈ 
γυΐϊξ. ἜΧργοβϑοβ Ὀοίὰ: “ ἀἰοοῦδαὶ εἰ, Νοαιδ- 
4υ2π|.᾿" 

ΝΟΤΕ ), οὔ νοῦβὸ 25. 

Τλε ϑερέ. (τεδάϊης ἵν 359 ἔοσ Ἷ598) ἰγᾶπβ- 
Ἰαῖο, “ 1 οπθ τῆδῃ δὴ ἀρδίηβί δηοίποσ, [ΒΟΥ 
5881] ὈΓΑΥ͂ ἔοσ δίπι ἴο ἴπ6 1 ογὰ ; Ὀυϊ [ἢ ἢς 5ἷπ 
δρδιησὶ ἴμ6 1οτά ΒΟ 5841} ὈΓΑΥ͂ ἴοσ Ἀϊπὶ}" 
ὙΒο Νυϊᾳ., “1 ἃ πιδῃ διη δρδιηβῖ ἃ τῇδ, Οοὰ 
ΤΩΔΥ͂ Ὀ6 ἀρρεαβεὰ ἔοσ πα; δὰ ᾿ξ μ6 5'η δραϊηϑὶ 



ν. 1---. 

Οοά, ννῆο 581} ῬΓΑῪ ἴοσ δΐπὶ}" ΒοΟΙΝ νογβίοῃβ 
ἴκε Εἰοῤίνε ἴῃ ἴῃ σοχηγοη 56η56 οὐ Οοά, 
ἰῃοιοδά οὗ στ ἴδ6 ΑΟΝ., [ἢ 6 ΤΆΓΟΥ 56η86 οὗ 
"Λιάφε, ννῖςΒ ἴ Πι5 Εχοά. χχί, 6, χχὶϊ, 8, ὅζο. 

ΝΟΤῈ Ἐ;, οἢ σοῦϑα 28. 

70 οὔεν, Θ᾽. Ὅς πογά, 48 ἴῃ [πε τοχῖ, ἴῃ 
τῆς οοηϊυγαίίοη Καὶ, ολη ΒΑΤΪΥ Ὀε 50 σθη- 
ἀετοά. Το ϑορί. δῃὰ υϊρ. “ἴο 50 ὋΡ ἴο 
Ταὶπο δ᾽ ίδσ, 8 (86 οογτεςῖ γτεπάοσίηρ. Βυΐ 
ῬΕΣΒΔΡ5 1 οὐρδῖ ἴο θεὲ νυχϊτἴοη ἴῃ [μῈ ΠΙῚΡΏὨ]], 

ΝΟΤΕ Ε΄, οἢ σεῦϑα 20. 

Δ» }εορ]..1 Τῆς Ἡεῦτενν σοηϑιγυςίοη ἷ5 
ΨΕΙΥ υπυϑυδὶ, 380 τς ἢ 80 88 ἴο δβιιξξεβὶ ἃ 

Γ(ΗΑΡΤῈΚ 1Π. 
1 ἴσιο ἐλε τοογαά ο7) 1λε Ζογα τυας 3 γε, γευεαίρα 
ο ϑα»με. τι Οοά ζείζειλ ϑανιεεί 116 ἐἱέ- 
σίγμείον οὐ Εἰ ἀσμσέ, 15. αν» εί, ἐλοιιρα 
ζοίά, ἐεζίλ ἘΔ ἐδέ υἱεῖοπ. τὸ «“αριμε 
4. στυεία ἐπ ἐγ εὐ. 

ΝῺ ἂς οὨ]4 ϑαπιμοὶ πιϊπἰϑιεγοά 
απο τῆς ΠΟΚΡ δεΐοτε ΕἸ. Απά 

τῆς νοτγά οὗ τῆς ΓΟΚῸ νγᾶβ8 ργεςίοιιβ 

Ι. ΒΑΜΌΕΒΙ, [1]. ΠῚ. 

ΠΟΥΓΙΡΌοη οὗὨ ἴπε εχ, ὙΒο δορί. μανε ἃ 
ἀἰδογεηξ γεδάϊην, “ θεΐοσο τηθ." 

ΝΟΤΕ Ο, οὔ νεῦϑὲ 32. 

ΤΗο ϑορί. στοηᾶοσ [ “1 111} ἢοἱ οἰ οἵ 
(Ἔν ΣῪ) τπλη οὗ {π]ηὸ ἔγοπὶ σΐϊηθ Α]ασ, [παῖ 
Ἀ.18 ΟΥ̓68 ΤΊΔΥ ἘΠ, Ἐ56 ΠΝ ΟΝ ἘΠΑΥ͂ ΕΙΠΕ Ὶ δηά 
8}1 [ῃς τειηπδηΐ οὗἨ ΤΥ Βοιυιδα 5}|4}} [411] Ὁγ [86 
ϑυνογὰ οὗ τηϑη,᾿" ψ πιο ἢ ̓Π]ρΡ}168 ἴννο ΟΥ [γος 
ἀἰδογοηΐς τοδλαϊηρα, Ὑπὸ νυϊγξαῖς “1 νυ} 
ποῖ υἱέ οΥἹ} ἀσ5ΓΟΥ (εν Σγ) τῇδῃ οὗἉ [πὸ ἔγοτῃ 
τηῖηθ αἱΐδσ, θυξ 80 {πδῖ τ] ὴ6 ογαβ ΠΊΔΥ ἔδι], 
δηὰ [ΠΥ 80] ΤΏΔΥ ἕαϊηΐϊ ; δηά [6 οἰϊοΐ ρματί 
οὗ [ῊΥ Βουϑε 584}} ἀΐε βοὴ ΒΕΥ οοπια ἴο 
ΤῊΔ}᾽8 οϑίδίε." 

ουζ ἴπ τῆς ἴεπιρὶς οὗ τῆς ΓΚ, ν οΓα 
τηε αὐ οὗ (ὐοά ετυσε, ἀηά δαδηλιαεὶ νγᾶϑ 
Ιλά ἀοννῃ 10 ἘΠ: 

4 Τῆδὲ 186 ΠΟΚῸ οΔ]1εἀ ϑαπλμεὶ : 
πὰ Βε δηβννεγεά, Ηστγε απ]. 

ς Απά δε σὴ ιἱπῖο ΕἸ;, δηά βαἱά, 
δῖος αριὶ ἰ. ἴογ ἴδου ςΔ]]Θἀ5ὲ πιο. 
Αμπά Βε 84ϊά, 1 ςΔ1|1εὦ ποῖ; [6 ἀοννῃ 
ἃρᾶαῖὶῃ. Απά δε ψεηῖ δηά ἴδὺ ἀονη. 
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6 Απά τε [ΚΡ οδ] δὰ γεῖ δραίῃ, γῶν ἀὰ 
ϑαπιαεὶ. Απά ϑάπιιοὶ ἅγοβε πὰ δαρεμ 
ψεπῖ τὸ ΕἸ1, δηὰ βεἰά, Ησγε ἄγε 1 ; ἄπει τάδ 
ίογ ἴῆοιυ ἀϊάβε (411 6. Απά ἢε δη- τ 
ϑυνεγαά, 1 ς811«ὰ ποῖ, ΤΥ 8οη; [16 “δε ιονά 
ἀονγῃ δρδίη. ΘΕ ΒΝΗ 

7 'Νονν ϑδπιιεὶ ἀϊᾷ ποῖ γεῖ Κπονν καί ἀν. 

ἴῃ ἴμοβα ἀδγβ; {ἦεγε τοῶᾶς πὸ ορξῃ 
γἱβίοῃ. 

2 Απά [ἴἴ ολπιῈ ἴο ρᾶ88 δῖ [παῖ 
ἄπις, ψἤεη ΕἸ; τὐᾶς ἰΑὰ ἄοννπ ἴῃ ἢΪ5 
Ρίδςα, ἀπά ἢ15 αγεβ θερδῃ ἴο νγὰχ ἀἴηι, 
ἐδαὶ Βα οςου]ά ποῖ 866 ; 

32. Απά ετε ἴδε ἰδπὶρ οὔ Οοά ψεηῖ 

ΓΗΑΡ. 11. 1. δαρεμεοί »εῤμέείεγεαά εἰπίο {δὲ 
1ογά δεύογε ΕΠ .] 8ὲ6 1}, 18, ηοῖθ. ΪΪοβερῃιβ 
( Απᾶᾳ.᾽ ν. Χ. 4) βαγβ [μδὶ 54π116}᾽}5 .8]} ἴο [16 
Ῥτορδβοῖςς οβῖοςε δαρρεποὰ ννβοη ἢ δδά 7ι5ῖ 
οοτηρ]εῖοά ᾿15 ἔννεἸ ἢ γεαγ. Τ 15 15 Το γ ΚΔὉΪ6 
ἴῃ ςοηποχίοη ἱτ [υὑκ. 1. 42. "37. ῥγεείοις 
ΟΥ γχαγε. Τδα βοῆς οὗ Ηδηηδῆ, δηὰ ἴῃς γος 
ῬδεΟΥ οὔ ἴδε “Μδη οὗ Οοὐ;,᾽" 11. 27 (δε6 ποῖδ), 
ἅτ ἴδ ΟΠΪΥ ᾿ηδίδηςοβ οὗ ὈγΟΡΏΘΟΥ δίποο [6- 
Ὀοταῖ. ϑαπλιοὶ 18 πιοπθοηεα 85 ἴῃς ἔχβῖ οἵ 
ἴδε 5εσίεβ οἵ ρσορδβείβ (Ας(8β 1ἰ1. 24). 

"0 γώ υἱποη.}] Α ἀἰϊθῆουϊε ρῆσαθο. Ῥσο- 
ὈΔΌΙΥ Ὀεϊζεῦ τεπάογοα ἸΒΘΣΟ ἯΠΠῚῪ)0 υἱδίοι 
ῬτοιαυἹπεδίοἃ οἵ Ρυδ]᾽ιομποὰ," ὍΠα 54π16 
πογὰ ἰ5 ΓΙ ΒΕ τεηδογεὰ οι αὐγοαά (2 ΟἸ τ. 
Χχχί, 9) οὗ [6 ρυδ]ςδίίοη οὗ ἃ ἄδογοϑε. 

2. ἩἱΣ εγε: δεσαη ἰο «ὐας ἀἶ»ι, 49᾽..1 Οοπι- 
Ῥάγο ἴδιο γΟΣΥ͂ 5: π|}12Γ ἀςβοσιριίοη οὗ [βδᾶς (Οεῃ. 
ΧΧΥΙ]. 1). ὙΒε Α.Ψ. Π45 ποῖ δῖ 41} ΒΑΡ ρἢΥ επὶ- 
Ρίογοα {86 ςοπ) υηςῖῖνε δηὰ ἀϊδ) υηςίνε ρᾶγ- 
Ὠς]ο5 ἴῃ 1815 βοηΐθῃοα σεργοβοηϊοα δ11|κ6 ὉΥ͂ 
ἰδς Ηεῦγενν ὑσηυ. [{ δΟ.1Ὼ5 ἴο πη Κα ἴδε αΪπη- 

6898 οὗ ΕἸ} 8 ογοδ ἴῃς οβεςῖ οὗ δδερ ᾿ηϑϊοδὰ 
οἴ οὰ ἀρθ. Τῆδ ραδϑᾶρο δῃου]ϊὰ Ὀ6 γοηδογοά 
{{}}}8 :--ἰ Αηά 1 οδπῖὸ ἴο Ρ485 δὲ [δὶ ὕπ)ο [παῖ 
ΕἸἸ1 νν88 βἰδαρίηρ ἰῃ ἢ15 ρίαςε ; δῃᾷ 5 εγεβ μαὰ 
Ὀοριπη ἴο στὸν αϊπὶ ; 16 σοι]ά ποῖ δοό. Απὰ 
[πὸ ἰδτρ οὗ Οοά νυᾶ8 ποῖ γεῖ ροπὸ ουΐ, ἀηά 
ϑδ οὶ νγὰ8 δ᾽θορίηρ ἴῃ ἴπε ἴοιηρὶθ οὗ τὰς 
Ιοτὰ ψνϑογο ἴπῸ αγὶ οὔ Οοὰὐ ννᾶβ, δὰ ἴῃς 
Ι[οτά οδ]]εὰ ϑασπιεὶ, ὅς." ΕἸ}}5 οἷά ἀργὸ δηὰ 
ἀὐπηη685 οὗ δίψῃϊ 18 ὑγοῦ δ ὈΪΥ τιθπιοηοὰ 845 ἴῃ 
Τοᾶβοη ΨὮΥ ϑαγλμοὶ Τπουγχῃϊ ΕἸ: μδά «λ] δὰ 
δῖπη. Βείην ἃ Ὀ]Ϊηά δηὰ ἔθθθ]ε οἱ ἃ πιδη, 6 ννδ8 
᾿ἸΚοῖγ ἴο ἀο 80 ἢ Πε τυδηϊοὰ δηγζπίην, εἰ 6 Γ 
ἴοτ ΠΙΠΊ56 1, οΥ ἔοσ [πε ϑεσνίςς οὗ {με τετηρίθ. 

8. 72 {εν} ͵ ε.1] 866 δῦογνε :. 9, ποῖδ. 
4. Ησγε αν» 1.}] ΤῊδ στορυϊδτ δῆδννοσ ἴο οης 

ΟΔΠΠν ; [ἸἘΟΓΑΙΥ Βεῤοϊά γε, ἃ5 σουβ65 5, 6, 8, 
16. (866 Οδηῃ. ΧΧΙΪ. Σ, 7) 11) ΧΧΥΙΙ.Ι, 18, ΧΧΧΙ, 
11, ΧΧΧΥΙ͂Ϊ, 12, χὶνὶ. 2; Εχοά, 111. 4; 2 ϑᾶχι. 
1. 7) Χν. 216 : 584]. ΥἹ. 8.) 

7. Νοαὺ δανπωεῖ, Φ5.. ὍΈΕ τηδγείηλδὶ σεῃ- 
ἀοτγίης 15 σός, ἴπὸ ἴοχὶ ἰδ τη, 



262. 

τῆς ΙΟΚΡ, πείϊμεγ ν)ὰ8 τῆς νογά οὗ 
τῆς ΙῸΚΡ γεῖ τενεαὶθα ιπῖο ἢϊηι. 

8 Απά τῆς ΙΟΚΡ οἰ] οἀ ϑδμλοὶ 
δραίη τῆς τά πε. Απά δε ἄγοβε 
δηὰ ννεπὶ ἴο ΕἸ], ἀπά 844, Ηδεγε δηι 
Ι. [ογ τδουὺ ἀϊάβε ς41}] πιθ.Ό. Απά ΕἸἸ 
ρΡεγοεϊνεά τηδλῖ τῆς ΚΡ Πδα «Δ]16ἀ 
τῆς ςἢΠᾺ. 

9 Τμεγείογε ΕἸ: 8βαἱ4 ὑπο ϑδπιιαὶ, 
Όο, 116 ἄονγῃ : δηά ἰξ 5384}} Ὀ6, ἰξ ἢς 
811 τῆες, τας του 5}α]ῖ 8βᾶγ, ϑρεαῖ, 
ΠΟΚΡῸ ; ἔογ ΤΥ βεγνδηῖ ἢθάγεῖῃ. 80 
ϑάμλμθὶ ννεηῖ ἀπά ἰδὺ ἀονγπ ἰπ ἢ]8 
Ρίδςε. 

10 Απά τῆς ΓΟΚΡ οᾶπιε, Δηἀ δβιοοά, 
Δηὰ «8164 45 δὶ οἵπεγ τἰπιεβ. ϑαπιμεὶ, 
ϑδπλιοῖ. Ὑμεη ϑαπιαεὶ δηϑβινεγεά, 
ϑρελίς ; ἔογ Τὴγ 8εγνδηῖ ἤθάγεῃ...ἥ 

ι1 ΤΠ Απά τῆς ΓοκῸ 54ἰά το ϑαπιεὶ, 

,1. ΒΑΜΌΒΙ, 1Π1..- ν. .8-ΙἸ 5. 

Βεμοϊά, 1 ψ}}} ἀο ἃ τπΐπρ ἴῃ [βγδεὶ, δὲ 
ννῃῖοἢ ΒΟ ἴῃς δδῖβ οἱ ὄδνεγυ ομς ὅ5 Κίη. 

2:. Σ2. 

τῆδῖ Πεάγεῖῃ 1ἴ 5841] {{Πρ]6. 
12 ἴῃ τδᾶῖ ἀδὺ 1 ν}}] ρεγίογηι 

ἀραϊηδῖ ΕἸῚ 411 ἐδμπσε ψἈΪΘἢ 1 πᾶνε 
ϑροόκεη ςοποεγηίηρ ἢ18 Βοιιδε : ἵδη εν. 
Ι Ὀερίη, 1 ν»}}} αἰδο πλλκε Δῃ Ἂεπά. μομον τή 

12 "Εογ 1 πᾶνε το] 4 Ὠΐπι πὲ 1 
Ψ11 Ἰμάρε 8 Βουβα ἔογ δνγ ίογ [ῃςε ̓  Οτεέ κι 
ἱπφυ Ὑ νος ἢ ἢς Κηονγεῖῃ ; Ὀασδιιδα ἀὐν, ἃς. 
ἢϊ8 80η8 τηδάς τ εηΊ5εἶν 68 ̓ν:]ς. δηὰ ἣἢς 
Τγεϑῖσγα πα τῃδπὶ ποῖ. 

14 Απά τμεγεοίοσεα 1 ἢανε ϑόγῃ ᾧ 

ς ςἢ. 4. 29, 
30, 31, ἃς, 
ον, 
σεοενγεεαῖ. 

ἀπίο τῆς Ποιβαὲ οὐ ΕἸΐ, τῆαι τε υτκοά 
ἰπ14ὰΐ 

ΡΌΓΕ 
Ἔν Γ. 

ϊς « Απαὰ ϑαδπιιεὶ Δ πὶ] τῆς 
τιοσπίηρ, Δηἀ ορεποά τῆς ἀοοῖβ οὗ 1ῃς6. 

ἢ βλοπῆσα Ποὺ οβδππρ ἔοσ 

αἰ ποὶ γεῖ ἀποαυ {δὲ Ζογά.}] 1.6. ἴῃ Ηΐβ 
Βυρογπδίυσγαιὶ οοτηπιυηϊοδίοη, 88 1 ἔο!ονν5 
αἱ ἴδε οπὰ οὗ ("6 νεῦβα. 

10. “41πώ 1δὲ Ζιογά εν μά σἱοοί, 5.1 .Α 
Ῥοσβοῦδὶ Ῥσϑβοῆςο, ποῖ ἃ πεσε γοΐςθ, Οὐ 'τὴ- 
ῬΓοββίο Ὁροὴ ϑδηλ6}}5 τηϊηά, ἰ5 ἴδυ.8 ἀϊ5- 
ΤἰΠΟΕΥ ἱπαϊοαῖοά, (Οοιραστε Οδῃ. χυῇ!. 17, 
20, 21, 33, δῃὰ [υὰξ. νἱ. 14, ποῖος, δηά Κτεν. 1. 
Ι, ΧΧΙΙ. τό.) 

α: αἱ οὐδέν ηι..3 ΑὮἩ ἰηδοςσυζαῖθ Ἔχρτθ8"» 
ΒΙ0η, βίης ἴῃς τείοσγεημοας 15 ἴο ἴδε ΟΙΠΟΥ 
τἰπ|65 βρεοϊβοὰ δὲ γεγβϑεβ 4, 6, 8. [{ 5Βῃοι!ά Ὀς 
“πΠηὶδ ἰἰταθ85 [80 ἐἐτιοθ8 ὈΘΖΟΣΟ," ΟΥ, ὈΓΙΘΗ͂Υ, 
“88 ὈΘΖΟΣΘ." ΤῊΘ 584Π|6 ἢ γα86 15 υϑεὰ Νυπ, 
Χχίγ 1; [υἀρ. χνὶ. 20 ; 1 881). ΧΧ. 25. 

ϑρεαΐ ζογ, "1 ὙὍΒε υΐξ. .45 δρεαᾷ Ζογά, 
85 ἰῇ γεῖδο 9, δΔηἀ ἀουδῖ|6ε55 ϑαπιιοὶ βϑαϊὰ 80, 
88 ἰηβίχυςϊοα ὈΥ ΕἸ... Βυϊ 11 ἰ5 ἰεϊ ουΐ ἰῃ (Π6 
Ὠαγταῖίνε ἔοσ ὈΓΕΥΥ. 

11. 41 «υδίορ δοιδ δὲ εαγ: . .. “δαὶ! επρἰς.} 
Μοτγὸ δοουγαδίοὶυ “89 ΨῈΣΟΒ ἩΒΟΒΟΘΥΟΣ 
Βοασοῖι, θΟΒ δὲὶθ ΘΔ185 8881] ὑπ 6.10." 
ΤΙῖ8 Ἔχργοϑδῖνθ ρἤσγαϑθα σου ΓΒ ἀραίη ἔσῖος (2 
Κ, χχί. 12, δηά [ογ. χῖχ. 3), οὗ [6 ἀδβίσις!οη 
οὗ [ογυβαίοση ὈῪ Νεδυςομδάμῃθζζαγ. [{ 15 τὸ - 
τοδί ῦ]6 τμ4ὲ [Θγεπ δ} ἘΡΕΙ͂ ΘΟΠΊΡΑΓΟΒ 
ἴδε ἀεϑιγυςἤοη οὗ [εγυδαίετῃ ἡ] [μὲ ἀεδῖγυς- 
κίοη οὗὨ 5110 Ὁ (ΥἹ!. 12, 14) ΧΧΥΪ. 6, 9). ΤΒα 
οδίδϑίσορμε {παῖ [611 ὑροὺ ἴδε Βουδε οὗἉ ΕἸΪ 
δηά 5810} ἰδ δ] ἀρὰ ἴο ἴῃ 5. ἰχχνἹ, δο-ό4. 

14. 411 εἐδίηρ: αὐδίερ 1 δαυε “ῥροξεη, ΤΕ 
ΒΥ τς τιουτὰ οὔ ἴδε πηδῃ οὗ Οοά, 88 γεοοσὰ 
ἰϊ. 7.36. 

«υδέη 1 δορί, ὦν. “Βορίπαΐπῃ δαὰ 
οπάΐη κα," δ8 ἰη ἴΠ6 ἴη. ΤΒ6 ἔνο ᾿ηβη]- 
εἶνεβ (οΥ ζεγπά5) ἀσβης ἴμ6 ἤηϊΐα νετὺ 1 «υἱἱ 
έεγόγηι; τλεδηΐης, 1 Ὑ11}} ρεσέοστῃ ἰμβοζου Εν, 

ΙΨ}1}} σο τγουρὰ 1 τὰς ρῬεγίοστηδηςς ἔτο 
Βγϑβῖ ἴο ἰδϑί. 

18. ΜΜαάε ἐδενισείυε: ἱἱν. ΤῊ Ϊ5 τοηδοσης 
158. ὙΕΙΥ ἀουδ] ((πουρὰ βυρροτίεα ΟΥ̓ ἴδε 
γυϊς., ἐπάξφπε ἀρσέγε,) ἃ85 ἴε νογά 18 ηοΐ 80 
υϑοὰ ἴῃ ΔΗΥ͂ ΟΒΟΙ ραββᾶρθ. [{ :ΩΥΑΓΙΔΟΌΪ 
ΤῊΘΔῺΒ “0 ΟυΓ56,᾽ 48 4. Κ΄. 2 ϑδτη. ΧΥΪ, 5, 7, 
9, 10, 11,12,.13. Ηξεηος ἴἴ ψου]ά ρῥγοῦδοϊν 
Ὀε δεῖίοσ γεηάογεὰ, δαυε εμγεεά ἐῤεγηεείυε:, ἱ.Ε. 
Ὀγουγδῖ ουὐγϑ68 ὕροη ΤΒοσΏϑοΪν 8. 

δὲ γχευγαϊπεαά ἐδενπι ποῖ.) ὍὕΒΟ ἐχαςΐ ἴοσος 
οὗ τς Ηεοδ. νογὰ γεσίγαίπεά, 15 υπῃρσεγίδιη. 
ΤὨο ϑερί. νουθετεῖν, 1 ἴΔκεη ἴῃ [6 5θῆϑε οὗ 
ωπέεῥίησ, 15 ῬΤΟΌΔΟΪΙΥ τρί, ὙΠ πιλγρῖπδὶ 
Τολάϊηρ οἵδε Α. Υ'., ,)οευπεά πο μρον ἐδεν, 
18 αυϊῖο 4116 ἴο ἴα ἔσιιε βθῶϑε οὗ ἴῃ ννοσά. 
Βεβι 65 ΕἸ ἀϊὰά οἰϊάθ δηὰ σεργουθ [8 808, 
Ὀαυϊ Βο ἀϊά ἠοῖ τοίου ἴΒοπὶ ἔγουλ ἰδεῖν οὔἶῆοε, 
Ψ81οὰ Β6 οὐρῶϊ ἴο αν ἀοῃδ. 

14. δι] ποί δὲὲ ῥεγγεά «αὐἱὲὸ αογίδες πον 
οὔεγίηρ.] Ζεαορ δπὰ Μιηοδαῦ, Ὀϊοοαῦ δηὰ 
ἘΠΟΙΟΟΩΥ͂ βδογῆοεβ (8ε6 ποῖα8, 11. 15,17). ΤῊΣ 
ΟΥΪΏΔΤΙΎ 51η5 οὗ ἴδε ῥγίεδῖβ δηά βϑορὶθ "εγα 
Ρυχρεά ΟΥ̓ ἴμε ἀρροϊπίεα βδουβοεβ, 88, 6. 3.» 
11 185 δδίά ἴἢὴ Νυχὰ. χν. 25,--- Απὰ ἴδε ῥγίεϑὶ 
5}}8}} τῆλ κα δὴ δίοποιηθπηῖ [Ὁ 4}1 ἴδ σοῆρτο- 
εϑϊίοη οὗ ἴδε “μι! άγοη οὗ [5τδϑ], δηὰ [ἴἴ 5.12}} 
6 ἔογρίνεη ἴποπὶ (σοηραγε Ηδθῦ. Υἱῖ. 27, 
ἶχ. 11, (ςο.). Βιυῖ τῆς 5ἰη οἵ ἴδε ϑοῦβ οὗ ΕἸΪ 
ςουϊὰ ἠοῖ Ὀε 80 ρυγρεά. [πῃ δ]εδϑοά Ἴοοηΐγαςξ 
ἢ {818 ἀοοϊαγαίίοη 15 16 δβϑϑυγαηςε ἴῃ ἴδ 6 
Ν. Τ΄, “ΤΒο Ὀϊοοά οὗ [68:5 Ομ τίϑὶ Η!5 ϑοὴ 
οἰεδηϑεῖ υ.5 ἔτοπι ΑἹ, δίῃ," σ᾿ Ϊοῇ. 1. 7 (οοπι» 
Ῥαγεὸ Αςῖβ χίϊ!. 39). 

16. Ορεημεά ἐδεὲ ἄοογε οΥΓὙ ἐδε δομὸ 77 ἐδὲ 
1ογά Με ᾿ἰεάᾶσῃ ἴδυ8 ἱποιἀθΏ (Ὠς 
ὨδΐυΓο οὗ δβοπιο οὗ 88:16} 5 ἀυῖε8. ΤῊϊβ οἣς 

οὔ ΕἸ} 5 ἤουβε 58}|4}} ποῖ δὲ ζέδη 



νυ. 1τ6--41.] 

Βουβε οὗ τῆς ΙᾺΡ. Απά ϑδηλιεὶ 
[ελγεά ἴο 58πηενν ΕἸ: τῆς νἱβίοῃ. 

Ι6 Τμεη ΕἸ ς4|16ς4 δαηιιεῖ, δηά 
δά, ϑδηγιαὶ, ΠΥ 80η. Απὰά Βε δη- 
βϑυνεγοά, Ηετε σηι 1. 

17 Απά ἢε 5.4, ΝΥ αῖ ἐς πε τηιπς 
ταδὶ 06 1,οκρ δῖ 8414 υπῖο τἢεε! 
Ι ργᾶὺ ἴπεε ἤϊε ἐξ ποῖ ἔτοηι πι6: 

ΤῊ (ὐοὰ ἀο 80 ἴο ἴδεε, Δηὰ ἴπιογε Ϊ30, 
ιΟν, ἱξίδου Πἰάς 4ην "Ππρ ἔτοπι πα οἵ 11] 
“ὦ ῇς τπϊπρβ τῆλῖ ἢε ἈΠῈ ππῖο 66. 
πο αἱ τ8 Απά ϑδπιμεὶ το Βἰπὶ ἰδνεῖγ 
ΟΥ, .. ΜΉ, δηά πιά ποιπίηρ ἔτοαι Βίηλ. 

“πὰϑ αὐἱε [,ΕΥΤΕΟΔ] ἴῃ 115 σμαγαςῖεσ. Οπε ἷβ 
5} ν βοννενοσ, ἴο βπά πιοητίοῃ οὗ άοογι 
ἴο ἴῃε ἰἀθεγηδοῖθ. Νὸ πιεηθοη ννμδίενεσ 15 
τηλᾶδ οὗ οον: ἴῃ σοπποχίοη 1} 1 ᾿η Εχοάυ8 
ΟΥ̓ ΔΩΥ͂ οὗ ἴδε Ὀοοῖ5 οὗ Μοβεβ. ΤἢῈ ψοσγὰ 
(τδηβίδιοὰ ἀοογ ἴῇ Εχοά. χχυϊ. 36 (ΧΒΟΤῈ 566 
Ὠοῖο), ΧΧΧΥΪ. 37: δηὰ τ Κ. νἱ. 313; 15 αυἱῖδ 
ἀἰδογεπί, δηὰ πιϑδῃ8 οῤεμὲπρ ΟΥ̓ επίγαπο οὗ ἃ 
τοηΐ, γαΐο, ἄς. [ηϑιοδὰ οὗ ἃ ἀοοῦ ἴβογὸ νγὰ5 
ΟἿΪΥ 4 δαησίηπρ αἱ ἴδε δηΐγδηςε οὗ [86 ἴδῦεῦ- 
ηΔ6]6 (10.). Ν'ν ε ἢγχϑῖ τοδά οὗ ώοογ: ἴῃ ἴδε ἀ6- 
βοσιριίοη οὗ {86 ἰθαρὶο (1 Κ. νἱ. 34; 2 Κ' χυἹ. 
τό, ἄζς.). [{ ἰ5, δοννονεσ, φυϊῖε ροβϑίθ]α (παῖ 
ἴῃ [86 ἰηίοσναὶ Ὀείννθοη ἰοϑδυ δηὰ νὰ, 
ΠΕ [μα ἱδθεγηδοὶς ννᾶ8 βἰ Δ ΠΑΓΥ ἕοσ ἴΠπ6 
τηοβὲ ρασί, ἴἴ πΊΑῪ ἤᾶνα ἰοϑὶ βοπιείδιης οὗ [5 
επί σῃδγδοῖου, δηἀ διποηρ Οἴδοῦ οὔδηροβ Βαγ6 
δὰ ἀοοῦβ ᾿Ἰηβίοδά οὗ ἴῆς πδηρίηρ. Ὑῆὲ ἀοοῦδ 
οὗἉ [86 ἴοπαρὶο ψεγα αἰνναγβ κερί ὀρεὴ ὈΥ ἀδΥ. 
τ 88 ομο οὗ ἴῃ ν]ἱοκοὰ δςίβ οὗ ΑδδζΖ, (δαῖ 
ἢς “δδυϊ ὕΡ ἴπ6 ἄοοῦβ οὗ [6 δουϑε οὗ ἴδε 
1 οτὰ ᾿" (2 Οδβγοη. χχυὶ! 24, Χχῖχ. 7), δῃά 
ϑβοσηδίδῃ β ̓γϑδοβογοιβ δήνϊςς ἴο Νεμοπ δῇ 
85 ἴο “5δυϊ [6 ἀοοῦβ οὗ [με ἴϑηρὶο " (ΝΟᾺ. 
γἱ. 1ο). 866 ἴοο [ηἰτοάιτς, ἴο Ῥεπίδίευςῃ, 
Ῥ. 6, ποῖος, 2ηἀ Εἀϊοη. 

δα»μοὶ γξαγεά ἰο ἐῥοαυ ἘΠ ἐδε υἱδίοη.) Ήττα 
"25 54111.6} 5 ἢγϑξ εχρογίδηςε οἵ ἴΠ6 Ῥσορῃεῖβ 
ςΤΟ88 : ἴΠ6 Βανίηρ ηννθί οτος συ ἢ ἴο ἀϊνυ]ρα 
ἴο ἴδοϑβο δ ἰονεά, δβοηουγεὰ δηά ἔρασοα. [εσὸ- 
τηϊδἢ ἐεὶς [Π15 οΓοβ5 ἴο δ6 Δῃ Ὄχοθθα ΠΡ] ΠΟΑΥΥ͂ 
οὔς (][6γ. χν. το, χυϊ!, 15-18,) ΧΧ. 7.18, ὅζο.). 

Ι., ΒΑΜΌΒΙ, ΠἸ. 

Απὰά ἢε 5414, ἴτ ἐς τῆς 0 Ὰ} : ἶεξς Πΐπι 
ἀο ννῆδῖ βθεπιθῖῃ Βϊηι ροοά. 

Ι9  Απά δδπιιαὶ ρσγενν, ἂπὰ τῆς 
ΓᾺΡ νγὰ8 ἢ ἰπι, δηὰ ἀϊά ᾿ρὲ πος 
οἵ ἢἷβ νγογά8 [8]] το τῆε ργουπά, 

20 Απὰά 4]] [5γδοὶ ἔτοηιυι [ϑδπ ὄνθη 
ἴο Βοογ 5 ῃοδα Κπονν τῆδὶ ϑαπλιοὶ τά: 
ἰεβ Δ] 564 19 δὲ ἃ ρζορβεῖ οἵ {δε 
ΓΟΚΡ. 

21 Απὰ τῆος ΙᾺ ἃ εἀ δρδίῃ 
Ϊῃ δΗΠΟΝ : ἔογ τῆς ἜΡΟΝ ἐπ πτε 
ὨϊΠΊ56 1 το ϑαπλιεὶ ἴῃ ΘΠ] Οἢ ὈΥ τὰς 
τνοτά οὗ τῆς [(ΟΚὉ. : 

11. Τὸ Ζογά ῥαΐ “αἱά.} “Ὸ Βαϊ δβαὶὰ," 
ΗἩοῦ. ὙΠῸ νοζὰ [ΚΒ 15 ηϑοσίοα ἤτοι [ἢ6 
γυϊς. 

Οοά (ο :ο ἐο ἔδεε,  ..ἢ 8ε6ὲ ἈΌ 1. τ7, 
ποῖθ. 

18. Κ ἃ’ δὲ 1ογ4.1 Ἀδίμοσ “Ξὴο ἐδ {89 
Τιοτνὰ;" οσ, [6 δορῖ,, 1, ἐδὲ 1ογά ἄο ἐῤαΐ 
«υἱοῦ (4 σοοά ἐπ Ηἰς εἰσῥὲ (566 ἴῃ 58 Π|6 ρῬῆγαδϑο, 
8 8841. ΧΥ. 2ό, χῖχ. 37, 38, σοπηρᾶσγε [6 γ. χὶ. 4). 
Οοιηρασο (6 ἀδνουΐ ϑιυδηϑϑίοη οὗ ᾿άσοῃ 
(1 ον χ. 3), δπὰ οὗ Ηθζοκίδῃ (2 Κ. χχ. 19). 866 
ΡῬ5. χχχίχ. 9. Αηά, ἔογ ἴῃ6 ἢίρῃεϑὶ σοποοῖνδῦϊο 
ϑυδιτηϊβϑίοη ἴο ἴπ6 ν"1]] οὗ Οοά, σομηρασγο 0 Κὸ 
ΧΧΙ͂Ι, 41. 

19. δανιμοὶ σγεευ.) Α5 ἅδονυδ ([ϊ. 21, 26). 
ΤῊ5 5ῃῆονν5 [ῃδῖ ϑδιη}6}᾽5 .8]} ἴο ἴπ6 ὑσορδοῖς 
οἵδε ννᾶ5 Ὀθεΐοσγθ πῈ τνᾶϑ στονγῃ ὉΡ. 

ἀϊά [εἰ ποπὸ 9 δἰ: «νογά!:, (5᾽..1 86ες ἰχ, 6. 
((οιήραγε Νυπὶ. χχὶ!. 6.) 

40. ἔγονι απ... ἰο Βεεγιδοδα.] “ῊΙΞ 
Ῥῆγαθα ἢγοὶ οσουγβ ἰῃΏ ἰυάξ. ΧΧ, 1 (566 
ποίο). 

21. 7Ρὲ 1ιογά ἀῤῥεαγεά αραΐπ, (δ᾽..1 1.6. ἴῃ 
δἀάπίοη ἴο ἴδ νἱϑίοη ι5ῖ τοοογάθρά, δ ςοῃ- 
Εἰπυρά ἴο τευθαὶ ΗΠιϑε} ἴο ϑδαπημοὶ ὈΥ 16 
δ οσά οὗ ἴδ 1,οσγὰ. Τδο 5ἰδῖε ἀθϑογ δοά ἴῃ 
ΥΟΓΘΘ 7, νγ85 ποηςοίοσἢ σγονογϑθά, δ8ΠΊ.6] ἢονν 
Κπονν ἴδ 1, οτγά, ἀπά {πὸ Νν οτὰ οὗ ἴθ 1 οσά 
νγᾶ5 γουθδὶ θά ιηἴο ἢΪ τὴ, 

ΑὈΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤῈ οἡ νϑῖβε 13. 

ΤΠ ϑορῖ. 866 πὶ ἴο Βᾶτο τεδὰ Ὀτοα ἰηϑίοδά 

οὔ ὈΠΌ, δίπος {πεῪ ἰγδηϑίδίϊς ἰἃ ῥᾳυς ὀία:- 
2 ενιεά Οοά, ἰ. ε. ᾿ᾶνα Ὀγουρης σοηίοτηρί δηὰ 
Ῥγοίδπαϊίΐοη ὑροὴ Ηἰ5 ΗΟΙΥ Νδγηηθ (ςοπιρασα 

1ϊ. 17), ΒΙ ἢ πιλκ68 ὙΘΥῪ ζοοάὰ βεῆβθὸ. ΤῈῸ 

Ῥεβοβίξο, 1685 βυ 2], τεδά ὩΣ ἐδεγ γουϊίεά 
ἐδε ρεορίε. 
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Γ(ΗΑΡΤΕΚ ἹΝν. 
1 71: 7 γαοίέζες αγό ουέγέονες ὧν λς Ῥλεϊεείέμοε 

αὐ Ξδεονε-ἐς.γ. 4. 7 γιὰ ἐἀε αγὲ τρέο 1Δέ 
ζε᾽ γ᾽ 97 δε Ῥήμημε. τὸ 7λξν αγε τρεζοε 
αραΐρ, 1ἀε αγὲ ἰαξον, οῤλ»ὲ απαά ῥλίνπελας 
αγέ εἰαῖμ. 12 ΞΖ) αἕ ἐδέ μεισς, γαἰδέης δσεξ- 
τοαγα, ὀγεαξείλ ἀξ κπεέ. τὸ ἐδ λέμελας 
τυῦζε, ἐξεοιγαρεά ἐπ ἀξ ἐγσυαΐ τοίὰ 7: «Δαδοίΐ, 
αἰ κίλ. 

ν γῦτω ΝῺ εἶς νοχά οὔ ϑαῃχιοῖὶ "ςλπς 
ἴο 411 1ϑ8γδε]ϊ. Νον ἰβγδεὶ ψεπῖ 

ουῖ ἀραίηβι ἴῃς ΡΆΠ]] ΒΕ Πε5. τὸ Ὀδί]Ε, 
δηὰ ροΠεά δεβίάς Ἐδεπ-οΖεῦ: δηὰ 
τῆς ΡΠ βε65 ρ το ἢ θα ἴῃ. Αρδοκ. 

Ι. ΒΘΑΜΌΒΕΙ, ΙΝ. [ν. :---3. 

2 Απά τε ΡΠ] βεπεβ ρυὲ τδεπι- 
βεῖνεϑ ἱῃ ΔΙΓΑΥ͂ ἀρδίηβῖ [βγδεὶ: δηά 
ψνῆεη ΓΠΕΥ οἱ 
δηλ Ὀείογε τῆς ΡΠ] βεῖπεβ: δηά 
ΠΟΥ 58ἰενν οὗ [6 Ἀγπιν 
δυουϊζ ἔουγ τποιιϑαηα πιεη. 

4 ἸΠΑπά ψἤεη τε ρεορὶε σεῖς 
ςοηῖα ἱπῖο τῆς οδηιρ, ἴπε εἰάογθ οὗ 
βγδεὶ 5δἱά, Ὑν Βεγείοσες ἤδίῃ [6 ἴκοκῦ 
δηλ 6 ι1ι5 τ ΟΔΥ δείοτε ἔς Ρἢ}}15- 

θαῖεῖς, ϑγδθεὶ νγᾶβ ὅ Ηεδ. ἐς 
ἰσ τυαὲ 

πῃ τῆς δοεϊά Ὁ Ηεὶ, 

τἰποβὺ εἴ ὦ ΤΙεῖοἢ τῆς ατἰς οὗ τῆς ες 
ςονεηδηΐῖ οὗ ἴῃς ΓᾺΡ οἷ οὗ δ}: «-. 
απο υ8, τῃλῖ, ἤδη ἴξ σοπλεῖῃ δπιοηρ, 

ΟΗΑΡ. ΙΝ. 1. “ἱἐά δὲ «υογά 97 ϑανπμεί, 
ὧ 7 [π ἴδε Ννυΐζ. ἀπὰ ϑγτίδς, ἀπά ἀρραγεπΕῦ 
ἴῃ (ἢ6 ἜΝ. (ΒΙῸΣ ἰδϑῖ, Βοννενυοσ, 15 ἘΠ ςοῦ- 
ξυϑοὰ δηὰ ρασγαρῃγαϑῖοδὶ αἵ [Π6 οἰοβο οὗ σἤδρ. 
111.), [115 οἶδυβε 15 ἢ τυ πιο Ῥγορσὶεῖῦ 
αἰϊλοδοά ἴο ἴΠ6 οεἶοβε οὗἁὨ οἢδρ. ἰ1].,) 45 [6 οοτη"- 
ΡΙοιμθηῖ οὗ τυβδὶ 15 ἴδεγε βαιά, “ὙΒῸ 1 ογὰ 
τουοδὶεὰ Η]π|56} ἴο ϑαπηυεὶ.. . .. ἴῃ 5810}, 
δηὰ τ[)6 ποτὰ οὔ ϑαπγυεὶ ψνϑηΐ ἴοτἢ ἴο 41} 
15.261]. Ὑποϑο ψῆῸ ρῥἰδοοά ἴῃς ψογάς αδἱ 
[6 σοπησηθποοιηδηΐ οὗἩ ἢδΔρΡ. ἷν., δηά ἰῃ οοῃ- 
ποχίοη ψἱ ναὶ ἕο] οννβ, ργοῦδ Υ υηάοτ- 
δἰοοά ἴδετη ἱπ ἴμ6 βεῆβο (πδὲ ϑάπιοὶ ο2]16 
411] Ι6γϑοὶ ἴἰο δαῖ[]ϊα ἁραίηθὶ ἴῃς ῬΒΠ5[1η65. 
“Απά [86 ποσὰ οὗ ϑαπιυοὶ νγᾶβ8 ἴο 41] [5χδεϊ, 
διά (αἱ 15 Ὀϊάάϊηρ) βγδεϊ ψεπὶ οὐ ἴο 
νΑΣ, ἄς. Τυδὲ 45 δὶ υἱῖί. 5, ϑασηυεὶ δά 
41} ἰΞγϑεὶ χαΐμεσ ἰορεῖμεγ δ Μίζρεῃ. Βυῖ 
[815 5 ποῖ ἴδ πδίυγσαὶ ἱ ἄοη οὗ πε 
ψοσγάβ, ΠΟ 58θοπὶ ΟἰΕΑΓΥ ἴο δεϊοηρ ἴο 
δῖ ττεηϊ Ὀείογο. ΤΠ διίετηρίὶ ἴο οοπησςῖ 
ἴοπὶ ἢ νβδὲ [0] ονγβ, ΡΓΟΌΔΟΪΥ ἄσγοϑο ἔγοῃ 
ἃ ἔδεϊηρς τπδὲ [Π6 τηρηϊοη οὗ [6 ῬἢΣ]]511η698--- 
απά Χιγαεί «υεηξ ομὲ αραΐπ91 ἐδε Ῥρι δε έηπει-- 
158 ΥΟΙῪ δυγυρῖ, νυνὶ ἢ 524π|6 ἔδεϊηρ 845 ἰεὰ ἴο 
[86 ἰηϑογίίοη ἢ Ὀο(δ [86 ϑερί. δηά Νυΐρ. οὗ 
1ὴ6 ψοτὰβ “Απὰ [τ ολπια ἴο Ρᾶ358 'ἰπ ἴμοβϑο 
ὑπὸ (δῖ τῆς ῬΒΠΙΞ 65 σᾶς ἰορεῖδοσ το 
Πρδϊ δραϊηϑὶ [5γδοὶ," ΟΥ ΨΑΥ οὗ ργεΐδςο. Βιυῖ 
186 ουϑ6 οὗἉ 186 αὐταρίπεθα ῬτΟΒΑΒΙΥ ἰ5 ἐπδὲ 
[86 δοοουπὶ οὗ ἴδε Ὀ4[1|6 νυ [ἢ 6 ῬΠ1]11511Π 65 
ψυΠ οἷ ΦΌΪ]ονν5 15 οχίγαςοιεα ἔγοπὶ ϑοπὶα οἴπεσ 
Ὀοοῖκ, ἴῃ δι οἢ ἃ σᾶπης 'π πδίυ γα! Υ ἀπὰ ςοη- 
βεουθνεϊγ. [ἴ 15 ἱπισγοάυςοα Πεγα ΟὨΪ ῸΣ 
[δος 54.κ6 οὔ ει ηνς [δε ΔΙΙΒΙπηοπὶ οὗ δαπλι 6} 5 
ῬΓΟΡΒΕΟΥ͂ ςοποογηίηρς Ε} 5 ΨΔΠΔΠΥ ; ιι5ῖ 45 ἰπ 
1 Κ. 1|.-ΧῈ]}.. [6 ΠΟΥ 5 ἴο ἃ γστεδῖ οχίρηϊ 
80 5. ἀἸΔΤΥ ἴο 6 ὨΙΟΣΤΑΡΗΥ οὗ ΕἸ15}8. 

ἀραϊησὲ ἐδε Ῥρὲ πε.) ῊΪ8 τηοπάοη οὗ 
1ὴ6 ΡΒ] ΠΙσπο5 σοπποοῖβ τῆς πιγαῖνε 1} 
υάρ, ΧΙ -χνὶ,, ἩΒΙΟΝ 15 ἴδε ἰλοῖ πη [6 
ἢ Π15}1η65 νγοσὸ πιρηϊοηδα, θη [ἢ6 γχεΪδ- 

ἴοηβ δοΐνγοθοη ἴ86 ἴνο ροορὶθ ψεσο οἵ ἴδ} 6 
88Π|6 Κἰηὰ 498 [ΠΟΥ ἀρροᾶσγ ποθ, ΞΡ 65, 
ποῖ 85 γεῖ εἰεςῖυδὶ, οη ἴῃς ρατί οὗἨ ἰϑγδεῖ, ἴο 
ἔγον οὐ ἰδς Ῥμ Πσης γόοκο. ϑδίηος ἴπα 

ῬΒΠΙβεπε βεγυϊζυάε ἰαϑίεα [ΟΣ γεᾶγβ ([υὰς. 
ΧΙ, 1), δηὰ 5θθηβ ἴο ᾶνθ (οσπιηδίοα 1η 1ῃ6 
ἀδγ5 οὗ ϑαπιιεὶ (1 ϑδη). Υἱῖ. 13,14) ἰῃ δδϑουΐ 
186 λοῖ! γοᾶγ οὗ ἢ15 ᾿υάχοϑῃὶρ (1 ϑδπη. Υἱῖ, 2), 
ἃπὰ 5ίποὶ ἰξ μβδὰ αἰγεδαν γε ἴῃς 
ΙΠῚ οὗ δαπιβοη ([υἀ. χίϊ, 5), δῃηὰ ϑαπιϑοη 
υάγεά ϑγῶθ] Ὀνγθηγ γεᾶγβ “ἴἢ [ἢ ἀδγϑ οἵ [6 
ῬἘΠ ΘΠ η65᾿" (Τυἀνς. χν. 20), ἴξ δοετηβ ἴο ἔοϊϊονν 
[Πα [86 ἰατίοεν ρατί οὔ (πὸ Ἰυά εϑἢ!Ρ οὗ ΕἸ; ἀπά 
τῆς ΘΑ οὗ [δὶ οὔ ϑαπιοὶ τισὶ πᾶν 
Ὀεοη οοἰηοιϊάεηϊ 8 τὰς 136 τις οὗὨ δδπιϑοη. 

Εδεπιέκεγ, δε “ἴοηε φῇ δεῖ] Ὅς ρἷδος 
δἰλεσγιυναγὰβ 50 πδπιοὰ ΟΥ̓ ϑαπιυεῖὶ, Υἱ]. 12. 866, 
ἴοο,Υ. 1. [ἢ {|κὸ πιδῆποσ ΟἹΪχαὶ (1ο58.. ἵν. 19, 
οοπιρασεὰ 1} νυ. 9), Ἡογπιδὴ (Νυχι. χίν. 45, 
οομηραγοὰ τ χχὶ. 2), [γυβδίεη ([υἀν.  . 8), 
δά ΤΩΔΠΥ ΟἴδοΣ οΪδοθβ ἄσὸ ἀθβοσ θεὰ ὈΥ [86 
Ὡλῖῖδ ὙΏΙΟΝ ΠΟΥ δδάὰ ἴῃ 1ὴ6 νυτίϊετ 8 ἀΔΥ, 
τοί ἴδλί ψΒιοἢ ΒΟΥ μδὰ ψῆθη {86 ενθηΐῖ 
ῃατταῖοα οοουττεὰ. «ῥῥεξ, ἢ [6 ἀπίςὶο, 
ἐδε ογίγε:. ϑευθσαὶ ἴον οὗ [5 πδῖης 
ΟΟΟῸΓΡ ἰπ δογρίυγο. ὙΠὲ οδ δεγε παπιοὰ 
ολπποῖ ὃς ἰἀεηεβοα τ οετγίδίηίγ, Ὀυΐϊ ἰ5 
ῬΓΟΌΔΟΙΥ με βᾶπιε 88 ἴδε “μρόεξ οὗ [οβᾷ. χὶϊ. 
18, ἀπά (πὸ “ῥδεζαῦ οὗ Ϊο58}. χν. ς3, τὴ ]υάδι, 
πὰ ῬΟΒΒΙΟΙΥ 85 [6 Αρδεκ οὗ χχῖχ. :. [1 
ψουϊὰ θὲ ἰοννασάβ ἴ86 ννεβίεστι ἔγοηίοῦ οὗ 
7υάδι, Ὡοῖ γεῖγ ἴσ ἤἄοπι Μίζρεμ οἵ Βεη- 
ἡδυμίη. 

8. Ἡῥιη δε ῥεοῤίε, 7 ὍὌΠα ρεορὶς 
Τρολη5 ἴΠ6 ΔΙΤΩΥ͂ Ὧο τεϊυγηοεα ἀἰϊδοοτηβίεα 
ἴο ἴδε [5γδοὶ ἴθ οάτρ, θη ἴῃ6 5ἰδυρῃῖοσς οἵ 
4οοο οὗ τποῖὶγ οοπιγδάοβ δὰ ἴδκοη ρΐδος ἰῃ 
[86 Βε]ά, {που]ά ὃδ6 πιιςἢ Ὀεϊογ ἰγδηϑίδίοα, 
80 ἃ5 ΤΑΙΠΟΥΓ ἴο σοηπεςῖ τ ΜῈ τ μδὶ ροο5 
Ὀοῖογο, δπὰ [880 ΒΘΟΡ]0 δ 9 [0 89 
68 :2}." 

ἐδε εἰάεγ:, Θ᾽ 6.1 “Δπὰ" [ῃ6 εἰάετβ. ἴη [ὃς 
ονοηΐης οὗ ἴπε ἀεῖεαϊ οἵ [πε [5γδο]ο5 ἴδε 
οἰάοτβ δοϊὰ ἃ οουηςὶ!, δηὰ σεϑοϊνοά ἴο βεπὰ 
ἴον ἴδ ἀσκ. 

ἐδὲ αγὰ οΥ 1δε εουεπαπὶ οΥΓἹ ἐδε Ζογά.] 
ὙὝΠΟΥ τὺ ἀεβοσῖθε ἴὸ ἴῃ 11, 25 παρ  γπζ 
(δὲ ἴῃ υἱτυς οὗ 16 οονεπδηῖ Οοὐά οουϊά 
ποῖ δυῖ εἶνε ἴδοῖὰ {πε υἱοΐοσγ. ὙΤῃθ ὑγὸ"- 



Ι. ΒΑΆΜΌΒΙ, ΙΝ. 

5} ἰοῦ τῆοτε δαῖῃ ποῖ ὕδοη βιςἢ ἃ 
τηϊηρ ᾿Βεγειϊοίογε. 

γ. 4---.1.2.} “ὅς 

118. [Ὁ ΠΊΑΥ βᾶνε 0.8 ουξ οὗ τ[ἢε παηά οὗ 
ΟἿΓ ΘΠ ΘΙ 163. " δάλτα! 

»» 
4 8ὃο δε ρεορὶε 8επὶ ἴο ϑῃῃηοῇ, 

(δὶ ΤΠΕΥ πρῃς Ὀπηρ ἔτοηι ἐβεποε 
τῆς ἀκ οὗ τε σονεηδηῖ οὗ ἴδε [00 
οὗ Βοβῖβ, βοὴ ἀνε! δῖ δεζτυεεη τῆς 
σἤογ δ᾽ πι5: δηά τε ἔψο 8οη8 οὗ ΕἸ", 
Ηορδηὶ δπὰ Ρῃϊηςἢ85. τυεγέ ἴπεγε νὰ 
τῆς ἀγκ οὗ ἴδε σονεπδηῖ οὗ σοά. 

ς Απὰ ψῇςσῃ ἴῃς ἀκ οὗ {πε Ἴονο- 
πᾶδηῖ οὗ τε ΙΩᾺΡ οᾶπὶς ἱπίο ἴδε 
οἝπῃρ,, 811 ϑγδεὶ ββμοιυτεά νυν ἃ ρτοαῖ 
ββουῖ, 80 τῆλε τῆς δαιτῇ γδηρ' Ἀρδϊπ. 

6 Ἀπά ψβεῃ τῆς ΡΠ βπεβ μεαγὰ 
ἴῃς ποῖϑε οὗ τῆς ββουῖ, {ΠεῪ 846]ά, 
Ὗνμαῖ πιεαπείζ τῆς ποῖβε οὐ 818 στεδῖ 
ϑβῆοιιξ ἰῃ ἴδ ςδρ οὗ τῆς Ηεῦτενϑιὶ 
Απά τῆογ υπάειβιοοά τΠλῖ ἴῃς αἰ οὗ 
ἴῃς ΠΟῸΚΡ ννᾶ8 σοηπιε ἱπῖο (ἢε σδιῃρ. 

7 Απά τδε ΡΠ βεπεβ σεγε δία, 
ἴογ τῆ 6} 8414, (ὐοά 18 σοπιε ἱπῖο ἐπε 
σλρΡ. Απὰ {πεγ αἰ, οε υπίο 

Τςεαϊπρ χυεσάοη, ὙΥετείογε παῖ ἴπε [μοτὰ 
διηἘ ἢ 8 ἢ ΕΧΡΓΕ5568 [ΠΟΙΓ ΒΌΓρΡ 86 ἴπδίὶ {πε 
Ὠλνίης διά δὰ ποῖ Ὀδθθη είνθῃ ἴδοπὶ (οοσῃ» 
Ῥᾶγε [οδὰ, υἱῖ, 7). 
ἡ Ν . ἐδ »ιαγ ταῦε τῷ, ὦς.71 ἩουθΕ1685 
ἐδ μδὰ ἴῃ τηἰπὰ Νυπι. χ, 35. (Ἰς ἀρ [ο 
ΡΆ55 Βο {πε ἃτὶκς βεῖ ἔογιναγά, (παὶ Μοϑβεδ 
βαϊὰ Ἀΐθ6 ὉΡ 1, οτὰ, ἀπά ἰεὶ (πὸ κρρυξ μὲ δε 
δοδίίογοα ; δηὰ ἰεῖ ἴῃοπὶ ἰδαῖ δίς [66 Β6ὲ 
δεῖοτε {π6 6.» (ϑεε ἴοο [οϑβὲ. 11. το συ 3.) 
. 4, δὸ δε βεοῤίε τεπὸὶ ο δ δὲοὁ.}] ΤΆῊΪ8 'π» 
ΡΙΪε8 (πὶ ΑΡΠΕΚ νγὰβ ποῖ πιδηΥ Βοὺγα ἐ9- 
ἴδηῖ ἤοσὶ 5810}, σἰπος ἴἴ ψουϊὰ 5θεῖ (δαῖ 
[1ὴ6 ἂχ ννᾶ8 δσουξαξ ἱηῖο ἴῃς οδρ ποχὶ 
ΔΥ (ϑ5εὲ γεῖϑε 12 ἃπά ποίε). Τς Ἐχργοββίοῃ, 
δε ῥεορίε “ἐπὶ, 18 ἣν ἱπάϊοδῦνε οὗ {δὲ 
οί βίδῖο 50 ἔσο ιν ποίεα ὮΥ ἴδε ττίϊεῦ 
οὗ [πε Βοοκ οἵ Ἀπ να Ὲ ΜᾺ ἴδοδο ἀδγ8 ἴδθσο 
γΓ25 ὯΟ Κίηρ ἰη ἴ5γδο].᾽" 

«υδίοῦ ἀευεί ει δ δείαυεεη {δε εδεγωδί».} 
Μοτὸε Ἔχδοῖγ εἰἴδον, “ ἯὙΥΒΟ ἐπδδοὶίοῦ .} 
ΘΒΟΙῸ Ια," ἀδῸΓ (ἢ ΔΠΔΙΟΩΥ͂ ἴο οἵ ὦ πΡΕν Ὁ: 
Τα Οδηδδηϊζε τπδὶ ἀνεὶς ἱπχ ἴῃ ) 
ταουπίδίη, δῃὰ 8. χχὶΐ. 3, Γβοα τηδλίὶ πο 
Βαδίεϑε [6 ῥγαΐϑοβ οὗ [5γδοὶ: οἵ, “ ΨΔΒῚΟΒ 
Βἰ(το ΠΡῸΣ 80 ὁδοταδίτ," ἃλοῦ (86 

8. ΧΙ. το, Ηε στοάς ὑὕὑροὴ ἃ 
οδεσαδ; [μ6 ςδεγυδίπι θείης οοποείνθα ἃ5 
δεῦτίησ, ὑρ ἴπ6 Ἰμογὰ ὑροῦ ἴδπεὶσ νΐηρβ (866 
2 ϑλ1η. Υἱ. 2; 2 Κ. χῖχ, 15; [8, χχχυΐϊὶ, 16). 

4δε ἑαυο βυδαι 6.7 86εἰ. 3, ποῖα. 
Θ. Οὗ τε Ἡεόγεαυ..)ὺ ΤῊΪΐβ8 ννᾶβ πὸ πδπὶθ 

ΕΥ ν Ὡς (86 [5γδο 65 σε Κπονῃ ἴο 
[ογεῖξῃ πδοηβ (οοπίρασε Εχοά. 1, 15, 16, 19, 
ἷ:, 6, 11, 13,111. 18, ν. 3, ἄς.) 

8 Ὗνοε υπῖο υϑ] ψῆο 5041] ἀδἰ ἵνδὺ ὅν, ὌΝ 
ι.5 ουξκ οὗ ες ἢδλπά οὗ ἔῆδβε παρ ἢ 
Οοάϑβὲ τἢε8ὲ αγε τε (ὐδά5 τῃδῖ βπιοῖς 
τς Εργρίίδηβ νυ 811 τἢς ρίαριεβ ἴῃ 
{πε πε ϑαμος 

9 Βε βίτοηρ, ἂηά αυϊξ γουγβεῖνεϑ 
{κε πιεη, Ο γε ΡἢΠβεπ 68, τμδῖ γε Ὀε 
Ὠοῖ 8ονδηῖβ ὑπο ἴΠ6 Ἠεῦγεννβ, 443  7υάς. 13. 

ἴφυϊε γουτ- ᾿ Ηεῦ. δέ 
ΜΗΦΝ, 

ΠΟΥ ἢᾶνα ὅδε ἴο γοι: 
8αἶνεβ [Πα πχεη, πὰ ἤρῆϊ. 

τὸ  Απά [ῃε ΠΝ δείπεο ἰουρῆς, ᾿" 
Δηἀ [β8γδ6] νγῶβ βιηϊτίοη, ἀπά πο ἢδά 
ΘΥΘΙΎ πιᾶη ἰηΐο ἢῖ8 (εηῖ : δηά (ἢδγα 
ννᾺ8 ἃ ΥὙἝΙΥ͂ ρτοδῖ 8]Δυρ ΕΓ; ἔογ τῃεγα 
[6}1] οὗ Ιβγδὲὶ {πὶ τπουβαηά ἰοοῖ- 
ΏΘΩ. 

11 Απά τἢε ἀκ οὗ (ὐοά ννᾶ8 ἰδΐκϑη ; 
πὰ τε ἴνο 8οη8 οὗ ΕἸ;, Ηορπηὶ δπὰ 
ῬὨΐπεδ8, ἴτγεγε 5]4ίη. 

12 ἢ Απάὰ τμοῖα γὰπ ἃ τηλη οὗ 

7. Ἡεγείοζογε) 8εε Ἀυ} 11, τι, ποῖο. 
8. Τδε:ε ἀγε δὲ Οοάς ἐδαΐ “»ιοΐε ἐδε Ἐκγρ» 

ἑαι, ἢ ὙΠδ 15 ἃ σοπιγδο]ς δεν σα 
ου ἴδε ρατί οὗ ἴῃς ΡἘΠ1511π65 ἴο ἴπ6 
οὗ 106 ονθηΐϊβ σοῦ ἅτ σεοογάοα ἴῃ ἴδ6 
Ῥερίδίουςἢ. Ὅλες ΡΒ 51π65 νου] ά οὗ σουγϑο 
Βιοᾶγ οἵ 1μεπὶ, Ἰυ5ῖ ἃ5 Βαϊδικ δπὰ [8Βε ρβεορὶε οὗ 
7επίομο ἀϊά (Νυπι. χχίϊ. ας; [οβῇ. ἰϊ. 1ο). ῬῸσ 
ΔηΟΙΒΟΥ Δ] υδοη ἴο ἴῃς Εχοάι8, 566 ΥἹ, 6. 

αὐἱὴδ αἱ εδε ρῥίαρωε:, "ᾷ ΤὮς Ηοῦγεν 
οδηποῖ ὃε 50 τεπάογεοά. υ]ὰ Ὀς “18 
ΦΥΘΥΥ Κκὶπὰ οὗ ἈΚϑΑρυ εις εαυϊναϊεηΐ ἴο «υἱτό 
{ΠΡ ἀεειγμοοη. ΤῊ ΔΙ] υδίοη 8 ΟὨΪΥ ἴο ἔβ6 
ονεσίοσον οὗ Ῥθδγδοἢ 5 ποδὲ ἴη [86 Ὑ]]Δογ- 
Ὧ639--, 4. (86 5δογοβ οὗ ἴπες βεοὰ 8ὅ.8. Ἐογ 
(86 δρρ!οδθοη οὗ ἴδε ἴοστῃ εὐ άεγπεις ἴο [6 
5ῃοσεβ οὗ [δε Ἀεὰ ϑ8εᾶ, 58εὲ Εχοά. χίϊδὶ, 20, 
Χὶν, 3, 11, 12. 

9. Με εἰγοησ, σπά φυΐῇ ἀν ελον ἤδε πιρη.] 
δῖ, Ῥαὺ} 5 οὐἰδιίου ἕο ἰδὲ Ὁ οὐ Βίδη8, 
Οὐδὲ γοι ἰξε πιῃ, δφ σἴγοηφ (1 (ΟΥ̓. χΥῖ. 13), 
566 15 ἘΠΡΕΡΕΥ͂ ἴο δὲ ἰδίῃ ἔγοπι δδῆςβ. 
Η!5 ρῆγαϑβε, ἀνδρίζεσθε, κραταιοῦσθε, 18 ὨΘΑΤΙΥ͂ 
[6 δᾶτηθ 83 Σ ϑερίυδ,. κραταιοῦσθε καὶ 
γίνεσθε εἰς ἄνδρας. 

10. Τξεγε «υὑα ἃ ὙΕΥ 5γεαΐ «ἰασωρδίεν. 
Μόογα ΘΟΥΤΘΟΙΥ “15ὸ ΒΙΔΌΘΒΙΟΙ ἩΔΒΎΘΙΥ 
τοδί." 

11. 18: ἐαυο 50η: 97 ΕἸΣ, ὦ" ..} ΤΗΐα νγᾶβ ἐδ 
βίζῃ είνεη ὉΥ ἴδε τβδη οὗ Οοὰ (οἷ, ἱἱ. 34. 

18. Τδεγὸ γαπ ὦ "Ω" 9 Βεη) α»εῖμ, 49" :.} 
Ἀυηηοσβ 0 εσο συνῇ οὗ ἴοοῖ, δηά οσου]ά ἢ 
Ἰοης εἰπίδηοοϑ γνόσε ἱτπηρογίδηϊ πὰ ἡγο ]-Κπονγῃ 
Ῥεΐβοῦβ. ΤΠ συπηίΐης οὗ Οὐ5}ὶ] δηὰ ΑἸ π1222 

1 Ἡ-εδ. 
αἱ ἐφ. 



ἀ66ό 

Βεη]δηλη ουἵ οὗὨ τἢε ἀγπιγ, Δηἀ σΔΠΊε 
ἴο 9 τῆς βᾶπι6 ΟΔΥ ὙΠ 18 
οἰοῖμεβ τεηῖ, δηὰ στ κλπ ὑροη 
Π5 Βοδά, 

12 Απά ψβεη Βε σδπλε, ἰο, ΕἸΪ Αἵ 
ἸΡΟη ἃ 86δῖ ὈΥ̓͂ [Π6 ννδγϑίά6 νγδιςίπρ: 
ἴογ ἢ8 Ὠεαγὶ {γεπι δ] α ἰοῦ τῆς ἀγκ οὗ 
(ὐοά. Απά ψδεη πε πιᾶη Τλπιε ἰῃῖο 
τὴ. οἰἵγ, ἀπά το]ά {ΐ, 411 τ6 ςΥ οὐρά 
οι. 

Ι1{ Απὰ ψῇῆεη ΕἸῚ πεαγὰ τῇς 
ποίβε οὗ [πε ογγίηρ, Βὸ 5.4, ἮΝ παῖ 

"πισαπειἢ τὴς ποῖδα οὗἨ {18 τυπιυϊτὶ 

58 ΒρΟΟΙΔΙῪ τηεποπεά ἴῃ 2 ϑᾶπι. ΧΥΙ. 195- 
31. Α58Π6] ννᾶ5 οεἰευγαϊθα ἴοσ ἢ]5 συπηϊην 
(2 ϑάγῃ. 13. 18). Οτοδῖ πιθὴ ψεσὲ δοςοιηρδηϊοα 
ἴῃ {861 σμασὶοίβ ΌΥ͂ τυηηΐης ἔοοίτλθῃ (Ὑ1}}. 11; 
2 ὅλη. ΧΥ. 1.: 1 Κὶὶ 1. 5; 2 Κ᾿ χί 6 (ΑΝ 
ξιαγάη)) 76γ. χὶϊ. 5): δηὰ {δεσὸ θεῖα ἴο ἤδνα 

Ἢ Αἰννᾶγ5 Ῥγοξεβϑίοῃδι ΓΌΠΠΕΙΒ ἴο ἃςῖ 88 
ΤΩΘΒΒΘΏΡΕΙΒ ὉΠ} ΔΓΤΩΪ65 ἰη ἴΠ6 δοϊὰ (5ε6 2 Κ. 
χί, 4, 6, 19). [ἰ ἀρρϑᾶγβ ἔγοτηῃ {815 νεσϑε, 88 
ἔτοπὶ γοσβα 4 (566 Ὠοῖθ), (δὶ 5.10 ἢ νν 88 1 
ἃ ἔονν ΒΟυΣΒ᾽ τη, αἵ ποδί, ΠΌσ ΕΌΘΏ-6 ΟΣ ; 
δίηοα ἴδ6 ᾿ηθϑϑθηροῦ αἰά ποῖ 5ἴασίε {11} δῇἔ[οσγ 
486 δαῖ116 ννᾶ8 οὐδσ, δηά ἀστίνοά ὈΥ ἀδυ]ροῖ, 
85 ὍΘ ἸΏΔΥ ἱπίοσ τΌπι 13, 16. 

ἐαγὶ ὠῤροπ δίς δεαά.}] ἴῃ ἴοίκεη οὗ ὈΙΕΟΣ 
μὰ (ςοιῆρασγο 2 ϑδ). ἷ. 2; [οδβῇ. υἱὶ. 6: 

ἱϊ. το; ΕΖεϊ, χχυΐ!. 30, 21; [οὗ 1]. 112; 
Νεοῆ. ἰἰχ. 1). [π αἰπιοδὲ [86 βᾶπῖθ τνογὰβ 
Ὑ γε ἀεβογίθεβ [με ρτίεῖ οἵ 1,δεηυβ δῃά ἴδε 
1, ἴϊη5 αἱ [Ὡς ἀεδίἢ οὗ ἢΐ58 4υδεη--- 

“4Τ| βοἰββᾶ νοβϑῖς 1, αἰἱπῦβ 
(ζοπ͵αρὶ5 αἰτοηΐίυ αἴἴ5, ατοΐπαμπε ταϊηᾶ, 
Ο(δπιίειι ἰσιιυπμὰο ΟΣ ἐτολὴς τγρδηϑ5.᾽} 

“3. χὶϊ, δορ-6::. 

18. ὕροη α “.αὦ}0} ἈἈδίδοῦ, ΚὌΡοΟΣ δὲθ 
ἘΒΙΟΣ6᾽" (866 1. 9, ποθ). 

ἐδε «υαγοϊάε «υαἱεῤίπφ. ὍὙΒε Ηδεῦγονν 
(στους ἴῃς ἀγίος Ὀεΐοτο «ὐα7) οαπποῖ Ὀ6 
80 τοηδοτοὰ, [ἢ ἴδ ἴοχὶ 15 σοττοςῖ, 1 πιυκῖ 
δο γτοηάδοτοὰ “ΒΥ 89 δὲὰρ οὗ ἢ) 6 ΜδίοἈ- 
ΤΩ δι δ ΜΔΥ,"1... [ῃς τοδὰ οσ βἴγθεϊ 80 παηδά, 
αὐουδι1655 ἔγτοπι 115 θεῖν ἴῃς ὨΙρ δίχεεῖ, ΟΣ 
εἴγοοϊ ἰεδάϊηρ ἴο ἴ6 ννδῖςῃ!. ἴοννεσ. ((οπι- 
Ῥᾶγε ἴδε δἰ αῦ Ῥἤγᾶθο 2 88π). χν. 2, 8» 
ἐδὲ “ἰάε 9 ἐδὲ «υα7 97 ἐδὲ ραίε, ἀπὰ Καὶ. 
ΧΙ, 6, 19, δε «υα7 97 δὲ σαίΐε ο7 δὲ γωππεγι 
ΟΥ̓ βρέ, Βυῖ [86 δορί. ᾶνε ἃ ἀἰβεγεηὶ 
τολάϊης, ὁ) ἐδεὲ εἱάς οΓΓ δὲ χαΐε, «υαἱοδὶπς 
ἐδε γοσά, ἃ5 ἰῇ ὙΈ86 18. Α ΤΏΟΓΕ σἤδηρο ἴῃ 
[6 νονγοὶ ροϊηϊ5 ννουἹὰ γίνε [Π6 βεῆϑε “ἴδε 
τοδὰ ἴο ΜίΖροβ," (566 [υὰξ. χχ. 1, ποῖθ). 

αηπαά {δὲ "πᾶπ “Ω716 ἐπ, Φ᾿}} [τὰς Α. Υ. 
ΟἌπιο ἐπ 15 τρῆϊ, 45 ᾿ἴ ΡΓΟΌΔΌΪΥ 18, (86 ΡῆγΑβα 
ἀδηοῖοβ ὑπαὶ [26 πιοβϑθηροσ ἰοῆ (86 Ρυ]ῖς 
βίγεοϊ δηὰ ἽοπιῈὲ ἱπίο ἴδε Ἂποϊοβδυγε οἵ ἴδε 

Ι, ΒΑΜΌΒΊΙ, ΝΡ. ἷν. 13---Ί.- 

Απά τῆε πιδλῃ οσλπιε ἰπ ΠΔ5ΠΥ., ἀπά 
το] ἀά ΕἸΣ. 

Ις Νον ΕἸΪ νγᾶβ πίπείγ δηά εἰρῃς 
ΘΆΓ5 οἷά ; δηὰ ὅἢ]5 Ἔγεβ ἵἴνγεγε ἀἰπὶ, ὁ 

τῆλι ἢς οου]ά ποῖ 8εε. ᾿ 

εἶ. 5. Δ. 
Ἡεῦ. 

εἰφοαῖ 
16 Απά {δε πιδῃ εοαἱά υηο ΕἸ; 1 

απι ἢς τῃδῖ σᾶπὶε οὐυΐ οὗ τῃ6 Ἄγπῖγ, Δηα 
Ι βεὰ το ἀδγ ουΐ οὗ τε ἀγῶγ. Απά 
ἢς 8414, 
βϑοη ὶ 

17 Απά τς πλεββεηρεγ Δηβνγεγοα 
Δηὰ 5414, Ιβγαεὶ 15 ἤεὰά δείοτε τῆς 
ΡΒΙΠϑεμ68, πὰ τβεγε μαῖῃ θεδη 150 

Βοιυβα οὐ 186 Ἰογὰ, δὲ 186 ραΐο οὗ σις ἢ 
ΕἸΣ νγᾶ8 5ἰης. Βυῖ (6 Ηδοῦγενν ΠΙΔΥ ὃς 
ΘΟΩΌΔΙΙΥ ννΕ}} σοηάεγεά, ϑἰσΡΙΥ εαρε, ἐ.ε. ΟΔΤη 6 
ὉΡ ἴο ΕἸ... ΕἸἸ Βαδαὰ ῥγορδῦϊυ δάἀάγεβϑεά [86 
ᾳυεϑοπ, ὙΝΒαὶ ταραποῖμ {πὸ ἡοῖϑε οὗἨ {15 
τυχυ ἡ ἴο ϑοπιο Ῥχίοϑίβ οσ 1,ουἱοϑ βϑἰδησίην 
διοιηά ἢἰτη, δηά {πε διδὰ οδἰϊοὰ ἴο ἴδε 
ΤΑΘΒΘΘΠΡΟΣ ἴο οοη δηὰ βροᾶῖ ἴο ἴδ Ηἰρῆ 
ΡῬχίεβῖ. ὙΒο δερί. (σοσβα 16) γερεδῖ [6 ψογάβ 
οὗ νοῖβο 14, ὙΠ (ἢ δάάϊξίοη ἰῃ ἔπε νγΑΥ οὗ 

Ρῆγαϑθα οὗ 186 ψψογάβ “ ἴο [86 τηδη δἰδηά- 
1ηξ ἀτουηά δ1π|.᾿ 

αἱ] δὲ εἶδ ἐγίεά οἱ. 80 Ψ ΊΓΕ1]--- 

“Ἐρδοοπδηῖ ἰαϊὲὸ ῥ]δηροσίθυ5 ἐεα5 : 
Ηϊΐῶῃς ἰοίΐδιι 1η16]χ νυ] σαῖυγ ἰδτηᾶ ρὲῦ ἀγρεῦλ.ἢ 

“ΖΞ π. χὶϊ. 607. 

16. Νοευ ἘΠῚ «υα: πίπείγ απά εἰσ δὲ γεαγε 
οἷά. ΜΝ (πὰ υδυδ] Πυςσιυδίοηβ οἵ ἴῃς ἴεχῖ 
ΠΏ Θη Πυγθ6γ5 ἅσγὸ σοηςσογηρά, ἴ[μ6 δορί. ((οἀ, 
ναὶ.) μδ5 πάρε γεαγ:, ἴῃς ϑγτγίας δῃὰ Ασαῦὶς 
“ευεπμίγ-εἾρ δὲ. 

δίς γε: «υεγὸ ἀ»..) ΤῊς ννογὰ μεσὸ σεπάογοὰ 
ἐἶ»ι ἰ5 αὐ ἀϊβογοηξς ἔγοπι {παὶ 580 σεπάεγοα 
111. 2, θη. χχνυὶϊ. σ, δηᾶ οἰϑδενβοσε. [1 οἠἱγ 
Οὐσυγ5 ἰῃ [Π|8 56η86 δοϑιάθα ἂδἱ 1 Κ. χῖν. 4. 
ἨΗΣ: εγε: αὐεγε δεῖ ὁγρ γεατοπ ΟΓ᾽ δὶ: ἀξρε. 
ΤΟ ΡΏσαᾶθο ϑθοπ5 [0 Οχργοβθα (πε βχεά δῖδίθ 
οὗ ἴῃς Ὀ]πὰ εγα, τυ δὶς ἰ5 ποῖ δβεςῖϊοά ὉΥ͂ 
τῃ6 ᾿ς, Ε}}5 ] μά ποβ8, ἢ 116 [ἃ πιδάς δὶπὶ 
αἰϊνε ἴο βδουπάπ, ργενθηϊεά ἢϊ8 ϑϑείηρ ἴῃς χεηῖ 
ξαιτηθηΐῖβ δηά ἀυ5ι-θοβργηκὶεὰ μελὰ οὗ ἴῃς 
ΤΩΘΒΒΘΉΡΕΣ οὗ δά τἰἀϊηρ5. 

16. 70-ἀαγ.7 Ματγκίπρ ἐἰϑιη ΕἾ δὲ ἰδ ς 
θαῖ]6 δά ἰδίῃ ρἷδος (δαὶ ὑθγῪ τηογηΐης 
(5εε γεΥβῈ 12, Ὠοΐ6). 

«υδαὶ ἐξ ἐδεγε ἀοηδ.} ἘΧΑΓΕΥ [Π6 58πὶς 
ψοσγάβ (ἢ ἴ!ς Ηοῦγον") 85 2 84π|. ἱ. 4. 
«υεηὶ ἐδὲ »ιαϊγ. ΤὍΤπε ἴαγὴ οὗ ἴπ6 ψΠο]ς 
ὨΑΓΓΔΕνΘ ΠΟΓΘ 15 5. ΓΙΚΙΏΡῚΥ 5 πλ]ὰγ ἴο [8|5. 

γ,γ 40.) ὙὌΒδα ραΐογηδλὶ δάάγοβϑθ οὗ δη οἱὰ 
ΤΏΔη δηὰ οὔδ ἴῃ δυϊμου Υ ἴο ἃ γουῃρ Οπο. 
(οπρ. |οβ}ι. υἱῖ. το; Ἀσὰ 11. 8, 1, 1ο, 18; 
: Τίμι. ἰ. 2; 1 ΤΊπι, ἱ. 2, ὅζα.) 

17. Τὸε πιο εηρογ.) ὅ6ε 2 δᾶ. ΧυἹ, 19, Ὠοῖα. 

Σ τ Ηεῦ. ἐ μαῖ 718 ἔβεγε ἄοπε, τὴν οβον ἐρ 



Υ; 18---22.} 

ἃ στελῖ 8ἰδιιρ εν ἀηοπηρ τῆς ρεορὶε, 
Δηὰ [ΠΥ ἴννο 80η8 4Ϊ]5ο, Ηορῇηὶ δπά 
ΡΒΙπεμδβ, τα ἀθδλά, δπὰ τῆς δεῖς οὗ 
(οά ἰ5 ἐἌκβη. 

18 Απά ἰξ ᾿ᾶπιε ἴο ρ458, γε ὃς 
πιδάς πιεητίοῃ οὗ τῆς ἀκ οἵ (ὐοά, τὲ 
ἢε [(6]}] ἔτοηι οὔ τῆε 8εδὶ Ὀδοκνναγά δῪ 
τς 5146 οὗ τῆε ραῖθ, ἀπά ἢϊ8 πεοὶς 
ὈγΑκο, δηὰ ᾿ς ἀϊεὰ : ἔογ ἢς ννᾶβ 2Π 
οἷά πιδῃ. δηὰ ἤδανυγ. Απά δε μδά 
7υάρεα ἰβγδεὶ ἔΟγΥ γεδῖϑ. 

19 Τ Απά δῖ58 ἀδιιρῆῖεῦ ἴῃ ἴᾶνν, 
ΡΒΙΠςἤας᾽ ννϊβ. ννᾶ8 ἢ} ΟὨ114., πέαν' 
"το θὲ ἀε]ϊνεγεά : δπὰ ἤθη 8Πε Βεαγὰ 
τῆς εἰἀϊπρβ τῆς τε δὶς οὐ (σοὰ ννγδϑ 
τλίκεη. δηὰ τῃῆδῖ εν ἔδιμογ ἴῃ ἰδνν δὰ 

18. ἤῥεη δὲ »π"αάΐδδ ριθηζοη οὗ ἐδὲ αγὰ οὗ 
Οοά, ὦ. ὙὍὙΒο οἰϊηρίηρ οὗἨ ἴε οἷά τηδηβ 
Βοασί ἴο ἴδ6 δἂσῖκ οὗ νῇῃ οι ἢς ννὰ8 [86 ἐβϑρθ- 
οἷδὶ συδλτάϊδη, 48 ἀερὶςϊοὰ Πογα δηὰ δἷ νϑῦβε 
13, 15 τηοβί ἰουομίηρ, Δηα 86επὶ8 ἴο σους ἔῸΓ 
[15 5: οί] ἰπίο τὶ Υ 85 ἃ βεσυδηῖ οἵ σοά, 
ποῦν οίδηάίηρ ἴδ ἱτηρογεςοη οὗ ἢ 158 σοη- 
ἀυςξ ἴῃ ἴδ πιαίζοῦ οὗἉ 15 δοῆβϑ. [ἢ 50 ννὲ τὴ 
866 ἰῃ ἴδ6 5ενεσα Τμλϑιίϑοτηθης (μαὶ θεῖς 
᾿πὶ ἃ Ὁσχγοοῦ ἰδὲ 6 ννδᾶ8 ηυπηθεγοά δπιοηρβῖ 
[πὸ σδάγεη οὗ Οοα. Εογ “ψηδὲ 9οη 85 6 
τβοπὶ ἴπ6 ΔΊ ΟΣ ομδϑίοποίῃ ποῖ᾽ ((οιῃ- 
Ράτγε, ἴοο, 1 (ον. νυ. 5, Δηά 2 84π|. χὶϊ. 11.14.)} 

ὄν ἰδὲ «ἰάε οΥΓἹ ἐδε ραϊ..ὺ Α Τοπιραγίβοη οὗ 
1 54π|. ΧΥΙΙ. 4, ἜΧΡΙΔΙἢ5 ΘΧΔΟΙΥ ἴδ τηρδηΐηρ 
οὗ [δος «ἠάε 97 δε σαίε, αῃὰ Ε.}}5 ροβοη, Ηἱδ 
ϑελὶ οὐ ἴσοπο, ]βουΐ ἃ Ὀδοῖ,, δἰοοά νψ] ἢ 
ἴδε 5146 ἀγζδιηϑὲ [πὸ Ἰδπὶῦ οὗὨ 1η6 ρδῖθ, ἰοανίης 
16 ραβδαρὸ [Ὠχοῦ ρα ἴἢ6 ρδῖθ αυἱΐα οἶοασ, Ὀυΐ 
Ῥίδεοὰ 50 1ῃδΐ ΘΥΟΓΥ οἿδ ῬτΕ τγοιρὰ ἴδ 6 
ξϑῖς τηιδὶ Ρ4535 ἰὴ ἔτοηΐ οἵ Ὠ[Π|. 

δὲ δαά ἠωμάρεά Τεγαεὶ ζογ ιν γεαγ:. Τα ϑερῖ. 
τολὰ 2ευδηγ γεαγι. ΤὨΪϊ5 σὨγοηοίοριοδὶ ποῖ 
ςοηποοῖϑβ [ἢ 5 δοοῖ 1} (ἢδΐ οὗ [ἀρ 65. ((οπι- 
ρᾶγε [υᾶρ. 11. 11, 30, ΥἹ!. 28, χ, 2, 3, ΧΙ!. 
7, 9.11, χν. 1ο, ἅς.) [ἱ 16 δὴ ᾿ηϊογοϑίηξ 
αυσϑδάοπ, δυῖϊ οηθ ὙεῪ ας ἴο ΔηΒΜΟΓ, 
Βον ποᾶγ ίο ἴμε ἀφδίῃ οὗ Ῥῃϊηθῆδ8, [πΠ6 βοὴ οὗ 
ἘἘΠεαζαν ἴπ6 ΗἸρἢ Ρείεϑί, Ε1} 5 ΤΟΓΥ γεᾶγβ οὗ 
ἡυάροβηιρ Ὀγης πἰπι. [ζ 15 ργοδαδῦϊο τμαὶ αἵ 
Ἰοασῖ οπα δίρῃ ῥτίεδιποοά, (δὶ οἵ Αδίϑαιδ, 
οὐ Βυκκί, ἱπίοσνοπεα, (βου νὰ δᾶνα πὸ σὸ- 
οογὰά οὗ 1ἴ ἴῃ δογρίυγα. 

20. ἔεαν ποί, 5 Οοπιρᾶγε (δε Ὑε 
δἰ ΠΥ παυτδῖϊνο οὗ ἴη6 ἀφαῖῃ οὗ Ἀδοδοὶ, ἀπα 
ἴῃς δἰτ ἢ ἀπά πδιρίηρ οὗ Βοσ 5οὴ Βοη)διηη, ἴῃ 
Οδεη. χχχνυ, 1ό-10. 

Βμὲ “ὧΖέ ἀμετυεγε ποὶ, ὦ Οοπιρᾶσε 
]υάρ. χίχ. 28. ὙδοΙε 15 βοπὶα ΟὔϑΟυΓΥ ἴῃ 
[6 πισγδίϊνθ. [{ ἀρρθᾶγβθ ἔσγοπι ἴῃ 6 ὁρεηϊης 
ποσὰ οὗ [815 νεσϑα [μδὲ 8)16ὲ ἀϊεὰ ἱτηπηοα!δίοΥ 
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Ποῦ δυβδαηά νγέεῖε ἀεδά, 838ῆ6ε δονγεά 
Παγβοὶῖ δηά {γανδι θα ; ἴῸὼγ ἢεσ ῥρδὶῃϑβ 
Τοδπδ Ὀροη ΒΟΓ. ΤΉΘΡ. 

20 Απά δϑουῖ τῆς τἰπια οὐ Βεὺ ἑμγμκδά. 
ἀδδῖῃ τῆς ᾿ψοσηθη τῆδιὶ βίοοά ΟΥ̓ Πεγ 
δαί υπῖο Βεῖ, Εεαγ ποῖ; ἴογ δου 
Παϑδῖ θοΐῃ ἃ 805. Βυϊΐϊ 506 δηϑιυγεγοά 
ποῖ, [παιῖΠεγ ἀἸά 886 τεραγά ἐΐ. ΣΟ ΜΝ 

21 Απά 886 παπιϑά τῇς Τομ]ὰ "1-- ἀκαγε. 
σβαδοά, βϑαγίπρυ ἘΠΕ ΡΙΟΙΥ͂ 18 ἀε- ᾿ΤΒΜαε ἰο, 
ραγῖεαά ἔἴτοηι Ϊἰβϑγδεὶ : Ὀὑεσδιβε τῆς δῖκ ἐκ κίρον 
οἵ (ϑοὰ ννα8 ἴάκβη, δηὰ Ὀεοδιιϑε οὗ ΠΕῚ ἔς κου». 
ἔλιῃεγ ἴῃ ἰδνν δηά μοῦ ἢυβθαπά. 

22 Απὰ 586 584, ες ρΙοΥΎ 18 ἀε- 
Ραγίεὰ ἔἴτοπὶ ἴβγδεὶ : ἔογ τῆς δὶς οὗ 
Οὐοὰ ἰ5 τἌκεη. 

δἴοσ 186 διτῆ, δηὰ ἴῆδὲ ἴπΠ6 σποοσίηρ ψννογάς 
οὗ [6 νουηθη δουηὰ ΠΕ ψογα ὑπῃεεάοά 
ΌΥ δότ. Οπὲ ἰ8 ἰβεσγεοΐοσε μδγαὶ ρῥγεραγεά 
ἴοσ ΒΕ πδιηρίηρ ἴπ6 Ομ}, ῬΣΟΡΔΌΥ, Βονγανευ, 
ἴῃς τννογὰς .06 αρμαυεγεά ποΐ, πεὶῖδεν ἀπ “δὲ 
γέχαγά 11, ΟὨΪΥ ἀφηοῖς 18δῖ 5.16 ἀϊά ποῖ σεςεῖνα 
1ῃ6 πενν5 οὗ ἴδε ὈἰΓὰ “οὗ ἃ πληὴ ᾿ηἴο (86 
νοῦ], νὰ τὰς “]ΟΥ " Ὡδίυγαὶ ἴο ἃ τοῖο, 
οΓ ΜΒ 16 υδυδὶ δηθννοσ οὗ ἸΟΥ. ἔογ ἃ 
τηϊηυἴα ΟΥΓ ἔτννο 5ῆ6 ἴοοϊκ δο ποίϊςς, δηά {Ποῃ, 
᾿|κὸ Ἀδοδοὶ, κ“ 45 Ποῦ βοὺὶ ννὰβ ἀδραγίηρ,; 
86 5414, αὐ! ῥίρι Ἰεῤαδοά, ζῶν ἐδὲ κἰογ7 "ἡ 
ἀεραγίεά ἤονι εγαεὶ, ἀπὰ ἀϊεά, 

41. 1ωραδοά.} ὍὌΒε τιεδηΐηρ οὗ ἴδε 501140]6 
1 (3) ἰ5 Ξοπιενβαῖ ἀουδίῆι!. δοπὶς ἴδκο ἴἰ 
85 ἃ ποραδῖϊνο, 85 ἰΐ 15 [βου ρῆϊ ἰο πιδδη ἴῃ Τοῦ 
χχίϊ, 10 (απ Α. Ν.), ἐῤέγε ἐς πὸ ρίογυ; 
Οἴμοι ἱπ [86 σοπηήοη 86η56 οὗ νδετεὶ 
Ἡῥεγε ἐξ ἐδὲ ρίονυ ἢ ἴῃ Δῆϑυυοσ Ὀείπρ, “ 1 ἐς 
πίλαίβήξι ΟομΡ. ΖΕςΟΒ. ἱ. 5. ΟΥ [Ὁ ΠΙΔΥῪ ὕε 

6ῃ 8ἃ5 ἴδε ϑορίυδρ. ϑθεῖ ἴο ἴδίκο ἰΐ, ἴῸὉὕ δῇ 
οχοϊδιηδίοη οὗ ρτιοῦ (45 ἔοςϊοβ. ἷν. 1ο, χ. 16), 
“[|α:1 ἐρε είογγ, Οὐαιχαβὼθ, ΜΨἈΪΟΝ 566 Π5 ἃ5 
ἔοοά 8η ἱπιεγργείδιεοη 85 ΔΎ. 

ἐς ἀεβαγίεά.} ῬΤΟΡΕΙ͂Υ, “168 βοπὸ ἰπίο 
ΟΔΡΟΣΥΣΥ," 245 2 ΚΙ. Χυΐ!, 23, ΧΧΙΥ. 14, ἄζα. 

δεεαιμε {δὲ αν, 5 ..1] ὙΤ5 15 ἴδε Ἵχρίδπδᾶ- 
[ἴοῃ ΒυΡὈ]1οἀ ὈΥ ἴ[Π6 πατταΐοσ. 

ὯΔ. “πώ “δὲ «ἀἱά, δ᾽ ..7 886 ἀἱά ηοἵ τεροδὶ 
[106 νογάβ, ἃ5 ϑοηλα ἱηδρίηθ, Ὀυΐ 186 ΠΔΓ- 
ΤΑῖΟΣ ἀνν6}}5 ὑροὴ ἴδ6 εχρίδπδίίοη οἵ ΠΥ 
ννογάβ, ἴο βονν [δὲ 1 ΠΟΙ, 25 ἢ ΕἸ}, 
(Π6 σἀρίυγε οὗ ἴδ ἀγκ νγὰβ5 ἴῃς σσουνγηίηρ δηά 
ΔΌΒΟΣΌΪΩΡ; ΞΌστονν. 

Ὧν δὲ αγνὰ 9. Οοά ἰδ ἐαζεπ.)} ὍΒὸ ΑΟΝΡ.. 
ΤΑΔΗ ΕΘΕΥ υπάοτγοίδηα5 ἴπ656 νγοσγὰβ ἃ5 βρόκβθῃ 
ΕΥ ἴδε νυἱέε οὗ ῬΒίπθῆδβ. Βιιῖ ἴογα 18 ποῖ μη 
ἴη [86 Ηεῦγον ἴο τᾶ Κο ἴἴ ΠπΟΟΟΘΘΑΤΥ ἴο ὑπάοΓ- 
βίδηἀ τῃθὸπὶ 80θ.ὡ ὙΠῸ ΗΕΌΓΟΝ ΠΊΔΥ Ἰυδῖ 85 
ψγ6}} θ6 τεπάογοά Βεεαιμς ἐδε ἀγὰ 977 Οοά γνὰ8 
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Γ(ΗΑΡΤῈΚΒΚ ΜΡ. 
71λε Ῥαίδεεέπες λαυΐηρ ὀγοιρά 1λε αγξ ἐμίο 
“4:λοαἵ, «εἰ ἐξ ἐμ τλε ἀοεσε ο7 Φαροη. 3 
αρορ ἐς τηρείζέοε άοισε απα ἐμέ ἐπὶ ῥέξεες, 
απαά 1ἦεν 97. “44:λαοα τρε έορε τοίδ ρεεν σαῖς. 
8 .50 Οοά ἐεαζείλ τοὴὰ ἐλορε 97 Οσαΐλ, τυλδρ 
ἐξ τοας ὄγομρἀι ἐλέίλέν : τὸ ακά 2:0 τοῖα ἑδένε 
97 Φένο», τυλέρ" ἐξ τυας ὄγομρἀέ ἐλέΐδέγ. 

ΝῺ τς ΡΒΠΙβε 68 το κΚ τῆς ἀκ 
οἔὗ (οὐ, δηά ὑγοιρῃς ἴτ ἔτομῃ 

ἘΡεη-ἜΖογ ὑπο Αϑβῃάοά. 
2 ὟΝΒεη τῆς Ρἢ]Ι5Έ1Π68 τοοῖκ τΠ6 

ατκ οὔ (ὐοά, {πεν Ὀγουρῃς ἴτ ἱπῖο τῆς 
Βουβεὲ οὗ άροη, δηᾶ 8εῖ ἰξ ὉῪ 
Ὠλλροι. 

4 ΦΑπὰ νῆεη τῆεγ οὗ Αβῃδοά 
ΔΓΟΒ6, ΘΑΥΪΥ οὐ ἴῃς πιοζγονν, Ὀ6ΠοΪά, 
Βλάροπ τας Ἀ]]6ὴ ἀρομ Β15 ἕδος ἴο 

(οσ, μδὰ Ὀδεη) ἑαζεη, ἀπά υπάεγβίοοα (845 ἴῃ 
ἴδε Νυϊραῖθ, εο φωοά εαῤία εἰ ἀγο4) ἃ5 ἴδ 
πλιταίοσ᾽ 8 Ὄχρίλπδίΐίοη οὗ ΠΟ νὸ ψΒΙΟὮ 
ψουὰ Ὀδ6 ΟΠΙΥ ἴδ 656, “ Ο4]] πἷτα 1 , ἴοσγ 
με ΖίοτΎ 15 ἀερατεά ἔτοπι [5γϑεὶ." 5. Ιχχυῆϊ. 
61, Τὴ Δη} 5 Ε} 411υἀδε5 ἴο [815 πλτταῖϊνς, ἐμοῦ ρ ἢ 
[6 νογάβ ἴοσγ εαρίλυὐγ δρᾶ σίογ τὰ ὈοΐΒ 
ἀἰδογοηῖ ΠΌπι ἴποβὲ οἰ] ογεα ἤογο. εγβα 64 
ΒΕΟΙῺ9 4150 ἴο γεῖοσ Ἐβρεοῖδ!ῦ ἴο ἴῃς ἀεδίἢ 
οὗ Ηδορμηὶ δηὰ ῬΒίηθηδθ. Ὅῆδ ᾿ἰεβϑοὴ οὗ 
18ὲ τυΐϊη Ὀγουρῆῖς ὑροὴ σδυγοθοβ ΕΥ̓ [Π6 
ςονείουηεθα ἀπά Ῥγοῆϊζαου οὗ {πε ῖγ Ὀγεδίβ, 
ἩΙΟΝ 15 ΠΟΤῈ ἰδυρηϊ υ.5 50 ἴογο Ὁ} Ὁ, δηά 
ὙὮΙΟὮ 45 Ὀδοη ἀραίη δηὰ ἀρδίη 1]υιγαϊοά ἴῃ 
186 ΠἰδίοΙγ οὗ [ενν5 δῃηὰ (ἢ γϑιίδηβ, 15. ἴοο 
ϑοίϊδπιηῃ δηὰ ἱπηρογίδηξ ἴο 6 ογνοσ]οοκοά, 
Ἄν Βοη ἴπ6 ρου οὗ Ποϊηθϑ5 ἀσραγῖς ΠΌΤ 
ννμδὲ 5ῃουϊὰ θὲ ἃ ΒΟΙΥ σοχητηυπῆν, ἴἢ 6 ΡΟΣ 
οἵ Οοὐδβ Ῥσεέϑοησα [28 δγεδαῦ ἀερατγίο, ἀπά 
[δε ουϊνατὰ ἰοἰκοηβ οὗ Η5 ργοϊθοϊοῃ πΊΔΥ ὃς 
οχροςοϊοα ἴο ἀορασί βδοοὴ ᾿ἰκοννῖϑθ. ((οπιρ. 
Ἐ76Κ. χ, 1:8, χὶ. 23; συ. 11. ς; δηὰ [οϑεθρὮ. 
ἐγ ναῖβ, υἱ. ς, 3.) Βυΐῖ τδουγῃ Ραγίσυϊαγ 
ΟΠυΓΟΠΕ5 ΠΙΔΥ [3]1, ΟἿΣ 1,οτγὰ 5. ρσόγηβο ν}}} 
ΠΟΥΘΥ [21] [86 Οδίδοϊς Ομυγοῆ. “1,ο! [ ἂπὶ 
νυ ἢ γοῖῖ Αἰ νναΥ, ονθη ἴο ἴΠ6 ἐπὰ οὔ ἴδε τνοσ]ά." 
“0 υν [6 15 ἢἰάὰ σὰ ΟΠγβὲ ἴῃ Οοά;," δηάὰ 
ὙΔίουου Υἱο βϑι[ἀ65 ΠΊΔΥ Ὀεΐ8 1} [6 ΘΧχίογηδὶ 
ςοπαϊθοη οὗ Οοὐ᾿β ρεορὶς, δηὰ Οοὐ β ϑᾶπο- 
ΚΌΔΓΥ οἡ δασίῃ, ἴῃς Ὀσίρδῖ ΠοΟρΡῈ γοπηδίῃ8 1η 8]]} 
115 11] δϑδυγδηςθ, “ ΝΏοη Οἢγϑῖ νῆο 5 ΟἿΣ 
ἸΠδ 5811] ἀρρθδσ, ἴπθπ 38}} γε αἰθϑὸ Ἄρρθδγ 
ψὶῖ Ηἰἴπι ἴῃ ΡΊΟσΥ," ΟοἹ. 111..3,.4. 

ΟΗΑΡ. . 1, Εδεμπεχογ. Τδαο Ρΐαςθ ἡ ὮΟΓΟ 
τῆς δαῖτα τνᾶβ ἔουφμί, ἱν. 1, θυΐ ποῖ γεῖ 50 
οΔ]Ἰοά, νἱῖ. 1.2. 

“:δάοά.) ἀΟ]εὰ “ποίως ἴῃ ἴμ6 Ν. Τ᾿, 
Αςῖβ ΥἹῖϊ, 40, 85 ΕΟΥ̓ΟΣΥΏΟΤΕ ἰη ἴῃς ϑερί. 
ΣΤΟΝ 

2, Ῥαρο".) δες [υὐξ. χνυΐ. 23, ποῖα. 

Ι. ΒΑΜΌΕΙ, ΡΥ. [ν. ᾿--. 

τῆς εἀγίἢ Ὀείοτε τῆς τίς οὗ τῆς [0 Ὁ. 
Απά {πῈγ ἴοοκ άροῃ, ἀπά 8εὲ Βίπὶ 
1π᾿ ἢ18 ρίδςε δρϑίη. 

4 Αμὰ ννβδῃ {Π6Ὺ ἅγοβε δλιὶγ οἡ 
(6 πλοσγονῦ πιογηΐηρ, θεμο]ά, Πλάροη 
τυᾶς [4116 πὶ ἀροη 8 ἔδλςε ἴο [ες στουπά 
Ὀεΐοτε {πὰ αγίς οὗ τῆς [οκ ; δηά τπῸ 
Πεδὰ οὗ ᾿ϑᾶρὸη ἀπά δοῖὴ {πε ρα] πι8 
οὗ ἢἴ8 Βαηάβ τὐεγε ουϊ ΟΥ̓ ὑροη τῆς 
τΠγεβῃοἱά ἢ ΟὨἱγ ᾿ἐδε εἰμηιρ οΥ Ἰάρσοι ΟΣ ἡ είϑ ! 
νγ88 ἰεἰ ἴο Πϊπ|. 

ς ῬΤπΒεγείογε πεῖῖμεσ τῆς ργίεβϑίβ 
οὗ Π, ΠΟΓ ΠΥ ἴπδλῖ Τοης ἰηΐο 
Πρᾶρσοπ᾿8 ἢουβεα, ἴγεδά οἡ πε τῆγαβἢ- 
οι οὗ ἤαροη ἱπ Αϑμάοά υηῖο τ ῖ8 
ΔΥ. 
ἅ Βυξ τῆς δαηὰ οὗἩ ἴῃς ΓΟΚΡ νγᾶ8 

ἐδὲν ὀγομρδὲ ἐξ ἱπίο ἐδε ῥοισε ὁ.) Παροη.) 
ἴη ογάδγ ἴο δῆβδηοα ἴμ6 {συ ρἢ οὗ {Π6 ροάβ 
οὗ 186 ῬἢΠἸσ 65 οὐεσ ἴ!6 Οοά οἵ [5γδεὶ. 
ΟορΡ. [υὰν. χυὶ. 23, 24; 1 ϑλπι. χχχί, 9, :ο: 
54]. ΧΧΧΥΪ,. 12, 19, 20. 

8. ἢ αι: “εἰ ὠβοπ δὲς δες ὁ δὲ εαγίδ, 
Φ᾽ 4] Α5  ΨΟγΒΙΡΡίης [᾿6 ΞΌΡΟΓΙΟΥ πιδ᾽ϑίῦ 
οὔ ἴῃς Ἰμογσά, δοοογαάϊηρ ἴο 8. χουἹ. 7, “ΟΣ - 
δ] Ηἰἴπὶ 8]} γε σοάβ.᾽" 

46 ε7 Ἰοοῦ Ῥαροη, 1 Οοιῃρ. [58]. χὶνὶ, 
1-7. 

4, Τὸε δεαά 9.Γ͵ Ῥαροπ, ὧς 866 ποῖο, 
]υὰρ. χνὶ. 22. (Οοἴηρ. [Θγεπὶ. 1. 2, χἱ μη, 12, 
11; [58]. χχ, 1; ΕΧ, Χὶὶ, 12. 

οπῖν ἐδὲ τπρπρ, 61 ΑἸ Οὔδϑουσα ΡΑ5ΘΔρΡῸ : 
ἸΠογα γ, β πη ὉΠ ΕΝ ἐφ ἢ ὁγ δίνι. ῬεγὮδρβ 
[ἢ ΡΗΓΑ56 ΠΊΔῪ δο τεηάογοά, ὁγ δίρισεί  αἰοπε, 
ἱουῖΐϊ Πεδὰ ΟΥ βαπάβ. ΟΥ̓ ῬοββίΪΥ ϑοῖῃς 
ννογὰ [85 [3]|εἢ ουὖΐ οὗ (πὸ ἴοχί. Ἃς ϑορί, 
ΒΌΡΡΙΥ ῥάχις, ἐῥε ὀαεξ, Μ᾿ ἈϊοὮΝ ῬΓΟΌΔΟΙΥ 5ὺρ- 
ξεκῖοα 2ῤὲ σίωηρ οὗ ἴῃς Α. Υ. 

δ. Τδεγεΐογε πείέδεον ἐδ ῥγίεσ. 9ΥΓ Ῥαροη, 
ὦ ε., ὠπίο ἐδὶς ἐ4γ.] ΤὨΪ5 οσυπίοτῃ 511} εχιϑσιοὰ 
διηοηξ ἴδ6 ΟΥΒΠΙΡΡΟΙΚ οὗ ᾿ᾶξοπ 50 ἰδῖο 88 
[τε τοῖσῃ οὗὨ 7οϑβίδῃ, βδίπος Ζορῃδηίδῃ ἀθ- 
Πουηςοβ, ἀπιοης ΟἴΠΟΣ ῥγεναϊθηὶ :ἀοϊδίσγοιιβ 
Ῥγδςῖίςοβ δοστοννεὰ ΕΥ̓ ἴπ6ὸ [ενν8 ἔσοπι τποὶσ 
Πεδίμθη ποι ρῆθουτγθ, ἴθοσθε αὐδὸ ἦδαρ ουεν ἐδε 
ἐῤγεῥοίά (ΖεΡἢ,. ἱ. 4-9), ψ δῖος ἴ6 Οδαδϊάθο 
Ταῦρυπὶ ραγαρἤῆγαβος, κι ΠῸ ΑΚ ἰὴ (ἢ 6 ςσυ9» 
ἴοπι8 οὗ ἴῆς ῬὨΠ]Π5{|πε5. Βυΐϊ ἢο ποῖίϊςε οὗ 
1η15 συπἴοπι ἰ5 Ἰουηὰ ἴῃ ῥγοΐδηθ ντίϊοτβ. ΤΟ 
δορί, δά ὰ δ {πε εηὰ οὗ (ἢ 18 υθσβο, “" θϑσδι5θ 
ΠΟΥ Ιϑᾶρ ονοῦ 1, αυοῖηρς ἴδε νοσγὰς οἴ 
Ζορδαπίδῃη. Τῆς νοσγάϑβ οὗ [6 δυῖμοῦ οὗ θᾶ). 
56 ἴο Ἰ᾿ἰπϊξ ἴΠ6 ουδῖοπὶ ἴο ΑΞῃάοὰ ἴῃ ἢ 
ἴθ; δυῖ ἱπ Ζερμαπίδῃβ {ἰπ|ὸ ἰξ ϑθεῖῃβ ἴο 
αν θδθὴ ἃ μᾶτί οὗ [86 ψ ουβρ οὗ Πάρου 
ΘΥΟΓΥΒΕΓΟ, 



ν. 7---2. 

ΘΑ ἀροη ἴδεπι οὗ Αϑῃάοά, δὰ ἢε 
ἀεείγογεα ἐπεπι, ἀπά 8πιοῖς τπεπὶ τυ τῇ 
“ ἐπιογοάβ, ἐυέη Αβϑῃάοά δηά τη ςολϑίβ 
τῃεγεοῦ, 
 Απά ψἤεη τῆς πιεπ οὗ Αϑβῃάοά 

αν τηδὲ ἐξ τας 80, ΤΠ6γῪ 8414, ΤῊς 
αὐκ οὗ τῆε (ὐοὰ οὗὨ ἴβγδε] 53}4}1 ποῖ 
Δ0146 ἢ ὦ: ἔογ ἢΠὶβ Παπά 15 βοῖὲ 
ὉΡΟΩ ι.5, ἀπά ὑροη [)ᾶρΌη οἷ ροά. 

8 ΤΕΥ 5επῖὶ τῃεγείογε δηά Ἐ ἘΝ, πὰ 
411 τῃ6 ἰοτάβ οὗ τῆς Ρἢ ]Ἰϑεῖπε8. υηῖο 
1πεηι, δηά 584. ας 8}4}} γε ἀο 
νὴ τῆς τί οὗ τῆς (ὐοὰ οὗὨ 1ϑ5γδε] ἡ 
Απά {δε δηδνγεγεά, [εἰ τς ἀγ οἵ 
ἕῆς (ὐοὰ οὗ ᾿βγδεὶ δὲ ελγγίεἀ δδουϊ 
υηῖο (1. Απά {πεγ ολγγίεὰ {Πα τὶς 
οὔ τῆς (ὐοά οὗ 1ϑ8γδε] δδοιυὲ {λέ1}έγ. 

9 ΔΑπά ἴξ νγᾶβ 0. τηδῖ, δἴῖεγ ΠΥ 
ἢλά οσλγγςεὰ ἴὸ δῦουϊ, τῆς Παπά οὗ τῆς 
ΠῸΒΡ ννᾶ8 δρδίηβί [ἢ οἰ νυ ἃ νΟῪ 
ρτεδλῖ ἀδβίσυς!οῃ : ἀπά ἢς 8βπιοῖς [6 
τήθη οὗ 186 οἰτγ, ὈοΓἢ 8112}} δηά ρτϑδῖ, 
Δπὰ τον Πδά επιεγοάβ ἴῃ τῆεἰγ βθογεῖ 
ΡΑγῖβ. 

ιο 4 ΤἸΒετγείογε ἴδεν 8εηῖ τῃ6 αγί 
οἔ ὐοά το Εκτοη. Απά [ξ ςλπιε ἴο 
ΡΆ38, 48 τῆς αἵῖ οἵ (ὐοά οδπὶε ἴο 
Εκτοη, τῆλε τῆς ἘΚτγοηιῖεβ οτεὰ οι, 

Ι., ΒΑΜΌΕΊΙ, ΡΓν. Γνἱ. 

βΑυ ησ, ΤΉΟΥ δᾶνα Ὀτουρῆῖ ἀδοιυς τπς 
μὲ νν πε ἫΝ οὗ ᾿Αλμα με, 1.8, ἴο 5] 
1.8 Δηἀ οἵ ρΡεορὶε. . 

11 ὅο {πεν 8επὶ ἀπά ρδίμεγεά τὸ» 
δεῖπεγ 411 ἐς Ἰογάβ οὔ τῆς Ρἢ]8εῖπα8, 
δΔηά 8414. δεπὰ ἀνὰ τῆς διζκ οὗ (6 
(σὰ οἔ ἴβγδεὶ, δαηά ἷεῖ ἴἴ ρῸὺ δραίη ἴο 
818 οὐχῃ ρίδος, [Παζ [ἴ 514 υκ ποῖ, δηά 
ΟἿ Ρέορὶε: ἔογ ἔπεα νγᾶϑ ἃ ἀεδαγ 
ἀεβίγυςτοη τὨτουρπους 411} τῆς οἰ ; 
πε μαπά οὗ (ὐοά νγᾶβ8 νεῦῦ ΠεᾶνΥ 
{Πεγα. 

12 Απὰ {6 πιθῇ τπαῖ ἀϊεὰ ποῖ 
γεγε ϑπηςῈᾺ6η ἢ [(ἢς απιεγοάϑ : 
πὰ τῆς ΟἿ οὗ ἴτε οἰ ψεπὲ ἃρ 
ἴο Βαοάᾶνθῃ. 

ΓΗΑΡΤῈΒ ΓΥἹ. 
Ὶ Αῶρ τεὐος νρμᾷὰς ἰλὲ λήἑδέμες ἰαξέ 
εομρ σε ἄστο 10 “ἐπα δαεξ δε αγξ. τὸ 7λφ 
ἜΠΕΤ πε ἃ πα΄ ἐαγέ τοΐᾷ ἀμ οὔεγίρσ προ 
δε λ-ἀρνσά. το 712 ῥεοῤἕε αγέ τρεὐίορε Ὁ» 
ἐοοξέμρ ἑκίο ἐδέ αγέ. 21 7λφ, τον ἰο 
ο7 Χτ»γαιλ-:)ραγῖν το γεέελ ἐΐ. 

ΝῺ δε ἂγκ οὗ τε [ΚΡ νγᾶϑ ἰπ 
δε σουπῦῦ οὗ [δε ΡΒ] 5:1 π68 

ϑανθῇ πΠΊοηςἢ 8. 
2 Απά τῆς ΡὨΠβεῖμε5 οδ] θὰ ἔογ 

[Π6 ρηεβϑῖ8 δηά τὴς ἀϊνίπειβ, βδυηρ, 

Θ. Ε»ιογοά:. Α οοτγυροη οὗ Περογγ ῥοϊας. 
[115 πιεποηοα (Πουζ. χχυῖ. 27) ἀπιοης ἴδ6 
ἀϊφελϑ65 ἢ Ὠιοἢ Οοὐ τὨτεδίεηεά ἴο Ρυη 58 
[86 [6γδθ}1ε5 ἔοσ ἀϊδϑοδεάϊεηςξ. 

8. 1Ρε ἰογάς 97 1δὲ Ῥρῥί ει. ὅ86ὲ ηοῖς 
οη [υᾶρ. 1|,3. ἌΤΒε ἴδαδγαὶ εἴοσ οὗ 
τς ῬΒΠΠΙΞΌΠΘ ρονογηπθηΐ ἈΡΡΟΑΥ5 Αἰ κο Ποτα 
δηὰ δὲ [υἀν. ΧΥΪ. ς, 23. 

Ζεὶ τόδε ἀγὰ δὲ εαγτίεα ἐο Οαἰδ, 5.1 ὙὍΒῈ 
Ἰογάὰβ ΕΓΘ ὙΘΙΥ͂ υην]]Ἰρ ἴο κῖνο ὉΡ {ποῖσ 
τῆ ρἢ, δηᾶ, τὰ ἴα σοπηοη μοαΐμοη 8} 6 Γ- 
δι ὕοη, ἱπιαρηοὰ [δι ϑοπγο ἰοςδὶ Ὀδὰ ἰυςκ ννᾶ5 
ἀραϊηβῖ ποῖ δ Αδπβάοά. Ὑῶο ἰβϑυθ γνγὲβ ἴο 
Ὀτίηζ [6 ψ8ο]ς ῬΒ1Π19{1π6 ΠΟΤ ΠΥ ὑπ ον 
(Π6 5834π|6 οδί πη γ. ὙΠῸ 5 ΠΔΠΑΥῪ οὗἨὨ ἴδ 
ΡΠ πεηε ρίδριεϑβ ἴο ἴβοβε οὔ Εφγρίῖ, ὈΥ͂ ψ»ἱςἢ 
ῬΒδγαοῖ νγ25 αἵ ἰσηρτη Ὠυπλθ]οά, 15 οουΐουϑ. 

9. Τῶεν ῥαά ε»ιεγοά:, 7 ὍὙΒῈ Ηοῦτειν 
τυοτὰς σδηποῖ 6 50 τοηὰ Α ποσὰ ῥγο- 
θ40]6 νογβίοῃ 15, " “πῶ εηηεγοσῖ: ὀγοΐδ οἱ τοῦ 
δε». [1 ἃ5 βοὴ {πίηκ, [86 νεγῦ, ψ Ὡ] ἢ 
ΟΟΟΣΒ ΠΟΥΠΟΓΟ εἶβα, ὯΔ5 ἴπε ἴοσος οὗ δείηρ 
διάάφη, [ΒΘ 5686 τνουἹά Ὀ6 Τδεῖγ εριογοί: φ«ὐεγὸ 
διάάδεπ, ἱ.6. ὑσοῦα ἸηΓΟΓΗΔΙ, ΒΊΟΝ 15 ἃ ΣΥΆΨΕΓ 
ἴοστῃ οὗ ἴῃς πιλίδαγ. 

10. 70 «οἶαν ὦ ἀπά ον ἰ..7 (Οοτηραγο 
ἴδε ἴοσσγογ οὗ [6 Ἐεγρίλρῖ αν Ὲ Ὀε 4}} ἀοδλά 

θη" (Εχοά. χίϊ. 332), δηὰ ἰῃδὲ οὗ [δες 
[5γδο ες (Νυπι. χυ]!. 12). 

11, δεμά αευαγ ἐδὲ αγά, δ". 80 ῬΠΑΓΔΟΝ 
ετεὰ, Κλμε τῷ ἀπά 5εῖ γος γογί δ᾽ ἥγονε ὥηιοπρ 
»7 ες... μά “εγυε ἐδο Σογά α΄, γε ῥανε 
“αἰά, ἀπὰ ἴῃς ΕξΥΡ(ίδηβ όσα υγεοηῖΐ. .. [δα 
ΠΟΥ τϊσῆϊ ϑοπὰ ἴδοπὶ οὐδ οὗ ἴδε ἰδηὰ ἰη 
βαϑίο (Εχοά. χίϊ. 31-.11.) 

ἐδε δαπά Ὁ Οοά, (5 ..1 ὍΒε δερῖ, μᾶνς ἃ 
ἀϊδεγεηῖ ἱηρ, “ὝΒετε νγχὰβ ἃ ἀθδαϊν ἀθ- 
διπυςοη (δγουρδουΐ Π6 οἰ, ὙΟΙῪ ΠΟΑΥΥ͂, 
ψθοη ἴῃς ἂσκ οὗ ἴδε Οοἀά οὗ [5γδοὶ οδιηθ 
{πεγὰ." 

12, Τδὲε ἐγ ὁ ἐδε εἰΐγ «υεπὸὶ εὐ ἰο Ηεαυεη.] 
Ἐχργοβϑῖυα μα, τῷ Ἰουάπο688 οὗ ὡς ΟΤΥ͂, ͵υδῖ 48 
1: ἰ8 8414 οἵ ἴο δυγπίην οὗ Αἱ [Πδὲ “ {Π6 5πιοῖκα 
οἵ [δε ςἰΥ δϑοεπάδαά ὉρΡ ἴο Ησδνθη." ([οδὰ. 
Ὑἱ. 20.) 

ΟΗΑΡ. ΡΝ. 1, δὲ αγὰ . . . . τουξῃ 
"ποηἱδ..1 ὙΒ6 ονεηῖϊθ ἀεβογιδοά ἴη ἴδ6 ῥσο- 
ςράϊηρ σπαρῖοσ μδὰ ἴδίκδβη 50 τη υοἢ ἔπ|6. ᾿ΤῊς 
δορί. δά ἀ5, “δηά {δεὶγ ἰδπὰ Ὀσγουζῶϊ ἴοστίἢ 
ΒΑΥΤΩ5 ΟὗὨ πιῖσε.᾽" 

ἐδὲ εομπέγ ΟΥ δε Ῥρίμιμεν. Ιπ [Π6 56η56 
οὗ ἐεγγίοσ). (8εὲ Ἀπ18, ἱ. 2, ποῖς.) 

Δ, Οαἰεά γὸγ ἐδὲ ῥγίειῖς ἀπά ἰδὲ ἀῥυΐπεγι.} 
Το ψνοσά ἔοσ φγίσεί εσγα δηά ἢ. νυ. 5, 15 [6 
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νη δὶ 5}141}} γε ἀο ἴο τῆς δἵκ οὗ τῃε 
Ια ὶ 16}} υ8 Βαγοι νγα 884] 
β6ηἀ ἴξ ἴο ἢἰ5 ρίδοβ. 

2 Απά {τΠεγ ϑαἱά, 1 γε ϑεπά διψᾺΥ 
16 αγίκ οὗ τῆς (σοά οὗ [βγδεὶ, βεπά ιτἴ 
ποῖ ΕἸρΡΙΥ ; Ρυῖ ἰπ ΔΩΥ͂ νγῖϑε ζεΐυγη 
Ηἰπὶ ἃ ἴγεβρδβϑ8 οἴξεγιηρ : [ἤδη γα 5181] 
δε Πελὶθά, δπά ἱξ 85Π4}} θὲ Κπονγῃ ἴο 
γου ΜῈ 8 Παπά ἰ8 ποῖ γεπιονεὰ 
ἔτοιῃ γοιι. 

4 ἼΒεπη 844 τπεγ, ας -λα δὲ 

1. ΒΑΜΌΌΒΙ, ΥἹ..- [ν- 3:-.-.-.5. 

τῆς {γεβρδ88 οἴεγίπρ ἢ] ἢ ννε 584]]. 
τεῖυγῃ ἴο Πϊπιὶ ὙΠ οΥ δηβυγεγεά, ΕἾνα 
βοϊάεπ επιεγοάϑβ, δηὰ ἥνε ρο]άδη της, 
αεεογάϊηρ ἰ9 τὰς πυπλθεῦ οὗ τῆς ἰογάϑ 
οἔ τῆς ΡὨΙ]Π 5.68 : ἔογ οπε ρίδριιε τῦας 
οὐ ἴγοιυ; 4]1. Δπ4 οἡ γουΓ ἰογάϑβ. 

ς ὉΝετγείογε γε 5}.4]1} πλδίςς ᾿πλᾶρα5 
οὗ γουγ δπιεγοάβ, δπά ἱπηᾶρεβ οὗ γόουγ. 
πλῖςα [δῖ πλδῦ τῆς ἰλπά ; ἂπά γα 5}4]] 
Εἶνε φΙοΥ υπῖο τε Οὐοά οὗ ἴϑ8γδεὶ : 
ρεγδάνεπτυτγε με Ψ}}}} Πρητζδη ἢ15 μαπά 

ΒΆΠΠ6 ἃ58 ἴμδῖ υϑοά ἴῸΓ ἴῃς ὑχγίεϑίβ οὗ ἴδ τς 
Οοά (εοόεη); ἴδαϊ ἔογ δρυέπογ: (Αοσεηι) ἰδ 
ἜΥ̓ΕΓΥ ΒΟΓΟ υϑοὰ οἵ ἰἀοἰδίτοι! ΟΣ ϑιιρεγϑιτουβ 
ἀἰνίηϊηζ. ΤΉγες τοάδ8 οὗ ἀἰνιηδίοη ἅσε ἀ6- 
βογιδοὰ (ΕΖεκ. χχὶ. 21, 22), ΟΥ̓ ἄστοννβ (186 
ὀείονιαπῆα οὗ ἴδε Οτεεῖϑ), ΟΥ̓ ἴεγάρδιπι, δηά 
ΌΥ ἴδε επίγαὶὶς οὗ δοαϑῖβ (ἰϊκὸ ἴπ6 δαγιωρέεε: 
ΟΥ̓ εαίεῤῥίοε. οὗ ἴῃς 1,Δ[1ὴ8 δηὰ ΕἾΠΙ50ΔΠ5). 
Το οἰ ΐης ἰῃ οὐ δε ἀϊνίπετβ ἴο εἶνε δάνϊσε 
18 ΨΟΤΎ 51 π}}}2γ ἴα νγῆδί τὲ τοδὰ ἴῃ Εχοά. υἱ!. 
11, “ὙὝΒΕη ῬΒΆΓΔΟΣΝ οδ]]οὰ ἴῃς τ ῖϑε πιο δηὰ 
[π6 ϑοσοόσογβ,. ἀΟυοιήρασγο, ἴοο, ἴδε 58υπ|- 
τηοηϊηξ οὗ “ [δε τηδρίιοίδης, δηά [ἢ ς ἈΞ[ΓΟΪΟΡΈΓΒ, 
δηὰ (δ ϑοσοεσεῖβ, δῃὰ ἴδὸ (μαι ἀθδηβ" ὃγ 
ΝεδυςβδάποεζζΖαν ( 4ῃ. 11, 2). 

3. δεηπά ἐδ ποὶ “0. Οουρατο Εχοά, 
ΧΧΙΙ. 15, “Νοπα ἌΡΡεασ δεῖοσε πὶθ 
ΕΡΙΥ," δῃὰ Ῥευϊζ, χνὶ. τό, “ ΤΕΥ 88}8}} 
ποῖ Ἄρρθδγ Ὀεΐογε πε 1 ογὰ οπιρίγ." Το 
᾿Βεδίμβεη ἰάεα οἵ δρρεδϑίηρ {δεῖς σοάβ στ 
εἰδ5, δῃὰ [86 βογρίυγα! Ἰάθα οὗ Ὄχργοβϑίηρ 
ΟἿΣ Ῥοηϊΐδηςς, ΟἿΓ δἰορίδηοθ, ΟΥ οὺὖσ ἴον ἴο 
Οοά, ὉΥ εἰδβ δπά οἤεγίηρβ ἴο 815 βίουῃ, δηά 
ἴο ἴδε οοπιοτξ οὗ Οὖσ ἴδ! ον ΜΟΥ ΡΡΟΓΒ, 
ςοἰηςιάδ ἴῃ ἴα ῥγδςῖϊοδὶ γεϑυϊ. 

ἐδέη γε “ῥα δὲ ῥεαϊεά. ἙΟΥ͂ ἃ 5: πιῖ}]8Γ 
ΤΟΘΌΪ ἔο ] ον 186 δοκηονϊεάρτηοηΐ οὗ 5ἰη 
ΌὉΥ οδετίηρβ, ςοσῆραγε ἀδῆ. χχ. 114-18. 

4. Εΐυε ροίδεπ ορπεγοά οσπάὰὐ ἥυε ρσοϊάεπ 
»πἰο..1 ΤῊ ϑερῖ. νογϑίοῃ οὗ νϑῦβθβ 4 ἀπά ς ἴ5, 
“ΈΕΤνα ροϊάθῃ οπιογοάβ δοςογαάϊηρ ἴο με ἢ» 
ες οὗ ἴῃς Ἰογάβ οὗ [πὸ Ῥἢ1]Π501η65: ἴῸσ ομθ 
Ῥίδξυθ ννᾶ5 οὔ γόοιι: δῃὰ οἡ ΥοὺσΣ Ἰογάβ, ἀπ οἡ 
[6 Ρδορὶς ; δπά ροϊάθῃ πηῖςθ, ἱπλαρθ5 οὗἩ ΥγοὺΣ 
τηῖςα νυν Ὡς ἀδπίγου γουγ ἰδηὰ ; δηὰ γὸ 5}4]} 
εἶν ξίοσῃ, ἅς." (δεε θεϊονν, νοσβε 18.) [{ννᾶβ5 
ἃ Ῥγονδίοηξ ουδίοπῃ ἴῃ Ποδῖμθη δηθαι  ἴο 
τΏΔΚς οἴογίηρβ ἴο ἴπ6 σοάβ ὄχργεβϑῖνς οἵ [86 
ῬΑΓΓΟΟΪΔΓ ΤΊΘΓΟΥ͂ γεςοϊνο, ὍὮῇοϑε βαυθὰ ἔσοπη 
ΒΒΙΡνΣΟΟΚ οἰεγεὰ ρῥιςΐυγεβ οὗ ἴδ6 βῃϊρνσεςκ, 
ΟΥ ἴδ εἰοῖδεβ νυ οῇ ΓΠΟΥ δὰ οἡ αἵ ἴῃς ἘπΊο, 
ἴῃ ἴῆς ἴεπλρ]6 οὗ 1515; ϑἰδνθβ δῃᾷὰ Ἵδρίϊνοϑ, ἰῃ 
εταϊτυάς ἔοσ ἴδε τεσονοσυ οὗ {πεὶγ ᾿Ιθετίγ, 
οἴἶεογεά οἢ41η5 ἴο [ῃς [,ᾶγ65; τεϊγοὰ ρἰδάϊδίογϑ, 
18 ον δῖτηβ ἴο Ηεγοι]65 ; ἀηὰ ἴῃ [6 51} ΠΟ ΠΕΣ 
ἃ συδβίοτῃ Ὀγονδι θα ἀπιοηρ (ἢ Γϑ[Δη5 οὗ οὔδγ- 
ἴῃ ἴῃ ΤΠ6 ΙΓ σπυγοῖθο8 μοὶ ΟΥ̓ 5 ν  Παπάϑ, 
ἴεεῖ, Ἔγε8, ἄζο., ἴῃ σεΐῖυαπι ῸΣ ουγο5 οἴεςίεά ἰπ 

ἴθοθε π]ΟΠΊΌΕΥΒ τορος νεϊγ, ἴῃ ΔΏΘΥΤΕΓ ἴο 
Ργάγεσ. (Ὑπεοάογεῖ, συοίεά ὉΥ Βοοβατῖ, 
“Ἡ!οσοζοϊςοη᾽ 11. χχχυἹ) Ὅ15 νγᾶ5 Ῥγο Δ ΌΙΥ 
ἃ Βοδίβιϑη ουβίοπὶ ΓΑηείοττηθὰ ἱπῖο ἃ ΟΝ γιϑίίδη 
0.86; ἔογ ἃ ϑ' ΠΣ 2 Υ ὑϑᾶρο 15 51}}} ἔουπὰ δῆοπς 
[πὸ Βοαΐμοη ἴῃ [πάϊ4 (ἸΤ ἀνοσγηΐοσ, φυοῖεα ὈΥ͂ 
Βρ. ῬαίγιςΚ). Βοοδατί ((δῃ.;. 18) 4150 σεΐειβ 
ἴο ἃ ΥΕΓΥ͂ ΓΟΙΠΊΔΓΚΔΌΪΕ ΒΟΥ τοϊδίο ἴη ἴδ 6 
δοδο οὶ οἡ [86 Αςδδγηθηϑεβ οὗ Ασγ  βϑίορΔη65, 
οὗ δὴ οεγίην ἴο ΒαοςῆυθΒ. ΤῊΣ μᾶϑϑᾶρε ἰ8 
υοίεα ὈΥ Οτοῖί5 ἴῃ δ15 ποΐθϑ. Οἡ 1 854π|. Υἱ. 
11. ὙΠΟ Βγβῖ τηοποῃ οἵ ἴ6 »πίεφ ἰῃ ἴδ6 
Ηδδ. ἴοχὲ οσσυΓβ ἴῃ 815 νοῦβο. ΤῊ18 ρίλρυς 
15 Δηδίορουβ ἴο δαὶ οὗ ἴ6 δοχΒ ἴῃ Εργρῖ. 
Α5 τρραγὰβ ἴῃς ἀεϑίσιςϊνε ρόννοσ οὗ δεϊά- 
τηῖςε, ψ ς ἢ ἴδε ΗΘ. ννογὰ δεῤῥαν ἀεποῖςϑ, 
Ασ᾽βϑίοι!θ 5475, “ [ἢ ΤΊΔΩΥ ὈΪδς65 5:10} ὈΠΒρΟΔΚ- 
ΔΌ]6 φυδηξ 165 οἵ πε -πιῖςα ἅγὸ ψνοηΐ ἴο Ὀ6 
Ρτοάιυςεὰ 85 ἴο ἀδδίσγου δἰπιοϑσῖ ἴῃ 6 Ἐπ γα στῸρ 
οὗ νηοδῖ, 80 σδρί αἱγ ἀο ἴδεν Ὀγεθά, τμδὲ πα 
8895 Ὠδρροπεά ἴο ἴδε οὐσπεῦβ οὗ 5π12]} [6] ἀ5 ἴο 
ξο οπὲ ἀδὺ δηά ἱπβρεςῖ {πεῖγ σσῸρ5 ἀπά 5866 
[δῖ ΕΠΙΟΥ οσε γοδαῦ το σου, ἀηὰ οἡ ροίηρς ἴδ 6 
δύ ἴὈ]Ἰοννίης ἢ {πο ῖΓ μαγνοϑίπιθη ἴο γὰρ, 
ἴο Βηά τῆς ψΒΟΪε οΙῸΡ οοπεουπιεά." Ρ]ην, 
τεϊδίίησ ἔπε ρορυϊαν δε]ϊεῖ οἵ [πῃ νοπάετγλι 
δου ΕΥ̓͂ οὗ Πε] ἀ -Πηῖοο, βὰγ5 [ῃδὲ οὴς τῆουϑα 
[28 Ὀδεη Κπονγῃ ἴο ὑρσοάυςε 120 γοῦυπρ ΟΠ65 
δ ἃ ὈΓΊ., δπὰ τδδῖ ἴῃ Ῥεσϑβία ἴῃς γουῆρ οπε5 
Ὀγίηρ ἔοστῃ ὄυθη Ὀοίοσγο ΠΟῪ ἀγὸ ὈΟΓγη : 50 [δα 
να ποοὰ ποῖ ψοπάεγ, μΒο δά άβ, δ {πὸ ἀδβίσιιο- 
Ὥσοη οὗ οογῃ οδυβεά ὈΥ Πεϊἀ-πῖςο (’ Ναῖ. ΗΚ." 
Χ. Ιχνυ. 85). Το πιοιι56, ἀεςογάϊην ἴο Ηογι5, 
νγἃ58 ἴ6 Εργρίδη Ὠοσορ  γρμὶς ἔοσ Ὠεβίσυςο- 
Ὅὕοη. Βυΐῖ Ηετοάοῖιυ τεϊδῖοϑ [δὶ Βεη δεη- 
ὩΔΟΒΟΓῸ ἱηναάεα Εργρί, τῆς γοὰ Ψυϊοδη, ἴῃ 
ΔΏΘΟΙ ἴο ἴ86 Ὀχγαγοσῦ οἵ Κίηρ ϑεῖμοϑ, βσεηῖ ἃ 
ταυϊθτυάο οὗ βε ἀ-τηῖοθ, 0 ρηδινεά ἴο ρῥίεοεβ 
411 τς ᾳυΐνεῦβ δηὰ ον 50 ]ηρ5 δηὰ 5}16]4- 
ἴοηρβ οὗ ἴπὸ Αϑϑουσίδηβ, δῃά 90 ἰεῖ (Πεπὶ 
ἀοίδηςο οϑθ ἀρδϊηδὶ ἴπ6 Εργρίίδηβ ὙΠ ΘηςσΘ 
ἀΠετο δἰδηάβ ἴο [15 ΟΔΥ ἴῃ ἴδε τδπηρὶο οὗ 
ψυϊςδη, ἃ σῖοπο κἴδίυθ οὗ ψ υΐοδη ἘΠ ἃ πιουϑὲ 
1η δ15 Παπά, δηὰ [8 ἰηϑοσι ρέοη, “Ἰμοοὶκ Οἢ πλς 
δηὰ ᾿ἰεάσγῃ ἴο τενεγοῆςο ἴδε Οοὐϑ.᾽" (Βοοκ 1. 
141.) ΕῸΓ ΓΤΩΔΠΥ͂ ΟἴΠΟΙ ποίϊςε5 οὗ δε] ἀ-πῖοο 
ἴῃ δηςϊδηΐ νυτιἴογ5 566 Βοοδασῖ, " Ηΐοσγοζ. 11}. 34. 
(δε6 αἰϑο ποῖς οη Ἡεσγοά. ].ς. ἰῃ Ἀδυν ηϑοη 8 
“ Ἡεοτοάοίυ8.) 

{τ Ἡεοδῦ. 
Ἴλενε. 



! Ος:, ἐς 

ν. 6---α4.] 

ἔτοπι οὐ γοιι, Δηά ἕτοπι οἱ γουγ ροάβ, 
δηά ἔτοπι οὔ γουΓ ἰΔπά. 

6 ὙΜνΒεγείογε θη ἀο γὲ δαγάβη 
ὉἿΓ Βελγίβ, 453 ἴπεῈ Ἐργρίδηβ ἂπά 
ὨΑΓΔΟΝ Βαγάεπεά {πεῖν πεαγῖβ ἡ ἤθη 

με Βδά ψγουρῃῖ 'Γυνοηάεγβι! ] γ δπιοηρ 
{πεπὶ, “ἀἰά ἘΠΕΥ ποῖ ἰεὶ ἴτῆθ ρδορὶς 
Ρο, ἀπά πεν ἀερατίαα ἢ 

7 Νὸον τδεγείογε πιαῖκε ἃ παν ΟΑτγῖ, 
πὰ ἴδε ἔννο πλῖὶσἢ Κκίηθ, οα Ὡς ἢ 
ποτε Πδῖῃ σοπῆθ πὸ γόκο, δηά [ἰς 
πε Κίης ἴο τὴς οσαγῖ, ἀπ ὑγίηρ τΠεὶγ 
ςαἶνεβ ποηλε ἔγοτι τποπὶ: 

8 Απά ταἴε τῆς γί οὗ τῆς [ἿᾺκοΟ ΚΡ, 
δηά ἰῶὰὺ ἴἴ ὑροπ τῆς οσαγ ; δηά ρυϊ 
τῆς [ενν6}8 οἵ ροϊά, νυ ῖς ἢ γε ταΐογη 
Πΐπὶ 707 ἃ ἴγεβρδϑϑ οἤεπηρ, ἴῃ ἃ σοῖο 
Ὀγ [Πα 546 τΠεγθοῦ; δπηὰ 86ηἀ 1ἴ ΑΌΨΑΥ, 
τῃαῖ ἴξ ΠΊΔΥ ρΡῸ. 
.. 9 Απὰά 866, [Ε ἴἴ ροεῖῃ υρ ΌΥ ἴδ6 
ὙΨΆΥ οὗ [15 οὐνὴ οςοδβὲ ἴο Βεῖἢ-8Π6- 
τηεβῇ, ἐδεπ πε παῖ ἀοπθ υ8 (ἢ 15 

Ι. ΒΑΜΌΕΙ, ΓἹ. 

στελῖ αν]]: δυῖ 1 ποῖ, {πεη νγεὲ 8}|4]]} 
Κηονν (παῖ 2} ἐς ποῖ ἢἰβ παπᾶ ἐῤαξ 
δῃηοῖς 5; ἰζ τὺ’ ἃ σἤῆδπος ἐσὲ Πλρ- 
Ρεπαά ἴο υ8. λ, 

Ιο 4 Αμπά τδ6 τῶϑη ἐϊά 80; δηά 
ἴοοκΚ ἔνψο π]ςἢ Κίης, ἀπά εἰοά τῇ δηὶ 
ἴο ἴδε ολτῖ, ἀπά βπζ ὕρ 1 6ῖγ οαῖνεϑ 
δῖ οηλα: 

ΙΣ Απά τπον ἰδά τῆς δῖ οὗ τῆς 
ΓΟΚῸ ὑροη ἴτε ςαγῖ, ἀπά τῆς ςοῦεΓ 
ἢ τὰς πχῖςα οὗ ρο]ά δηά τῆς ἱπηᾶρεϑ 
οὗ τ 61 Γ Ἔπιθγοάϑ. 

12 Απά τῇς Κίης ἴοοϊς {πε βιγαίρῃς 
ὙΑΥ ἴο ἴπΠε ννᾶγ οὐ Βει}- 56 πλεβῇ, 
σπά νχγεπὶ δοηρ (Π6 Βίρηνναγ, ἰονίηρ, 
ἃ8 ΠΕΥ ψνεπῖ, ἀπά τυγηθαά ποῖ δείἀε ἐὰ 
τῆς ΠΡ Πλπά οἵ 10 ἴῃς ἰεΐζ ; δπά τῆς 
Ιογάβ οὔ τῆς ῬἈΠ]Πϑεη68 σνεηΐ δίτογ 
δηλ ὑπηΐο (Π6 Ὀοτάεγ οὗ Βεῖἢ-8ῃ6- 
ΠγΕΚὮ. 

12 Απά ἐἢεγ ο75 Βε:ἢ- 5} πηεβϑὴ τῦόγς 
Γολρίηρ {ποῖὶγ ννῆθδς ἤαγναϑ ἴῃ [86 

8. 4: ἐδεὲ Ἐργρέίαπε απάΔ Ῥῥαγαοῦ, 
ΤὨ15 τορεδίοα γεΐσσεησο ἴο ἴτε ονθηΐβ οὗ (86 
Ἐχοάυβ πιδάὰς ὈΥ 16 ΡΠ Ι5Ε1Π65 5 ὙΟΕΤῪ ΓΟ- 
ΤΆΣ ΚΑΡ]6. (ες οἈ. ἰν. 8.) 

7. ΑἹ πεευ εαγί . .. ἀἰπο οπ «αὐδίοδ ἰδέγε 
ῥαΐδ εονις πὸ γοζε.)] ΤὍὮ5 νγᾶϑ8 580 ογάεσοὰ ἴῃ 
ΓΕΥΟΤΘΏςς ἴο ἴῃς ΓΚ, δηὰ ννᾶ8 ἃ στρ δηά ἴσιιθ 
ἔδο!ηγ. (866 Νυπὶ. χίχ, 2; 2 ϑ541). Υἱ. 3.) 80 
ΟὖρΡ 1ογά στοάθ οἢ Δῃ 455 “" ΒΟΥΘΟΙ ΠΟΥΕΥ ΠΊΔῃ 
541" (Μασκ χὶ. 2), ἀπά Ηἰς5 ΒοΙ͂ΥῪ ΒΟΩΥ͂ ννᾶ5 
ἰλιὰ ἴῃ [οϑορἢ 5 “ πον του," “ νυ ογεί ὭΘΥΟΣ 
τῇδη δεΐοσχο ννα5 ἰδ" (Μαῖϊ. χχυϊ όο ; 1υκς 
ΧΧΙΝ, 52). Εογ ἴῃς ϑσυρροθθα δου δ νἱσῖυς 
οὗ πεαὺυ [ηρ5, 566 [υάρ. χνὶ. 7, 11. 

8. 1πα εοοὔεν ὃν δὲ σἱάε, 1 ὙΒΟΥ τατο 
ῬτΤΟΌΔΟΪΥ ἱπϑοιγιυςίοα ΟΥ̓ Ξοπτα [5γδοὶἴε5 τοί ἴο 
Ρυϊῖ τποπὶ ἰπϑιἀθ ἴΠ6 ἀὔκ. (δεὸ τ Κ᾿ υἱ}], 9 
ςοτηραγεά 8 Πουΐ, Χ. 2, 5) ἀηὰ Ηεῦ. ἴχ. 4.) 

9. 1 σοεῖδ ρ΄. .. ο Βεϊῥεξενιεε, ὦ .} 
ΒΕ 5Ποοϑἢ νγὰ8 ἴῃς ἤγϑὶ [5.86] }{|5} ἴοννπ 
[ΠΟΥ ψου]ὰ ςοπης ἴο, Ὀεΐηρ, οπ ἴπ6 Ὀογάοσ οὗ 
Ιυ (ϑες [οϑἢ. χυ. το. Οοχραγε [πὰ ξ. 
Υἱ, 16:40: 1 841). χίν. 9.) 

12. “πώ 1δὲ ἀἰπε Ἰοοῖ ἐδὲ σἰγαΐρ δὲ «υ47 ἴο 
ἐδὲ «υὧῦ 97) Βειῥεδοηιο δ. Ἐδῖμοσ, “ποδί 
εἰταϊκσὺ δ᾽ιοπρ [80 τοδὰ, ὁὰ 180 τοδὰ 
ῖο ΒΟ ΒΆΘΙΔΟΒἘ." 

ἰοαυϊηρ α4 ἐδὲγ «υεπ ,}] ΜΙιΙοδ Κιίπηα Πδά 
Ὀεοπ πόθο οὐ ΡυΓΡοΟΘα ἴο τὰκ ἴπὸ 5ίξῃ 
ΤΏΟΓΕ 5ἰβηϊδοαηί. Ναδῖίυσε ννουἹά οὐνϊουϑὶν 
ἄϑροϑο ἴῃε Κίπε ἴο ρὸ ἰονγαγάβ {ΠΕΙΓ οδῖνθβ: 
ΤΠΕΙΓΣ βοίῃρ ἢ ἃΠπ ορροβίίε ἀϊγθοϊίϊοη ννᾶ5 
εγείοσγε ΡΙΑΙΠ ἃ ἰνίπα ἱπιρυΐϊθε οὐδοῦ 5 

ΤΌ] Ωρ ἘΠΕΙΓ πδίυγαϊὶ ἱποϊπδίίοη, Αηὰ (Πϊ5 ἰς 
Ὀγουρῃξ οὐ τλογε ᾿ἀἸ5ΕἸ ΠΟΥ Υ [86 πιοηξίοη 
οὗ τποῖγ ἰονσίην, νοἢ οὗ σουσϑὸ νγᾶς οδ 
ΕΥ̓ {8εῖγ σελ θεσίηρςρ {μεῖς οαἶνεβ. (866 
νγ 1. 7) 

απᾶ {δε ἰογά, 5.1 ΤὨϊ5 οἰγουπιβίδπος οὗἉ 
ἴῃς ἤνο ““γηϊ7ι, ΟΥ̓ 5ΔῖΓΑΡ5 οὗ 6 ῬὨ]5[1η65, 
ΔΟσοΙΡΔΥηρ [Π6 ἀγῖ ἰη ρεγβοη ὈοΙὮ τηδάδ ἰΐ 
᾿τ ΡΟ Ο551:0}16 ἔοσ [86 β5γδθῖοβ ἴο ργδοίί56 ΔηΥ͂ 
ἀδοοῖῖ (ςοπίρασε Μαίί, χχυῖϊΐ, 63Ψ-66), δηὰ 18 
Αἰθὸ ἃ 5.ὙἸΚῚηρ ἰΟΘΕΪΠΊΟΩΥ͂ ἴο 1ῃ6 ἀρ δίϊοη 
οδυβεοά ἀπιοηξ (ἢ6 ΡὨΠἰσιηθ65 ΌΥ [6 ῥίδριιοϑ 
ἰηΠ᾿οῖο οἡ ἴδοπὶ ϑίησα ἴε ἂῦῖκ μδὰ Ὀδθη ἴῃ 
{π6ῚΣ σουπΌΥ. 

18, “πᾶ δὲν ὁ. Βειδεδενηεερ, 45... 1,0ὸ- 
ΓΑΪΥ, απά Βείῥεδεριεεῤ, δος. [{ ἰτὰρὶ 165 ἴδαῖ 
[Π6 ψ ΒοΙΘ Ῥορυϊδίίοη ψΈΓῈ ἴῃ [Π6 πο] ά5. 80 
Μαῖϊ. 1}. ς, Τξεγε «υεπὶ ομἱ ἐο ῥίγι 7εγισαίεηε 
απά αἱ! 7ωάεα. [Ιἴ 15 Ῥροβϑίῦ]ε, δόοννόνοσ, ἴῃ δὲ 
[6 ςοτηροβιοη οὗ [6 πδῖῆθ Βεί ἢ 5} ΠΊ 65} 
(ἴλδε Βουβδε οὗὨ 58ιεηλεβ}}}) ΣΩΔΥ ἴᾶνε βοιηθδίηρ 
ἴο ἄο ψ 8 ἴπ 6 56 οὗ [π6 ρῇγαβθε ἤθγθ. ((οσ"- 
Ῥᾶγε Ἂ 156 οὗ “δε δουϑΞε οἵ Μ|]ο, [υἀξ-. 
Ιχ, 6. 

ἐπ 1ῤὲ υαἱ.γ.ὺ Ἐνιοξ, "ἃ Ἰοὴς Ὀτοδά βυγθορ 
δεϊνεθη ῥάσα! οὶ σδῆροβ οὐ ἢ1}}5 (ϑ:2η]6Ὺ, 
“8. δηὰ Ρᾳ].᾽ Ρ. 476). “Αἴη ϑῃόσῃϑ, [ῃ6 δησίθηξ 
ΒοΙΒ- 58 65}, τνᾶ5 ὈΕΙΌΓΟ ι15, ἃ ΠΟΌΪ6 ἰδ ῸΣ 
ἃ ΕἿΥ; ἃ ἰονν ρἰδίεδι δὲ ἴμε υποίίοη οὗἹὨ ἴννο 
ἤηε ῥἰδίηϑ. ... ΤὨΘ ρῥἰαἱπβ ἄγὰ θεδυῖι! δηά 
ἔοτῦε " (Κοβ. " Β. ΚΕ. νοὶ. 111. 0.153). “ὕροη 
16 νἱἰδίοδιι οἵ ἃ ἰονγ 5νν6}} οσ πηουηά Ὀεοίννθθῃ 
[δε (γδαγ}) δυγῶγ οἡ ἴ86 πογίῃ, δηὰ ἃ 5:1816 Ὁ 
ΥΔαΥ οὐ ἴδε 5ουῖὰ " (10. 11. 224). Ἀοδίηθοῦ 
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νΆ]]ΕῪ : δηά {πεν ᾿τοά υρ {πεῖν εγεϑ8, 
Δηὰ 8ᾶνν ἴπε τίς, δη4 γεϊοϊ θὰ ἴο 866 21. 

14 Απά τἢς ολγῖ ολης ἱπίο {δε 
δε] οὗἁὨ ]οβῆυλ, 4Α Βει ἢ" -8Βεηχίϊε, δηΐ 
βίοοά {πεγα, νῆεγα “δες τυας ἃ στολῖ 
βίοῃε : ἀπά {πεῪ οεἶλνε τῆς ψοοά οὗ 
τε ςἀγῖ, λπά οὐξετεά τῆς Κίης ἃ Ὀυγηῖ 
οβεγίηρ: πο ἴῃς ΟΚΡ. 

Ις ἐν της 1 ον τε8 τοοῖς ἄονση τῃς 
ἃτκ οὗ τῆς [Ὰ0ΟΚΡ, πὰ {δε οοὔδεγ τ[Πδῖ 
τὐας ἢ ἴἴ, ν Βεγείη τῆς ἰενγεὶβ οὗ 
ρο]ά τυεγε, δὰ ρυῖ ἑδεηι οἡ ἴῃ ργτοαῖ 
βῖοηε : δηά (ἢ πηδη οὗ Βεῖ ἢ- 96 168} 
οἴδετεά Ὀυγης οἴξεγίηρβ δπά βδοπ ποεά 
βᾶοῆςο8 ἴΠ6 βᾶπι6 ἀδὺ υἱπῖο [ἢ6 
ΓΟΆΡ. 

1Ι6 Απά ψβεδη τς ἔνε ᾿ογάβ οὗ τῆς 
ἈΠ βεἶπεβ μλά βεεη ἦἤΐ, ΠΥ τεϊυγηθά 
ἴο ΕΚτγοη ἴδε βλπ|6 ἀΔγ. 

17 Απά τῇς56 σγε ἴῃς ρο]ά6η 6πι6- 

4150 τιοηπιοηβ [μδὲ [86 Εγρίίδη Βε ΒΘ ΠΟ 65} 
(ΗεἸορο 8) 15 οδ᾽ϊεὰ Αἰ: ϑμοσῃβ ΟΥ̓ Ασαδίδη 
ττὶζογβ. 

απα ἐδ ὥβεά ωὸ ἐδεὶν τε, "ἢ ΤᾺ 
ἄο ποῖ ῥιώδ (αι δε τ ρρο ἃ το Σ ιν ς 
ἴδε ἀκ; 1 ννᾶβ ἃ ἰογουβ βιγργϑα ἴο {Π6Π|. 
νε οδὴ ἱπιᾶρίπο μον [6 ψ ΠΟΪ]6 Παγυοϑὶ νοσκ 
τνλ8 βυϑρεηάοα [η 8η ἰηϑίδηϊ, δηά 4]} [Ὡς τοσ Κα 
ἸΏΘΩ Γᾶη ἴο ΒΟΓο ἴῃ6 ἀγκ νυ28. 

14, ΑἹ σγεαὶ :ἰοη6.} ὅεεὲ Οδῆ. χΧχυϊὶ, 18, 
το (ποῖε), χχχυ. τᾷ; δηὰ [υὰν. ΧΙ, το. [{ 
νγ83 ὈΓΟΌΔΟΪΥ ἃ5 δῃ δἰΐδγ (δαὶ {15 στεδί βίοῃθ 
τγᾶ8 υϑοά οἡ [18 οςςδβίοῃ, δηά πε Κίηο Ξἴορ- 
Ρίης δὲ ἴἴ οὗ {πεῖγ ον δοοοσὰ νγᾶβ υηάογ- 
βἰοοά ὃγ ἴὩε ΒΕΓ Π5Πο 65 Δ5 δη ἱηὐπηιδίίοη 
[Παΐ [ΠΟῪ τνεσὰ ἴο ΟΠΟΣ βδοσίβοθβ οἡ ἴξ ἴο ἴ86 
Ι,ογὰ Οοὰ οἔὗὨ [5γδεὶ, σῆο δὰ 580 τνοηε }}}} 
Ὀγχουφῶς ὈΔοῖκ [86 ἀτῖκ ἔτοτα 115 σΔΡΈ ΠΥ. 

ἀπά δὲν εἶαυε ἐδε «υοοὐ οΥ᾽ ἐδὲ εαγί, Θ᾽ ε. 
Α 5ἰπιϊαγ ἐχροάϊοηϊς ννὰβ8 γεβογίεἁ ἴο ὈΥ͂ 
Αγδυηδὴ (2 ϑ8πι. χχῖν. 22), δῃὰ ὈΥ Ε}15}8 
(: Κ. χῖχ. 21). 

1δ. “πώ ἐδε ΖΣιουΐ!ε: ἰοοῖ ἄοαυπ, 45".7Ὦ ΤΟ 
νιογὰ Ζευΐει ΠΟΥ ὈΓΟΌΔΟΪΙΥ πιοᾶη5 Ῥχιεβίϑβ, 
50Π5 οὗ [,ονϊ, βίης Βοῖ 5 πη οϑἢ τνᾶβ ομο οὗ 
ἴῃς ΟΙδε5 οὗ ἴδε Ρχίοβίβ (|᾿ 8}. Χχὶ. 132-16). 
ῬοΟΣΥ ἴδς δρρ οδέοη οἵ ἴ!6 ἴοστῃ ζευΐε ἴο 
Ῥχοϑῖβ 566 Εχ. ἵν. 14; δηᾶ, τ (ἢς δά ϊίοη, 
ἐδε ῥγίει, Ἰδυῖ. ΧΥΪ,. ο; Χχῖν. 8; [ο58.. 11]... 
ἴπ ΎΠΙΓΒ ἰλϑὲ Ῥαβϑᾶρο, 85 Βεσο, [ΠΟΥ ἀγα ὈΘΆΓΟΥβ 
οἴ [πὲ ἀκ. 

}ωΐ δεν οπ ἐδε στεαὶ ε'οπθ ἢ Α8 οἢ 8 ΠΟΙΥ 
Ρίδοθ ποῦν ἴμδὲ 1 δὰ Ὀδθ σοηβοοσζγαϊθα 85 
8η Δἰίαγ. 

ἀπά ἐδὲ »ηεῆ 07) Βείδεδενιειδ οὔέγεά δωγηξ 

Ι. ΒΑΜΌΕΞΙ, ΓΥἹ. [ν. 14---19. 

τοάβ νν Ὡς ἴῃς ΡὮ:]Π18:1π68 τετυγηςά 2» 
8 ἴτεβρᾶβϑ8 οἰδυίπρ υπῖο ἴῃς ΓΟΚΡ; 
ἴον Αϑβϑιάοά οπς, ἔογ (ὕδζᾷ οηδ, ἔογ 
Αϑίκείοῃ οπε, ἔογ δ οπε, ίοσ Εκτγοῃ 
οπα; 

18 Απά τε ροϊάεῃ πιῖςς, σεεογάϊπρ 
9 ἴὴ6 πυπθεσ οὗ 4]] τῃς ςοἰτ|65 οὗ τῆς 
ἈΠ βε65 δείομσίηρ ἴο ἴῆε ἔνε Ἰογάϑβ, 
ὀοίῇ οἵ ἔεποςά οἰτ65, ἀῃὰ οὗ σουπίῦ 
ὙἹΠαροβ, ἐνεη υδῖο τῆς 
ΑΒεῖϊ, ννυβεζθοῃ ἴδε βεῖ ἀοόυγῃ [ἢ ἂγ 
οὗ τς ΓῸΒῸ : τυλιεῖ εἰομφ γεπιαϊ ποι 
απο τ 8 ἀδγ ἱπ τς δε]ά οὗ Ϊοβῆυδ, 
τ[ῃε Βει ἢ -8Πεπιῖζε. 

19  Απά δε 8πιοῖς τῇδ τῇξῃ οὗ 
Βειὶ -8μεπιθβῆ, δεσδυϑα ἴπεγὺ δμιδά 
Ἰοοϊκεά ἱπῖο τπ6 δ οὗ ἴτε ΓΓΟΒΡ, 
Ἔνεῃ ἢς 8πιοῖς οὗ ἴῃ6 ρεβορὶε ΒΗ͂Ὺ 
τῃοιυβδηά δηά τῃγθεβοογε δηά ἴδῃ πιεῃ: 
δηά τΠ6 ρΡεορὶες ἰλιπεηῖεά, Ὀεσδυθς τὴς 

οὔενίπς:, ὁ ..1 Τῆς δυγηὶ οἰετίηρ οἵ ἴῃς Κὶπὸ 
725 ὨΟΐ [ἢ ΔΗΥ͂ 56η56 ἴπε6 οετγίης οὗ ἴα πιῇ 
οὗ Βει μ5μοτηθβα, δυῖϊ γαῖποσ οὗ ἴῃς ΡΗΠΙΞΌΩΘ 
Ἰογάβ ἴο ψβοτῃ ἴῃς ςατὶ δηὰ ἴδε κίης θεϊοηκχοά, 
Βυῖ [πὸ ΒΕΓ ΘΒ οηλε5 (πεοιηβεῖνες, ἰπ οΚοη οὗ 
τῃεὶγ σσγαϊπτυάς ἔοσ δυο ἢ ἃ 5'ρηδὶ πιεσου, πον 
οἴεγεὰ οῖ Ὀυγηΐ οελίηρβ δπὰ βδοσίῆοςϑ, 
ΡΓΟΌΔΟΙΥ Ρεᾶσς οβεσίηρβ, δηὰ ἀουδῖ1655 ἐδθαϑιοὰ 
τορεῖθεσ τὰ στεδλῖ ἸΟΥ δηὰ γἰδάποςς (866 
1 Κ. νἱῖϊ. 62:66: ΒΖΓ. Υἱ. τό, 17). ὙΒΟΙΟ ἰ5 
ποίδίην Ἡνβδίουοσ ἰῃ (πὸ ἴοχὶ ἴο ἱπάϊςαίο ἴδ 
[686 5ΔοΥἹἤοεβ ψγεσὲ οἴεγοα οἴδογινίϑε ἴλη ἰῃ 
[δε ἀρροϊηϊθα ννᾶῦ ὉΥ ἴδε ῥσγίεϑίβ. 

17. 72ε ἐνιογο,. 8ὅ6ὲ6 δῦονθ γεσϑα 4, ποῖδ. 

18. “1πὦ4 δὲ φοίάενι νεῖςε, (9.1 Τὶ ἀοεβ ποῖ 
ἄΡρρεᾶσ ἴσοτῃ [815 τνθδδὶ [Π6 πυπΊῦοσ οἵ ροϊάθη 
τηῖος νγᾶ8, δυῖ ἱξ τοῦθ πᾶνε ὈδΘΏ ὙΕΣΥ οοπ- 
βἰάθσγδθϊο. 

εομηγ οἱ αρε.} 1 ΛίοταΙγ, κυ ἱ 116 08 οὗὨ 
Ἐδο ΟΡΘΠ -ΟΟΌΣΓΣ. .ῬΘΟΡ]60." 

ευεη μηΐὸ ἐδὲ στεαί “ἴοπὸ οΥ᾽ “«4δε], 45". 
866 ποῖος δ εηὰ οὗ οδδρῖεογ. 

μρῖο “δὶς 44γ.}] (Οὐοπιρᾶστε οβῇ. ἵν. ο; 
Τυάρ. ἱ. 26, ΧΥΙ]. 12, 30, 21; 2 84πὶ. Υἱ. 8. 

190. “πᾶ δὲ “γιοῖς ἐδε νιέπ 97 Βειδεδε»π.} 
866 ποῖρ δῖ εηά οὗ οδδρίεσ. 

[ον ἐδοιμαπά ἐδγες “οογε ἀπά ἐεμ.}1 ἘἈοδὰ 
ἐῤγδέσοογο ἀπά ἐδη, οταϊτηρ 3.3.7 ἐδοιμαπά. 
866 ποίε δἵ εηὰ οὗ Ἑςδαρίοτγ. 

δεοαι ες ἐρεν δαά ἰοοξεά ἱπίο ἐδε αγλ.}] [1 ἰ8 
Ὡοῖ ἱηρσγοῦδοϊς ἴπαὶ ἰπη {Πποῖν ἔεβῦνε σγο]οϊοῖηνς 
(ΠΟΥ͂ ΤΙΔΥ δαγο [2]|εη 1ηἴο ᾿ηϊειηρεσγδηςο, δηὰ 
δοηςα ἰηΐο ργοϑυπιρίυουβ ἱγγονεγεηςο, 85 ἰἰ ἰς 
1βουρηῖ νγν88 ἴδε οᾶ56. νὰ Ναάδο δῃὰ Αδίδα 

Ι ον,  :Ι0ηΦ 9 Ἡλμῤδι ὐύμεν 



Υ. 2ο--21. 

ΠΟᾺΡ διά 8πιςτεη γησηγ οὗ [πε ρεορὶς 
ὙΠ ἃ ργεαῖ βἰδυρῃϊογ. 

20 Απά {δε πιεη οὗ Βειἢ-5Πεπιεβἢ 
824, ὟΝ ἢο ἰ5 δῦϊε ἴο βίδῃά Ὀείογε ἢ}18 
ποῖὶγ ΓΚ οάϊ δπά το ψβοηὶ 54]] 
6 ρῸ ὕρ ἔτοπι υἱὲ 

Ι, ΒΑΜΌΕΊΙ, ΥἹ. 

2: ἴ Απά τεῦ ϑ8επῖ τηδββεη- 
βεῖβ ἴο {πε ἱππδδίτδηῖβ οἔ Καὶ ἰγήδτἢ- 
ελπίπι, βϑαγίηρ, ΤΏῈ ΡὨΠἰβεῖπεβ ἤᾶνε 
γουρῃξ δρδίῃ ἴῃς δῖ οὗ ἴδε [3ῸᾺὉ ; 

ςοῃα γε ἄονγῃ, ἀπά ἔεῖς ἢ} ἰξ ἃρ ἴο 
γου. 

(μεν χ. 1, 9). [τ ἀοε8 ποῖ ἀρρϑᾶγ οἰ βασὶ 
ψϑεῖδεῦ {ΠΥ ἍΜ ΟΓΟ Ρυϊεβίβ, [μενἴ68, ΟΥἮ ΠΟΠι- 
ΤΊΟΩ Ῥεορὶς [πα ψΕΓΟ δηλποη. |Ὀϑορῆι5 
ΒΑΥΒ (0»»)γ10: ῥεοῤίε; Ὀυῖϊ ΠΟΥ͂ ΠΔῪ γΜ6}} ἢδνθ 
θόεη Ῥυιοδίβ, 38 Κοηηϊοοῖῖ ἀγρι68, δηὰ ᾿π ΤΠΟΙΓ 
οὔϑο ἴδε β5δοσγίίορε ψγοι]Ἱὰ Βανα Ὀδθη γεῖ πΟΓα 
ΤΟΡγ πο π51:016. Ἐοτγ πὸ βοϊεηη σδυ οηβ δρουΐ 
86 αὐκ, 8.86 Νυπι. ἱ. 5ο, 51, ἰνγ. 5, 1ό-2ο; 
4150 Εχοά, χχνυ. :ς : 1 ον, χυὶ. 121. Οοά δαὰ 
͵υδῖ νἱπάϊοεῖοά Ηἰβ οὐ Βοηουγ ἀρδίηϑὶ (Π6 
ῬΒΠ5Έ]Π65: ᾿πιλι5ὲ πΠονν Ὀ6 56οὴ ἴπδῖ Ης νοι]ὰ 
6 βαποιῃθα ἴῃ (δόῖ ἴμαῖ σοπς ηἰρ Ηἰπὶ 
(μεν. χ. 3). [{|5 οδυίουβ ἴο οὔβεσνε ποὺν 
[86 ἀοςίτηα οὗ δἵοπειηθηΐῖ, δηὰ 115 Ποοαβϑ {Υ 
ἴῃ [86 ςἄ86 οὗ δβίπῃοῦϑβ, ἰ5 ἱδυχῆϊ ἴω 1ἢϊ5 δηά 
Β΄ ΠΉΪΔΤ ἸΕΒ5ΟῺ5 45 ἴο ἴ6 νῶι! ΗΟΣΙΝΕΒΒ οὗ 
σοάὰ. 
δ πώ, ΎΤΒε νογὰ Ἴοηΐδῖπ5 ἴδε τοοῖ 

δαά τν»εἰίοη νιαθῦ Ὁ δε ῥεορίε, 7 Ἡ δ. 
Ἰλδὰ διιϊς[9π [9 900}]10 ὙΣΙΒ δ τοδΐϊ 
διαλὶοϊ κα." 

21. Κιγ) αι ῤ-)εαγί»ι, 67 ΤΕΐδ. πιρῃς δ6 
ἴδ ποχὶ ἱπιρογίδηϊ ἴονγῃ οἡ (Π6 ΨΥ ἴο Μ|2"- 
Ῥεδ δηὰ ϑ811.ὁν (ἈΠ ΠΟΣ ΠΟΥ ψνου]ά ὑγο- 

ὈΔΌΪΥ ἘΠῚ ΠΚ οἴ γοσϊογίης ἴθ ο ἀγκ), ἱξ, 85 Ε οδίη- 
Β0ὴ ϑιιρἘεϑίβ, [6 τηοάθσγῃ Κυτγεῖ-ΕἸ-ΕἸΔῸ 
(ΟΠ Υ οἵ στᾶρεβ) 15 [πὸ σεργεοβοηίδῆνε οὗ (μ6 
δησοης ΚΙ τ) ἰοαγίπ (οἰ οὗ ἕογεβίβ). 
Κυτγεῖ-6]-ΕὨδΌ 15 ἴδῃ σῃ}]68 ἔγοπι Βεῖ -8Π6- 
τλοβῆ, δηά ἴσο ΟΓὉ ἔθυΣ ἔτουλ ΜΊΖΡοῃ. Μέσ. 
Οτονε (' Ὀἱςῖ, οὗ {πε ΒΙδ]6᾽) {π|ηκ8 ἔδεσε 
νγᾺ8 ἃ ΔΙ ρίαςε δ Κὶ τ] Β-ἰεαγίπι ({8ε δὲδ 
ςδ. υἱἹὶ. ὃ, [Π6 τεπιηδηῖ οὗ "5 οἷά δμιϑαίῃϑη 
ΒΔΠΟΓΠΥ ἤδη ἴἴ ννᾶ8 οδ᾽οὰ Κι ἐγ δι !- Βδδὶ, δὲ 
εἶν 97) Βααϊ (866 οβῇῃ. χυῇ. 14; 2 84π|. υἱ. 2), 
δῃὰ [πὶ ἔοσ 118 τϑάβοῦ [ἴ ννᾶ8 βοϊθοςϊθα ἃ5 ἃ 
ΡΓΟΡΕΙ Ρἷδοε ἴο βεηὰ τῆς αὐὔῖκ ἴο.υ ὙΠ ογο ἀο685 
ποῖ 5θεῖ ἴο αῦθ δδθη ΔΗΥ͂ ἀἰγοςΐ σοδὰ ἔγοτὶ 
Βοιδβοιηθβε ἴο Καυτγεῖς 61 ΕΏΔΌ0. 

(0,6 γε ἄοευπ, (1 ΤΒε αυοδίοη ἴῃ γοῦβα 
20 δὰ Ὀδδὴ “ἴο ἡνοπὶ 5}4}} 6 Ὸ ὉΡ ἔγοπὶ 
:8}" ὌΦὍὙΒε σογγοϑθροησίηρ ἰην δίῃ ἴο ἴδ 6 
τῆθῃ οὗ Κιτ) αι ἢ Ἰδαγιπὶ 5 “ς (Οπ6 γε ἀονγη, δηὰ 
ἔεῖοἢ ἴ ὺρ ἴο γου. Κυχγεῖ-εἰ-ΕἸΔΌ 15 οη 
ται οῖ ΠΙΡΏΟΙ στουπὰ [πδη -8ῃειηθϑῦ, δηά 
{Ππογο 15 ἴοτος ἴῃ [ἢ6 ἀγρυμηοηΐ ἩΠΙΟἢ ἸΏ ΟΓ9 
ἔτοπι ἴμ6 ἰαηρύδρε πόσα υϑοὰ, (παῖ 1 ννᾶ8 
σ“ἤοβθὴ οἡ [815 δοοουπῖ ἴο δὲ ἴδε σεβίἀθῆος 
οὗ ἴδε ἂγκ. 

ΑὈΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤῈΕΘ οἢ νεῖβθοβ 1:8, 10. 

ΝΟΤῈ Α, οὔ τοῦβὲ 18. 

ὝΠοΟΓΙΟ ἄρρϑᾶγβ ἴο δ6 50Π16 ΟΟΥΤΌΡΈῈΟΩ ΟΊΒΟ 
(οχῖ, ψΔΙΟἢ 15. ηοΐῖ ᾿ηἴ6}1}1Ρ10]6 ἴῃ 115 ῥγοϑεηΐῖ 
βίδῖοθ. ΤΠο ἴοχίὶ δι29--“ἴο (6 γστεαΐ αεί,ἢ 
ΙΕ ἴἴἃ νγᾶβ αδεη, ἴῃς τοηάοτίης νουϊὰ ΡῈ “16 
ετεᾶὶ κίοης," ἴμ6 8384π|6Ὲ ρίιγαθθ 8ἃ5 Ὁσουγῦβ ἴῃ 
ὙΕΙ͂Ξ65 14 Δηά 15, Δηἀ 85 ἴδε ἰδίζον ρατί οἵ 1ῃ15 
γοΙϑα ἰοδ 5 οὔς ἴο ἐχρεςῖ. Απά 50 ἴδε δορί. 
Γεδὰ ἕως λίθου τοῦ μεγάλου. [ἢ «εἰ 15 ἴῃς 
τί τοδάϊηρς νὰ τηυκῖ οχρ δίῃ ἴἃ 85 [Π6 Ὡδπηδ 
οὗ (ἢς 5ἴοπο, ἀπά ϑιρροβο [δὲ “86 ργτεαῖ 
αδὲέη (ϑἴῖοπθ) ννᾶβ, ΕΥ̓ ἃ Κιηά οὗἁὨ ραγοποιηδϑίδ, 
οδΙοὰ “186 στολαὶ αόεὶ (πιουγηΐηρ)᾽" ἴῃ σοηθ6- 
δῆς οὗ [Π6 »ποωγπίπφ ΒρόΚςεη οὗ ἰῃ νεῦϑε 19. 

δυι 1ἢι15 ὀχρ᾽ δπδίίοη ἀοδθϑβ ποῖ γεπιους ἴδ (1Π- 
ΟΝ οἵ εχρίαἰπῖηρ, ΝΥ μαὶ δϑουΐῖ ἴδ 6 γγοαῖ 
δἴοπο Σ “γορπ ἐδὲ Ἰπεεά εἰς, μπίο ἐξε 
παυαἰἱ ρα αὐδαρει, ἀπά ὠρπίο ἐδὲ σγεαὶ “Ἰοηὲ ἢ 
ΙΏΔΚΟΒ ΠΟ ΟἾΘΑΓ 96η86. ϑοπὶα οοστοςοὶ (ἢ 
γόνα] Ροϊηῖβ οὗ ἴδε τννοσγὰ ἽΚ σέο, Ἰηΐο ἽΝ 7γεὲ 
οὐ “11, (Τῶς σγεαΐ “ἰοπ6 ἰβ γεΐ ἐπ {δὲ Μείά, 
Ὅς) Οἰδοῖβ ᾿πῖο ἽΨ ὦ ουἱπο. Βυΐῖ [86 
ολοϊοσῖ σοστοςἤοηῃ οὗ ἴῃς ἴεχὶ ἰ5 ἴο ἰεᾶνε οὐΐ 

γοι, 11, 

16 νογὰ Ἵν “πίο (τ Βίοἶ πλὶρ ΐ νΟΥῪ ὩδζυΓΑ!]]} 
δανὸ θθθη σορεαῖθα ᾿ῃδάνογι ΠΥ ὉΥ ἃ σοργίϑὶ 
Ὀεΐογε 2ῤε σγεαί σίοπε, ἀπὰ [Πδη ἴῃς δεηΐεηςα 
Ὑ1 συη {πυ.5--“ “π4 1δὲ σοίάξηε ες ὝΕΙΣ 
Δεεογάίπρ 10 ἐδὲ πωριδεγ Οὗ αἰ] ἐδὲ εἰδίε ὁ 
ἐδ δι εἶπε, Ὀεϊοπρίην 19 4ῤὲ ἥυε ογάς, 
οι ἐδὲε Ἰπεοάδ εἰς μπίο δὲ ὠὡπαυαϊεά 
υἰδίασεν. “πώ ἐδὲ αγεαὶ εἰοπθ (οτ, δὲ σγεαΐ 
βίοῃς χαόθ]) «υδέγεοη {δεν «εἰ ἄοαυπ ἐδὲ ἀγα οὗΚΓ, 
ἐῤὲ 1ογά, ἰια μηΐο ἐδὶ: 4715 δὲ Μείά 9 ὕυοεῤμα 
ἐδεὲ Βειῥεῥενκἐῖε" --ἴὰο Πεϊά 58}}} Κηόννγῃ ἴῃ ἴῃ 6 
ὉΤΙΟΓΒ ΟΔΥ 45 “ἢ ς βεϊὰ οὗ [οϑῆυδ ἔπε ΒοΙἢ- 
ββεηίε." Βαϊ ἀῃοῖδον αἰ ΕΠ ΕΥ̓ 51}}} Γοτη δ: 8, 
αἷκ. ἢονν ἴο ΓεΕσοποῖ]ὸ [815 δίδϊεπιοπί δδδουΐ ἴπ6 
ὩυταῦοΣ οὗἩ [δ6 ροϊάφη πιῖςς ἢ [Πα ἴῃ νογβο 4, 
Δ ἢ Ἰἰπηἴ5 ἴῃς ροϊάδη πος ἴο ἅνεθ. ΜδηΥ 
ςοτηπιοηίδῖοῦβ οχρίδιη [86 ϑἰδίοπιοης ἤθσα 89 
θεϊηρς ἴο 186 εἴἶεςξ [παῖ 41} τῆς ἴον δηξ 
ὙΠ λρσο5 οοηττθυϊεά ἴο ἴπ6 οοβὶ οὗἁ [ἴῃς ἢνε 
ξοϊάεη τηϊσθ. ΗεΓΖ βυρμοϑίβ ἴμδῖ ἰῃ σοη56- 
υεηςο οὗ [Π6 νἀ ἀδ-ϑργεδά ἀεϑίσυςοη οὗ ἴῃ 
τηῖςο, [6 ΡΒ 511 π65 ψψοηῖ Ὀεγοηᾷ [ἢ 6 τϑοοπ- 
ταεπάδίϊοη οὗ {Ππεὶγ ργϊεσῖβ. Βαΐζ ἰξ 8εὲπὶ5 ποτα 
1 Κοὶγ τμδὲ ἴῃ [8158 Ἰποίδηςε με νεγϑίοη οὗ τὰς 

1 
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ϑορίιδρ. (866 δῦονθ, νοσδα 4, ποῖθ) δᾶ5 ὕγο- 
δεγυεὰ ἴΠ6 ἴσια σοδαϊηρ. 

ΝΟΤῈ Β, Οὔ σνϑῦβο 19. 

ΤΠΟ δορί. ᾿ποϊοδὰ οὗ 115 ἤγθί οἶδυϑο 
ᾶνα τῆς ἐοἸ] νης νογάϑ, “ Απηὰ [Π6 580η8 οἵ 
Ϊεςδοηίδῃ σγεγε ποῖ ρ᾽εαϑοὰ στ ἴῃς πιθη 
οἵ Βει 9 ῃοπιθϑ Ὀδοδιιϑο ΠΟΥ 5δνν ἴῃ 6 ἅτκ," 
ἴδε πιεδηΐηρ' οὗἩ Ὑΐς ἢ, οΥ πον ΤΠΕΥ κοΐ ἱπίο 
(ῃ6 Οτεοκ ἴοχῖ, ΠῸ οπθ οδῇ ὄχρίδιη. ὙΤΠΟΥ͂ 
[θη ὑγοςθοά, “δηὰ Πα ϑιηοίες οἵ ἴδε 70 
τῆΘῃ, ξοίοοο πιρη." ῬὍΤΠα οἷά νϑγϑίοῃβ8 
4150 ΥὙΔΙῪ πιυςῖ, δηά βυρροϑί νάγίοιϑ Ἔἐχρ δη8- 
Ὀοηβ. ΤΌΘ ὅγΧΓ. δηά Ασγδδὶς τεδὰ ςοῦο. ΤῈΘ 
Ομαϊάοε Τάγρυπὶ οὗ [οπδίπδη μᾶ5 70 εἰάεγ:, 
απά ςο,οοο εορρβηιοῦ ῥεοῤίε, ἴῃ ὙΏΙΟΝ Πα ἰ5 
ἔο!]οννοὰ ΟΥ̓ ἴ6 Νυϊγαῖθ. ϑοπιὶεὲ Ἀδθῖβ οὗ 
ποῖα ἱπίεγργεϊ [πδὶ ἴῃ6 70 5ἰδίη νγεσα πιεη οὗ 
ΒΌΓΝ ΣΟΠΟῚ 85 ἴο δὲ 85 ροοὰ 848 5ο,οοο. 
Βοςδαῦὶ οχρίδίης ἴπῸ πιοδηΐϊηρ ἴο 6, “Ηδ 
διηοΐθ 70 ΠΊΘΠη, 50 ομέ ο77 ἃ ἰῃουξαπά," 845 τῇ 
ἴοσ ᾿4οο Ψῆὴο ἀοΞογνεθὰ ἀἄθδίῃ σοά ᾿δά πιοσγοὶ- 
ΕΌΠΥ δαντθῃ ΟἿΪΥ 5εν ΠΥ, ΟΥΎ ΟἿδ ἰῇ υνεπῖγ. 
1, εεἸεγς ἐχρίδίης 1, "" Ηδ 5πιοῖβ 70 θη οἱμέ οὔ 
5ο,οοο." Απηά πιοϑὲ Οἢ γϑιίδη 85 ννε]] 85 
᾿πηόω Θχροβίζογβ ἔδοὶ ἴῆς οχίσοπηθ ἱργοῦδ- 
"ΠΥ ΟἹ ΘΟΥΕΙΎ δοοουηΐ οὗ ἃ 5ἰδυρῃϊοσ οὗ 

δο,οοο ΤΘἢ ΟΠ 5υςἢ λη οἼςδϑίοη, δηά ἴῃ ϑυςἢ 
ἃ Ὀίδοθ, ἃ πιοσα νυ] αρε. Βιυῖ 4}1 [6 δρονυθ 
ΘΧΡΙΔΠΔΙΙΟΠ5 ἃ’Ὸ 5ἰγδαιηθα δηὰ ιἱπηδίιγαὶ. [ 
5 πιοῦο ἴο [6 Ρυγροϑο ἴο οὔϑεσνο--(ι) ΤΠδῖ 
πε ϑδοηΐθησα ἰὴ ἴ86 Ηεῦγεν δθαγβ πιᾶηϊξεϑσί 
ΤΏΔΥ ΚΒ οὗ σοττιρίίοη: (4) ἴῃ Ρῥδεοίηρ πε 70 
ΤΏΘΩ δθεοΐογε ἴΠ6 ξο,οοο, σοπίσγαΥ ἴο Ηοῦγεν, 

ΓΟΗΑΡΤῈΚ Υνῇ]. 
1 71: οΥ Χἰν)αλ-7ἐαγῖν» ὀγέηρ Δ αγὲ ἐνπίο ἐλδ 

λομσό ο7 «Αὀϊπαάαό, α»πα ταπε}) Εἰραζαν δῆς 
“0 10 Ζεεβ τ. 2 Α,εῦ ππυϑρεῖν γέαγς 1 {λέ 
7 γαείίες, ὃν ϑαρεεῖς: νιέαμς, σοζεγενεῖν γεῤεηέ 
σὲ Μώάροά.  Ἡγλιῥ ϑανμεὶ 2γαγείά ἀπά 
σαογίβεοίλ, {ζ4 2ογα ἀἰἐδεονεβίείλ {Ὧε ἀηἤέ- 
σήήμες ὃν ἐλωμςγχ αἱ δένι-έσο, τι 772 
λιμεπες γε σωδάμεα. ῖ6 “δαγμεί 2εαξέο 
αδὲν αμα γεῤισιοοσν μά σελ Πγαεί, 

ΟΗΑΡ. ΝἼΙ. 1. Τἢ5 νοῦβϑὲ ψουϊὰ τοῦς 
ΤΟΓΘ ὈΓΟΡΕΤΥ πᾶνα ο]οβοὰ {πε βίχίἢ Τδδρζοσ, 
δίηςο ἴἴ σοῦ γ65 πλοϑί οἰ βεὶν τ ἱ Υἱ. 2:1. 

1 1δὲ μὲ} ὙΒε ἘΠρ]5}}: νεγβίοη 18 νυ] }- 
ουΐ ἀοιδὲ σιρῃϊ. ϑερῖ. βοῦνος, Ὀυϊ Μάυϊξς. 
Οαδαα, 85 τῇ ἴἴ νγοῦεὲ ἃ ῬΓΟΡΕΓ πᾶτηθ. (866 
ῃοῖς δἵ εηά οὗ Ἑδδρίοσ.) 

“ἀπε βεά Εἰεακαν, (5 .}] ΝΥ»  ἢᾶνε ὯΟ (οἵ - 
ἰαϊη Κπον]οάρο ν δοῖθοῦ ΑὈϊπδάδὺ δηά ἢϊ5 
δΟΠ5 ῬΕΓΟ ΟὗΤΠ 6 οι56 οὗ 1,ονϊ, Ὀυΐ ἰξ 158 ὑσο- 
4016 τμδὲ [ΠΘῪ ννοσο. (1) Εογ 6 οδίδϑίσορηθ 
αἵ Βεῖ 8 ϑῃοιηθβΒ πιιιϑὲ ἱπου Δ 0] πᾶνα τηδάθ 
[δε 8.6} 168 ΘΙ σαγοῖα] ἴο μὰν ἄυε ΒοηουΓ 

Ι. ΒΑΜΌΕΙ, ΓΥἹΙ. ὙΠ]. ἷν. 1--- 2. 

υϑᾶρ6. ἴῃ ἴδε Ἰοηρ 1ἰσὲ οὗ Νυπιθοῖβ, ΕΖγ. 1. 
[Π6 ΟΠΪΥ ᾿ηϑΐδηςθ ἴῃ Ὡς ἢ [6 ὑπηϊἴς ργεςθάθ 
(86 ἴδῃς 18 'ἢ ὑ6ῖϑο ς, ΨΏΙΟΝ ἴῃ 186 Ηρῦτ. 
ἢδ5 “εἐὐενρ δωμάγεά ἥυε απά “ευεπγ. Βαυῖ ἃ 
ςοπηρατίβοη οὗ Ν ἢ. Υἱ]. 1ο βῆοννβ (δαὶ ΠΦΌΏΠ, 
,νε, 18 ἃ ΠΟΡγΥ [5 εἰτοσ ἔοσ ὨΨΌΠ, Μ3γ; δὰ 
Ὀ)2Φ, “ευεπῖ, ἴῸΓ ὮΦ), ἑασο. (6) [ῃ τεροαῖ- 
ἴῃρ ἴῃς νγνογά »ιοπὶ; (2) ἴῃ [μ6 οπχιβδίοῃ οἵ ἴῃ 6 
Ἑοοη)υποξίοη “πά ; (4) ἴῃ βρϑαδϊκίηρ οὗ ἴῃ 6 ἰε 
ἃ5 51}}} εχ βίίηρ δῆϊε 50,070 ὑγεσα 5ἰδίη. (2) 
ὙΠδῖ ᾿οβορῆι5 ΟΠΪΥ τεδὰ “ευεη νιόπ ἴῃ ᾿ς 
Τφορί65 οὗ [6 ΒίΌ]6, βίηςθ 6 ΟΠ σρθᾶκϑ οἵ 5ο 
ΓΤΑΔΠΥ͂ 48 βἴσγιοϊ ΕΥ̓͂ ΠΡ Ηρ; ἀπά (3) (δαὶ 
Κεπηϊοοίξ ᾳφυοῖοθ5 ἔνγο Ηεδτγενν Μϑ5. οὗ ετεοαῖ 
ΘΧοο] ]θηςς δηά Δηι 4 υ ὉΥ ἴῃ ννοἢ τῃ6 ψογάς 
“ ΒΗγ (πουβαηα πιδη" ἅτε ποῖ ἰουπά. Α Ιἰκὸ 
ἰηβίδηςο οὗ ἴῃς ἱπίγυιίοη οὗ ἃ ἢυτηθοῦ ἰηΐο [ἢ 6 
ἴοχὶ 18 ἔουπά ἴῃ Νοἤσπι. Υυἱῖ. 70, τ ἤογο τῆ 6 
ὨΠΊΡΟΓ 500 15 ΘΓΓΟΠΘΟΙΞΙΥ δάάδά ἴο ἴπῸ 30 
(οὐ 33) Ῥγιοϑίβ᾽ ραστηθηῖβ βίνοη ΕΥ Νεμοιλίδι, 
ἴο Κα ὉΡ οὔα δυπήγεά νυ] (ἢ 5ἰχίγ-ϑενεη 
εἴνεη ΠΕ σοηρτοραίίοη. ὅ6ε ΕΖΥ. ἱϊ. όρ, 
δηὰ Νεῆ. υἱῖ. 72. Ὗν ε Τ͵ΔΥ τπογεΐογε ΞΔ] 
ςοπο]υάς ἴπδὲ ἴη6 ννοσγὰβ “ ςο,ϑοο θη " δ. 
ΏΟ μι οὗἨ ἴδε 5βδογϑά τοχῖ, Ὀυϊ δᾶνα Ἵγορῖ 
ἴῃ ἴτοπὶ ἴῃ τηλγρίη, ὑνἤογα ΒΟΥ δά Ὀθεθη 
ταλγκοὰ 85 ἃ ΥΔΓΙΟΙ 5 σεδάϊηρ: ἴπ6 οτὶρίη οὗ 
ΒΟ τοδάϊηρ Ῥγο Δ ΌΪΥ θείης ἴο Ὀ6 βουρδξ ἱπ 
(Π6 ουβίοπι οὗἨὨ ἜΧΡΓΟββϑίηρ Πυτηθοσβ ΟΥ̓ ἐείΐογε, 
ἃηὰ (ἢ τεβοιηδίδποθ ἴῃ ἴπδο οἷά Ηδοῦγονν 
ΔΙρῃαῦεῖ Ὀεΐννθθη [86 ἰδοῦ οἷν ῃῖςἢ ἀθ- 
ῃοΐο5 70, δπά ἴἢ6 ᾿ἰοῖῖοσ πω νοῦ, ἢ ἃ 
ἀοῖ ονοσ ἰΐ, ἀδποῖεβ. φοίοοο (3.66 Κοηπίςοῖβ 
Β᾿ἰϑοοιγϑα Οἢ 1 81). Υἱ. 19). 

ΝῺ δε πιϑη οὗ Κι τ) -)ελγίπὶ 
ςᾶπι6, ἀπά {εἰς δά ὑρ (Πε δῖ οἵ 

τῆς ΙοκΡ, δπὰ Ὀγουρῆς ἴε ἱπίο τῆς 
ἤουβε οὗ Αδιπδάδὺ ἴῃ τῆς Ἀ}]}}, δηά 
βδης(ἰΠεὰ ΕἸεΑΖΑΓ ἢ]8 80η ἴο Κεερ ἴῃς 
ατκ οὗ {πε ΓΟΚΡ. 

2 Αμπά Ιἴ οᾶπια ἴο ρᾶ385. 16 τῆς 
τὶς δροάβ ἴῃ Κιγ) ἢ -)εαγίαι, παῖ τῆς 

ἴο ἴδε αγὶς ἰη δεοογάδηςο σι ἴΠ6 αν. Βυΐ 
ἴο γίνε 186 σατο οἵ ἴῃς ἀσκ ἴο ἴποϑο γῇο ψετῈ 
ποῖ οὗ ἴῃς ἢουδε οὗ 1, ον] ννουϊὰ 6 4 ξ»τοββ8 
νἹο᾽αίίοη οὗ ἴδε ἰανν. (2) Τἢς ἔδοϊ οὗ ἴδοσα 
θείης ἃ δίῃ ρἷδοθ αἵ Καὶ Ἰτ]α  )θαγίπη τῆλ 5 
ἰϊ ΠΙΡΕΪΥ ρσγοῦθδοϊε ἴμδὲ ἴμοσὸ τννου]ὰ 6 ῥγιεϑῖβ 
ἴ8δογο. (3) Τδδ πδπιθ8 ΕἸ] αζασ, []2ΖΔ}, δηά 
ΑἾΐο, 4Γ6 411] πδπΊ65 ἰῃ 1, θυ ἰςδὶ ἔδτα 1165, δηά 
ΑὈϊηδαδΌ ἰ5 πραυὶγν δ]]}]εὰ ἴο Νδάδὸ δηά Ασηπι- 
ῃδάδυ, δοιὰ 1γονιςαὶ παπγθ8. (4) 11 ἰ5 Ἰησοη- 
οσοίνδοϊο τπδῖ τὰ 6 Ὀγεαςἢ 68 οὗ ἴΠε ἰὰνν ἴὼ ἰοοῖκ- 
ἴῃ ἱπῖο ἴῃ ἀγκ, δηὰ 1π {228} ἰαγίηρ ἢοΪά οὗ 
ἴϊ, Βῃουϊὰ ἢανα ὈΘθη 80 86  ΓΟΙΥ Ρυ πῃ, θυ 
[πε πορίεςξ ἴο ΕἸΠΡΙΟΥ͂ 5ο0η5 οὗἉ [,οΥ], ἀοοοσαάϊης 



1. ΒΑΜΌΕΙ,: ὙἹΙΙ. “᾽ς 
τῆς ΓΟΚΡ, ἀπά Ἄβεγνε ἢΐπὶ οηΐυ : “ Ῥευι. 6. 
Δηὰ ἢε νΨ}}} ἀεἸίνεγ γοὰ οὐκ οὗὨἉ ἴδε αι. ,. 
ἢδηά οἔ τἢς ΗΠ 5. Π 68. ἴακε 4. 8. 

4 Τηεη {δὲ οὨ ]άγεη οὗὨ Ιβγδεὶ ἀἱϊά 
Ρυζ ἀὐνᾶν “ Βδαδὶἰπι ἀπά Αϑῃίδγοιῃ, δηὰ ́  758 :- 5. 
βεγνεά τῆ6 ΓΟᾺΡ ΟΠ]γ. ᾿ 

ς Απά δαπλιιεὶ 8414, (σδίμθγ ἃ]] 
β8γαθὶ το ΜΙΖρεῆ, δηά 1 νν}}} γᾶν ἔογ 

γ.34--ς, 

τἰπιῈ νγὰ8 ἰοηρ; ογ ἴἰξ ννᾶ8 ὕνΈΠΥ 
7531 Δηὰ 4] τπῈ ουδὲ οὗ ἴβγδεὶ 

ηἴεὰ δἤεγ τς [ῸΚΡ. 
4 ΦΑμπαὰ δδπιεὶ ϑρᾶκε υαπίο 8]] 

86 Πουβε οὗ [βγδεὶ, βαγίηρ, 1 γε ἀο 
γΓεῖυγῃ ὑπῖο 6 ΓΟΒῺ ψψ ἢ 4}} γουγ 

6758. 54. Ἠραγίβ, ἐδόη ὄὅρυαϊ ἀννδὺ ἴἢς ϑβἴγδηρε 
ΠΩΣ . δοάβ δηά “᾿Αββίδγοίῃ ἔγοπχ ἃιοηρ 
13. νου, ἈΠ ργερᾶγε ὑοῦ ἢδαγί8ϑ ηῖὰ γου υηΐο {Π6 ΓΟΚΡ. 

ἴο ἴ86 αν, 5Βου]ὰ ποῖ θὲ ουθὴ δάνογίεἀ ἴο. 
ΤΟ ἀγρυποηΐ δραίϊηϑὶ {μοῖρ θεὶηρ [1 ον!ῖ685 
ἄγανση ἔγομῃ τ ΟἾγ. χυ. 2 (' ὨΪςῖ. οὔ ἴδε ΒΙΌ]ς, 
ΞΈΝΙΤΕΒ), δ ςἢ δἱ ἢγβί βίρηϊ δ45 σοῃβίἀογδῦ θα 
ννεῖχῃς, “τθαὶ [δὲ ἰαησυαρο οἵ αν ἀ του]ά 
Ιοβα δα] 118 ἴογοο 1 ᾿ξ νγεγα ποῖ πιοδηῖΐ 85 ἃ 
Ρτοΐοδὲ ρδϊηϑί ἃ τοοοπὶ ἱπηπονδίίοη, δηά [ἢ 6 
ξτοιυηά οἶα τεΐυζη ἴο [ποτ δηςὶοηϊ ογάοθγβ," 
15 ΥΕΤΥ͂ τὴυς ἢ που ςγα! Ζοὰ Βθη γα τεςο]]εςῖ 
παῖ [86 νος ὑσγοςθοάϊηρ οὗ ρυϊάπρ ἴδε αγὶς 
ὈΡΟῊ ἃ (ΑΓ νγᾶϑ σΟΠΙΓΑΙΎ ἴο ἴδε ἰανν δῃά 86 
“ἄυο ογάον, 48 ἰαϊὰ ἄόονγῃ ἰῇ Νυπ). Υἱῖ. 9. 
ΎΠΒοΓο νγὰ ἰεάσῃ τ1πδΐ οὗ [δ 5ἰχ νγᾶξροηβ ὕγοσ 
νἱἀδα [ῸΓ σΑγιγίης ἴμ6 τλδθεγηδοῖθ δηὰ ἴδε ἴη- 
βῖΓυπΊοη8 δη γ685615 [βοσοοῦ, ποῖ οὔθ υνδ8 
ξἰνεη ἴο ἴδε 8οῃ5 οἵ Κομαίῃ, Ὀδθοδιιϑεὲ “ δὲ 
“εγυΐος ΟΓ ἐδὲ ταμϑοϊμαγ δε οησίης ὠπίοὸ ἐδέρι 
«υας ἐδαὲ ἐῤέγ «δομίά δεαγ ὠῤοη ἐδεῖγ “δομίάεγε;" 
ἴο ὙΠΟ ἢ Πανὶ πιδη 51} 7 σείει θη ἢΘ 
524γ5---Τὴδ 1, ενἱοβ δἰοπο οὐραξς ἴο δεασ {Π6 
ακ οὗ σΟοά. 866 1: Οἶγ. χνυ. 1:5, ἤοσο [}]15 
Ῥοϊηϊ ἰ5 Ὀγουρ ἢ ΡΓΟΙΪΠΘΠΓΥ ἔογννασά. ΤΠΘ 
Ἔχργοβδίοῃ ταποΐβεά 18 ἴῃ! ϑαὴ6 438 ἰ5. Δρρ δὰ 
ἴῃ τ Οἢγ. χνυ. 12 ἴο ἴῃμ6 1,ονοβ, ννυοτι αν ἃ 
υἱά “ ΒΔΓ ΕΥ͂ γουγϑεῖνεβ, θοῖμ γε δπὰ γοὺγ 
Ὀσεῖδγοη, {Πδἴ γὺ ΤΔΥ Ὀτὶηρ ὉΡ [ἢς ἀγὶς οἵ ἴδ 6 
Ι,οτὰ Οσοά οἵ [5.86]. Απάὰ δοςογαϊπρὶῦ νὰ 
Γεδά 1π νϑῦβὲ 14, " 80 ἴδε ὑγίεϑδίβ δηά 1, ον ἴθ 
᾿ϑδησδοα {ΠποπΊβοϊνοϑ ἴο Ὀσίηρ ὑὉΡ ἴππε ατὶς." 
Οοπιραστε ἔχοά. χῖχ. το, 22; Νυπι. χὶ. 18; 
2 ΟἾγ. χχίῖχ, ξ, 15, 34) ΧΧΧ. 3. 

Δ. ΤῊΙ5 νοῦϑ θερίη8 ἃ πὸνν 5ιῤ͵]οςΐ, γἱΖ. 
[86 γχοϊογπιδίίοη οὐ [Πὸ ἰβγδοὶ 65, δηὰ {μοὶγ 
ἀεϊνοσδηςς ἔγοσι ἴῃ 6 ΡΒ }ΠἸ510 68. 

“η4 ἐὲ εαηιο ἰο ρ4.:. .. ἑᾳυεπῖγ γεαγ,.} Ἡοῦ. 
“Απὰᾶὰ ἐξ οδιδῶ: 9 ἴο 8868 δὲ ΥΤΣΟΙ [89 
ἜΘ [89 δΔΙῖὶκ τστοδίϑὰ δί Κίσ δι ΐθδτὶμι 
189 ἀδγβ ΨΟΙΘ ἸΏΔῺΥ (ΟΥ τα] 1:9), 
διὰ ΠΟΥ 610 (0008110)  ΘΕΤΥ γ0818." 

αηπδ αἰΐ ἐδὲ δοιμς οὗ Τεγαοὶ ἰα»εοηεα, 49. 
566 ποῖα Β. [Ιἰ ΠΙΔΥ δὲ ἰηΐογγοὰ ἔγοπι τἢ6 
εἰοσίῃρν ννογὰβ οὗ σϑῦβα 3, ἴμαῖ ἴῃ 6 οσσυραίίοη 
οἵ [86 σουπίγγ δδϑουῖΐ 5811 0 ἢ} ὉΥ ἴῃς ῬὨ]50πο5 
νγ23 ΑΓΕ ἴΒε γϑάβοη 0 ἴ86 αγὶς θείης Κορί 
80 ἰοηρ δὲ Κι] ἢ- τη. Βα Δποῖποσ γοᾶθοη 
566 ΠῚ5 ἴο Βανα Ὀδθὴ ἴδε 81} οὗ ἴῃ 6 5γδο 165 
Ἰηϊο" ἸἀοἸδίσΥ, νυν ϊς ἢ πιδάς ἴπθπὶ πορὶθςῖ [ἢ6 
αὐκ, δηὰ Ὀσουρῃῖϊ ὑροὴ ἴμοπὶ [Π15 ΡὮΠ]ΠΙ511Πη6 
δετυκυάε. ΑἹ Βο δηα, Βονγενεσ, οἵ ἴδ ἔυγθη τ 

Υ̓ΘΑΤΒ, ῬΕΟΌΔΟΪΙΥ τὨγουρ ἢ [6 ΘΧῃογίδι!οηβ οὗ 
ϑασηθδὶ, οουρ] δὰ ννἱ ἢ [πὲ οἢαδιοπίηρ οὗἉ ἴδ 
ἈΠ ϑεμε γοκε, ἴδε [5γδε 65 γερεπίεὰ δηὰ 
τυγηοα ἀράϊη ἴο [6 Οοά οὗ {Βεὶν ἔδΠο.8. 

᾿ 8. “ἽΠπά4 ϑανιμοὶ “ῥαξε, 45". ὙΤΝΈ ΩΓ ΥελΓ8 
οὗ ϑαλυε}}5 116 Πδά ἢ ΔΝΑΥ 5ἰης6 [6 
ἰᾳαϑῖ πιεπίοῃ Οὗ πἰπὶ δὲ οἢ. ἵν. 1, νυ ἤοτο μ6 νν88 
ΒΡοίθῃ οὗ 85 ἃ ὑρσορῃεῖ. ἴη [}18 σμδρίθσ 6 
ἌΡΡΘΔΓΒ, ϑοιπονῃδί βυιάάθη!Υ ἴῃ ἴῃς τ τϑοίο]ά 
σμαγαςῖογ οὗ ργορδεῖ, Ἰυάρο, δηά ἴθ δεκπον-» 
Ιεάγεά Ἰοδάεγ οὗ [ες ψο]6 Ῥθορΐο. 

17, 7ε 4ο γείμγη, 51 ΎὙΠοθε ννογς ὑσγοῦθ 
ἀεοϊ νον παῖ ἃ ργοϊίθδβίοη οὗ γσοροπΐδηςθ οἡ 
(Ὠ6 Ρατί οὗ [5.26] μπδὰ ργεςσθάδαά ἴδεπὶ, δίησς 
ἘΠΕΥ͂ σοηίδίῃ 841Π}}}.6} 5 ἈΠΟ ἴο δυςἢ ῥτο- 
[οϑϑίοῃ, ἴἢ6 ϑ ποσὶ οὗ νης Πα ὑΡυϊβ ἴο ἴῃς 
Ῥγοοῦ. ὟὙδδ ρΡγοξεββίοη, ἱποζείογο, τηιϑὲ ὃ 
ΒΟΡὮ ἴπ ἴΠ6 ρῥγεσθεαάϊηρ νογάβ, “ ΑἹ] ἴδε 
ἤουϑ6 οὗ [5γδε] ἰω»ιε"ἐεά α,εν ἴῃς 1, οτὰ, 

δὲ «υἱὲ! ἀείυεῦ, γομ, Ὁ. ὙΠ6θ6 ννογάς 
ὈΙΔΙΠΪΥ ἹΠΊΡΙΥ 4 ῬὨ ]σ[η6 γοΐκο, 38 ἴῃ οἢδ59- 
Ἐἰβδοπιεηΐ οὗ [πο ῖγ ποδί ΤΥ, οὗ νος ἢ ἢο ἀεῖ21}5 
ἅΓῸ ογα σίνθη. [ζἴ 18. ὙὉΎῪ 1016 τηαὶ 16 
Δρονθ-ηδηθα ἔν ΠΕΥ γοᾶσϑ {6} ἴῃ ἢ ϑοπὶθ 
Ῥοσίίοη (ργοῦδοὶν ἴῃς ἰαϑὲ ἔννθ ΠΥ γ68γ5) οὗ 
[86 ΡΒ] ΠἸστπο ογργαβϑίοη ἀεβοσι θεὰ ἰῃ [υάρ. 
ΧΙ 1, ΜὨΙοΝ 15 ἴΠΘΓῈ ΘΧΡΓΕΘΘΙΥ Τσοηππηροῖϊοα 
ἢ Ισγδοὶῖς ἰάοϊαῖτγ. ὙΠε Ἰδηρυάᾶσε οἵ [ἢ]5 
γψεῦϑα σοπηθοῖβ ἴΠπ6 Ὡλγγδίϊνα ΟἸΟΒοΙν ἢ (Πα 
ἴη [υάξροβ (566 [υάξ΄11.11,.13, 18, ἢ]. 7, ὅζς.), 
Δηα πΊλῖκ65 115 ἴδε] [δὶ να ἃγὰ 51}}} ἴὴ [86 δρο 
οὔ ἴδε [υἀρεϑ. 

4. Βααίδνε απά “4:“διαγοιδ.1 866 ποῖβ 'οῃ 
7υάξ. 11. αἰ, 1.3. 

δ. “4154 ϑανιμεοὶ «αἱά, Φο᾽ς.1] ϑατθυθὶ σψου]Ἱά 
ῃοῖ δερίη ἴο ψόοσκ [6 ῥσοπηβοὰ ἀο᾽ϊνογαηος 
111 τὴ 6 [5γθ 1165 ραν ἴῃς Ῥγαςίίςδὶ ὑσγοοῖῦ οὗ 
{Βεῖσ σερθηΐδηςο ἴῃ ἴΠ6 ρυζηρ ἀνναῦ 41] {Ποὶσ 
[2156 ροάς. [υ5ῖἴ 590 Ο΄Ἰ ἀφοῦ 8 τ] ΣῪ ἀδίϊνογ- 
ΠΟΘ νγὰ5 ῥσγείδεθα ΟΥ̓ ἴπ6 ονοσΐῆγον οὗ ἴῃς 
Δἰΐαγ οὗ Βδδ] ([υάξ. νἱ. το, 28, ἀμ ποῖβ ἴο 
ψΟΙΒ6 το). 

1ο Μίὶπρεῤφ 866 Ἰυάρ. Χχ. 1, ποῖθ; δηά 
4θονθ, ςἢ. ἵν. 13, 4ηά ποῖ. ΔΝΈΏΊΚο δυῖπο- 
ΓΙᾺ [οβῆυδ ραϊμογοὰ ἴῃς {π|δὲ5 ἴο ϑῃθοβοπὶ 
([οϑῆ. χχὶν. 1). 

1 «υἱἱ! ῥγαγ 70 ν γοιι, 45ε.}0 80 Μοβοβ ργαγϑά 
ἴοσ ἴμ6 βθορὶε αἱ Κερβιαΐπὶ (Εχοά. χυΐ!. 11,12), 

ΤΩΔ 



2γ6 

6 Απά {ποὺ ραιπεγεά τορεῖθοῦ ἴο 
Μίζρεξ, δηὰά ἀγενν νγαῖεγ, δῃὰ ρουγεά 
ἐξ οὐδ Ὀείοτες ἴτε Ι͂ΟΚΡ, ἀπά ξλεϊεά 
οὔ παῖ ἀδγ, δηὰ 58ι]14 {δεγα, Ὗς 
Ἦν βἰπηθά δρδίηβε (ἢε Γοκρ. Απά 
ϑαηιεὶ ᾿ἰυἀρεά τῆς ΤΠ ]άτεη οὗὨ [βγδεὶ 
ἴῃ ΜιζΖρεῖδ. 

Ι, ΒΑΜΌῦΌΡΙ, ΥἹΙΙ. . [ν. 6---7. 

 Απά ψῆεη τῆς ῬἢΠ 5.8. ἢςαγά 
ἴδε τῆς ΠὨΠ]άγεη οὐ βγδθὶ νγεγε ρὰ- 
(Πογοά τορεῖμεγ τὸ ΜΊΖρεδ, ἴῃς ἰοτγάβ 
οὔ τῆς ῬὨΠ]ΠΒΕη68 γε ὑρ ἀραίηϑῖ 
Ιθγδεὶϊ, Απὰ ψῆεη τὰς ΓςὨ]άγεη οὗ 
Ιἴβγαθὶ ἤεαγὰ {:,) ΤΠῈΥ ψγεγα δίγαϊὰ οὗ 
τῆς ΡΠ ]8τπε8. 

δηὰ ἕο Μίτδπι (Νυπι. χὶϊ. 13}; δὸ ΕἸ1}28 
Ργαγοὰ δἱ (αστηοὶ (1: Κ. χυῇ!, 36, 42); 50 
ἘΖτὰ ὑγαγθὰ δῖ ἴδ ουθηϊηρ βδογιῆςς (ΕΖΥ. 
ἾΧ. ς); δο ἴδε ΗἸβῇ Ῥτίεβί ὑγαγεά ἔογίῃθ ἤουδα 
οἵ ᾿ϑσγδοὶ οἡ ἴδε ἐδ οὗ δἰοηοιηεης (' Ὠϊοῖ. οὗ 
ΒΙ 6, νοὶ. 1. ἢ. 137); δπὰ 80 ἀοεβ ουὖγ ογὰ 
7ἐβϑὺ5 Ομ γιβὲ ἐνεσ ᾿νε δ Οοὐ 'β σίξεῃϊ βδηά ἴο 
τιᾶΐκο ᾿Ἰηςοτοσβϑίοῃ ἴου 0.8. 

Θ. {2 ξαϊδεγεά.} ἈΔΙΒΟΣ ὙΒΟΥ 010 
ξΕεϊδοτοὰ," 

αηπδ ἄγεευ «υαίον, σε.) απά γατοά, Φ5..} 1 
5 τοιηδγκδθϊο τμαΐ ἴνο σχίΐοβ ἀγσὲ ὑσουρῃῖ ἴο- 
ξεοῖμοσ πόσα ψ Ὡς Ὀεϊοης ἄρ Ἀὐδηρος ἴο τς 
Ἐφαβὶ οὗ Τἀθογηδοὶοβ δηὰ ἴῃ. ὈδΥ οὗ Αἴοῃθ- 
Τλθηῖ, ΓΕΒΡΕΟΈνΕΪΥ, Υ12. ἀγανίης δηὰ ρουτγίην 
ουὖξϊξ νγᾶῖοσ, δηὰ ἔλοϊίπρ. Ὑῇῆε γί 15 ποῖ 
ἰηάεοά ρῥγεβοσι θεά ὈΥ ἴμ6 ἶανν, Ὀυῖ ἃ γᾶ ἴδ6 
ουδίοτῃ ἔος ἴδε Ηἰρ Ῥσίεσῖ ἴο 8]} ἃ ζοϊάθη 
νοβϑοὶ ννἱ ἢ τπναῖοσ ἄγαν ἔγοσι ἴμ6 ἔουπίδίη οὗὨ 
διίοατα, δπὰ ἴο ροὺγ ἰξ οὐδγ [86 5δοῦ ῆσεβ 
ἀυπην ἴδε Εεαβὶ οἵ Τ δϑεγηδοῖὶεβ, ἔγοπὶ [Β6 1 [ἢ 
ἴο ἴδε 2:ηά ΤίΞϑτὶ. ΑἸ]υδίουβ ἴο [}}}5 ἀγανίην 
οὗ ννδῖεσγ, νιοὶ ννᾶ5 ἃ ἸΟΥ } ἂςῖ, ἄγε βυρροβεά 
ἴο Ὀ6 πιδάς ἱπ [5δἱ. χίὶ. 3, ἀηὰ [οἱ υἱῖ. 17,18; 
δηά ἴῃς «υσίεγοαΐε ἰ6 ἰοῦ ρ ἢ ἴο θὲ πδηηοεὶ 
ἴτοπὶ ἴἴ; ἴἴ 15. ΠΘΡαΌΘΠΕΥ βροΐκοη οὗ ἰῃ [86 
Ἀδοθίηϊοδὶ ψιϊηρϑβ. ὙΤπε Ηδοῦγεν σοσάβ 
ἴΟΓ ἀγαςυὲηρ «υαἱεν, ἈοΙα, ἀΓῸ [ἢ 6 54Π16 85 [58]. 
ΧΙ. 3. Τῆς ΟἿΪΥ ἔαδϑδι δη]οϊηδὰ ὈΥ ἴδῃς ἰδνν 
οὗ Μοβεβ νγὰ8 [δῖ οἡ ἴῃ 6 ΠΥ οὗ Αἰοποπιοηΐ, 
ο ἴδε τοῦδ Τίιβτι. [{ 15 δ σΊΠΕΣ τοι γ δῦ] 
1ῃδῖ ὕροη [δ6 τεΐυγη οὗ ἴπ 6 [ενν8 ἔτοπι ΤΠ ΕΙΤ 
ΒΟΥ] ἰδ Προ υπάονγ Ζεγυδθδρεὶ, τπ6 
ψ8ο016 σοηρτοχαίίοη δϑϑθηιϊοὰ ἰὰ ἴῃ ϑενεηίῃ 
τποηῖῃ, δηά Κορ (6 Εδαβὶ οὗ Τἀθογηδο} 685 
(Εζγα 11}. 4-6), δηὰ δὶ Ἰαΐοσ ἰῃ Νεβοπν δ 8 
{ἰπι6, νΒθ ἴΒΟΓΟ ννᾶ5 ἃ 80] ΘΠ ρδίμοσίηρ ἴο 
θα 86 ἰὰνν τοδά ΟΥ̓ ΕΖσγὰ, ἴῃ τπιοεῖηρ νγὰ8 
δρϑῖη δἱ ἴδε Ὀοριπηΐης οὗ [δς βενεηῖῃ τηοπίμ, 
δηά δγδαίη ἴ86Ὺ κερί ἴπς Εφαβί οἵ Τ᾽ ῦσγηδο οθβ 
ΝΕ. νἱῖ. 71; Ὑἱῖϊ. 1.17). 80 1ἢδὶ [ἰ 15 ᾿ἰκεὶγ 
αἵ ϑδγηιοὶ 5ῃηου ἃ ματα οἰόϑθη ἴδε Εφαβὶ οὗ 

ΤΑθοΓΏΔ6165, δηά τῆς ἔαϑξ πο ἢ ργεςσεάοα [ξ, 
8ἃ58 ἴδε Οσοδϑίοῃ ἴον δϑϑοιη ησ [ἢ 6 ῬΘΟρὶΘ. 
ΤὨΘ ἀγανπηρ νναῖοσ θείης πιερηοηδὰ δείοτα 
186 ἰαϑίίηρ 15, [ἢ 18 ἴσυθ, ταῖμοῦ δραϊηδὶ [ἢ}5 
γίονν, που ἢ ἢοΐ ΠΟ Ο] υ5, ΘΙ Υ, 45 ἴῃ τηθηϊτίοῃ 
οὗ [86 λϑίϊηρ, πΊΔΥ Ὀδ6 50 ΡΡ]οτηθηίδὶ ; ἴπ τοδὶ 
ογάου δοίης [δῖ [ΠΟῪ ἢγϑὶ ἐδλοϊοα δηά Ἴοη- 
ἴοβϑοά [ΠΟΣῚ δ'η5 οἡ εἶς ὨΔΥ οὗ Αἰοποπιεηΐ, 
δηᾶ ἴῆθη ᾿οΥΓΥ Κερὶ ἴμ6 φασὶ οἵ Ταῦθογ- 
ὯΔ.].8. [οῖδε ἴδοι Βεσὸ στηεηςοηδὰ ἰ5 ηοΐ [δ 

᾿ Πμογτὰ (2 ϑ84πι. χχι!. 16). 

οὗἩ ἴδε τοῖδ Τιδσὶ, ἃ ΤΊΔΥ Ὅς Τσοπιραγοά στὰ 
ἴμδὶ οὗ ΕΖτὰ χ. 6, αηὰά ἴδοϑβε δ᾽ ιάθὰ ἴο ἰῇ 
Ζεοςοδιδσ. Υἱὶ, ς, δπὰ ρεσῆδρβ {86 ρουγίηρ ουΐ 
οἵ ναῖεσ (νι ἢ 18 Δ ΙΟἸΒΙΥ͂ βΕ βήρηις ΤΌΔΥ 
Ὀ6 ἴλκοη ἰῃ σοη]υηοίίοη ἢ [ἢ 6 ἔδϑίὶηρ (48 
Ε2τὰ “ ἀϊά οδὲ πο ὑγεδά, ἢοσ ἀσγίηκ νναΐοσ ἢ), 
δηὰ ὃ6 δὴ εηρβδιὶς σοΐυβαὶ ἴο ἀγίηκ νγαῖοσ. 
[π ἶκὸ τοδῆηοῦ αν ὰ ἀϊά ἠοῖ 5: ΠΊΡῚ δὐϑίδιῃ 
ἔτοπι ἀγίηκίηρ [6 νναῖεσ. ἴσο ἴῃ6 ψε]}} οὗ 
Βειδίοδοῖη, Ὀυϊ “νουγοὰ ἴ οὖ υπίο 186 

ΟΥ̓Δ οχρίδηδ- 
Ποη5 οὗἩἨ ἴῃς δςῖ οὗ ρουτίηρς οὐδ νχαῖεσ ὅγε 
(ἢ ἴθ Τάγργυπι) “ἼΒΕΥ ρουγεὰ ουΐ [πος 
Βοασῖ ἴΏ ρεηϊζεπος 825 ἴἴ σγογα υνδῖοσ," οὐ, ἴμδὲ 
1 νυδ5 ἃ 5υγῃθο δὶ δοῖ ὀχργοβϑϑίηρ βοὶγ συ 
δηὰ ΒοΙΡ ο58η658, δοζογάϊης ἴο ἴδε βαγίηρ ἰῃ 
2 ϑάτῃ. χὶν. 14, " ὟΝ ὲ ἅγὲ ἃ5 νγαῖοσ Ξρὲ}| οἡ (6 
δτουηά, νος σαπηοῖ ὕὲ γαϊβετεά Ὁρ δρδίη:" 
οΥ, ἴδδῖ ἴδε νυαῖοσ σγοργεϑεηϊοα (δοὶγ ἴθασβ οὗ 
ΒΟΙΤΟΥ͂ ἃ ΟΥΓ (45 Βοοβατσί, " Ηΐεσοζ. 1]. χχχίν.), 
[δὲ [86 νγαῖου ρουγεὰ οἡ ἴα στουμπὰ ἰγρίβεὰ 
1ποῖγ ἀθϑῖγο (δὲ ΤΠ ΘΙ βἰῃβ τὶς Ὀ6 ἰοσγοίθῃ 
“85 νδίογβ [δῇ ΡΆ58 ΔΥΑΥ " (οὐ χί. 16); ογ, 
ἸΔΈ, ἃ8 ΠΆΩ ἘἈδθὈϊηΐς8] οοπηπιοηίδλίοσα 
ὙἸΒουΐ ΔΩΥ͂ Ργοῦ Δ ὈΠΠΥ, [δὲ 186 νγαῖοῦ ννᾶ5 
υϑεά (Ἰἰκὸ [6 νναῖεσγβ οἵἉ 6 ου"βγ) ἴο ἀεῖοςϊ 
ἰἀοϊδίοσβ, σῦοδε 110Ρ6 οὐ ἀσϊηκίηρ ἴδ6 τυδῖοσ 
εἶδνε ὅδε τορεῖμεσ. ΤῊΣ ΟΠΙΥ 65 ἴἢ 
δοσιρίυγο τὶς ἢ {Π]Πυδίγαῖο τῆς ρῆγαϑο, θοϑι 65 
ἴδοϑθε ἀῦουβ αυοϊεά, ἄγε Ῥβ. χχίϊ. 14, [“Ὧπ|. ἰἰ, 
19, δηά, ἱΡ νἱοννοὰ ἰῃ [8ς Ἰίσιὶ οὗἉ ἃ βδοσίβος, 
ῬΟΓΒΔΡ5 Οδη. χχυλ!. 18. 

απά δανιμεὶ ἡμάρφεά͵ 5. ΤῊΪ5 βϑοῖῃβ ἴο 
ἀεηοῖο ἴπ6 εο»ρριεπεοηιεπί οὗ ϑᾶτη 6} 5 ἠιιάρο- 
8Π|Ὁ0 45 πδυϊηρ ἴδίκθῃ ρίδοθ δὲ ὙἘΡῸ ου [ἢῃϊ5 
Οςοδβου ; δῖ 881 (τ. νΥἱ. 1ο, ἀθποῖοβ [86 
γι Ἀγ ποθ ψγῆο οὔὲοϊδίεά ἰη ἴῃς τεπηρὶς 
οἵ ϑοϊοιίιοῦ. Τἢ6 διποϊίοης δῖος ἢ ϑατηιοὶ 
ἐπε υες ποτα 85 λυάξε αὐδὰν ἐὐτ υ ; εἶν!]} 
ΔηΩ τα ΠΑ. Α.5 οἷν} Ἰυάρο δε αἀϊά Ὄχδοῖγ 
ννῆδὶ Μοϑεβ ἐϊά, ἃ5 ἀεϑοσ θεὰ Εχ. χυὶϊὶ. 132-16, 
“Ἰυάρεά Ὀεΐνγεεη οπς δηά δποίΐδποσ, δηὰ πιδάθ 
1Π6πὶ κπονν ἴδε 5ἰδίυϊοβ οὗ Οοά, διὰ Ηἰς 
ἰαννβ." 85 τ} ΠΑΤῪ Ἰυάρο 6 ἀϊὰ νυϑαῖ ΟἸδηϊοὶ, 
ἘΠυά, Βαγακ, δπὰ Οἱάθοη μδά ἀοπὸ Ὀεΐογο 
ἢϊπι|, ογρζδηϊζοα δηὰ τηδγϑῃδ]]οὰ [6 ρθορὶθ ἔοσ 
εβεςίιδὶ τεοϑιϑίδηςε ἴο ΤΒΕΙ͂Γ Ορργέβϑοσβ, δηὰ 
Ἰεά ἰποπὶ ουΐ ἴο Υἱοΐοσγ. 

7. ΤΡε ἰογά:, Φο ΤὨϊ5 ἱπιρ 165 ἃ υπϊϊοὰ 
ἱπναϑίοη ὉΥ ἴδε ννοΐο ΡΒ] σης ἔοσοο. Ηθπος 
[Π6 ἐεγγον οὗ [6 5γδθ] θ5. (ΟΟΠΊΡΑΓΟ, ἔοσγ δῃ 
ἰηϑίδηςθ οὗ ἴδε βᾶπι6ὸ ἰοβ5 οὗ σουζγᾶσζὸ υὑπάοῦ 
ἴδε ΡΒ] ἰδίας γοκο, ]υἀξ. χν. στ, τὰ; διῖ 



ΤΉΘΦΡ. 
8. πο 

ν. 8---τ2. 

8 Απά (ἴδ ςδι]άγοη οὐ [3γδοΐ διά 
ἴο ϑδπιιεὶ, ᾿ύεαοε ποῖ ἴο οΥΥ ππῃῖο 

εἰϊεπί ονε τὴς ΓΟΚΡ οὐγ (σοά ἔογ 3, ἴμδξ ἢς 
- γονε 

1 ον, 
σπου 

Ὑ}}} ςφᾶνε 8 ουζ. οὗ ἴῃς ᾿αῃά οὗ [δε 
ΡΠ βεη 68. 

9 ΓΤ Απά δϑδπιιεὶ ἰοοῖς 4 β8ιςκίηρ; 
λπιρ, δηὰ οβεγοά ἐξ ΔγῪ' ἃ Ὀυγηὶ 
οἴξετγίηρ ὑγῇο]]γ ἀπῖο ἐπε ΓΟΚῸ : ἀπά 
ϑαπλιοὶ οτἱοὰ υηἴο ἴτε ΙῸΚ ἕοσ [5- 

«εἴ, ΚΆΘ] ; διὰ τῆς ΠᾺΡ ᾿μεαγά ἢίηι. 
ΙΟο Δπά 8 ϑαίηιθὶ νγὰ8 οἰξεγίηρ: 

ἃρ τῆς θυτης οἴξεγίηρ, τῆς ΡΠ 5.1 Π 68 

Ἰὼ ἴδ ἰπεοίδηςο Ὀεΐογε υὑ5 ἴδ 6 Βυροσίοῦ ννεϊσ 
οὗ Τβδγδαςοῖοσ ἰὴ ϑαγηιοὶ, 8485 σοπιραγεὰ ψ ἢ 
δδιώϑοη, ἴὐγηοὰ [Π6 808,6, δηὰά ἴ86 Ῥδθορὶθ 
βῆοοκ οΗ͂ {μοῖγ ἔδαγ, δηὰ, {τυδτης ἰῃ δηλ} 5 
ῬΓΆΥΟΓΒ, ἀεϊεγιϊησα οἡ τεββίδηςσ. 

«υδεη ἐδὲ εὐίἰάγεπ ὁ. Ἰεγαθοὶ ῥδεαγά, Φ9"..} 
ὙΒ15 ργοόνεβ [πὶ ϑδπιιε 8 ̓ἀροβηὶρ Πδὰ ᾿ἴ5 
ΠοΟΠΙπΘὨςε θη ἢονγ. [{ νυὰϑ ἃ ποὺν {Π|ηκ, 

8. ὥμα!ε ποῖ, ϑ᾽ ..}] ὙὍΒε Ἰἴεγαὶ σεπάοσίηρ, 
ἃ8 ἴῃ [Π6 Τηδυρίη, 15, δε ποὶ “ἱεπὲ ἥῆογι τῷ 
ον ἐγγίηρ, (5. ἘοΥ ἴῃ ᾿σοπϑιτυςίοπ, δὲ 
σἰδεπὶ ἥγονι, 566 Ῥϑ. χχυἝἹ 1, “ Βα ποῖ 58ι|δϑηϊ 
ἔτοπι πις, ἰεϑὲ 16 ἴἢῇου ὃς 5]16πὶ ἔγοπη τῆ, 1 
Ὀδοοπδ ᾿ἰκὰ ποῖ ἴπδὲ σὸ ἀονῃ ἴο δα ρἱτ." 
Το Ἰάθᾶ [5 οὗ ἃ ρβϑγϑοῃ, 5ΞΔΥ ἃ ἱκίηρ οσι Ἰυάψε, 
ὙΠῸ ννῆση οηϊτοαίοα ἴο ρσυδηΐ ϑοπὶα ἔδλνοιγ, 
ἴυγῃ5 ἀἸΝΑΥ ἔγοσι ἴΠ6 ΘΌρρΡ ἸΔηΐ ἴῃ βἴθσγῃ 5 ]θηςα. 
ΤΒο βοοοηά , 0» ἢ45 ἴδ ἔογοθ οὗ ἃ πορδίϊνο. 
, 80 85 ποΐ ἴο ογ." ὙὍδὲο οχδοεῖ »πεαρεῆρ οὗ 
ΟἿ μΑ5ΘΔΡῸ ΠΊΔΥ ὃε [818 Ἔχργοβϑεᾶ : Κρίδεί ποὲ 
ΟἿ γεν, δὼ 9,77 μπίο δὲ Ζογά ον Οοά, 49 ε. 

9. δω»ημεὶ ἐοοξ α “μελίην ἰα»ὸ, 49..1 ϑᾶτηιο] 5 
ῬΥΘΡΑγδΙΟα ῸΓΣ ᾿ἰΠἰΟΓΟΘΘΒΟΣΥ ΡΓΑΥΘΓ, Υἱ2Ζ. ἴΠ6 
οἴἴδσιην σΡ δὴ δἱοηίπρ βϑογίῆςοθ, ἰ5 πιοϑί 5ὶδ- 
ηἰδοδηΐξ (ςοπηρᾶγε 1νυΚ. 1. 9, Ιο)ὴ. ὍΘ ἴσστη 
ἤδγα 5664 ἴοσ ἃ ἰαηριὸ ἀοθβ ποῖ ὁσοὺγ ἴῃ {86 
Ῥεηϊδίους ; ἱπάδοά ἰξ 15 ΟἹἱγ ουπὰ δοβίά 68 
{15 ῥίδοε ἴῃ 15]. ἰΙχν. 2ς. Βυΐῖ ἴῃ οβογίηρ 
οὗ 5. ἃ ἰαπιῦ, 15 ἀῦονε βενεη ἀδγβ οἱά, 15 
1 δοοογάδηςο ψν Ὦ 1, ον, χχὶὶ, 27. 

οἵὔεγεά 1 ὯΓ ἃ δωεγπὶ οὔεγίπρ «υδοδη͵ 49’ ε. 
Το Κογὶ ΞΌΡΡ] 65 2] εἰ ήδα Σ: 86 ἈΝ 
δὰ 53οἴδε ΧΧ.-, νι οἢ ρεῖβ τὰ οἵ 6 γγδτη- 
τ δῖ! 08] ἀπο ἴῃ ἴδε Οεέλό, [μὲ ὀμγπὲ 
οἵεγίπ 15. ἴετλ!η]πθ, ἀπά φυδοίε 18 τπηδϑου ϊηθ. 
86 Κορὶ 18 τίρῃϊ, φυδοΐσ ἄστοοὸθ ΜῈ ἐξ ΟΓ 

ῥέ»", νἱΖ. τὴ Ἰχιεῖν: δηά [6 ῥαβϑᾶρθ δου ὃ 
Τεηάετοά “οβοστοὰ ἐξ ψ80]09 88 ἃ υσηῖΐ 
οὔἴοτίηκ," ἄς. Εοσ ἴῃ6 ἴανν οὗ Ὀυγηΐ οὔογ- 
ἴηρβ δὲὲ 1 εν, ἱ, 190-13. ὙΠΟ ϑερῖ, δὰ ἃ 
ἀἀἰβεγεπξ τεδάϊηρ, ΜΙ οἢ 566 Πὶ8 430 ἴο δὲ 
ξΟ]]οννεά ΒΥ [οβερῆυ8. ΤΉ ΕΥ ἰγδηβίδίς “ Ης 
οἴἴἶΕεγοα ἴ ἴὸσ ἃ ξύγαι οδεγίηρ ἴο ἴδο 1 ογά 
ὙΠ} 41} [Π6 Ρδορϊὶο." 

αηδ δαριμεὶ ογίοά, 9... Αςοογάϊηρ ἴο {πα 

Ι. ΒΑΜΌΒΕΙ, ΥἹΙ. 

ἄγεν πεᾶγ ἴο δαί(ἰς δρδίπϑε [βγδεῖ : 
δυὰς τπς ΓῸκΡ τυπάετγεά νυτἢ ἃ ργεαῖ 

'τυηάσδγ οἡ τῆδῖ ἀΔΥ ὑροη τε Ρἢ]]15- 
εἴπ 68. ἀπά ἀϊδβοοπιβίεά τἢεπὶ ; 4η4 {Πα Ὺ 
ὑγεγα 8πγϊτεη Ὀεΐογα ἰϑγδεὶ. 

11 Απά πε πιεη οὗ ἴβγδεὶ νγεηΐ 
ουῖ οἵ ΜίΖρεϊι, ἀπά ρυγβυεά τῆς Ρἢϊ- 
᾿ἰβείμ 68, δηὰ 8πιοῖς ἴδηι, ὑπ1}} ἐδ 
εαπιθ ἀπάεγ Βειῃ-ολγ. 

12 ΤΏ θη ϑδπλεὶ τοοΐς ἃ βίοης, Δηά 
8εἴ 2} δείνγεεη ΜΙΖρεὴ πὰ ὅῆθη, ἀπά "ΤῈ 
ςΔ]]ςἀ τἢς ἤδηὶς οὗ ἴὲ  ΕΡΘη-6Ζεγ, 88 γ.-- οί ἀεί. 

ῬΘΟΡΪοἷ5 γτεφυσϑῖ ἰῇ νεῦβα 8, Οὐ μπΐο δὲ Σογά 
οἷν Οοά γῶν ̓ Θ. Το ἔο] ον ὴρ νογάβ πᾶ ἐοὲ 
1ογά δεαγά ῥίγει, ἂἀο ποῖ, 48 ἴῃ Επρ 5 σοδάεσ 
ταὶ βυβρεςῖ, ςοπίδλίη ἴἢ6 ΕἰγτποϊορΥ οἵ τδ6 
ὨΔΙΘ 88 ΠπΊι6], δη, ἱπάθεά, ἀτὸ δά ν ἰγδῃ5"» 
Ἰαῖοά, [ἴ ββουϊὰ 6 “διὰ 189 Ιοτὰ 85- 
βχοτοὰ δὲἷπι,") ΒΟ ὈοΙἢ Ὀτίηρβ οὐ ἴῃ6 
τεΐδγεηςε οὗ 5. χοῖχ. 6 ἴο 1815 ὑθῦβα πιοσο ἀ15- 
ἘὈΠΟΙΥ, δηὰ 450 θηδῦ]68 ι.8 ἴο ὑπάογϑίδηά ἴμαῖ 
[ἴῃς σαθαυεῦ ννἃ8 Ποῖ 5 ΠΊΡΙΥ ἴῃ 6 σγδητηρ [6 
Δϑκοά-ἴῸΣ ἀο] νογάποθ, Ὀυϊ ἴπ6 στοαὶ ἰμυπάοτ, 
ὙΠ ἢ ννᾶβ “ἴΠ6 νοῖσο οἵ ἴπε 1, ογά," ἴΠ6 582 π|6 
νοὶοο ἢ τ Βῖο τῃο 1,οτὰ σησευεγεά Μοβεβ, 
(ἔχοά. χίχ, 19), ἴο γν δὶς δ ̓ υβίοῃ 15 4150 τηδάθ 
ἰη 8. χοῖχ, 6, 8. ((οπίραγα 8. χυῇὶ. 13; 
1οἈ. χὶΐ, 28, 29.) 

10. “454 α: ϑανπημοῖ͵ 9.1 ΤὨΪ5 νϑῦϑθο 6χ- 
ΟἾΔ 5 τρογα ἰῃ ἀοίδι! [86 Ὀτεῖ ϑἰδίοιηθης ἴῃ 
[δ Ῥγθοθάϊηρ νογβο, ἀπ ϑἤοννβ ον δῃὰ ἤθη 
ἴε δῆϑννεσ νγϑ8 ρίνθη. ΕῸΣ ἴῃς ἱτηπιοάϊαδϊςε 
ΔΏΘΥΟΙ ἴο ὈΥΔΥΟΙ ΟΟΙΏΡΑΓΕ 84]. ἰχν. 24. [ἴ 
15. βίησυίαν ταὶ [ἢ 5 νϑῦβϑο ἰῃ ϑδίδῃ βῃουϊά 
ἱπητηθδίε Υ ργεσεάθ παῖ ἴῃ νμϊςἢ ἴμ6 υἢ- 
508] ννοσγὰ ἴοσ ἃ ἰαγιό 15 ἔουηὰ (ϑ8εε ἄθονα, 
γΟΓ56 9, ποῖο). 

ἀμεονηβίεά, (61 86ε6ὲ ΤΙυάρ. ἱν. 1ς, ποῖς; 
Δηά 1 84π|. ΧΙΥ. 20. 

11. “κά δὲ »ιοη οΥΓἹ Σεγαεῖ, 9.1 ὙΠΟΥ 
ἀουδίε85 ἱπιοσργεῖθα {86 τυ ηάοσ 88 ἴΠ6 δη- 
Β,ΨΟΥ ἴο 584 π|}6}᾽5 Ῥγδύοσ, δηά ἜἽποουγᾶροὰ ὃτ 
1815 δϑϑυγαηςος οὗὐ Οοὐ᾽β δἰά, ννεπί ουὖἱὮ δον 
δφαϊηϑί [6 ΡΒ} 5}!η65, δηά δηάίηρ ἴΠοπὶ ἴῃ 8 
Ῥαηὶς ἔτοπὶ ἴπε 54π|6 [δ υηάετ, δἴδοκοά {Ποπὶ, 
δηά ρΡευΐ ἴπεπὶ ἴο Πικ ἢ, ἀπά δον ἢυτηθοῖβ ἰῃ 
186 Ρυγϑιῖ. 

Βείρδ-«αγἢ ὙΠ[ὶ5 ῥἷδοα 156 πουθογο οἶβα 
τηεητοποά, [{ δοεπ5 ἴο δᾶνο βίοοά οἡ ἃ ἢ}]]} 
ονοσβδηρίηρ ἴῃε τοδά ἔγοπι ἴῃς Ρἢ]Ἰ δῖα ἴογ- 
ΤΊ ΟΣΥ ἴο ΜΊΖρεΝ, δῃὰ οἷοϑα ἴο Εθθηθζοσ (866 
δῦογνς ἰν. 1, ποῖο). 

10. Τῤεη ϑαριμεί ἑοοξ ἃ “ἰοπε, Φ"«.7ὺ 866 νἱ. 
14, Ὠοῖδ. 

ὀείαυεεη Μίπρεδ απ 8δεη. Βοῖβ ὨδΠη68 
δανα ἴδε διίςϊα ἰῃ τὰ: Ηδῦγονν, ἱπάϊοδοπε 
(Παὲ {ΠΕΥ̓ 511}} σεϊδίηθα τῆοὶν βἰηϊῆοαπος 845 
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ἱῃρ, ΗΠ ογῖο ἤδῖμ τῆς ΓῸΚΡ Βεϊρεά 
15. 

12 ἴ δο τΠε ΡὨΠΙ ΒΕ π68 σγεγα 808-- 
ἀυεά, δηά ΓΠΕΥ ςᾶπι6 ΠῸ ποῖα ἰηΐο 
τῆς ςοαϑβῖ οὗ [βγδεὶ : δπά τῆς παηά οὗ 
τὴς ΙΟΚῸ νγᾶ8 δρδίηβι ἴῃς Ρἢ 5.168 
4}1 τῆς ἀδγϑβ οὗ δπιμεὶ. 

14 Απά τῆς οἰεβ ψῆϊς ἢ τῆς Ρἢϊ- 
᾿Ιδε5 δά ταίκθη ἔτοπι ἰβϑγδεὶ ᾿ψεγε 
τοβίογοά ἴο [β8γδαὶ, ἔτοπι Εἰ κγοη ὄνεῃ 
ππῖο Οδίὰ; δηά τῆς οοδϑῖβ τπεγοοῦ 
ἀϊά [βγδϑὶ ἀδ να οιἋκ οὗ τῆς δδηάϑβ οὗ 

ι., ΒΑΜΌΒΙ, ΓΥἹΙΙ]Ι. ἶν. 13--ἰ7. 

τε ΡΒ] ϑεηε8. Απά τῆογε ννγᾶβ ρεᾶςς 
Ὀεΐννεεη βγεῖ δηά {πε Απηογίϊεβ. 

Ις Απά ὅδηιιεὶ ᾿υάρεά [5γδε] 8]] 
ἴδε ἀλγ8 οὗ ἢΪ5 [Πξ6. 

16 Απά ἢδ ννεπῖ ἔγοπι γεᾶγ ἴο ἰξη 
Τη οἴγουϊξ ἴο Βεῖἢ-οἰ, δπά ὉΟιΐραὶ, ᾿ 

τῆοβε ρῥΙδςαβ. 
17 Απά ἢϊβ γεΐυγη τας ἴο Βαπιδῇ ; 

ἔογ τῆογο τας 5 ἤοιι86; δπὰ τδογο 6 
Ἰυάρεά βγεῖ ; δηά ἴπεγα ἢς δι} Δῃ 
Δἰῖαγ υπίο ἴμε ΓΙ ΟΚὉ. 

γοοξ 
, 8ἃ 

ΔΡΡεϊἸδῖῖνεβ : Ηα-όδεν, ἴῃς 2οοίῥ, ΟΥ̓ “δα 
(1 84π). χὶν. 4), πούνῇεγε οἶϑε πηθης 
ποῖ ἰἀοηθβεοά, 

18. δ8ο ἐδε Ῥῥιἑέειπες Ἄὐεγο σωδάμεά, Φ9᾽.} 
566 [ἢ ΥΟΣΥ͂ 5ἰ παν δοςουπί οὗ {πε δυδ] ξαϊίοη 
οὗ ἴῃ (δηδδηϊῖοβ, [υἀρ. ἱν. 23, 24, “80 Οοά 
βυδάυοα οἡ δαὶ ἀδγ [δοίη Κίηρν οὗἨ (δπῃδδη," 
ἄζο,, δηὰ οὗ Μοδδ, ἰυάς. 1ἰὶ, 30. 

απά {δεν εαριὸ μῸ γιογε ἱπίο ἐδε εοαπὲ οὗ 
1εγαεί, 49 ε.1 1 ἀοδ5 ποῖ ἄρρεᾶσ μονν ἰοηρ 1815 
ἱπΔὉΠΠΥ ἰδϑϊοά, 

αἱ! εδε ἀαγ: Ὁ ϑανπμε. Νοῖ, 85 ἴῃ σΈγβ6 18, 
41} [86 ἀαγβ οὗ [15 72, θυΐ 41} [ες ἀδγ58 οὗ μἰ5 
ξουεγπηιοπί, ΜΉΘ ἃ58 Ἰυάρε δα τυϊορὰ ονεγ. 
ἰϑγδοὶ, Ὀείοσε ἔθου δϑκοὰ ἴοσ ἃ κίηρ. 

14. “Μπά δὲ εἰδίεε «υδίορ ἐδὲ Ῥρῥιξι ποι, 
ὦ. ΤῊ 5δοννβ ἴδε νἱροὺγ δηά ϑ5ιςοβ85 οὗ 
ϑ4Π|}}6} 5 βρονοσῃηπιοπῖ. ἢ 966 Π15 ποῖ ΟΠΪΥ͂ ἴο 
δᾶνο Ὄχροὶ θὰ τμ6 ΡΠ δι η65 ἔσοπι ἴδ 6 ἸΓΟΓΙΟΥ 
οὗ [Π [5γδο 5} σουπίγγ, θυ ἴο δᾶνο διἰδοκοά 
1Π6 πὶ ἰπ τοὶ οὐνῃ ἰδηά, δηὰ δίκη ἔτοπι ἴΠ θη} 
ἴδε οἰτίο5, νὰ [86 δάϊδοθηξ ἰογγ ΟΥΥ, νυν πὶ ἢ 
ΤΟΡΟΥΥ Ὀεϊοηρεα ἴο ἰ5γδεὶ, θυΐϊ νυῆϊοι ἴδ 

βαβεαδος δὰ [Δ Κκοθη ροβϑοϑϑείοῃ οὗ Ἐγνθη 
ἙΚτοὴ δηὰ Οδΐὰ ἔθ! ἰηῖο ϑδπιιοὶ 5 ἢ δηάς.’ 
ΤΟ ἰο]ϊονίης ψογάβ, απμά ἐῥέγε «υα! ῥεαξε 
ὀείαυεεη Πιγαεὶ απά ἐδὲ «νιον ει, ϑυρρεοβῖ,. 
ννδαῖς ἰ5 ἴῃ 561 ὙΘΓῪ ρῥγοῦδῦϊθ, τηδὲ ἰῃ 
115 ψὰγ ἴ6 Απιογιῖοβ, ππαΐϊηρ ἴπ6 ΡΉ]]}- 
Θ[Ϊπ65 Ῥνοῦβα τηδϑοῖοβ ἴπλὴ ἴμθ [5 γδε 65, 
ταδάθ σοιηηοη οᾶυ86 ΜΙ δαμηλιοὶ, δηά 849- 

δἰΞιεά (Π6 [5γδϑ 165 ἴῃ ΤΠΟΙΣ νὰγ5 ἀραϊποὶ ἴδ 6 
ῬΒ1β( 165. 

16. δϑα»ιμεὶ ἡμάσεά εγαεῖ, (9. ΟὈνΙΟυ5]Υ 
85 οἷν} Ἰυάξε ΟὨΪγ. ΤὨΘ τα ΠΥ Ιοδογϑὶρ οὗ 
σουσϑο δοϊοηροα ἴο 8411, ἤθη πὸ ὈοολπιΘ 
κίηχ. Τα γεροϊίοη οὔ πε ρῆγαϑο ἰῃ υθσϑαϑ τό, 
17, ἰῇ σοηποχίοη ΜΠ 88π|}.6}5 οἰγου, ἰ5 ἃ 
ἔυγίΠοῦ ὑγοοῦ παῖ ἰξ ἰ5 ᾿ἷ5 οἷν] ᾿υάροϑμρ 
νος 15 τιθδηῖ. 

16. Οἰζφα!  1ἰ 15 υποεγίδίη τ βεῖπεγ ΟἹ αὶ 
ἴῃ 186 ναῖον οὗ [Ὡς [ογάδη, ογ ἴπ6 πιοάδσγῃ 
1}π|ά, τὲ ΟἸραὶ οὗ 2 Κ. ἰἱ. σ᾿, ἵν. 238, δ6 
τλοδηῖ; δυΐῖ [δγ πιοσῖ ῬγΟΌΔΟΙΥ ἴῃ6 ἔΌΓΠΙΕΣ 
(866 χί, 14) 8ηἀ ποῖθ). 

17. Α4πώῶ ἐδέγο δὲ δωΐέ απ αἰδαν, Φ"..} 
ὙΝΠοῖδοΣ [15 ΔΙΔΓ ννγᾶ8 ἱπ σοηποχίοη υἱτἢ 
(86 Ταδογηδοῖο οὐ ποῖ νγὸ ἴᾶνα ἢ0 πηθᾶπϑ οὗ 
ἀοοϊάϊηρ, βῖποθ ψγὲ ἅγὸ ἰῇ ἼΤοχηρίεῖο ἱςποσγάποο 
ἃ5 ἴο ΨΏοτε ἴπΠ6 ὙΤΆθεγΠδοὶῈ νγὰβ δὲ {ἢ |5᾽ 
πιο, οΟΥὁἮ ΝΟ ννὰ5 Πὶρῇ ῥγθϑῖ, οὐ Βογο ἢ6 
τοϑιθά, [ἰ ἰ5 φυϊῖο ροϑϑο [Πδὶ 58 πηι16] ΤΑΥ͂ 
δυὸ τοπιουθὰ ἴῃς ΤΑθογΏδΟΪΟ ἵἕγοπι ΒΟ ἢ ἴο 
ΒΟΠΊΘ ΡΪᾶς6 Ὡθᾶγ ἴο Ἀδπιδὴ : δηὰ ἰηάθοά ἰἴ ἰ5 ἴῃ 
1156} ργοῦδθϊο {πμαΐ, Ὀγουρῃξ υρ 85 6 νγὰϑ5 
ἔγοτῃ ἹΠΏΠΟΥ ἴῃ ἴῃς βεσνίςθ οἱ [8ς Ἐπρεϊπαείε, 
6 ββουϊὰ πᾶνε ἰεᾶ . Αἱ ἴ)8 θερίπηΐηρ οὗ 
ϑοϊογηοπ β σχοίη ννὰ πον 11 νγὰ5 αἱ Οἰδθοη. 
αἷοβο ἴο Ἀδπηδὴ (1 Κ. 111. 4, 2 (ἢν. ἰ. 3-6). 1 
186 Τάδογηδοῖο δά Ὀθοη δῖ ΘΒ Π10}} αἱ [5 {ἰπΊο, 
ἰϊ 15 1ἰκοὶγ (Πδὲ δ8 1]. 9} πννουϊά πᾶνε Ὀδθη οπο 
οἵ ἴδε ρίδοεβ δ ψνῃῖς ἢ ϑαπιυεὶ Ἰυάρεά 5γδεῖ.. 
Βυΐῖ 5810} νγὰβ5 Ργοῦ Δ ὈΪΥ νναϑίε, δηὰ ρεγιδρδ 
υὑἰηϑδᾶΐθ οἡ δοσουηῖ οὗ (λα ΡΗ]ἰσ[ἰπο65. 

ΑὈΌΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤῈΘ οἡ ψοῖθος ἵ δηά 2. 

ΝΟΤΕ Α, οὔ γϑῦϑα Σσ, 

Ἡα-Οἰδεαρ ταθᾶπ8 ἐῤε δὶ] (οΥ διχῇ ρἷδοθ) 
9 Κιγαἰδεεαγίνι, ἃ πᾶτὰς ΨΓΔΙΓ ἢ βεεπὶβ ἴο δὲ 
ΛΩΝ 
Ὧϑ Οἰδεαῦ 97 Κιγγ αἱ ῤ-αγί»ι, 1.6. δε δὲ] 9 Κὶγ- 
Ταἐῤ-αγί»ι, ἃ ἔοττῃ οὗ ἴπ6 παῖπὸ ἔουηὰ ἴῃ Ε.Ζτ. 
ἰϊ. 25. “ “γὲρε" (ΑΟΥ. οἰ64), 5 ῬΓΟΔΌΙΥ ΓΔ] ]Θη 

ἴο ἰξ ἴῃ ]οβἢ. χυἹ!. 28, ψογε ἴἢ6 Ηεῦγ. 

ουΐ οὗ ἴδε τοχί οὗ [ο3ἢ. οὐίηρ ἴο ἴῃ6 ὕγὸ- 
. Πράϊηρ Κι ται -Ατῖπι. Οὐδεα ι5 ἴμε τεζυίϊαγ 
ψοσγά ἴον βδυςἢ δἰξὰ Ρίδοοϑ (566 ε.Κ. 1 Κ. χιν. 
23, 2 Κ. χνυὶὶ. το, ὅἅζο.), δηάὰ ἤθη ΔΩΥ͂ ρᾶΓ- 
ἔσυ!αγ ἰρὰ ρίδοα οὐ ΠῚ ἰβ πηθδηῖ 1ξ ἰ8 
ο!]οννοὰ ὈγΥ 5 πᾶῖθ, δέ 9 “«Ἄ»ινριαὁ (2 
84πὶ. ἰϊ. 24), δὶ] 9 Οαγεὸ (Ἶ]εγ. χχχί. 10), 
δὲ! 9, Οοά (1 ϑΆ. χ. 5), ἄς. Ηεγε, Κὶγ- 

Ἡεῦ. 
πα ἀφ 

πὰ Μίζρεϊ, δπά ᾿υάρεά [βγδοὶ ἴῃ 81] εἰ γειξίφαϊ, 



Υν. 1---4.} ᾿ 

}418-Ἰρατῖπι θοΐηρ αἰγεδαν πατηθά, ἰξ 15 5: ΠΊΡΙΥ 
ἐδε ὀῥμ οὐ δια ρίας. ΨΝἈθὴ Ηα-Οίδεαρ 
18 ἃ ὈΙΌΡΕΙΓ πδὴθ ἰξ ἀδποῖεβ Οἰδοαῃ οὗ 
84}1, ἃ5 [υάρ. χΙΧ, 132, 14, ἄς, Ὀυϊ [ἴ 15 
ἱγαροβϑϑῦϊα 80 ἴο υηάδογοίδηά ἰξ ἤογο, βδίῃσα 
Ἡδ-Οἰδεαῦ νν5 ἴῃ Κι]. ἢ )οασίτα (Υ1]. 2). [ἢ 
2 ϑ88π|. Υἱ. 3, 4, [86 Α. '΄. τηοϑὲ ἱποοηϑιϑί ΕἸ Υ 
8.45 Οἰδεαῤ ἰῃϑιοδα οἵδε δὶ, Ῥτοπὶ ἴδ6 58[Γ655 
Ἰλϊὰ ὈοϊΒ Βοεγο δηά 2 84πι. Υἱ. ὕροὴ ἴδ ἴϑεϊ 
(οἴβογννῖϑα Ἰηϑσηβοδηῖ) οὗ Αδἱηδάδθ᾽ 5 ἢοιιβε 
Ὀεΐπν “οὐ ἴδε Ἀ1}}," οουρεὰ νὰ [86 εἰγα 
εὐμηβίδησε τΠδῖ ἰη δοϊοσιοη 5 {{π|6Ὲ Ὀεΐοσο 186 
ἴα ρ]Ὲ ννὰ8 Ὁ], [δ 6 τΔΌογηδο]θ τνὰ8 οὐ ἴδε 
δτοδῖ δίῃ ρἷδεθ δἱ Οίρεοη (ι Κ. 1]. α; 2 
ΟἾγ. ἱ. 3), Ὁ πᾶν δὲ σοῃδίἀογοά ςογίδίη τδδὶ 
δὲ ῥὶ!! τὰ58 α δ ρίαοε, διὰ 188 βυρρὶεά 
5δ ἰ5(Δ [ΟΥ̓ Τεδϑοῦ ἔοσ ἴδε Ἄσδβοῖος οἵ Καὶ τ]δῖΒ- 
)δδγίῃι. 

ΝΟΤΕ Β, οἢ τεῖβα 2. 

ΤῊ ἐχργεβϑίοη ἰαριεμε αὔον δὲ Ζιογά, 
6 8 ὑπιι51:41] οὔθ. ΟὐἽϑεηΐ8 ρίνεβ ἴο {86 

ΓΟΗΑΡΤῈΚ ΥΠ]|. 
Σ 38» οεεαείο» οΥ ἐξ ἐϊϊ ρουεγηρεν 97 δανεε: 

σον, ἰ1εὲ Πγαείες στ α ξίπρ. 6. «δανιεῖ 
2γαγίῃρ ἐπ ργέζί, ἐς εογεγογέεα ὃν Οοά : τὸ 72 
ζοδέρίᾷ ἐλξ νπαρρεον οὐ α ἐέμσ. ἷῖο Οοά τοΐδίοίά 
δανεμεὶ ἐρ γί τρηΐο 1λε ἐρερογέμμεν 977 146 
2 εοῤίε. 

ΝῺ [ξ σᾶπιε ἴο ρ858, γῆδξη ϑαπιιαὶ 
ννγ8 οἷά, τἢδ ἢς τηδάς ἢ]8 8508 

Ἰυάρεβ ονεῖῦ [βγδεὶ. 
2 Νον ἴπο πδηο οὗ ἢϊ15. βυβίθοση 

ΓΗΑΡ. ΥἼΠΙ. 1. δεη ϑαριωεὶ «υαΓς οἱά, 
ὦ. ὙΠῖ5 ἱπιρ 1658 ἃ ἰοηρς ρεσοά, ργοῦδοὶγ 
ποῖ 1655 [ΒΔ ἔνυνε ΠΥ γοᾶγϑ, οὗ νος ἢ 6 ἤν 
ΠΟ δοζοιηΐ Ἵχοορί ννῆδὶ 5 σοηϊδιηθα 'ἰπ [86 
Ὀγιοῦ ποῖος ἰη οἷ. Υἱῖ. 123-17. ὙΠῸ ρβοηογδὶ 
164 οοηνοεγοα 15 οὗ ἃ {ἴπι6ὸ οὗ ρϑᾶςθ δηὰ ρῥγοϑ- 
ῬΕΠΥ, δηδίοροιβ ἴο ἴδαῖ ὑπάεγ ἴδε οἴμεγ 
γυάξοϑ. 

Ὡ. Τρε παπὲ ΟΥ᾽ δὲ: δεείδογη, (Ὁ Τὶ 
Ῥαβϑᾶρο ΘΔ Ὁ]65 0.5 ἴο σοττοςῖ ἱτ ΠΟΥΔΙ ΠΥ 
ἴ8ς οοττυρί ἴοχὶ οὗ 1: (Ἶγ. νἱ. 28, νῇοσγο [Π6 
Ἐφ 5} νουβίοη 85 “ ἼΤῊ6 βοῦβ οὗ ϑαπιυοὶ; 
[6 ἢγϑίδοσγῃ Νϑῃηὶ, ηὰ ΑΔ." ὙΠ πᾶπὶὸ 
οἵ [οεἱ, ἴῃς οἰάοϑῖ, [25 δοοι θῖν 8]]6π οὐ 
οὔ [86 ἴοχὶ (μοι ρὴ ἰΐ ἰ5 ἔουπα ἴῃ γὑϑγβα 31 οὗ 
τῆς 5απιὸ σμδρίογ). Καεῤηὶ 15 ἣο πάτο, θυ [Π6 
Ἡδοῦγον ἴοσ σπά ἐδ “εεοπά, ΜΨὨΪΟΒ 15 υϑοὰ 
1 ΟἿγ. 11}. 1, ΘΧΔΟΙΥ 45 ἤθσθο. ὙΠ6 ννογὰ ΠοΓΘ 
υϑεα (νην δ πεδω δὲς “εεονά, 15 ἃ 5115 ὉΠ ἀν 
ἔεγοηϊ ἔοστῃ οὗ ἴῃς 5Ξδπὴ6 σοοί. 

Ἰωμάρε. ἐπ Βερογ-ῤῥοδα ἢ ΤῊ τηθητίοη οὗ 
Βεουϑῃοῦδ 85 [86 ρἷδοθ Πογο ϑδηλ} 6} 5 805 
Ἰυάφεά [5.46] 16 του καθ ]6. ΒΘΟΓ- 5 πο ῦᾶ ννᾶ8 

Ι. ΒΑΜΌΕΙ,. ΝΠ]. ΝΠἼΠΙ. 

ποσὰ ἔοσ ωρ»ιεμίεάί ἴῃς τηρδηΐϊηρ ἴἃ δλ5 ἴῃ 
ΟΒδίάδο, νἱΖ. χυριδίεά, Ὀυϊ ἴῃ ἃ ἤρυγαῖϊνα 
Βεῆ56, ,Μοἠοαυεά ἐδε Ζογά «υἱὴδ ὁπό ἀεεογα. 
Βυΐ ἴἴ εἶνεβ ΥὙΘΥΥ͂ βοοά β8εῆϑθ6 ἴο Ῥγέβοιῖγα 
115 οοπηπιοη Ηρῦγενν πιοδηίΐηρς οὗἁ ῥωριενεης, 
δηά ἴο υπάογοϊδηά, νὴ ΚΙπιοδ,, Ὁγ τὴ6 
Ῥῆγαβϑο, ποῖ [παῖ 411] ἴβϑγδὸὶ σγίσυεά ΚὉ0Υ ἐδὲ 
αδιεπος 97 ἐδὲ αγξ, Ὀαῖ, ἴμαΐ 4}} [5γδοὶ δωγπεά 
ο δὲ Ζογά «υἱδ «υεερὶπρ σπά ἰανιεπέαεοι 
(οοπηρᾶγε [υἀξ. 1]. 18), ἔγοπι ἴδε Ἰἀο] ΑΙ ΤΥ ἀπά 
ΔΡΟΒΙΔΕΥ τηοητοησδαὰ ἴῃ ἴΠ6 ποχί γεγϑα (ςοπη- 

ε [μἀτὰ. ἰ. 22). ὙΠ ΟὈΒΟΌΓΙΥ γίβοϑ 
τὰ ἴδε αὐγἀροὰ ἔοστῃ ΟΥ̓ ἴΠ6 πδιγδῖνο, 

ἴῃ ψΒῖοἢ {ΠΕΡ γοροπίδηος ἰ5 τηοητοηρά 
Ὀεΐοτο 18εῖγ δίῃ δὰ θεοὶ ἀεϑογί θὰ, νετῪ 
ΒΙ ΠΑΡ ἰο (Πδὶ ἴῃ νἱ. ς, βεγα {δὲ σοίάες 
γηΐοε 16 τοαρηοηραὰ Ὀεΐοσγε ἴδ6 ρίαριιε οὗ 

της δά Ὀδεὴ βροκθῃὴ οὗ. ὉὍδἊὸ ὅι]} 
ἘΡΠΆΠΤΕ ἐμ ας Βᾶγθ βάρ πολως βγεῖ [πὸ 
ἸαΟΙΔΙΊΤΥ δπὰ δροϑβίδϑυ, ἴθ ἴπε Ρυηϊβηπηθηῖ 
ὉΥ ἴδε ῬΜΙοίκος δοινιτυάς, δηὰ ἴδε {δ6 
Τερεοΐδηςεα, 

νγΆ8 Ϊοεὶϊ ; δηά {πε πδπὲ οὗ 8 βεοοηά, 
ΑΒίδῃ: ἐδεγ τύέγέ Ἰυάρεβ ἰῃ Βεοῖ- 
βῃ6Ὀδ. 

2 Απά 5 80η8 νναὶ Καὰ ποῖ ἴῃ ἢ 18 
ὙγΑγ8.) δυῖ τυγηοά 5146 δίζεγ Ἰυςγε, 
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ΣΝ 

Δηἃ 4τοοῖκ Ὀγῖθε8, ἀπά ρεγνεγίεά 1υἀρ- τέ τρὰν τό. 
ταεηῖ. 

4 Ὑπεη 411} τῆς εἰάθτβ οὐ ἴϑγας. 
ραιπεγεά {πειβεϊνεβ τοροῖῃεῦ, δηά 
ολπις ἴο ϑδῃιεὶ ππῖο, βδιηδῇ, 

οὐ ἴδε Ἔχίσεσηθ βου ΘΓ ἔγοητεν οὗἁὨ Δ}, 48 
Β66ῇ ἴῃ ἴῃ6 ῥγονεγΌίδὶ “ βσοῦὶ λδη ἴο Βεεσ- 
βῆσῦα." [5 οἷοβα σοπηθχίοη ψν  ἴμε ἰδηά οὗ 
(Π6 Ῥἢ]ΠΙ5Επὸ5 ἀρροᾶγβ ἔγοπη ΑὈγαμδιη 5 δηὰ 
Ιςδδοβ ἀθαδ]ηρβ νὴ ἴμ6 ΡΒ] 5. 1η65 δ Βθοσ- 
ϑἤθθα, 8ἃ5 σοϊδίοἁ Οϑηῃ. χχὶ., χχυὶ. [ἴ 15 ὑστο- 
ὈδΌ]6, τῃογοίοτγο, (μδῖ [6 56. {ΠῚὴρ οὗἨ ϑαγυιο 8 
ΒΟΠ5 45 Ἰιιάροϑβ 'ῃ Βθογ ϑμ θα νγᾶϑ [86 σοηϑθ- 
΄υεηςς οὗ 1Πδῖ ΤΕΟΟΥΘΓῪ οὗὨ τοΥτ ΟΓΥ ἔγοσα 
ἴδε υδυγραϊΐοη οὗ ἴῃς ῬΒΠ5:1η65 νυ ἢ ἰ5 
ΤΑοηπΠοηθα τ 884ΠπΠι, ΥἹἱἹ. 14. ΕῸΣ Δἃποῖποι 6Χ- 
ΔΙΏΡΪ6 οὗ ἴπ6 σοπποχίοη οὔίβο βου οὗ [υὐ δῇ 
ν ἢ της ΡΒ] ΞΈη65 566 [υἀζ. 11..31, δηά ποῖδ. 
]οϑορῆυ5, οἡ νγϑαῖ δυϊβουγ ἀοο5 ἢοΐ ἌΡΡΘΑΓ, 
ΘΔΥγ5 [μα΄ ϑδπιιιοὶ ρἰδοθὰ ομθ οὗ ἢ 5 90η8 88 
Ἰυάρε αἱ Βεῖβεὶ, δηά (πὸ οἵδεγ δὲ Βϑογσβθῦα, 
αν ἀϊηρ ἢ]5 δυϊ που Ὀεοΐννοεη ἴΒ 6 πὶ. 

8. Ηἰ «υαγ5.}ὺ 80 ἴδε Κεγὶ, Ὀαϊ ἴῃς Οεεδὶδ 
8.25 “ΥΑΥ  ἴὴ ἴΠ6 βιῃριυϊαγ, 

ἐοοξ ὀγίδε:, (5.1 Απιδηϊξοσῖ σοίθγοηςο ἴο 
Πευῖ, χυὶ. 10 (ϑοππενγμαῖ οὐβουγεά Υ ἴδ 
Εν 5 ἢ ὙΘΓΒΙΟΠ), ἤογα ἰξ ἰ5 ϑαϊὰ ἴο [ῃ6 
πάρε, “ Τῆου 58μα] ποῖ ἐστὶ Ἰυάκηηοης, 
. .. ἴδου 584] ποῖ ἴδλκο ἃ Ὀσ!θ6.᾽" Υ 
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5 Απὰ εδι:ἀ υπίο δ΄πν, Βεἢο]ά, ἐποι 
τὶ οἷά, δπὰ ΤΥ 805 ννδὶκ ποῖ ἴῃ τὴν 

ἢ Ἧος, 13. γγάγϑβ : πονν ἔτηλκε ἃ Κίπρ' ἴο Ἰυάρε 
Αοια 13. 1.8 {ΠΚ6 41} τλε πδιϊοῃϑβ. 
ΤΉΝ: 6 48Βυῖϊῖ τς τηΐηρ, |᾿αἸΒρ᾽ελοεὰ 82- 
τας οὐ ἐς τη 6]. ἡγῆθη [ΠΟΥ 8414, (ῖνα 8 ἃ Κίη 

ἴο Ἰυάρε υ8.. Απά ϑδηλιεὶ Αἰϑαεν 
υπίο ἴῃς ΓΟΚΡ. 

7 Απά τῆς [ΚΡ 8.4 υπίο δδπιιεὶ. 
Ἠελγκεη υὑπῖο τῆς νοῖςς οὗ τῆς ρεορῖὶς 
ἴῃ 411] τῆας ΠΕῪ 5ᾺΥ υπίο ἴδεε: ἔου 
{πεν πᾶνε ποῖ τοὐεςιοά (Π6ς, θυ ἘΠ εΥ 
ἢανς τε]εοϊεά πιε, τ[μδς 1 δῃου]ὰ ποῖ 
γεῖρῃ ονοῦ ἢ 6Π1. 

Ασςςοχαάϊηρ; ἴο 411 ἢς νγοῦκβ ϑΒῖς ἢ 
{ΠῈῪ πᾶνε ἀοπα βίπος (ἢε ἀδὺ ἴῃδὲ 1 
Ὀτγουρῃς ἐδεπιὶ ἃρ οὐκ οὗ Ἐργρὶ ἐνϑη 
απο τἢ 18 ἀδγ, Ὑνβεγενντἢ ΤΠΕΥ πᾶνα 

ἐἀφ ἐγέ: 9 
«δασιμεί. 

Ι. ΒΑΜΌΕΙ, ΜΠΠ]. [ν. 5--12. 

[ογβάκθηῃ πὶς, δηὰ 8εγνοά οἵδεγ ροάϑ, 
80 ἀο {Π6γ 4]530 υπίο ἴΠ6ε. 

9 Νον τπεγείοστς ᾿μεάγκεη τηῖο  Οε, οδαν. 
{Πεῖὶγ νοῖοε : 'μονθεῖς γεῖ ρτγοζεϑῖ ' Οτν ν. 
ΒΟΪΘΠΊΩΪΥ ὑπο τῆεηι, ἀπά 5ῃενν [Πεπὴ τἰαπάέπρ, 
ῆα πιδῆποῦ οὗ τῆς Κίπρ τῆδὲ 5881} ἔα μα, 
γαίσῃ ονοῦ ἢ 6. γάμον ΕΣ 

Ιο ὅ Απά ϑαπιιεῖ τοϊἁ 411 τῆε “ξαύεο 
ννογάβ8 οἵ τῆς ΓῸΒῸ υπῖο τἢς ρεδορῖίε ίσαω τσ 
τπλῖ δϑκοά οὗ Ὠἰπὶ ἃ Κίηρ. ἘΈΡυ 5: 

11 Απά ἢς 8414, Τἢ15 νν}}} θὲ τῆς 
ἸΠΔΠΠΟΓ οὗἩ τῆς Κίπρ' παῖ 5}2}} γείρῃ 
ΟΥΕΓ γοι : Ηξ ν1}} ταῖζα γοὺυγ 80η8. 
πὰ δρροίῃς ἐδέπι [Ὁ ἢ πη56], ἔοσ ἢ]8 
σμδγοῖβ. δηά ἐο δὲ ἢϊ8 ἢογβεηιεῃ ; δηά 
φογθ 8.41] γι η Ὀεΐογε ἢ]8 σμαγίοῖβ. 

12 Απά ἢς ν}}}] δρροΐπε ἢϊπὶ ςδρ- 
1Αῖη8 ΟΥ̓ΟΥ τηουβαπάβ, ἀπά σαρίδὶῃ8 

δ. Μαῖζε ὁ ἃ Αἰ, σ..7ὺ ΑὨοΙΒΕΣ δ᾽] υ5ἰοη 
ἴο ᾿δουϊογοποιιγ, δρδίη οὐϑουγεά ἰπ ἴἢ6 ΑΟ,. 
ΕΥ̓͂ τεηάεγίην ἴδε βᾶπιεὲ Ἡεῦγενγ ψογὰ ὉΥῪ 
ἀϊδογοηῖ Εν 5} ψοσάβ. ὙΤΏῈ ὉΝΟ Ῥᾶϑβαροβ 
ΔΙῸ: 1 «υὐἱ! “εἴ α Δδἰπρ ουεγ νι, δε αἱ ἐδὲ 
παλίοης «υδέοδ ἄγε γοωπά αδομέ »ιε (Ὠεαῖ. 
ΧΥΪ, 14), δηά, δεὲ α ἀΐπρ 70 τῷ, 1Ἰο ἠμάφε 
μ:, ἐδε αἰ ἐδε παέίομς (1 Ὑἷ1]. 45). 

9 ἡμάφε 5.1 Ἰυάρτπεπε Ὀεΐηρ ἴμε ομίεῖ 
[ιησὕοῃ οὗ ἴδε Κιίηρ. 866 γεῦγϑα 20; 2 858Π|. 
ΧΥ. 2.4: 1Κ. ΐ. ο, 28; 2 Κ. χυ. ς, δηὰ ἴῃ σὲ - 
ἔοετεποθ ἴο ἴδε Κίηράοπι οὗ Οοά, 5βιυςἢ ρᾶ9- 
ΒΆζ65 85 5. ἰχυϊϊἹ. 4, ἰχχὶϊ, 1.4, ΙΧΧΧΙΪ. 1, 8, 
χονΐ. 1ο, 13, ἄζο., πη ξΟΠΟΓΑΙΥ (6 οοΐης!- 
ἄεηςς οὗ ἴδε Κιηράοιμ οὗ Οἰγίϑὶ δηὰ ἴδε ἀδὺ 
οὗ Ἰυάστηεηϊ. 

6. Τδὲ ἐδίπρ αερίεαοὐ αν.) 1.2. Ὦ15 
βοϊηρ5 τεγὰ δυτί αἵ (πε 515 ρυΐ ἀροη Εἰπὶ 
ὉΥ ἴῃς τεαυοσϑῖ ἴοσ ἃ Κίησ. Το Ηεῦτεν ρῆγαϑο, 
1: αὐα: ευἱἱ ἐπ δὲ γε: 977 ϑυςἷ δὴ οὔθ, αἰπιοϑδὶ 
ΔΙΌνΑΥΒ ἱπ1 0165 ἴπδί τῆς [Πἰπρ βροίκη οὗ σδυξεὰ 
ΔηροΙ, ἱπαάϊρηδίίοη, ΟΥἩ Ξ0π16 σεν ϑίοη οὗ ἔθο]- 
ἴῃρ. (δεὲ Οεῆ. χχί. 11, 12:1 88Π|. χχίχ. 7; 
2 88Π). χὶ. 2ς ; |ἰοη. ἵν. :, ἄς.) ΤὍῇῆδ ΔπϑνΟΣ 
οὔ ἴς Τιοτά, Τὸν δαυε ποὶ γεϊεείεά ἐδεε, 
ϑδῆοννδ ἴπδι ϑδπηοὶ 5 ρεσϑοηδὶ ἔδεϊπρα μδὰ 
Ὀοοη δυτί. 

δα»μεὶ ῥγαγεάᾶ, ἐσ ..7 Α Ὀεδυ ] ἐχαιηρὶς 
οὗ ργᾶγεγ ἴο οδίαίῃ με σοπιροβυγε οὗ τυβῆεά 
ἔδοϊηρψβ, ἀπά ἴο δανε ἴπε Ἰμάρτηεηϊ ἀϊγεοιεά 
αὐσῖ ΌὉΥ Οοὐΐβ Ηοὶγ ϑριγίῖ, νῆθη ἴξ 5 ἷἰπ 
ἀληροῦ οἵ δείῃρ ονεγβυναγεὰ ΟΥ̓ Ῥεγβοῃδὶ 
τιοῖν6 8. 

7,8. Ηραγάεη. ... γον δεν δαῦε ποὲ γεξεεϊοά 
ἐῤεε, (9.1 ΤΟ σοπάοδοεπβίοη οὔ [15 ΔΏΒΥΤΟΥ 
ἰ5 ΥΟΥΥῪ του ΚΑ Ϊο. ϑάσαιο} 5 ννουπάσα ἔδεϊ- 
ἰηρ8 ἅτε βοοίμεοά ὈΥ͂ Ὀεὶπρ τεπιπάδὰ οὗἁὨ [86 
ςοπίϊπιυοα ἱηρταῦκιάς οὗ [6 ρεορὶἊ ἴο σοά 
Η πλβοῖ δ, ἀροῦ Βοπι, ἴῃ ἕδοΐ, ἃ στεδῖεν δἰ ίρῃὶ 
Μγ͵Ὰ5 ρυΐ Υ [8 γε τεαυσϑβὶ ἴοσ ἃ κίηρ “ἰκο 

411 [1Π6 παίίοηβ," [πη ὕροῃ ϑαάπιιοὶ. [{ ἰς 
ἱπ ἴδε ϑρίγιϊ οὗ οὖγ 1 μογά᾽ς βαγίηρ ἴο ἴδ6 
Αροβίῖοβ: “Τῃο αἰδβεὶρὶο ἰ5 ποῖ δῦονς ἢ 18 
Ταλϑίοσ, ΠΟΡ ἴῃε ϑεγναπί δῦονε ἢ 5 ἰογάὰ, 
Μαῖϊ. χ. 24 (ςοπηραγε Ϊοῖ. χν. 18, 20). 

9. Νοαυ ἐῤδεγεζογε, 49 ..31 Ὑαλκηρ ὺρ [δ6 
ἔγτοτῃ νοῦϑα 7, σὴ Πδα Ὀδοη ἰηἴοσ- 

τυρίοα Ὀγ {πε ἱπίοσγνεηΐηρ πιδῖϊοσ ἱπ ὙΌΓΒ68 7, 8. 
Τῆς αἀγδ οὗ ἴ[ἢ6 δηβννοσ 15 [ἢ15: “Ὅο ψδδῖ 
ἴδε Ρεορὶε ἃβκ, Ξεῖ ἃ Κίηρ οὐὲσ ἴβεπὶ; ἰεὶ ποῖ 
γουγ οὐνὴ ψουπάρα ἔξδε!ηρ ᾿πίεγίοτε ἴο ὑγθ- 
γεηΐ ὙΌΣ Τοιρὶ γῆς ἢ ναὶ 15 ἴπ 1156} 
ἀεβίγαῦϊα δηά σοοά, Υοῖ, δὲ ἴπὸ ϑαπιθ {ἰπΊο, 
Ροϊηϊ ουῖ ἴο ἴποπὶ [πε ἱποοηνθηΐϊθηςαδβ οὗ [δ 6 
ἰγάοπι νυν ϊς ἢ ΠΟΥ ἀεβίγο." Τῆς ἐδεγεζογε 
οὗ [86 Α. Ν. γτοργεβοηίβ (ἢς Ἡοῦτγον 1, δηὰ 
ταὶ ῖ Ὀς τεπάογοα "80, οὔ "γοῖ," οὐ "“βαυϊ," 
δηα τηυβῖ ποῖ Ὀ6 υηάδογϑίοοά 845 ἱτπιρ γὴν τδδί 
ἴΠ6 ἱηρταῖυάς οὗ τ ρεορὶε νγᾶβ ἴῃς γεχσον 
ἴοσ σοπιρὶ χης νὰ πεῖς τεαυσσῖ. Εογ ἃ 
σοπιπιεηΐ οὐ {δὶς ἰΓαηβδοϊΐοη, δε Ηοϑβ. χὶϊ. 
9“11; Αςβ ΧΙ. 21, 22. ᾿ 

10. 72ε Ρεοῤίε, («1 ἴῃ νεῦϑα 4, νγὲ ᾿δᾶγῃ 
(Πδὶ ᾿ἴ ννὰβ (6 εἰάεσβ ψῆο ᾿ᾶπιθ ἴο ϑ4πΈιοῖ. 
Βιιξ ἴ ἀρρϑᾶγϑθ ἔγοπι σεγβα 7 πδί {ΠΟῪ βροῖκο 
ἴῃ [86 Ὡδηὴθ οὔ ἴπ6 ννῇοϊε ρεορίθ. Ὅῇο δῆϑυνγεσ 
τπετοίοσε ννᾶ8 ξίνθῃη ἴο ἴ86 ρεορὶὲ τπσουρῆ 
ΤΠ εἰγ οἰάογϑ. 

11, Τὸε »ιαππερ ἢ (δεῦρ. »δῥαί, τον. 
ἰσαυ), 566 Ὀείονν, χ. 2ς, δηὰ [ϊ, 13 (οἰ δον»), 
αἰϑο ᾿δαυζ. Χμ! 3. (ἀμ6). 

Η «υἷι ἰαζε γοωγ “οπ:, ὦ".ς.1 866 χίγν. 52. 

αΡῥοὶπὲ ἐδενι, 49.) ἘΛΊΒΟΥ «υἱ “6! ἐδε»π 
,)ῶ2ν δέρεοῦ ανιοης δέ; οραγίοἱ 7 ἀπά δὲ: 
εαυασίνγ, ΟΥ̓, εὐα δὲς εὐαγίοέ απά προρ δίς 
δογι:. ΤὨς Ποῦγον Μ}}}} θθᾶσ οἰ Γ 86 η56. 

“ῥα! για, "..1 866 ἱν. 12, Δηά ποῖδ. 

12, Ομριαίπ: οὐεγ ἐδοιμαπάι, Φ᾽..} 80 



“ἩΗδϑοῦ. 
ιεπνεῖ:. 

ν. 142-22. 

ονοῦ ἤῆἤε8, δηά τυ] :οὐ ἐδεηι ἴο δΑγ 
ἢ]8 στοιυηά, δηὰ ἴο τγεᾶρ [18 Παγναϑῖ, 
ἃηά το πιαΐζε ἢ18 ᾿πϑιγυπηθηΐβ ΟὗὨ ΥΥΆΓ, 
Δηά 1ῃϑιγυμηεηῖβ οὗ ἢ 18 σμδγίοΐβ. 

12 Απά Πα ν"}]} τακε γουγ ἀδιιρῃξοτβ 
ο εξ ςοπίεςτοηΆΓ|685, ἀπά 19 δὲ ςοοΐκ8, 
πὰ 19 δὲ ὈΆΚεΙῖΒβ. 

14 Απά ἢε ν]] ἴὰῖκε γουγ 6145, 
ΔΠ4 γουγ νἱπεγαγάβ, δπηὰ γοιγ οἰἶνε- 
γατάβ, εύεπ ἴῃς δαβῖ ο7 ἐἦτηι, ἀημα ρὶνε 
ἐδέρι ἴο ἢ]8 βεγνδηΐϑ. 

Ις Απά δε ν]}] ταῖζε της τοπτὴ οὗ 
γοιυτγ 8664, Δηά οὗ γουγ νἱπεγαγάβ8, ἀπά 
εἶνε ἴο ἢϊ5 Τοβίςειβ, ἀπά ἴο ἢ18 8εῖ- 
νδηῖϑβ. 

Ι6 Απά’ Πα νν1}} τακα γοῖγ πιεη- 
ϑεγυδηῖβ, δηἀ γὙοὺγΓ ῃλΔ᾽ ἀβεγνδηΐβ, ΔηᾺ 
γοιγ ροοά ςβὲ γοιηρ πΊεη, Δηὰ γουΓ 
3568, πὰ ριι ζδερι ἴο ἢ]8 ἡγοῦ. 

Ι. ΒΑΜΌΕΙ, ΡΠ. 

17 Ηε Μ}]] ταἴκε τῆς ἰδπεῆ οὗ γοιγ 
β8ῆδερ : Δπά γε 8384] Ὀὲ ἢΪ8 βεγνδηῖβ. 

18 Απά γε 5}4]}] οὐὺ οκ ἴῃ τῃδῖ 
ἀδλγ Ῥεςᾶιβε οὗ γοὺγ Κίπρ νης ἢ γε 
86.2}} ἤανε Ἵἤοβεη γοι ; δηὰ ἴῆε [ῸᾺΡ 
Ψ11 ποῖ μεᾶγ γοιι ἰῃ {πὶ ἀδγ. 

19 ἢ Νενεγίῃε εβ8 τς ρεορΐὶε τὲ- 
ἤιϑεα ἴο ΟὔΔΥ ἴπε νοῖςε οὗ ϑαπιιιεὶ ; 
Ἀπὰ ἴπΠῸῪ 5414, Ναγ; δυῖ ψὲ ν}}} 
ἢδνε ἃ Κίηρ, ΟνΕγ ι18 ; 

20 Τἢαῖ ννὲ αἷἰϑο πιᾶὺ δὲ {κε 1] 
τῆς παζίοῃβ; ἂπά τῃδῖ οἷιγ ἰίπρ' ΠΊΑΥ 
πάρε υ8, ἀπά ρῸ οικ Ὀείοτε ι18, ἀπά 
Πρῆς οὐγ δῖε εβ, 

21 Απά δδπιιεὶ πεαγά 1] (πε ννογάϑ 
οὗ τῆς ρεορίε, ἀπά ἢε γεμεαλγβθά τῆ ςπι 
ἴῃ τῆς δᾶγβ οὔ τῆς [ΟΚΡ. 

22 Απά τῆς ΓῸΒΡ 8Αἰὰ ἴο ϑαχημεῖΐ, 
Ἡδελείκεπ ὑπο {Ππεὶγ νοῖςα, δηᾷ πιλίςς 

αν Ὀγουρῆξ ἴο δὶ5 Ὀγοΐδετβ ἃ ὑγεβεηΐ οὗ 
ἴδῃ Τἤεοϑαβ ἔοσ “ἴτῆς οδρίδιη οὗ ποῖ ἴδου- 
8Δη(," χνυ]!. τ8, Δηἀ τᾶβ Πἰπλβοὶ 4 οδρίδίῃ 
οἵ 4 τδοιικαηά, χυῖϊ. 12. Απᾶ ὅ8δ4ι:1} 4515, 
“ὙΨΜ}Πη:ιἜι 16 ϑοὴ οὗ [6556 τῦδκο γοι 411 σαρίδ! 5 
οὗ (Βουκαπάϑ δηὰ ολδρίδίηβ οὗ Ββυπάγεάϑβ δ" χχίῖϊ, 
ἡ. (866 Δ ὅ84π|. ΧυΝ]. τ; 2 Κ. χὶ. 9, το, 1:ξ, 
ὅς.) Ε]ογ οἀρίδϊης οἵ ΠΗ͂ΪΙ65 566  Κ. ἱ. 9-14. 
ΤὨϊ5 ΟΥ̓ΡΔΠΙ ΖΔΙΊΟη νγᾶβ 85 οἷα 48 ἴῃε {{πὶ|6 οὗ 
Ἄάοβεβ (9866 Νυπι, χχχὶ. 14; ᾿ουῖ, ἰ. 15), πὰ 
Ῥτενα]εὰ ἀπιοηρ ἴπ6 ΡΠ 511 Π65 4130 (1 84π|. 
ΧΧΙχ. 2). ὙΠῸ οἷν] ᾿Δηά τα] Π ΔΥῪ ἀν 5:0 η8 
ψ το ̓ θητοδὶ, δηὰ [86 εἶν] οὔ οΓγβ νοσα ἴῃ 6 
582Π|6 ΨὯΟ ψνογὸ ΠΕΣ Ταρίδιη5 οὗ ᾿βουΞκδηά5, 
δυηάγοάπ, ΠΗ 165, δηὰ ἴθῃβ, 1 νγᾶσ. 

ο φαν' ῥὲ: »γοιρά.) 1, 1ΟΓΑΙΥ “1ο ῬΙΟΌΘὮ 
δα Ῥἱουρπίῃρ." 70 ἐὰν 15 Δη οἱά Ἐς} 158 
νογά, πονν οὐϑοϊεῖοθ, ἔοσ ἐο δίομ ὁ. 

18. Οοοἰ:.} 1, 1ςο γα}! γ «ἰασωσδίογογα. [1 ννᾺ8 
ῬΓΟΌΔΟΌΪΝ [ῖἢ6 οςοοϊκ᾿θ οδῆῖσςε οΥἹΡΊ ΠΑ] ἴο 
Βἰδυ ῖοῦ ἴμ6 δπὶπιδὶ ἀπά οὐδ ἃ ᾧΡ ἱπἴο 
Ἰοϊηῖβ, 85 νν6}}] ἃ58 ἴο Ἴοοκ ἴξ, σβοησθ ἢθ6 ννᾶ8 
ΟΔΙἸοὰ ἐδε «ἰαμφῥίογεγ. ὙΠῸ ψνοπίδη οοοκ 
ΤΩΔΥ πᾶν δὰ ἴΠ6 πᾶπηθ ἐαόαεῥαῤ, δου 
Τείοσεποθ ἴο 15 εἰγτηοίορυ. Τῆθ πιοαῖ ννᾶ5 
οδἱοὰ ὉΥ ἃ νοσγὰ ἔγοπι ἴῃς βᾶπι6 γτοοῖ “δ᾽ ρα. 
866 1 84Π|, ΧΧΥ͂. 11, Ἰ ΏΟΓΟ ἴῃς ᾿Ι͂16γὰ] τεπάθυ- 
ἱῃγ νουϊὰ Ὀ6 “ΤΥ 5ἰδὺνρ ίεγης Ὡς ἢ 1 Πδνὸ 
εἰδυρῃίογοα,» ((ουιρᾶγο Ρυσοῦυ. ἰχ. 2.) 

14. Η «υἱὴ! ἐαάε γοων Μβείάι, 45. 86εε 
1 ϑᾶϊη. χΥΪ. 4: Σ Κ. χχὶ. 7. 45 ἃ ρτγοοῦ 
δον οἴση [ἢ]5 νγᾶβ ἀόῃα ὉΠ) ΒΕ ὉΥ ΤΥτΑΠηΙοΔὶ 
Κίηχϑβ, δοα. ΕΖοκ, χὶν. 8, χὶνὶ. 18. 

16. Ημ οξβεεγ..} 1 Ἰς ΓΑΙ “ππ πο." 
δ ἢ ψΟΓῈ οἱ δ οἴἶδοετ (Οεη. χὶ. 2, 7); 
δυῖ Ῥοῦρδασ 15 4]5ο 50 οδϊοά (Ὁσοη. χχχίῖχ. 1), 
80 [μιδὲ ἰῃ ἃ ϑεςοηΔΙῪ 8656 [86 ΟΓᾺ 5ΕΕΙΩΒ ἴΟ 

πιοᾶη ἃ εδανιδεγ αίη, ΟΥ̓ ἰογαὰ 9,7 δὲ δεά- 
εῥαγ»ηδεγ. 

16. Ηε «υἱ}} ἑαξο γοωγ »περ “εγυαηῖ., θ᾽ ε., 
αηδ ῥμὲ ἐδέηι ἰο ῥὶς «υογὰ.1 ΤῊΪ5 νγᾶ5 ΙΓ ΕΙῪ 
186 ολϑ6 ἰπ ϑοϊοπηοῃ β ῬγΓΟβΡΈσΟΙΒ γείσηῃ (566 
ι Κ΄ ν. 132-18). 

οι »ποη. ὙΠ ϑορῖ. (ΟΥ̓ ἃ εἴδηγρο οὗἁ 
οης Ιεϊῖεγ) γοδὰ οχεπ, νυν ἢ ροσθ8 Ὀεῖῖου ἢ 
[6 σ΄“. 80 (ἢ. ΧΙϊ, 3, ϑαπλοὶ 2515, ΝΥ μοδο 
ΟΧ ὅδνο [1 (Δ θη, ἢ Ο86 485 πᾶν 1 ΤΔΚοη Ὶ 

18. 7ε “δα! εν οἷ ἐπ ἐδαΐί ἴαγ, 6] 
ΤὮ15 νγ»ὰϑ ὄχδοῖ ἐ016}}|6ἀ ἴῃ ἴΠπῸ σενοὶ ὁ 
ἴπ6 ἴοη {τῖδο5 ἔσγοαλ) Ἀδθοδοδπι, νος ἢ νγᾶ5 
οδυϑεὰ ΟΥ̓ ἴῃ6 ᾿ἀριβεν πὸ θυγάοηῃα ἴο ψΒοΝ 
{ΠΟΥ δά Ὀδοη βιιυδ]εςῖ (566 τ Κ. χί!, 4). 

ἐδὲ Ζογά «υἱ"! ποῖ ῥέαγ γομ. 1... γου νυ ]]]} 
6 οοηῃβίταϊποα ἴο αθἰάθ ΌΥ Ὑου ῥγεβεηῖ 
ςδοῖςο νυ ἢ 411} “15 σοῃϑοαιθηςθ5. ΤῊ5 γ80]6 

ὲ ὈδΑΓΒ ἱπίοσγῃδὶ ονϊάθηςς οὗ δανΐηρ 
ἢ ντ το Ὀεΐογε πε 65:80} 15 πηεηΐ οὗἩ ἴδ 6 

ΤΩΟΠΔΓΟΝΥ. 

ΔΟ. Εἰσδιί οὦν δα ἰω..} [ἴ ἄρρεᾶγςξ ΠῸΠι 
ΧΙΙ. 12, ἴδαῖ ἴῃ6 νντ κα τηονοπιθηί5 οὔ 
Ναβλϑἢ μδὰ δίγοδαυ θερυῃ ἴο Ἔχοϊΐα ΔΙΆγτα. 

4. Ηεαγζεπ μηΐο ἐδεὶν σοεεε.} Α τορεῖἤοη 
ἔογ ἴδο {πἰγὰ {ἰπ|6 (σοσβο8 7, 9) οὗ ἴῃ6 οχ-- 
Ργοββϑίοη οἵ Οοά β ν]}} 'π (86 τηδίζοσ, τηδυκιηρ 
ϑᾶτη}6}5 στοᾶῖ ὑηνν ΡΠ 655 ἴο ΠΟΤΉΡΙ ἢ 
τῃο ΡΙο 8 τοαιεδῖ. Βεϑίἀθϑ ἴῃς πδίυγαὶ 
ἀνοτβίοη Ὑνπὶσ ἢ ἢ [6] ἴο θείην τῆγχυδι δϑι 6 
ΔἴΟΥ 50 ΓΏΔΩΥ γοαγϑ οὗ [2 Π[] δηα ἰαδοσίοι5 
ϑοινίοο, δπηά ἴδ 6 πδίυγαδὶ ργοϊυάϊοα ἢ ἢ Π6 
ψουϊὰ ἔδοὶ δ ἢἰ5 ἃρὲ δρδϑίηϑδί ἃ ΠΟῪ ἔοστῃ 
οὔ σονεσγηπιθηΐ, 6 ἀοι δ11655 σἂνν ον πιιοἢ 
οὗ ἴη6 ον] εαγὶ οὗ υὑπῦε]ϊοῦ Πογο ννᾶ8 ἰῃ 
(6 ἀρδίτε ἴο δᾶύθ ἃ υἱϑδίῦ]ς κίηρ ἔογ {πεὶγ 

λϑι 
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«ἢ, τ4. δι. 
τ (ἢνσ. 8. 

Φ 

διδεΙανεΊ. 

τῆ η) ἃ Κίηρ. Απά ϑδπιαὶ οαἰά πο 
τῆς πηθη οἵ ἴβγδεὶ, (ὐσο γε ἐνεῦῦ τρδη 
πο ἢ]8 ΟΥ̓. 

ΟΗΑΡΤῈΚ ΙΧ. 

1 αμὶ ἀκεραϊγίηρ ἰο ἥμαά λὲς γαἰλεγ᾽: ἀφεέε, 
6 ὃν {λέ ερμ» οἷ ο7 λὲς σεγυακί, τι απαὶ αϊγέε- 
δον ΟΥ γομηρ πιαϊάξης, 15. ἀεκογαἔρ 9 Οσάε 
γευεία ον», 18 εο»»οίὰ ἰο δανιεῖ, το δαρεεὶ 
ἐρἰεγίαέρεί ϑαμ αἱ ἰδέ Μαςί. 25 “δανεμεί, 
αὐέεν τεεγεί εοπερεηέραξον, ὄγίπρεδ ϑαμ ὁπ 
ἀξ’ τυαγ. 

ΟΥ̓ εδεῖε νγὰβ ἃ πιᾶῃ οὗ Βεη- 
Ἰαπαΐη, ννοβα πᾶπια τυᾶς “Καὶ ἰ8ἢ, 

16 8οη οὗ Αδίεϊ, τπε 8οη οὗ Ζεζοσ, 
τ6 βοῃ οὐ Βεοβογαῖῃ, τῆς βοὴ οἵ 
Αρδίδῃ, 'α Βεῃ)ατητα, ἃ τ ρ ΠΥ πιδη 
οὗ 'ροννγεῦ. 
1.2. Απά ἢς [ιδά ἃ β8οη. ψγνῆοβε ἢδπὶς 

1. ΒΘΑΜΌΕΙ, 11. ΙΧ. ᾿[ν᾿. 1-τ 4. 

τυα: ϑαυ], ἃ οςῃοίςς γοιηρ πιᾶη. δΔηά ἃ 
βοῦν : δηὰ ἐλεγε τας ποῖ ἀπιοηρ τῆς 
ΟὨΠ]άγθη οὐ βγαεὶ ἃ ροοάϊεσ ρεΐβοη 
τἤδλη ἢ : ἔτοπι ἢ18 5ῃου άθγβ δηά τρ- 
ννατὰ δὲ τας Ἀϊρῃοῦ τἤδη ΔηῪ οἵ τῃς 
ΡεΘορΪε. 

4 Αμὰ ἴδε 488ε5 οἵ Καὶ ἰβϑἢ 84} 8 
βιθαγ γαῖα ἰοϑ. Απάὰ ΚΊβῃ 8414 ἴο 
δ} 8 β8οῆ, Ταΐα πον ομς οὗ τῇς᾿ 
βεσνυδηῖβ ὑνἱἢ ἴΠεα, Δηα Δγῖ56, ΡῸ 566]ς 
[Πε 85563. 

4 Αμά δε ραϑ86ἀ τῆγουρἢ πιοιιηΐ 
ἘρἨγδίπι, ἀπά ραϑϑεά τῃγουρῇ ἴῃς ἰαπά 
οἵ 58] 5, δυῖ τΠῈῪ ἐουπά ἐλέπε ποῖ : 
[ἤδη ΠΟΥ ραββεὰ τῃγουρῃ (πε ἰαπά οὗ 
52] πὶ, πα ἐλεγε ἐῤέγ τὐεγε ποῖ : δπά 
ἢδ ραββεά τῆγοιρῃ ἴῃς ἰαπὰ οὐ τὰς 
Βεη]δηχίϊεβ) δυῖς (ΠΟΥ ἔουπά Ζ}έηι 
ποῖ. 

Ἰεδάοσ, ἱπβίοδὰ οὗ ἰτγυβέίης ἴο ἴδε ἴῃν 5: 0]6 
1 οτὰ τ ῆο πδὰ διϊβογίο ἰοὰ ἴμεπὶι. Βυῖ Οοά 
δά Ηἰβ οὐη Ρρύυγροβε ἰπ βεϊξϊίπς ὕὑρ ἴδε 
Κιπγάουι νον ψᾶ8 ἴο ὃς ἰγρίςδὶ οἵ ἴδε 
κἰηράομι οὗ Ηἰδβ ΟὨΪΥ Ὀεροίζει! ϑοῃ. 

ἐδε γιη ΟΚ Τεγαρὶ.] 1.2. ἴῃς εἰάετβ πε οηθά 
"ἢ ΥΕΓΒΟ 4.᾽ 

ΟΗΑΡ. ΙΧ. 1. Νοαυ ἐδεγο «υα: α »ιαπ, 49"..1 
Τῆς βδοσγοά ἢἰϑίογίδη πον γᾶς 5, 85 1 ΨΟΓΟ, 
ΔΠΟΙΒΟΥ βίγοδπι οὗ ουθηΐβ ΜΒ] ΓΟ ἢ ΜΘΓῈ ἴο ΠΟΠΟῸΓ 
ἴῃ νοσγκίης ουἵ σοά 5 ῥτονϊ ἀθηῖδὶ ρυγροβε οὗ 
εἰνίης ἃ Ἐτης ἴο [5γδεὶ. 

αὐϑοῖο παρδ «ὐαςΖ Κι, Φ5..1] Το ξοηθᾶς- 
ἸοΣῪ οἵ ϑαυΐ ἰ5 Βεγε φίνειι ἃ5 Ὁσ 85 Αρβίδῃ, 
ΨΜἮῸ ἰ5 ΡΓΟΌΔΌΪ [πα βᾶπιε 85 “δία (1 (ἢγ. 
Υἱϊ. 8), γἢο νγᾶ5 οὗ ἴδε βουϑῈ οἵ Βεςοδεγ ἴδε 
80η οὗ Βοη͵ατηΐη (Ο6η. χἰνὶ. 21), θυῖ ψν ΒΘΙΒΠΕΓ 
Ηἷ5 50 ΟΥ πιοσε σεπιοῖς ἀοϑδοοηάδηϊ ἀοαβ ποῖ 
ςΟΓΔΙΠΙΥ ἀρροᾶσ. Κὐό, δεοοσγάϊηρ ἴο τ (ἢν. 
ἰχ, 35-39, νγα8 [6 5οὴ οὗ Νεγ ἴδε 8οῃ οὗ 
ἱεῤίοί, ΜἸἄθηος ἰξ ἰ5 ῥγοῦδοϊες ἴμβαῖ ἍδίἊε] ἴῃ 
[5 νϑῦβθ, ἀπά Χχίὶν. 51, 15 ἴῃ 54ΠΊ6 ῬΈΊϑοῦ 85 
ερίε!, ϑαςἢ δΠυςτυλίίοηβ ἰπ Πᾶπη65 Ὀδίηρ ὙΕΓΥ͂ 
οοθῆοη. Ὑπὸ πᾶπὶθ [45 [8] δὴ οιἱδ οὗ ἴῃς 
τοχῖ ἴῃ ἴῃς Ραγ8}16] ρδβϑβϑᾶρε 1 (ἢν. Υἱῖ]. ο, δηὰ 
αἶϑο 1 Οἶγ. ἰϊ. 4ςφ. «“δίοί οὐ «εδίεὶ δεετηβ ἴο 
ἴᾶνα Ὀδθοπ ἴδε ἢγϑι ϑεῖτ εν ( ,αέδεγ, τ Οἢγ. ἰχ. 
32) αἱ Οἰδεοη, οσ Οἰδεδῆ οἵ 540], ἀπά ἴο 
δᾶνο πιδιτίοά ασεδαῤ, 4 ἀλυβῃῖοῦ οὐ ἐταπά- 
ἀδυφδῖεγ οἵ Οδ]οῦ. (ϑες ᾿Ὁϊοῖ. οὗ ΒΙ0]6, Ν᾿ΕΒ). 
1ἢ 80, ἰἴ ἰβ οὐνίοιιβ {παὶ ἴΠ6 πᾶπλθ8 οὗ βενθῦδὶ 
δοπογδίίοηβ ἃγὸ οπχεεὰ Ὀεΐννοεπ Κι βμ δηά 
ἈΒΙοὶ, ἀπά ἀτποης ἴμπεπι [μδὶ ἔγοσι νι οἢ [δ 6 
(ἌΤΑ ΠΥ οὗ Μαϊίτὶ (χ. 21) νγδ5 Ἵδι δά. 

Ζεγον.] Οομηρατε Ζωγ, τ ΟΒγ. Υἱ1], 30, ἰχ. 
16. 

α »ησδίγ νιαπ οΚὶ βοαυεγ ἘἈδῖμεσ “οὗ 

ψ0411},} 25 (δ βᾶπηθ ρβρῆγαϑθθ ἰ5 σοηδεγοὰ 
Ἀυκὰ ἰϊ, τ, ννΒοΓα 566 ῃοῖσρ. , 

Ὡ. ΑἹ εροῖοο γομηρ γμιαη ἀπά ὦ ποοάΐ.] 
ἈδίθοΣ ἤὙοῦηᾷ, διὰ δδιδδοιιθ." βαοδμγ 
ΤΆΘΔΠ5 5ΙΠΊΡΙΥ 4 γοιρ »ιαπ. [ἴθ ΟἷοΣΥ͂ 
ἔτουι ἴδε νεῷ δαεφαν, ἰο σβοοβο, ἰ5 ἀουδῦδιὶ, 
1 ἰβ Τσοῃβίαῃγ οουρὶοά Μιὰ αὐηρὶπ, ΟΥ̓ 
γ»ιαϊάεη, Ὠθη ἴπ6 οὐ͵εςί ἰ5 ἴο δηυπιογαῖο [ἢ 6 
γουηρ οὗ ὈοΙδ 5εχοβ. (86ε Πευῖ. ΧΧΧΙΙ. 25 ; 
ἘΡΕΤΗ ΧΧΧΥΪ, 17: 541, [Χὶἱϊ, ς; [6σ΄. 11. 22, 

ς. 

ἐδεγε «ὐα! ποὺ... ὦ φοοάίον βεγεοπ, Ὁ '«.} 
ὅρο χ. 22. 80 ν γε! οὗ Τυσχηυβ: “ [ρϑὲ ἰηῖογ 
ΡΓπιοα ῥγαϑβίδπι Ἴοόρογο Τυστιβ ψεγυτ, 
ΔΙΤῺΔ ἰοηρΏ5, οἴ ἰοῖο γογίοε βυρτγὰ ε51." (' ΖΞ η. 
Υἱ. γ81; ΟΥ, 0. όςο.) Απάὰ Ηοπιοσ οὗ 
ΑἸαχ: ἀνὴρ ἡΐς τε μέγας τε Ἔξοχος ᾿Αργείων 
κεφαλὴν ηδ᾽ εὐρέας ὥμους (ὁ 1]. ὄκ]. 226). 

4. Τῦε ἰαπά ο77 ϑρα μδα.}1] Ῥτοτα 2 ΚΙ. ἵν. 
42, ἴἃ ννου]ὰ 5θόπὶ [ῃδί πὸ Ἰδηὰ οἵ 584]1588 
5 ΒΟ  ἤογα ποᾶγ ΟἹ]ραὶ, ἡ... ΠῚ}{|Π. [1 15 
(πουρδῖ ἴο ἀεγῖνο 115 πᾶπιὸ ἔτοπι ἐῤγεες (588- 
Ἰο5}) ναάγβ ΒΊΟΝ απηἰΐϊς ἴῃ [86 ψνδαγ οὗ 
Καγαᾶν, νυν] οἢ 5115 115 δι(υδίϊοη, 5σἴπος Ευ86- 
δῖυ5 ( Οποπιδϑίίοοῃ ᾽ Ρίαςεβ Βδ4]- 58 }1588 1 ς 
τα ]ο5. πο οὗὁἨ ἧ 1 ᾽οβροὶ 5 οσ 1.γἀάΔ. ΤΟ 
δἰ[υδέϊοη οὗ 8δαλέηε 15 ποῖ πονῇ: Ευδοῦὶι5 
ΡΪδοαϑ ἰδ ἴῃ [86 πεὶῃθουγῃοοὰ οὗ ΕἸευϊδεγος. 
ΡΟΪ5 ; Κεὶϊ (Ὠίηκ5 ἴμαῖ ἱπθ τποάθγῃ Μεπὲς- 
σαἰονι ᾿ῃαἸοδῖο5 [[5 βιυδιϊοη ; Ὀυϊ 118 Εἰ ΥΠΊΟΪΟΣῪ 
(5866 " Ὠὶςῖ. οὗ Βίδ..,᾽ ΘΗΑΜΙΜ δηά 55:0 41) 
σοηποϑοῖβ ἃ πιοσο ΡγΟΌΔΟΪ στ [86 ἰδλπα οὗ 
588ι114] (1 8418. Χὶ, 17), ἀρΡΡΑΓΟΠΕΥ τουηά 
Ταϊγί οὶ, νυν μοι νγὰ8 δῦουξζ πε π1}165 ἔτοτῃ 
Οἰδεοαῃ.. Βυῖ ἴ!6 ψποὶο οὗ ὅ84ι}᾽5 τουΐθ 15 
ΘΧΙΓΟΙΠΘΙΥ͂ ΟΟΒΟΊΓΕ. 

ἐδε ἰαπά 97 “δε Βεηϊαηίε..} 'ΓῊΪΒ ἰ5 ἕοσ- 



Ι. ΒΑΜΌΒΙ, ΙΧ, 

8 Απά τῆς βεγνδηΐ δηϑυγεγεὰ 84ι] 
ἀραῖη, δηὰ 9αἱά, Βεῃο]ά, ΓΙ ἢανε μεγε ἢ ἢεν. 
δῖ μαπά τῆς ἰουτῇ ρατῖ οὗ ἃ 5Πεϊκεὶ οἱ γοηννιά ἐκ 
ϑ|Ϊνεῦ : Ζλαἱ νν1}} 1 ρῖνε ἴο τῇς πηδῃ οὗ "7 “ο 
(ὐοά, ἴο 16]} υ οὖ “3 

9 (Βείοτγειίπιε ἴῃ ἰβγδεὶ, ψῃεη ἃ 

Υ. 5---ἰ1. : 283. 

ς Μπά νι θη ΠΟΥ νγογε σοπὶα ἴο 
{πε ἰαπά οὗ Ζυρῇ, ὅ4.} 8414 ἴο ἢ 5 
βϑεῦνδηῖ ἴῃαϊ τὖσς ψνῖτἢ ἢΐπι, ὕοπιε, 
ἃπὰ ἰεῖ 8 Γεΐυγῃ; |αϑῖ ΙῺΥ ἔδίπεοῦ 
Ιεαᾶνε εαγίμῦ ἴου ἴῇς 45868, δηά τδίζε 
τβουρῆς [ογ 8. 

6 Απά ἢε 5844 ὑπο ἢίπι, Βεδο ]ἀ 
πον, ἐλέγε 1 ἴῃ τ]8. ΟΥ̓ ἃ πιᾶη οὗ 
Οοά, δηά δε ἐς ἂπῃ ποῃοιγαῦϊα τηδῃ ; 
11 τᾶς ἢθ βδδίῖῃ Τσοπλεῖῃ β80 ΓΕ} ἴο 

ἸΔη ψεπῖ ἴο δπαιίγε οἵ (ὐοά, ἐπι 
6 βϑρᾶκε, ὕὐοπιε, δπά ἰεῖ ἃ5 ρὸ ἴο 
τῆς β8εεγ: ἔογ ἦδ ἐδαί ἰς πονν εαἰϊεά 
ἃ Ῥτορῆεῖ ννὰβ δείογεϊίπια οδ] ]εὰ ἃ 
ϑε6γ.) 

Ιο ὙἸΒεη 5414 ὅδιυ] ἴο 8 βεγνδηῖΐ, 
ΤῊΝ εἰ] βαἰά ; ςοπιε, ἰδεῖ 8 ρο. 80 ΓΉοῦ. 

ς ΤᾺ» τυονγαῖ 
ΠΟΥ νγεης ὑηῖο τῃ6 ΟὟ νος [Πα ἰς ξορα. 
τηλη οὗ (ὐοὰ τυα:. 

ιι ἢ “πά4 85 16} σεῖς ὑρ ἴτδε Ηεῦ. 
ἈΠῚ το τὰ6 οἰτγ, το ἰουπά γοιηρ ΠΣ δ 

ΡᾶΞ8: πον ἰδεῖ 8 ρῸ {Ὠ]Πὲγ; ρεῖ- 
δανεπίιγε ἢ οδηῃ 806} 115 ΟἿΓ ὙΨΑΥ 
(δῖ ννεὲ 83ῃου]ά ρο. 
 ὙΠΕη 8414 ὅ4ι:1 ἴο ἢΐ8 βεγνδηῖΐ, 

Βυς, θεΠο]ἀ, “7 νγε ρο, ννῃδῖ 3841} τς 
δηηρ τῆς τπῆδη ὶ ἔογ τπ6 Ὀγεδά ἴ18 
ϑρδηΐῖ ἰῇ οὐ να856}8. δῃά 2}εγέ ἐς ποῖ 

1 Ἡ:ε:δ. ἐς 
ονφ ομέ 
4, ϑις. 

ἐκ εἶζγ. ἃ ργεβεηῖ τὸ ὑγίηρ ἴο τῆς τρδη οὗ 
Οοά: νψῇδῖ ἴπανε νεὶ 

τηδίἀθη8 ροίῃρ ουὖξ ἴο ἄγαν ννδῖεγ, 
Δηά 5414 υπῖο τῆσδηι, [5 ἴῃς 86εὲγ πεῖοὶ 

Δ} ἃ οοἴτοςξ ἰγδηϑβίδίίοη οὐ ἴῃς εἰ] ρεςδὶ 
Ηεῦτονν ἔοτπη, ἑαπά οὔ δε Ὑερείμἰῖε:, ι5ῖ ἃ5 ἴῃ 
ΥΕΓΒΘ 1, ὦ Βεηλανηθ δ ἴῃ ἴῃς Η ς ῦγενν, “050 ἃ 
για ὦ Ὑερεμδε, ἀηὰ ἴῃ [πα ζ. 111. 1ς, σεγα, ἃ 
Βεπ α»γεξ) 16 ἴῃ [6 Ἡδῦτονν, σόγα ἐδὲ “05 οὗΓἢ 
2ῤε Ὑεριίπε. 

δ. ΤΡε ἰαπά 977 Ζμρ}. 866 ἰ. τ, δῃά ποῖδ. 

. 6. ΤΡ εγ.2 Νὸὼὸ ΟἿ [45 Ὀδθη τπισπίοποά, 
δυς Ἀανιωῥαΐ»-Ζοῤῥίνι ντὰ5 ὉΠ αἰσας οὗ 
ἴῃ Θρθδῖκοσ. 

α »παη 07), Οοά. 866 1ἴ, 27, ποῖθ, 
᾿δοπομγαὐίφ:) 1.6. ἴῃ ΤῈ Κ, ἴῃ ἴῃ6 54Π16 56η56 

ἃ58 ἴῃ 16 ἘΠΡ 5} [1165 ΗἩοποωγαδίε, Εἰ δὲ 
Ἡοπομγαδίς. (δεὲ Νυχ. χχὶΐ. τς; [58]. 11]. ς : 
Αςἶϑβ χυιὶ 12, ἄς.) 

αἰ! ἐῤῥαὶ δὲέ ταἱδῥ, (..7]ὺ Οοπιρασε Νυπι. 
ΧΧΊΙ. 6, 

7. Τῦε ὀγεαάδ ἐς τρέπὶ, Φ5 7 Ῥτοβεπίβ οὗ 
Ὀγοδά οὐ πιοᾶΐ ὑγΕΥΘ ἃ5 σΟΠΊΠΠΟΠ 85 ργοϑθηϊβ 
οὗ θοπευ. Ὅλ, ἰη ΕΖΟΚ, χίϊ!. το, ἴδ 6 Ὀτῖθα 
το ἴδε [2156 ρσορμείθδϑοβ τχἃ8 “ ῃδηάξι]β οὗ 
Ὀαυΐου δηά ῥρίθοθβ οἵ Ὀγοδά :᾿" δηὰ ἴῃ Ηοὔϑβ. ἰἰϊ. 
2, Ω δΟΡΉΦΓ 9 δαγίδγ τ λκοβ ὺρΡ ἴδ6 ῥγῖίος ἴο 
Ὀδ ραϊά, 

Ω γε] ΨΥ νϊςῆ ομα ροζ ἴο ἃ 
ξτελῖ πη. ὍΒὸ ψοσά ΟἹΪΥ οσσιγβ Πεγα, δυϊ 
ἴδε πιοδηΐηρ οὗἉ ἰξ ἰ5 ἐχρ δηθὰ ἴῃ [54]. ἱν]]. ο, 
ἤθη [Π6 οὐπένιοη! 1} νΒΙ ἢ ΠΟΥ͂ «ὐεηΐ ἴο 
186 Κίηρ 15 ἴῃ 6 Ῥγοβθῃΐ, 

«υδαὶ ῥᾳυό «υὐ ὝὍΠε οοηβίτυςςίοη 15 
ΤΑΙΠΟΓ οὔδοιυγο, θυ [ἢ6 ψνἢο]ο ϑοηΐθποθ μου ϊά 
ἘΓΟΌΘΟΙΣ 6 τοηάογεά ψ ἢ ἴῃς δορί. δπάὰ 
ἷρ., ἢ) δαυε πο ῥγε πὶ [9 ὀγίμρ 10 ἐδ απ 

φ Οοά οΓ αἱ «υδίερ᾽ «υε δανε (11. ννβαῖδνυοσ 
να Ὠανο). 

8. Τὸε ,ουγιδ ῥαγὶ οΥ α «ῥεξοὶ, Ιπ ναῖυθ 
ἀδουΐ ϑίχρεποθ, Ῥχοῦδο τῃ6 5β6ῖκοὶ, {ἱκὸ 

ΟἿΣ ΘΑΣΪΥ ἘΠΕ 5} δἰ να ῦ οοΐηβ, νγὰ5 εἰν θά 
ἰηῖΐο ἔουγ αιυλγίεγβ ὉΥ ἃ ογοϑϑ, δηα δοίυδ  ῦ 
8 ἀν ἀο, ψΒεη τεαιϊγοά, ἱπῖο ΒΔ]}ῇ δηὰ 
υλχίογ 5βεῖκοὶς, 

9. Βεζονοίίριο, 44] ΤῊΪ5 8 πιδηϊ ϑγ ἃ 
ΕΞ ἰηϑεσίθα ἴῃ ἴῃ6 οἷάεγ παγγαῖϊίνε ΕΥ̓͂ ἴῃ 6 

[ΘΓ οαϊογ οὗ ἴῃς 5δοσγοὰ ἴοχί, ἴο οχρίδίη ἴῃ 6 
056 οὗ [6 ἴοττὴ “εξ ἢ ὙΘΓΒ6Β 11, 18, 19. [ἰ ἰ5 
ΟΠ6 ΔΠΊΟΠΡ ΠΊΔΩΥ ἰηϑίδηοος ὑν] ἢ Ρσονς ἢον 
[86 ΥΕΙῪ ἰετῖοσ οἵ [6 σοῃ θΙΠΡΟΓΑΓΎ ΠΑστΑν 5 
νγΔ5 Ὀγεβογνοά ΟΥ̓ ἴῃοϑα τνῇο ἴῃ ἰδίοσ {1Π|68 
οοιρι θὰ [μ6 Πδίοσιεβι ΨΝῸ οδηποῖ βΑῪ 
ΕΧΔΟΙΥ ἤδη ἴἢο ἴοττη “εεγ Ὀδοδπλε οὐὈϑοϊείθ. 
ΘΔ 116] 15 οδ]]1οἀ ἃ 566 Υ (1 (ἢγ. ἰχ. 22, χχυι. 
28, χχίχ, 29), ἀηά Ηδηδηὶ ἰ5 50 οδ᾽ἱεὰ (2 (ἢγσ. 
ΧΥΙ. 7, 10) ἴη ἴῃ6 τεῖψῃ οὗ Κίηρ 4354. [{ αδἷϑο 
ΟΟΟῸΣ5 Οηςθ, ἰη 54]. χχχ. 1ο, οὗ ρσορῃοίβ ἰῃ 
ξεποσγαὶ. ΑἹ] [ἢ6 οἴ ποσ βαβϑᾶψοβ ἡ ΏΟΓΟ ἰη [ἢ 6 
ΑΟΝ. [)6 νογὰ “εεγ Οσσιγα ἢᾶγθ ἃ αἰογοης 
νοτὰ ἴῃ Ηρῦσγον. Τῆὸ ὅθ ἴῃ 2 94π|. 
ΧΥ͂, 27 [5 οὗ ΥΕΙΥ͂ ἀουδί} πηοδηΐης. (δε 
ῃοῖΐθ.) 

11, Ἡεπὲ μὸ ἐδ δι] “Α4α ἸῺΘΥ ψο19 
δδοοπάϊηρ, [89 δβοϑῃῖΐῖ ἴ0 89 οἱτγ," Τὴδ 

νοσά ΠΟΡῸ ΒΘΟΙῺ5 Αἰ νυ 5 ἴο τηθδῃ ὧ5 αϑεεηΐ; 
[Π6 ραβϑβϑᾶζε [τῸπὶ ἴονν ἴο ἰρῇ στουηά, (566 

οϑῇἣ. Χ. 1ο, ΧΥ. 3, 7; 2 ϑᾶϊτη. χυ. 10: 1 Κὶ. 
ΙΧ. 27; ἃ (Ἶνγ. Χχ. 1ό, χχχὶϊ, 13; ΝΟΉ. ἰχ. 4, 
ΧΙ, 37: 581. χνυ. ας; [6γ. ΧὶνἹ. ς , ΕΖΕΚ. χὶ. 
31,34, 37.) ΤὮΘ υδ6 οὗ ἴῃς νογάὰ ἢογα βῆονν5 
[Πδῖ ἴΠ6 οἰ δἴοοά οἡ ἃ Ἀ}]}, ἀπά [5 350 ἔδγ ἰῃ 
ἔλνουγ οὗ [15 θείης Ἀ πιδῃ, ϑδπγιε}᾿ 5 οἰγ, υἱ!. 
17, ἃ5 ἱπάσοα [δόγὸ ἰ8 πο νδιά σϑᾶϑοῃ ἔογ 
ἀουδέηρ δαὶ 1 νν25. 

ἐδεγ ,ουπά.1 Ιἴ ννουϊά δὲ οἰδάγεῦ ἴο βΑΥ͂ 
“ΒΟΥ τοοῖ," Τῆς οχδοῖ τηοδηΐηρ οὗ [6 ννοσά 
15. 10 ῥαῤῥεη οη. 

. οί. οι} ἘἈδῖμος “οοιαΐπα οὐἱ" οὗ (δς 



ΙΪ, ΒΘΑΜΌΒΕΙ, ΙΧ, 

12 Δπά τῇδ δηβνγεγεὰ (ἤθη, ἀπά 
8414, Ηε ἰ5; δβεῆο]ά, ἦς ᾿ς δείογε 
γοι : πιὰ Παβῖε πονν, ἔογ ἢς ςδπὶα 
ἴο ἀδγ ἴο τῇς ΟΕ; ἔογ ἐδεγε 15 ἃ 

Οτρλεαεί. ἐλ ἢ ἐς οὗ τῆς ρεορὶε ἴο ἀδγ ἱπ τῆς 
ΠΙΡᾺ ρίας: 

123 Α8 800ῃ 48 γε 6 σοπὶς ἰηίο 
{πε οἰγ5 γὲ 51|4}1} βιγαιρῃῖνναγ βπά 

284. [ν. 12---- ἸἼ. 

τῆς οἷν, Ὀεδο] 4, ϑαπιιεὶ σάπια οὐ 
ἃρλϊηβδὶ τΠ6η|, ἔογ ἴο ρῸ ΠΡ ἴο ἴδε 
ΠΙΡῊ ρῥίδςαβ. 

ις ΦὙΝον τπς ΓΙ͂ΟΚΡ μιδά ἴιο]ά 2 «Ν. «5. τ, 
ϑΆπηιε] ἰῃ 8 δῶγ ἃ ἀδγ Ῥείοτς 880] 2:. Ὁ 
ΟΔΠ1|6., ΒΔΥ]ἹΏΡ, 1 Ηεῦ. 

16 Το "πο ϊὼ δῦοιιζ 118 τἰητ6 ΡΝ 
Ψ}}}} βεπάὰ τες ἃ πιᾶπ οι οὗ τῆς Ἰληὰ Ἄηο- 

ΤΊ. 
29 47. 

ἢΐπι, θείοῖς ἢ6 ρὸ ὕρ ἴο ἴδε ΠΙρῃ 
Ρἶδος ἴο οδὲ : οσ τς ρεορΐὶε ψ1}} ποῖ 
δαὶ ὑη{]] ἢς σοπιε, δεύδυδε ἢς ἀοίὴ 
1658 τῆε 8δογίῆςε ; “η4] αἰζογννατάϑβ 
{ΠεΥ οδὲ {παῖ Ὀς δίάάδη. Νονν ἴῃεγε- 
ίοτε ρεῖ γοὺ ᾧρ ; ἔογ ἀδοιῖ ἴἢ]8 τἰπλς 
γε 584}1 ἢπά Ἀϊπι. 

14 Απά {πεὺ ψϑηΐ ὺὑρ ᾿'ηἴο τῃς 
ΟὙ : σπά ΜΏδη ΠΟΥ σεῦ οοπης πο 

εἰἴγ ; [6 ννεἶ] θεῖπς οὐϊδιάθς [Π6 ΤΠ νυ ἶβ. 
(οπιρ. [οἷ. ἱν. 6, 7.) 

16, Ηε εανιὸ ἰοτα 109 ἐδὲ εἰδγ.1] Οτ δὲ ἐ: 
ε07»16, ΥἹΖ. ἕγοσῃ ἰπϑίἀθ ἢϊ5 οὐνῖ δοιι56, ννῃϊςἢ 
γν25 ἴῃ [6 ςγ7. ΟΟΙΡ. γεῦβ6 14, 8816] εΩ»716 
ομἱ, ΥἱΖ. ἔγοπι ἢἷ5 ἤουϑ6. δηὰ νογϑὸ 25, εη 
ἐδεν τὐενε εογηδ ἄοαυη γον ἐδὲ δίσῥ ρίαεςο ἐμῖο 
ἐδὲ εἰξγ. (δ8δ6ε ψδίδθ] 5.) 

ἐπ ἰδὲ ῥίσδ Ρίαε..) ὙὍὌῃὰ Ηοῦτενν ποτὰ 
δωα»αῤ, ΜΏΘησς ἴῃς Οτθοκ βωμός, 8Δηὴ ῥὶφ 
2ίαεε, αἰδαγν, οὐ ἐδαῤβεί, ἰ5 Δρρ] δὰ ἴο τἀ οἸδίγουϑ 
Ρίδοθβ οὗ ννούβῆ!ρ, 45 ἐ. Κ. 1 ΚΙ. χὶ. 7, χίν. 
23:1 [6Γ. χΙνη!. 3ς; ΕΖΟΚ. χχ. 29, ἄς. ; δηὰ 
4150 ἴο [86 ἰσχῇ ρίδοος σῆογὸ ἴπὸ ἴσυς Οοά 
νγ5 Ὑγουϑηρροά, 85 δι σ. ἤδγο, δηά τ Κ'ὶ. ἰ1}. 1. 
ΤΗΟο Ηθῦ. ΠΩ δὴ αἰϊαγ, ἰ5. 4͵5ο δρρ]θὰ θοῖἢ 
ἴο ἴῃ αἰΐαγ οὗ Οοά δηά ἴο ἰάοϊδίσοιιβ ΔΙἴΑγ5, 
ἃ53 ἐ. 5. 2 ΚΙ. χχΙ!. 15. Βυῖ ἰη τῆς Ν. Τ',, 25 
ἰη (ἢς δερῖ., δηά ἰπ ἐςοϊοϑίδϑτῖςδὶ ννυτίἴογϑ, [ἢ 6 
αἀἰπιϊησοη 15 αἰπιοβὲ ἱηνασ Δ δάμογοὰ ἴο ὉῪ 
ὙὨϊοἢ βωμός ἰπάϊ!ςαῖο5 ἴπ6 Ὠοδίμοη δἰίδσ, δπὰ 
θυσιαστήριον ἴδε αἰίδλτ οὗ Οοά. (ὅ5ε6 ΑτΟΒΌΡ. 
Ὑτοηςῖ, “ϑΥποηγηι. οὗ Ν. Τ᾿ Ρ. γ8.) ἴη 
1,αἴη, αἰαγο 15 ἴῃ6 σδυτοἢ Β ἰδ, αγα ἴῃ6 
μοαΐηῆθη. ἴῃ ἴμ6 δορί. ΠΣ ἰπ ἴΠ6 ραββϑᾶρε 
Ὀεΐογα ὃ 18 ποῖ [γδηϑίδῖοα, θυῖ ι'υπτίθη βαμᾶ, 
ἃς 1 ΟἾγ. ἱ. 113, ἄς, [Ιζ 15 πιοϑῖ σΟΙΏΙΊΟΩΪΥ 
Γοπάογοά ὕψηλα. 

18, Βεξογε δὲ χὸ μρ, ὦ ..1 ΒΥ 15 ρῆγαϑε 
Ὑ6 566 ἴῃδλί ἴπ6 Βιρῇ ρ͵δοο ννᾶ8 ἰῃ ἴῃς Ὠἰρμοϑῖ 
Ρατὶ οὗ [86 οἰἵγ. {πὸ [ὴ6 “ἤουκο οὗ ἴπ6 ροὰ 
Βεοπτ " (Τυάξ. ἰχ. 46), [ἃ τυᾶβ Ῥγοῦδγ [ἢ 
οἰἴδάεὶ οἵ Ἀδπιδᾶῆ. Ὑἤοῖα νγᾶ5 οοπηροῖοα 
ἢ [6 4] 12Γ ἃ τοοπὶ ἰάγρὸ Ἑἐπουρὰ ἴοσ {λ|ΓΥ 
ῬΘΟΡΪΘ ἴο ἀΐηα ἴῃ (νεγβα 22). 

͵ἡπά δι». εῖϊίεσ, 45 δεῖοσγε, “τυϑϑὲ δΐπι," 

14, 1π|ο ἐδε οἷν. ἈἈδῖο “ἐπῖο 9 
ταϊδδὶ οὗ [80 οἱ γ." 

εανι οἱ} ΝΖ. ἔτοπιλι 8ῖ5 δουθδε. Νοῖ, 

οἵ Βεπ͵]ηλίη, ἀπά ποι 8Π4]ς δποίης 
Ἦϊπὶ 190 δὲ Τδρίδίῃ ΟΥΕΓ ΤΥ Ρβορὶε 
Ιβγδεὶ, τπδὲ ἢδ ΠΙΔΥ ϑᾶνε ΠΥ ρεορὶε 
οιξκ οὗ τῆς δαπά οὗ τῆε ΡΠ ]Π8επα8 : 
ἴογ 1 μανε ἰοοκθὰά ὡροῦ πιῪ ρεορΐε, 
θεσδυϑε {ΠΕΙΓ ΟΥ̓ 18 σοι ΠΠῖῸ ΠΊ6. 

17 Απά ψβεη ϑδπιιεὶ 88 ὅδ]. 
(ἢε ΓΟᾺΡ 8414 υπίο ἢΐηπι, Βεβοὶά 
τε πᾶὰῇ Ψῃοπὶ 1 8ρᾶκες ἴο πες 

858 ΜΕΙ͂ΒΘ 11, οἵδ [γονὴ [86 «Ἰ μαῖοϑ, 
Ὀδοδιι56 ἰἔ ϑαπλιοὶ δδά ἴο σοπιο ουΐ οὗ ἴπ6 γαΐο 
ἴο ξὸ ἴο ἴῃς πίρῇ ρἷαςθ, [6 γουηρ πιδιάδηβς 
σοῦ] ποῖ ὅανε αἀἰϊγοςϊεα 84. ἴο γὸ Ἰηἴο (Π6 
εἰἴγ, Ὀυῖϊ νγου]ὰ πανο διά ἢἰϊπὶ νναἱῖ ουϊϑιάθ Ε}} 
ϑ8πλ6] οδηθ οἷἵ, ὙΠῸ ΨΑΥ Ρ ἴο ἴδε ΠΙρὮ 
Ρίδοθ νγῶβ8 ὙΘΤῪ ᾿ἰἰκοῖὶγ Ἰυ5ῖ ἰηϑιάθ ἴπ6 «ἸΕΥ͂ 
νν8}15, Ἰεδάϊηρ ουἱ οἵ [6 ἔοσυτῃ οὐ ϑαυᾶζο. 
(ϑεε Ϊυᾶρ. χίχ, 1 ς, ῃοῖδ.) 

16, Ηαδ ἐοἰά ϑα»ιμεῖ ἐπ δὲς οαγ.} 1 11 ΓΑΙ, 
δαά μπεουεγεά ἐδε φαν 97 ϑανιμεὶ, (8ϑεε Ἀυτῃ 
ἷν. 4, ποῖθ.) Τΐβ Ὄχρίδηδίοιγ ποίϊςε οὗ ἃ 
Ῥγονίουϑ οἰγουπηδίδηςο, ΓΙΡ ΒΕ τεπάογοὰ Ὁγ τῃ 6 
ΡΙυρογίδοϊ ἴῃ ἘΠρ 15}, 15 ὌΧΔΟΙΥ ραγα]]οὶ ἴο 
Οϑρη. χὶϊ. 1-3. 

16, Τραὲ δὲ »αν “αὖεῊ »: ἰε ομὲ ο7 ἐδὲ 
ῥαπά 7 ἐδε ῬΑνείπεν, ΚΑ τα οβν 
ΟἸΘΑΣΥ ἱπρὶ ἰδὲ αἵ ἴπθὸ Ὀπηθ ΠΟΥ͂ νετα 
ΒΡΟΚοη [86 Ῥἢ511π68 γεγο μαγαϑϑίηρ δἂπά 
ΟΡΡγεβϑϑίης ἴπε ἰβγδο θϑ, δηά ἃζὸ ποῖ ὙΘΣΥ 
ΘΔ5}Υ τϑοοηο 64 0]6 ἡ} υἱϊ. 13. [1 15 Ροϑ- 
β'0}]6 [παῖ ἴδ ἀρργοβϑῖνο πιονοιηθηΐβ οὗ [ἢ6 
ΡΠ ]ΞΕπ65, αὔου (Π6 ἰοης οδϑϑαϊίοη ἰηαϊςδιοὰ 
ΕΥ̓͂ Υἱ!. 131, σου ροα νυν ϑαιημ 6} 5 οἱἀ ἅσὸ ἀπὰ 
ςοηϑοαυδηΐ ᾿ηΔ 0] ἴο ἰεδὰ (Ποπὶ ἴο νἱςῖο 
85 Ὀεΐογε, ὑνεγε διηοηρ {πε σΠίεῦ σλυ5ε8 ννἢ] 
ἰορὰ ἴο ἴδ ΟΥῪ ἔοῦ ἃ ἰϊηρ. [1 τΠ15 ψεο 50, ἴδ 
ῬΒΙΠἰσπο ορργεβϑίοη ἰδησθὰ δ ἰπ [ἢ 5 ὑθῦβδ 
ΤΑΣ ἢ ἃ ξΘΏΘΓΑΙ ΞΌΣΥΘΥ ὃδ ΓΑΙΠΟΙ σοηποοϊοὰ 
ΜΙ 541}1}᾽5 {ἰπλθ5 ἴπ δι ἢ ϑδπιι6}᾽5. 

1 βαῦνε ἰοοξεά μον γγ ῥεοῤίε, 49..}1 Οοπι- 
Ῥᾶγε [6 ὙΕΙῪ 5ἰπλ]λτ ράββθᾶρο ἰη Εχοά. 11. 2ς, 
“πα Οοά ἰοοξεά ὠροη ἐδ εὐῥάγεη 9 Ἰεγαεὶς 
δηὰ Εχοά. {ἰ.. γ, 1 ῥαῦυθ σμγεῖν “τεπὶ ἐδὲ αὔο 
δίομ ΟἹ τῖν ῥεορίφ.:. .. απά ῥαυε ῥεαγά {ἐῤεῖν' 
77. Απά νἱῇ ἴῃς ψογάβ ἐῤεὶγ 9γ7 ὁ: κορρδ 
μρο π6, σοΙΏρΡαΓας Εχοά, ἰϊ. ο, Τ2ε ε77 
δὲ εὐέϊάγεη 97 Ἰεγαοὶ ἡ σορῆδ ὩΜ10 δ. 

17, “Μμ4 «ὐδὲπ δανποὶ, Φο"ς.}]ὺ ΤῊΪ5 νεγϑα 
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ν. 18---24. 

ἸΠποο γα ΟΕ] τῇ 8 βᾶπια 311 ἴγείρῃ ονεῖ ΠΥ 

Ἵ Ἡοῦ. 20 
“[“» ἐἀγεφ 
αἴ... 

ΡΪε. 
1ι8 ὙΠεη ὅδι}] ἄγεν πεᾶγ ἴο 

ϑάπΊ6] ἴῃ ἴῃς ραῖε, δπα ἰά, ΤῈ]]} 
ἴδ, 1 ΡΓΔΥ ἴδεε, ψεγε τῆς βεετ β 
Βουβε 15. 

Ι9 Απά ϑαδπγιεῖ δηβυγεγεά δδι], 
δηά ελἰὰ, 1 σγὶ τῇς βεὲγ: ρῸ ᾧρ Ρὲ- 
ἴογε τὴς ιπῖο τῆς Πίρῃ ρἷᾶςε ; ἔογ γε 
5Π4}} δαὶ νυ της το ἀδγ, δηά ἴο 
πλοῦτον 1 νν}}} ἰεὶ τῆεε ρο, δηά νἹ]]} 
161} τπεε 411 τῆδὲ ἐς ἰῃ της Ὠδᾶγτ. 

20 Αμπά 48 ἔογ τῇϊηε 4556ε85 (παῖ 
νγεγῈ ἰοβὲ ἴτῆγεε ἀλγβ ἄἀρὸ, 8εῖ ποῖ 
ΤΥ πλϊπά οὐ τβεηι; ἔογ ΠΟΥ Ἄγα 
ἰουπά, Απά οὐ ψἤοσι ἐ: αἢ τε 
ἄσβῖγε οὗ Ιβγδε] ἡ 7. ἐξ ποῖ οἡ ἴδεε, 
Δηά οὐ 411 (ἢ ἐλΊΠετ᾿5 ποιιβεὶ 

ἴσο] Ποννβ ἱπιπιθαά δῖε! οὐ νῖϑα 14, ΤΟΣΞΟΒ 15 
δηά 16 θείην ραγεπίμοῖς. 

“δαὶ! γείση ουεγ.] [|| ΓΑ} “δαὶ γέσγαῖπ 
»ιῦ ῥεορίε (Ὠοῖ γεείγαὶπ ἐπ, 85 ἰΏ ΤΑΔΤ ΠΏ). 

18. 15 1δὲ 5α1..1 Ἀδίπονῦ ἰπ 189 πιϊάδϊ 
ΟΥ̓) 5εΐῖο," [6 54Π|6 ῬῆγΑΘΘ 85 δῖ γ6 96 14. 
ΒυΣ 1 8411} ἀπά [5 ϑεγσνδηῖ ὑγογε ΔΙγεΔΥ ἐπ 
1δε »νιδδηὲ 077 ἐδὲ εἰϊγ, Οὔδ ἄοθβ ποῖ 5866 ἢονν 
δατῖ6] σου πιοεῖ ποπὶ ἐπ ἐδὲ »ιδάτὲ οΥ ἐδ 
φαίε, ΈΏΪΘΒ πιιιδὲ πιεᾶπ ἴῆ6 ΟὟ μαῖθσ. [ΐ 
ΒΟΟΠΊΒ ΘΙ ργοῦδοϊ]ο, [ποτγοΐογο, (παῖ ἴῃς τοδαϊηρ 
οὗ δε δερῖ,, ἐπ δε νεάσ᾽ οΥ ἐδὲ οἷν (ἐν μέσῳ 
τῆς πολέως), 15 ἴδε ἴχυς τεδάϊηρ. [πη Ἡοῦσεν 
ἴ8ε νογάβ ἴοσ “ αῖο" διὰ “ Ὁ " ἄγε ὙΟΣῪ 
5 ΠῚ1]ΔΓ. 

16. ἤἤδεγε δὲ :6εγ ῥοιδο 4.1] Ἐν ἀ ΠΥ 
8411} τπουξς ἴῃς 56εεν ᾿νεὰ ἴῃ τ} 6 ςἰΥ. 

190. Οο μρ.} Αἀάτγεβϑεά ἴο 84] δἰοπθ. 71 
“δα εαὶ ἰης]υ 65 8540}᾽5 ϑουυδηῖ. 

4Ο. Οπ» «υδον»ι ἐς «ἢ ἐδε ἀεεῖγε οΥ Ἰγαοὶ ᾿ 
Το 56η56 γαῖῃεου 15," Ὑ Βοδ9 δΙ᾿Θ (ΟΥ, 58]} Ὀὲ 
841} 189 ἀο160:819 πίπ 8 οὗὁἨὨἁ Ιδσδοὶῖ 
Ατὸ ΠΟΥ͂ ποῖ Ζ70Γ1. ἴδ2909 διὰ 7017 (ὮΥ 
1610 Χ ΒοιδΟ01" (Οοπιρᾶσε Ηδρρ. ἰϊ. 7, 
Βεγα δε ἀεσίγε ΟΥΓ αἱ παίίομς βϑοῖῃβ ἴο δὲ 
οχρίδιηθα ἴῃ νεῦβα 8 845 δεῖηρ “ 2ῤὲ εἰν ἀπά 
ἐδε κοί ά," ΜἘΙΟὮ ἅτ “70 ριδ, “αἱἱδ ἐδὲ 1ογά." 
80 [δὲ 1Π6 πιεδηΐηρ οἵ ϑ4πλι6}}5 φιεβίίοη ἴῃ 
(πε τοχῖ 15 ἴο δϑοϑοσί 1ῃδί, 45 Κίηγ, 8401 δηά 
16 Πουβὲ οὗ 85 ἔδίμπεσ νουϊὰ δὲ Βοπουγεὰ 
Δη4 εητίςπεά. ναὶ πεοὰ μδὰ δε ἴθ ἴο 
ΟΔΓΘ [ῸΣ δηγτ δίῃ 50 ἰῃϑρηϊβοδηῖ 45 ἴῃ 45568 ἡ 

21. Οὗ τὲ ἐγίδο οὗΓ ἐήρ αν ΤὨς Ηεδ. 
ἴεχὶ [ᾶ5 ἐγίδω, δυϊ 11 15 ῬΓΟΌΔΟΪΥ ἃ σοργίϑβι 8 
ΟΙΤΟΓ τοροαΐϊης ἴδε ψοσὰ ἐγίδε; ἔγοτη ἴδ 6 
Ὀορσίπηΐης οὗ ἴῃς σεγβθ. Τῆς {γίδες οὗ Βοη- 
ἡδυλίη, οὐ Δ ΠΥ (δ διαδι!εθὶ οὗ 4}} ἴῃς {γῖθε8 

Ι, ΒΑΜΌΕΙ, ΙΧ, 

21 Απά ὅϑ4ι] δηβννεγεά δηά 4]ά, 
“σι ποῖ 1 4 Βεπ͵]δπῖα, οὗ τῆ 53112168ῖ 
οὔ τῆς {Π|868 οὗ μαι ἡ δηά ΤΥ [ΔΠΉΠΥ 
πε ἰεαδῖ οὐ 411} τπῈ ἔδπλ ἶεβ οὐ τῆς 
ἴτῦς οὗ Βεη͵απγίη ἡ ψνμεγείογε τμεη 
βρβάδκαβῖ ἴπου ἶϑ8ο ἴο πε 

βϑεγνδηῖ, δηὰ Ῥγοιρῆς τπεπὶ ἰηῖο τῆς 
Ράτουγ, ἀπά πιδάς {πεῖ εἰς ἴῃ τῆς 
οἰϊείδϑς ρίδος διιοηρ τΠπεπὶ {παῖ νγεγε 
διάάφη, νυν] ἢ τυέγε δδουζ ΓΠΙΓΓ ρεῖ- 
80}. 

223 Απά ϑαδιημεῖ αἱ υπΐο τῆς ςοοᾷ, 
Βείηρ τῆς ροτγτίοη ἢ ςἢ 1 ρᾶνε τῆεε, 
οἵ ψῆϊο ἢ [1 5414 υπῖο τες, ϑεῖ "τ ὉΥ͂ 
ἴα. 

24 Απὰ τῆς ςοοκ ἴοοῖς αἃρ τῆς 
8ῃουϊάεγ, δηά ἐῤαὲ ὑνῆϊο ἢ τος ὑροη 

(Νιυπι. 1.), 15 ἘρΡΗγαὶπι ἀπὰ Μδηλββθὴ ἃσὸ τϑοῖκ- 
οποά ἃ5 οπα ετἶρο, δὰ ΘΟ ὨΘΑΣΪΥ πη! ἰλῖοά 
ΌΥ ἴῃε εἶν] ννὰγ στοςογάδα [πὰρ. χχΌ [ἴ πδά 
οἵ οουγβὲ ποῖ τεοουοσεοὰ ἴδαῖ ἰεττίθ] 6 
ΟΔΙΑΤΥ ἴῃ [δ 6 {πὸ οὗ 854], ἀπά νγᾶ5 ἀουδῖ- 
658 [τ ΓΑ ΠΥ̓ πιο ἴδ 5:12 116ϑῖ {τῖδε δῖ [ῃδῖ 
Ἐπι6. Νοίμιηρ οουϊά 6 τῆογο ἱπιρσγοῦδο!ο, 
ΠΟ ΠΊΔΗΙΪΥ δρολκίηρ, ἴδῃ [Πδὶ 11}}|8 ννεὰκ {σῖδὲ 
8ῃου ]ά εἶνε 8. συ ]οσῦ ἴο ἴΠς τιν 1065 οὗ 
]οϑερὴ δπὰ [υάλἢ. 

22. δε ῥαγίοιν.) ΉΪ5 15 ποῖ ἃ ὨΔΡΡΥ͂ τεη- 
ἀεγίηρν, ὙΤἢο ποσὰ 15 ἴῃ6 βϑᾶτηθ Ὑν ἢ] ἢ 15 ςοἢ- 
5[ΑΠΕΥ ἀρρ] δα ἴο εδανηδεγὶ οὐ εεἰϊς αἰϊδοπεὰ 
ἴο [δὲ [ειρ]ο, 8ἃ8 6.53.1 δγ. ἶχ. 26, δηὰ ἰ5 
ΠοΓα υϑοὰ ΕΥ̓͂ ΔΗΔΙΟΣΥ͂ ἴογ ἴῃς δα! οΥ εεἰΐ 
αἰϊδλομοὰ ἴο ἴπ6 σῆδροὶ οἡ ἴῃ δῇ ρίδςθ, ἰπῃ 
νυ τὼ ἴδε 5δοσιῆςϊαὶ ἔεδαοϊ νγὰ8 ψοηΐ ἴο ὃς 

-- 

48. 72ε εοοὐ.] ϑδέεε ΥἹῖϊ. 13, Ὠοῖσ. 

ἐδε ρογέἑοη.} 866 ἱ, 4) 5) ῃοῖδ. 

δε: ε2 ὁγ ἐδεε.}1 ἘἈλδῖβεγ, ἤσόδβοσυο ἱ1." 

24. 1οοὶ “Ρ.1] Τῆς νογὰ 15 ἃ 58ογίῆςδ] οπϑ, 
Τ, νι, 11. 9, 1γ. 8, 10. Οοχρᾶγο Εχοά, χχίχ, 
27, “ΓΒΕ βδῃουϊάοσ οὗ ἴΒε δεαύυε οἥέεγιπρ, 
ΨΌΓΟΝ 5 δεαυεά," ἴδκοη, οσ, ᾿δεὰ υρ, τῃ6 
ΒΔΠῚ6 ΨΟΣΩΑ 45 ἑοοῦ μὸ ἴῃ Οὺγ ἴοχῖ. 

ἐδὲ «ῤῥομίάδεν. δες [πίγοά. ἴο 1,εὙϊ. ξὶ ὙἹ}]. 

ἐδαὶ «υδίεῦ τὐαᾶς ὠῤοη 1. ῬτΟΌΔΟΙΥ πιδδης 
[86 ρα ὙΠΟ ἢ τγᾶβ ὑ50.8}}} ευἱΐ οΥ̓͂ νὰ [86 
βου άθσ (οὐ ἰθρ). 72ε «δοιμίάε απά ἐΐς 
αρῥωγίεπαηεες, Μουὰ σἶνα ἴδ 6 8εη86 δεςοὺ- 
ταῖεϊγ. ὌΠε τσῃϊ 5ῃου ον νν88 [6 ῥγίεβ β 
Ῥοχίίοη ἰη ἴδε 1, ον ς δὶ 5δουῆοεβ (1 ον. νἱ]. 
12). ΡΓ͵ΟΡΔΟΙΪΥ [ἃ νγ88 ϑδπηε} 5 οὐνη Ρογ ΟΩ 
ἰῃ 1195 οδ86, ἀπά 6 ρᾶγα 1 ἴο 8811} 245 ἃ 
τηαῦῖς οὗ ἴῃς Πίχῆοϑὲ Ὠοποῦσγ. οϑορἢ 5 ς81}5 
ἴι “(λς τογαὰὶ ρογίίοη ᾿" (οογήρατα Ε'Ζεῖς. χχίν. 

289 

1 Ἡεοῦ. σε- 
, φογη τη “Ὁ 

22 Απά δδιιοὶ ἴοοῖϊκ ϑδιιϊὶ δπά ἢ15 “Ἀές του» ἢ 



486 

Ἰ! Οσ, 
γοισγυσά. 

1ῖ, ἀπά 8εῖ 1: θείογτε δα}. Απά δ4- 
γημεὶ Ξαϊὰ, ΒΕ οΪά τῆδὲ ψηϊςἢ 15 "εκ ! 
δεῖ 12: Ὀείοτε (ἢες, σπά4 εαἴ : ἔογ υπῖο 
τΠ15 εἰπὲ μαῖῃ [ Ὀδεη Κερί ἔογ ἴδες 
δίπος 1 8414. 1 ἢᾶανε ᾿ηνιεἀ τῆς ρεο- 
ΡΪε. δο ϑαὺ] ἀϊά εαἰ ἢ ϑαπλιεὶ 
(δῖ ἀδγ. 

ἃς ἴ Απά ψῆεη ΤΕΥ ννεγε σοπὶα 
ἄοννῃ ἔτοτῃι (Π6 Πρῃ ρίας ἱπῖο τῆς 
οἰἴγ, δαπιμεί σοπιηχιηεὰ ννἢ ὅδ] 
ἀροη [ἢ ἴορ οὗ τπ6 Ποιι86. 

26 Απά {ΠεῪ ἅγοβε θγὶΥ : δηά ἴξ 
ςΔΠι6 ἴο Ῥ458 δῦοιι (Π6 βργίηρ; οὗ τῆς 
ἄλγ, τῇδε ϑδπιιεὶ οΔ]]εἀὰ δαιΐ τὸ τς 
ἴορ οὗ τῆς Βοιυβα, βαγίπρ, ὕρ, τῆλε 1 
ΠΥ δοπὰ [πεεὲ ἄννᾶυ. Απά. ὅδυ] 
ἅΓΟβ6, ἂπά {πεὺ ψνεηῖ οὐ δυῖῃ οἵ 
τἤεπι, με δηά ϑαπηεὶ, δργοδά. 

27 “πά 48 1ῇεν ννεγε ροίῃρ ἄόνγῃ 

4). Ηδ «1530 ἔοϊϊοννβ [ς ϑερῖ. ἴῃ τηδτηρ [86 
ξυσϑῖβ βευθην ἰπϑιοδά οὗ {Β|Γ[γ. 

“Ἵπ"4 ϑανκπμεὶ “αἰ4.1] ϑαριμεὶ 56. ποῖ ἴῃ [ἴῃ 6 
Ηεῦ. τοχί, θυΐ 15 Βυρρ!!οα ἰὴ ἴπε δορί, δῃά 
γυϊ!ς. 

ἐδαὲ «υῤίερ ἐς 3. Ἀδῖθοῦ “σοβοσυϑὰ," 
δοςοσαϊηρ ἴο 541}116}᾽5 ὁγάθῦβ 'ἢ γΈσγβα 21. 
ο ἐδ ἐνιε, 495)..ἡ] ΤὨΪ8 ἰ8 ταῖῃου δῃ 

οὔβουτο ράβϑδαρθ. Τῆο6 ψογὰ σχοηδοσγοὰ μη20 
ἐδὲν ἐΐγπε, δθθῖῃβ ἴο πιθδῃ ΓΑΕ ὥπ20 ΟΥ̓ΤΌΓ 
ἐδε ,ε:ἰυαί, τὰ παῖῃ ὈδοΏ γοϑεσυθὰ ἴον [μ 66. 

σπος 1 «“«αἰάΔ.}1] Τμὸ Ηεδ. 5 ἱποαραῦὶἊς οὗ 
θείηρ 30 γεηάοσγοά, [{ 5 ᾿ΠΠ ΟΥΑΙ “αγίπῳ, 85 ἴῃ 
δοουΐ πῆς Ὠυπάτοά (1 88πι. ἷν. 21, 
γ. 10, ὙἹ]. 2, ζο.), δυῖϊ ἴῃς αἰ συ ΕΥ̓͂ ΒΟΓΟ 4τ]865 
ἔγοιῃ ἴδ6 6] ρίοδ] παΐατγο οὗ [86 ρίγαϑο νυ ἢ 
ςοηΐδίη8 0 νογὺ οὗ ψ Ὡς “4γίπς ψου]ὰ Ὀς 
{Π6 παίεησγαὶ βϑαιθῆςο, δηᾷ ἴμ6 ννογὰβ βροκθῃ 
[86 πδῖυ σαὶ ὀχρδηδίοη. 

1 ῥαυε ἱπυϊεά ἐῤδε ῥεορῖ..) ὝὍΠΕ ἐχρίδηδ- 
κίοη οὗ ναϊδθ]υβ δηὰ 1 υάονϊς ἄς Ὠΐδειι, 15 [Πα 
“16 ῬΘΟρΪὶε " τηθᾶη8 8541} δηὰ [18 ϑεγυδηῖ. 
Βυΐ 11 15 ὈεςίοΥ ἴο ἴδκο [6 νογάς “1 ἤᾶνθ 
ἰηνιοἀ [Π6 Ῥθορὶθ᾽ ἴῃ [Π6ῚΓ πδίιγαὶ 56Π56, 
δηὰ ἴο 5ΌΡΡΙΥ διςο ἢ ννογὰϑ 88 ἃγὸ νυαπίπρ 
ἴο τῆᾶκε ὉΡ ἴδ 56η56, 80 ἴῃδξ 16 ϑβεηΐθηςθ 
νου ὰ τι [ἢ υ.5--Ἴ1ὸ ΒΔ. Ὅθ0601π τοδοσνοὰ 
ζοσ 1809 δρδίπεϊ 180 7681ν2] οὗ νῃϊςἢ 
Θ4Π116] 5ΡΑΚΟ, δαυίπ ρα, δυὸ ἐπυΐξοα [89 
ῬΘΟΡ]10.) Τῇ ψΠΟ]6 Θρθος ἢ 566Π}5 85 8ι:- 
40]6 ἔογ ἴΠ6 σοοῖ 49 ἔοσ ϑαπιεὶ. 

45. ὕὕον δε ἰορ οΥ θὲ Ἐπ Νοῖ 5 Γ6]}γ 
ΤῸΥ ῬΓΪνΔΟΥ, 85 σοπιο οχρουηά ἰξ, ἕοσ ἴπ 6 Ποιι56- 
ἴον ννὰ5 ἴῃ6 ρῥγονεγθ!αὶ Ἔχργεβϑίοη ἔογ ριι0]1- 
ΟΕ (541. χνυ. 3; Μαῖίί. χ. 27; [,ὑκ. χι!. 2); 
δυῖ ἴῃ ογάεσ ἴο ἰεΐ 8}} [ἴῃς βθορὶο οὗἨ (6 ογ 
866 (Π6 ΠοΠΟΙΓ ἄοηθ ἴο ἴδ ϑἴγδηροσ ΟΥ̓ [6 
δτεοαῖ ργορβεῖ, ὍΤδὸ δορί, ἤᾶνθ ἃ αἰβογεηΐ 

Ι, ΒΑΜΌΕΞΙ, ΙΧ, Χ. οἶν. 25---2: 

ἴο ἴῃς επά οὗ τῆς οἰ, ϑάπιιεὶ 8βδἱὰ τὸ 
54ι}}, Βιὰ τῆς βεγνδηῖ ρᾶ88 οἡ δεΐογε 
8, (αηὰ πε ραββεά οπ,. δυΐ 5βιδπά 
ἴθου 5111} ἴδ νν}]ς, τας 1 πιΑΥ 8δενν 
ἴἢες τς ψνοτά οὗ Οὐοά. 

ΟΗΑΡΤῈΚΒ Χ. 

: ϑδανμεῖ αηποίκίειά ϑαμῖ, 2 272 ἐσηδγνιείᾶ 
λένε ὃν 2γεάικείονε ΟΥ̓ ἐλγεξ σἴρνισ. 9 ϑαμῖε 
ἀεαγί ἐς ἐλαηγεά, α»αὶ ἀξ γολλκ κᾶ. 14 472 
εὐρκεα σία ἐλέ »εα 27 οὐ ἐδε ξίηράονε ἤγονε ἀὲξ 
“πες, 17 ϑϑαμέ ἐς ελοιό αἱ μελελ ὃν ἰοέ. 
26 782: αἰὔέγεμί αδεείέορες οΥ Δὲξ τμδγεείς. 

ΗΕ Ν᾿ ϑδηχιεὶ τοοῖ ἃ νἱδὶ οὗ οἱϊ, 
ἃπὰ ρουγεά “7 ὕροὴ 8 Πεδά, 

πὰ [κιββθά ἢϊπι, δπὰ 414, 7. 1: ποῖ 
Ὀεοδυβα {πε ΓΚ παῖ δποϊηιεά τῆες 
219 ὑφ ςΔΌϊΔΙΠ ΟΥΟΥ ἢ15 ᾿ἱππογίϊδηςε αὶ 

2 νδεη ἴδου τί ἀεραγίεα ἔτοπι 

᾿τεδαϊηρ (ργο δ ΟΥ 2) δε τῤγεαά ἃ Ὀεά, ἴοσ, 
ἽΔἽ ἢ 5ρᾶκε οὕ σοτητηυηθά, δηά 35 δὲ 1α7 
«εἰοαυ», ἴῸΓ 35 [ΠΟΥ τΟ56 ΘΑΓΙΥ ; ) 5ποθ ἴπ6Ὺ 
ΤΟΠάΘΥ [86 νν ἢ 0]6 Ῥαβϑᾶρε---“ “πᾶ ἐῤεγ “ργεαά 
Ω ὀεά ὸὃγ ϑφωὶ ρον» δε βοιμε ἱοῤ, απά δὲ “ἰερὶ. 
“Ἵπ4 1: εα» 1ο βα9: αδοιμῖ ῥέε Τργίης 97 1δὲ αν, 
ὦ. ὝὌὍὌΒε ΜΝυϊραῖε γεϊδι 5 θοΐἢ νγογάϑ--" οἵ 
ἀοστηιῖν!ῖ--- Οὐπιά 8 πλδη6 5υγτεχ β86ηΐ, ἄζο. 

26. “Ππώ4 ἐδὲγ αἀγοῖε εαγὶν; διὰ ᾿} αριδ 10 
ρα::, 5 ὙΠ 656 ἅγὲὰ ποῖ σοπβθοουνα δοίοΠ5, 
ἃ58 {ΠΟΥ τοϑο ἤγϑί, ἀπ δδογνγαγάς δῖ βρυὶπε 
οὗἉ ἀδὺ ϑδπιιεὶ οδ]]εὰ 8840], δυῖ, δεςοσγάϊηρ ἴο 
ἴῃ. σοτησήοῃ ΠΙΔΏΠΕΙ οὗ ἴπ6 Ηθῦγονν πδγυδνο, 
[Π6 συ δϑεαιοηῖ ᾿νοσγάβ. γεϊδίο ἴΠ6 ϑᾶτηθ εἽὐδηῖ 
Ἂη ἀοῖδι!, ψ ΒΙΟΒ ἴῃ6 Ρχεςθάϊης δδά ἄοπα ἰῃ 
ξεηεΓΑὶ. 

αδοιὲ ἐδε σῤγὶπρ ο7 ἐδὲ ἀαγ.} 1.1Ἐ γα ΠΥ, ὧς 
ἐδε »ιογγὴηρ ἀγοσΉ. [ἴ 15 ἴῃς 58ΔΠι6 Ρ 85 
Οδη. χὶχ. 15, χχχὶὶ, 24, 26 (Ηθῦ. 2ς, 27); 
7088. νἱ. 15 ([ο]]οννίηρ Τ2ε7 γουϑ εαγν), [υἀξ. 
ΧΙΧ. 25; ΝΟ. ἵν. 21; [οη. ἵν. 7. 

10 δὲ ἰοῤ οΓ ἐδὲ βδοισ.1ὺ Νοῖ 20 ἐδὲ 
ἐοῤ, Ὀυϊ “οπ 189 0}. ὙΠ θεὰ οἡ ψΒΙΟΒ 
540] ϑἰερί νγὰ8 οἡ {π6 ἴορ οἵ ἴδμο ἢουβα. [ΐ 
15. ΨΟΣΥ͂ σοϊηηοη ἰη ἴπο Εδϑὶ ἴο ργονϊἀθ ὄἜχίγᾶ 
βἰθορίηρς δοσοτητηοάαδϊίοη ΌὈΥ ῥἰδοίηρ ἃ ἰεπῖ οὗ 
ΔΥΠηρ Οοἡ ἴδε δοιβο-ῖορ. ϑαιλοὶ ἄνοκο 
541 δὲ ἴηῸ ϑρτίηρς οὗ ἴ86 ἀδύ, 45 ἢδ ἱερί 
οὐ ἴδε δΒουκθ-ῖορ, ὈΥ οδ] ηρ δἰπὶ, ϑαυίην, 
ὕ», ἄς. 

ΟΗΑΡ. Χ. 1, “4Ἵ1{πώ4 ἀἰπ:οἀ ῥίν».}] ἴῃ ἴοΐκεη 
οὗ ποπιᾶρθ, ἃ5 ἰῇ 5. 1, 12, ΚμῚὶ ἐδὲ ϑοπ, 
Δηα ΡΓΟΌΔΟΙΥ ἰπ Οεῃ. Χ]]. 40. 

1: 1Σ ποῖ δεεαμσε, 45᾽..] ϑατηαυ δῖ δησυΤΟΓΒ 
941}}}5 ἴδεϊζ ΟΥ̓ δχργεβδεά υνοπάσυ, ΟΥ̓ [Εἰ] ἰὴ 
τὰ ΜΕΥ ἢ ἀϊὰ 45 ἢς ἀϊὰ, (οτηΡ. ἰχ. 21. 

Ὡ. δεπ ἐδομ αγέ. ἑεῤῥαγίεά, 5.1 Ἡετα 

τ Ἡοῦ. 
9 “7. 



ν. 43---1 1 ΒΑΜΟῈΕΙ, ΣΧ. 
τὴ6 ἴο ἄλγ, τπεπ τποὺ 8ῃαϊς βηά ἴνο 

ἐῦεα. 35. τη ὉΥΎ ὁ δςβε]᾽ 5 βερυ οῆγε ἱπ τῆς 
Ὀογάεσ οὗ Βεπ)͵δηιίη αἱ Ζε]Ζδῇ ; δηὰ 
ἘΠΕΥ Ψ}1}}] 88 ὑπο πε6. ΤΠῊς 45868 
νν ΙΓ ἢ ἴπουι νγεπίοϑί ἴο 566 Κ ἅγα ἰοιιπά: 

ΣΗεῦ. ἐδε λῃᾷ, 1ο, τ[ᾺΥ βΊΠοαγ μδίῃ Ἰεβ τῆς σᾶτε 
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ΚΙ, ἀπά Δποῖπεγ σαγγγίπρ' ἴἥγεε ἰοανεϑ 
οἔ Ὀγεδά, ἀπά δῃοῖθεγ σαγιγίηρ ἃ Ὀοῖεςε 
οὗ ψίπε: 

4 Απάὰ {πεῈγ ψ1}} ἴβαϊυῖε τῆθς., δπά νέῳ 
σῖνα ἴῃ66 ἔννο ὑαῦες οὗἩἨ Ὀτγεδά ; Ὑν ἢ] ς ἢ κα: 
ἴδου 8Π4]ς γεςεῖνε οὗ τῇ εῖγ Πδηάϑβ. 

οἵ τῆς 45568, ἃπὰ ϑβογγονγοῖῃ [Ὁ γου, 
βαγίηρ, ὟΝ δῖ 5Π4]1 1 ἀο ἔογ ΠΥ 80η ὺ 

2. ΓΏδη 5Π415 του. ρὸ οἡ ἐογιναγά 
ἔτοτῃ ἴπεηςε, δηά ἴδοι 5ῃα]ς σοπης ἴο 
ἴδε ρ]δίη οὗ Ἴαθογ, δπά τπεγα 53ἢ4]]} 
τηεεῖ ἴπεε ἴῆγες πΊεὲῃ ροΐπρ ὉΡ ἴο 
Οὐοά το Βεῖ}-εἰ, οπε σαγγγίπρ ἕῆγες 

ραὶῃ 54Π1|116] δηϑννουβ 840}᾽5 5: ]ϑηΐ οὕ ὑγο- 
δαῦϊς (πουρῃῖ5β. Ηον 5ῃουϊὰ 8401] κπον 
1δδῖ ννῆδῖ ϑδπλυθὶ βαίά νγὰ8 ἴῃ6 νοσζὰά οὗ ἴῃς 
1 ογὰ ἡ ϑαπιθὶ ρἶνεϑ ἢἷπὶ ἃ 5ίρῃ, “"ὙὌὙΒου 
8ῃδ!: βπὰ ἵννο πηθη," ἄς. (Οομρ. [υἀς. νἱ. 
16:40; 54]. Υἱῖ. 11-14; [οἷ νἱ, 30; Μδζᾷκ χὶ. 
2) Χίν. 13, ὅζς.) 

Καεδεῖ. “εῤωίεόνε.) ΤῊΘ 5ἰζυδίίοη οὗ ἴἴ 15 
ΘΧΔΟΓΥ ἀεϑογι θὰ Οδη. χχχν. τόσο, 85 οὐ 
(6 τοδὰ ἔγοπι Βεῖίδεὶ ἴο Βοί θἤσπι, ποᾶσ ἴο 
Βειβ]θῆοθπη. [ἴ 15 νεῦῪ αἰ ῆςυς ἴο Τεσοποῖα 
ἴηι ἀεβδοσρίοη νὰ ἴῃ6 οὔθ Ὀεΐοσγο 5, 
Ἀν ἢ 866 π|8 ἴο ρίδοθ Ἀδομοὶ 5 βϑριυ]ς γα 
Ὀεΐνεεη Ἀληιδίμαὶπ)-Ζορῆπη δπὰ Οἰδοδῃ οὗ 
581} ; δηά 1[( [Π6 πιοάογῃ Κμόῥε! Καῤιὲ!, ἀθουΐ 
ἃ ΤῊ1]ὸ δηὰ ἃ ἢδ]ῇ ποι οὗ Βεοι ἢ] ἤοπι, ἰ5 [6 
ἴσιο 8116 οὗ Ἀδοβ6} 5 βορυΐϊςῆγσε, ἴἃ ἰ5 αἰπιοϑβί 
Ἰπηροβϑίδὶε ἴο ἄο 80. [π ἴδε γστεαῖ οὐβουγῦ, 
Βονενοσ, οὗἨ 1Π6 βενοσαὶ 5ἰ[68, 1ἴ 18 ἴῃ νδὶη ἴο 
Ἰοοῖκ ἔογ ἃ σοσΐδιῃ σοῃο]υβίοῃ. 

σὲ Ζείχα δ. Α Ρἷδοε δοβοϊ υἴεὶγ ἀηκπονχῃ ; 
ὯΟΥ 18 ΔΗΥ͂ πΔης οὗ ἃ ρῥἷδος ννῃαῖ οπὲ ννουϊὰ 
Ἔχροςῖ, Ἀσερεῖ, τοῤμίεργε Ὀεΐηρ 4 ϑβυβῆςοϊεηϊ 
ἀεϑρηδίίοη. 866 ποῖο δῖ ϑηά οἵ οδβδρίοσ. 

,)ῶν σοι. ἴῃ ἴῃς Ρ]υγαὶ, πιεδηΐης 8540] δηὰ 
Ὧ15 βογυδηΐῖ, 85 ἴῃ ἰχ. 19. 

8. Τδε ρἱαἰπ 9,77 Ταδον. ἴΐ βΒῃουὰ 6 “89 
οδὶ οὐ Το ἐπ Β᾽" 9.Γ, 1αδογ. 866 Τυάξ. ἱν. 
11, ῃοῖθ. Βυΐ νι βδῖ ἰ8 πιεδηῖ ΟΥ̓ Ζαδογ ἰ5 
ἸΠΊΡΟΒ51016 ἴο 540. [ἴ 88 Ὀδθῃ ΠΡ ΘΠΙΟΙΒΙΥ 
ςοπ]δοϊυγοά (παῖ Τα ον 5 οἰ Ποῦ 4 αἰ δγοης 
ἔοττη οὗ [86 ἤδπὶὲ οἵ ἈθΌΘΚΔἢ 5 πιιγβο, 6": 
δογαῦ, οὐ ἃ σοττυρίίοη οὗ ἴἴΐ, ἀδηὰ (παῖ ἴδε 
οαξ, ΟΥ ἱεγεδίηερ 977 Ἰαδογ, 18. ἴῃ6 581Π16 45 
“4Π]ο5ς δας, τ οδκ υὑπάοῦ τ ποῦ Θθοσγδῇ 
Ὑγὁ8 Ὀυγίοα, ἀπά νυ ϊο ἢ ΔΥ δεπεαίρ ειρεὶ 
(Οεη. χχχυ. 8). Βιυῖ οὗ σουγϑθ [ἢ]5 15. ΟἿΪΥ͂ 
ἃ ςοη᾽οεΐυγο, ἐπουρ ἢ ἃ Ῥγοῦδῦϊα οπδ. 

Ξοὶπρ μὸ 1ο Οοά 1ο Βεϊδεὶ,. ἍΝ οτο ἴπογο 
ψΜ5 ἃ διρῇ ρῥίδοθ. Αὐγαμβαπὶ οὐ δ 15 ἢγϑβϊ 
ΘὨΐΓΔΠΟΟ ἱπῖΐο Οδηδδῃ θυ} δὴ δῶσ οὐ ἴῃ 
τιοιυηϊδίη ἴο {Π6 οαϑδί οὗ Βειῖῃοὶ, θη. χίὶ!. 8, 
ΧΙ. 1, 4. [|Δοοῦ ννογβῃ!ρροὰ Οοά «αἱ Βεῖβδοὶ 
(χχυ!. 18, το, χχχνυ. ὅ, 7), δΔηά ἴῃ ἰδίου {ΠΠῚ68 
ΒοΙΠ6Ι νγᾶβ 5111 τὴς δοδὲ οὗ νγόούβῃ!, [που ρα 
ἰϊ ννᾶβ ἰἀοϊδίγσγουβ, : Κ. χὶὶ. 29ςς ὅδε6. ἴοο 

ς Αἴεῦ τῆδαῖ τῆοιι 8141 σοπὶς ἴο 
τῃς 81] οὗ (Τοά, ψΒογα ἐς τῆς ρλγγίβοῃ 
οὗ τῆε ΡΠΠ]Πβεπεβ : ἀπά ἰξ 8314} σοπης 
ἴο Ρᾶ88. Ὑγῇδη ἴδοιι γί σοπια {ΠῚ ΠΕΓ 
ἴο (ἢς οἰἴγ, τμαῖ τῆου 50.411 τηεεῖ ἃ 
ΠΟΠΡΔΠΥ ΟΥ̓ ρῥγορῇεῖβ σοπηηρ ἀοννῃ 
ἔτοπη τὰ6 ἰρἢ ρίδςθ νυ ἢ ἃ ῥβδίτεγυ, 

ΤἸυάρ. χχ. 18, 26, 27, ἀηή ποῖδ8, ψΒογο ἰξ 
ἌΡΡΟΔΥβ {παῖ αἱ οπδ {ἰπ|δὸ ἴΠ6 διὺκ ινὯ8 δῖ 
Βεῖδοὶ]. [τ ἄοοβ ποῖ ἔοϊϊονν ἔγοπι (ἢ]15 ἴδαϊ 
540} νγεπηΐ ἴο Βεοῖβοὶ οὐ 818 γτοδὰ ἴο Οἱ θδῇ. 
Βυῖΐ νὲ ᾿ἰοᾶσῃ ἴτοῃῃ [ὰρ. χχ. 21, [παῖ ἃ 
οοσγίδίη τοδὰ Ὀσγαπομεα οὔ δ ἃ ρδγί οι ϊλγ 
Ῥοϊηῖ, οὔθ Ὀσγδηςδ ᾿οδαϊηρ ἴο Βοῖμοὶ (Πσοιμε 
97, Οοά, Α. Ν.) ἀπά ἰδ6 οἴμεσγ ἴο Οἰθεδἢ. 
ΠΟ τογοθϊητἢ, νἤοσο ἴμοϑο ρούβοῃβ Ἷδπλδ 
ὍΡΟΩ 840}, πιυδῖ πᾶν θθη δὶ βοὴδ ροϊηϊ 
δεΐοσε ἴδ6 γοδά Ὀγαηοποά ; ἤθη ΠΟΥ τοδομβοὰ 
(δὲ ροϊηῖΐ {πε ψουἹὰ σὸ οὐ ἢ ἰδεῖς 
οβεγίηρϑ ἴο Βεοῖμεὶ, Βὲὸ ψουϊά ρυγδὶς δί5 
)ουγηεῦ ἴο Οἰθοδῃ. 

ἐδεγε τραϊ! »ιεεὶ ἐῤες, (5.1 Τῆς Ηδοῦτον 
ὙΟΓΩ 5ΙΠΊΡῚΥ πιοδη5 δαρῥεη ὁπ, ΟΥ πά, ἃ5 ἵἴ 
5 τοπάδοσρα δ νεῦβε 2, Δηὰ ἰχ. 11, 13 (566 
ποῖδ ΟἹ ΙΧ. 11). 

δ. Ἠ:]} 9. Οοἀ.] Ἀδῖδεν “Οἱ θ 6084} ο7Γ Οοά, 
δΔηὰ 80 δῖ νοῖβοὸ το. Τνο {Πϊηρ5 ἅ.γ6 εἶδαν; 
ομϑ ἴηδῖ ϑαὺ] δὰ γσοῖ βοπὶθ θη ἢδ ρΡοῖ ἴο 
Οἱδοδὰ οἵ σοά, ἔογ ἴμοσὸ 6 ἔουηὰ ἢ᾽5 ὑης]ο, 
Δηὰ το ἔσθ Γ ̓ ΟυγΠεΥηρ 185 50 ΤΟ 45 
Ὠιηϊοά δ, δηά [ῃ6 βαθ ψογὰ Οίδεαρ ἀθ6- 
ΒΟΣΌ65 ἢὶ8 ὨοΙη6 δῖ ὑθσϑα λό. ὙΠ6 οὐδον 
τμδῖ ἴπογὸ ννᾶβ ἃ δίψῃ ὑἷαςθ δὲ Οἰδοδὴ Ἰυβὲ 
δῦονο ἴδ ΟἸΥ, ἴου νγεὲ Ἰεάγῃ ἔγοτη ἴ}}}8 Ὑὑ6γ86, 
45 61 45 ἔγοπι γοῦβο το, ἴῃδλί ννῇθη 54}}} νγᾶ8 
ἐπ δὲ εἰἐγ 9.7 Οἰδεαῤ, Ἀ6 πηεῖ ἴῃς ΚΟΤΟΡΆΗΥ οἵὔ 
ΡΓΟΡἢοῖς. εονι ἀοαυ" ὕγορι δὲ ῥὶφ ὁ ῥίαεε. 
Ἡξεηςς 1ἴ 18 οὐὔνίουβ ἴο σοποϊιάς [πᾶὶ [ἢ6 
δίς Οἰδεαῦ 9,7 Οοά (ΜὨϊςἢ ΟσςῸ ΓΒ πον ῃοΓῈ 
6156) ννᾶϑ8 ϑοπιθῖϊπιθ8 ρίνθη ἴο Οσίδεαρ ὁ ϑαμΐ 
οἡ δοοουηΐ οὗ πὸ νγοσβἢ!ρ οὐ 115 ἢ Ρἷδος, 
ΟΥ, ῬΟΒΒΙΌΪΥ, [δαὶ τἴὴ6 πᾶπιὸ Οἰῤεα οΥ Οοά 
ἀοϑοσγίδοά τῆ6 ννῆοϊς 8}}} οὔ 4 ρασί οὗ ψ Ὡ ἢ 
[ἢ6 ΟἿ Οἰδθεδὴ βιοοά. 

αυὐδέγε ἐξ ἐδὲ χαγγθοπ 9Υ 1δὲ Ῥριδεξπε..} 
[1 566 πὶ85 δἴίγδηρθ παῖ ϑδπιεὶ ϑδοιὰ εὶνο 
1ῃ 18 ἀδδβογίρίίοη οὗ Οἱ δεδὴ ἴο 54}, γγῇο τηυϑῖ 
ἢδνο Ὀδθὴ 80 νΜγ}ὲ]}] δοηυδίηἴεα νψἢ τ. Ῥοϑ- 
51:0} {ΠΟΥ͂ ΠΠΔΥ δὲ ἜΧρΔΠδΟΤΥ ννογάβ ἰπβογίεα 
ΟΥ̓ ἴπ6 παυσαῖοσ ψ τ τεΐεγεηςθ ἴο χίδ, 2. 
ΟοπΡ. [ο08. ἰν. 9, βοσγε ἴῆ6 ννογάβ “,“Τἦῶὃγ 196 
εκυ:, δ᾽ ε., Ἃτὸ δα ἀεὰ ΟΥ̓ [Π6 παγγαΐογ. 

«τυἱ!δ α ρ5αἰϊενγ, 4 ε.}ὺ Μυβίοδὶ ἱπϑίσυπηοηΐ8 
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ἀπά ἃ ἰλῦγεξ, ἀπά ἃ Ῥίρε, ἀπά 4 δᾶγρ, 
δείογε τῃεπὶ; δηἃ {Π6Ὺ 521] ργορῇδβυ : 

6 Απά τὰς ϑρίπει οὗ τῇς οΒΡ ψἹ}]} 
σοθ προη (ἢςε, ἀπά τποιῖι 8Π]ῖ ρτο- 
ΡΒΘΒΘΥ ννἢ τπαπιὶ, Δηὰ 5}|4]ς ὃς τυγηεά 
ἱπῖο ΔῃοῖΠοσ πηδη. 

ψογο [86 δοσοιῃρδηϊπιοηῖβ οὗ ἴδ6 Ῥχορδεῖς 
ΒΟΏΖ. ὅ661 ΟἿ. χχυ. 3, ΒΟΓΟ νὰ σεδὰ τπδῖ 
“(ὃς ϑ0η8 οἵ [ἰεἀυϊπαη. .. ργορβεβιθά νἱτἢ 
ἃ δΑΓΡ ἴο γίνε {βδηκβ δηά ἴο ὑγδαίϑε ἴδε 
Ιοτὰ, Ο(Οοχρασγε ἰὑϊ, νεῦϑθοὸ 6. ἴη Ἱἱἱκὸ 
ΤΔΏΠΟΣΥ δ ἴμ6 ργεδῖ δοϊ δ ΠΥ ΟὗὨ σοσμουϊηρ 
ἴΠς ἀκ ἴτοῦι Κιτδ  -)ρασίπὶ “ αν δηὰ 41] 
ἴ5ϑγαθὶ ρίαγοὰά ὑείογεο σοὰ στ 411] τδεῖν 
ταὶ δῖ, δῆ 1 δἰηρίηρ, δηὰ νυ ἢ Βᾶτρβ, δηὰ 
Ὑ11} ῥβα! οσ65, ἀηὰ τὰ Ὀπιδγοῖὶβ, απ ἢ 
οΥπθα]5, δηὰ 8} ἰτυτηροῖδ,, 1 ΟἾγτ. ΧΙ, 
8, εγο ἴδε ρϑδι[οσῖθβ, ΒΆγρβ, δηὰ {ἰγηῦτοίς, 
ΤῸ ἴα βαπθ ἱπ Ηδῦγονν 858 ἴπ6 Ῥβδὶ [ογΊ 65, 
ἤλγρβ, δηὰ ἰδῦγεϊβ οὗ οὖσ ἴοχῖ. (ΟΟΠΊΡΑσΟ 
Ῥᾳ, ἰΙχχχὶ. 2. Ηστσε ἴδε διαδεν ἰ5 'ἰῃ ΗΕΌΓΕΙ 
γπεδεὶ, ψἤθησς (6 Οτοοὸκ νάβλα, ἀπά [δς 
αἴΐη Διαῤίωμνι, ἃ κἰηάὰ οὗἩὨ ͵γγε ἢ ἴεπ 
Β.ΓΙΏρΡΒ, ἴῃ ἴῃ6 8ῃδρε οὐ δὴ δαγίμθη ὑπὸ 
Ὀοῖις (πεδεῦ, ννῃϊοῆ νυᾶ8 βοηθοί ίηρς ἰκὸ ἃ 
Βιυχαγ Ἰοδῖ, οὐ ἃ ἀεϊῖΐα, Ῥϑ, χχχὶϊ, 2, 1}. 9 
(8 Α. ν.), ἄς. Το ἑαόνεέ (ο0Ρ6) 18. ἃ κίηά 
οὗ ἀσυπὶ οσγ ἰδπιδουγίηθ, ΟΥ̓ Κἰπιθσοὶ, ὑι50.}}γ 
Ρἰαγεὰ ΕΥ̓ ἀδηςίηῃρ ννοπιθῃ, 85 ὉῪ Μίγίδπι ἀπά 
ΒΕΓ Τοοπιρβηίοηϑ, Εχοά, χνυ. 2ο, ὉΥ͂ [Θρϑῖ μα} 8 
ἀδυρδίογ, [υἀς. χ!, 34. Οοπιρατε [6γ. χχχί. 
4. Ἴδε ρίρε (εὐσ δ, ἰζογα γ τ[η6 δογεά οΥΣ 
2 γερά ἱπϑιτυτθη) 15 8 Κἰηὰ οὗ ἤυϊς οΥ Ρίρε, 
υδοὰ Οἡ Οσολϑίοῃηβ οὗ ἸοΥ δηὰ ταϊσῖῃ. 866 
ἴδλϊ. γυ. 12, Χχχ' 29: Σ Κ. ἱ. 40; 58. ἰχυἹ!. 
25. Το ῥα» (εἶππον, ψθπος ἴδ6 Οτεεκ 
κινύρα) Μγ»ὰ38 ἃ 5ἰσηροά ᾿ηοίσιπιοηΐ, δηά (δαδῖ 
Ρίαγοά ὑροὴ ΟΥ̓ αν, 1: 84π|. χυϊ. 1:ό, 23, 
ΧΙχ. ο; 8. χἧμί, 4, [Ὑ|1. 8, ο. ΄ϑθρδιβ 
ΒΑΥγ85 ἴμλῖ [Π6 ἤᾶγρ (κινύρα) δά ἴδῃ δίσιηρβ, 
δηὰ ννᾶ8 ρίαγεοά ὑ ἢ ἃ φίκείγιε, νυ ΏΟΓΘΑΒ 
(Π6 νάβλα, ΟΥ Ῥ5Δ]ΕΥΎ, νν88 μἰδγοὰ στ τῃ6 
δηξεογβ. Βυῖ ἴῆε6 οχργοβϑίοη ἰῇ (ἢ ἅθουθ 
ῬΑΞϑδβε8 ἔγοπλ 1: 54Π|, 5εετηβ8 ἴο ἰηάίοδίαε (Πδὲ 
Ῥανιὰ εἴσγυςκ 18 ἤδτρ ἢ ἢἷ5 ἤπροΓΒ, δηὰ 
ποῖ Ὁ δὴ ἰηδίσιυτηθηῖ ᾿κὸ ἴῃ6 Ρ]θς Γι πὶ, 
Ὁ0]6585 [Π6 Τρροϑίϊ[ιοη 1165 δείννθεη 2λαγέρ 
ψ ἢ ἴπ6 Παπά, δηὰ “ομραίμρ ΟΥ̓ ΡΪΔΥΙηρ (ἐπ 
[Π6 νοΐςθ, ζ.6ς. βπρίπρ. [Ι͂ἢ 1}18 οδϑ6 ἴῃ ὃχ- 
ΡΓαβδίοῃ δίηχίμρ «αὐ δὲ δαπά ψουϊὰ ὃ6 
ΘΩ4ΌΔΙΥ Ῥγοροσ ἩνΒβεῖμοῦ ἃ ρίκεγωρι 6ΥΟ υϑοὰ 
ΟΥ ποῖ. [ἢ 25 Εὔγϑὶ δίἥστηβ, [6 πιοδηΐης οὗ 
(Π6 τοοῖ οὗ παζαπ 18 ἴο υοὠπά, δηὰ ηοῖ, 88 
Οοβοηῖ8 5475, ἴο “γίξε, [δὶ ψψου]ά δὲ [Π6 
6 ορροβϑίίοη. [ἰ 18 ποσὰ ἴο ἴῃ ροϊηΐϊ ἴο 
οὔϑοσνες ἴπδί 16 ψοσγὰ παράπ, ἴο δία, ἰ5 
ΔΡΡΙΪεά ἐχο!υδίνε! Υ ἴο ἴῃ6 ἈΔΥΡ ΟΣ εἴππογ, δηὰ 
(δαῖ, ἔγοτῃ ἴἢς σοηδίδπί σςοηππεχίοῃ οὗ “ἰπσίπς 
1 27] αγίην, ἃ5. δ. 5.) 1541. ΧΧΙΪ, 16, [Π6 ἤδγρ 
δ6 65 ἴο δᾶνα Ὀδθη ΟΠ ΘΗ͂Υ ιι56α 48 Δῃ Δοςοῃ" 
Ῥαπισηθηΐ ἴο ἴῃς νοΐςδ, 'κὸ (86 συϊασ. Τμὶ9 

Ι, ΒΑΜΌΕΙ, Χ, [ν. 6---8, 

8 Απά τδοιι 5ῃαϊς ρῸ ἄονγη δείογο ν᾽ "ἀεε σε 
τὴς ἴο ΟἸ]ρᾶὶ ; δπά, Ὀεῃοὶά, 1 ψ1}} συν σὴ 

ΤΏΑΚος ἴἴ δὴ δρργορτίδίς ἰηβίσυμηεης ἴοὸγ 
αν, το ἀουθι1]655 ϑὰπρ εἶ Ῥ5δ]πὶ5 ἴο 
[δ6 βουηὰ οὗ ἴπ6 βᾶσρ. [πάοορα [86 ὈΓΙΠΊΔΙΥ͂ 
ταθδηϊηρ οὗ διαίνι (ψαλμός) 18 “ἃ βοῃξ 
βιηρ Ὑ]Β ἃ τηιιβιολὶ Δοσοιηραηϊπηεπξ," (ΑΥο- 
ὈΙ5ΠΟΡ Τ τεῆς, " Θγποηγτηϑ οὗ Ν, Τ΄., δεςοπὰ 
ΒΕΓΙ68, 128.) ΜΑ Ρ5ΔΙΚΟΙΥ͂, « ἰαὈτεί, ἄτα. 
ὝΒΕΟΓΟ 15 ποίδιης ἰῃ ἴῃς Ηδῦτγον ἴο ἱπηπιδῖο 
[μδὲ [πόσο γ7δϑ ΟὨΪΥ͂ οὔθ οὗ οᾶςὰ οὗ ἴδε ἰῃ- 
δ: Γυπηοηῖ5Β. [{ ψουἹὰ δ6 θεῖος, (Πογεΐοσο, 
ἴο ἰεᾶνε ουὖἵ ἔα Δι ςο]α ὦ ἴῃ ἴδε Α. Ν, 

6. 12ε δρίγι! 97 ἐδε Ζογ. (οιηρατε Νυπι. 
ΧΙ. 25, 26, 2ς. ἼΤὮδ οχδοῖ ρῆγαϑε, “1 ἢς 
δρίγιὶ οὗ ἴδε [μοσὰ," οσσυσβ ἢγϑος [υάζ. 1}, 
1ο, ΒΕΓΟ 566 ποῖο. 

«υὐδὲ! οογιό μροπ ἐδες.) ΤΏς νοσὰ τοπάογεὰ 
«ὐὐδ! εορριδ, ΤΛΘΔῸ5 20 Χ0, ΟΥ̓ ρΩ:5 οὐεγ ἃ τίνετ, 
85 2 ϑΔ1). χίχ, 17 (Α. Ν.), ἴο εορεὸ ΟΣ 24:2 
μβοπ, ἃ5 ἴτε ἀοε5 ψβεη [ἃ Ὀγοδκ οιὖἱἱ ἀπά 
Βργοδάβ, ΑΠΔΟΒ Υ. 6, ἀη ἤξηῆςε ἰ8 ἔγδαιοηΥ 
υδοά οἵ [δ δρίγὶς οὗ Οσοά ἱπρ' ὉΡΟΙ ΔΩΥ͂ 
οὔθ. 866 [υὐξ. χῖν. 19, χΥ. 14; δῖον νεῦϑα 
1ο, Χὶ. 6, ΧΥΪ. 13, ΧΥΪΣ, το (οὗ [6 εν} 
ΒΡ γ). ὅ866 ποΐθ οὔ ὑϑῦϑα 2. 

“ῥαΐ δὲ ἐμγπεά ἱπέο αποίδεν »παπ.}] ΤὨΐβ 
ΘΧΡΙΟΘΒΙΟῺ 15 ἃ ΣΟΙΏΔΓΚΑΌΪ οπο, δηά οσσυγα 
ΠΟΥ ΒΟΤΟ οἶσθ, ουθ 1655 1 ἀθϑοσιθε5 (Π6 
σἤδηρο 'η Ροϊηϊ οὗ πιϑηΐδὶ ροννεσ ἀπά ΘΏΘΓΟΥ 
ψῃο ἢ σου] γεβϑυϊὲ ἔγοπι [86 ᾿πῆυχ οὗ ἴδς 
ϑρι γι οὔ {86 1οτὰ, [ἢ ἴδε ολ56 οὗ δαπιϑοῃ 1ἴ 
ὙᾺ5 ἃ 51} ΡΕΓΠΔί!γ8] ὈΟΔΙΠΥ͂ δίσεηρῖῃ, ἴῃ [86 
ολ56 οὗ 840] ἃ σΔΡδΟΙΥ͂ ἔογ συν δηὰ Ἰοδάϊησ 
[86 Ῥϑορὶο οὗ ψςοἢ Ὀεΐογε ὃς νγὰ8 ἀεϑεξιϊε, 
νι ὰ 6 ϑρίσι ντουρηϊ ἴῃ δἷπι. Τα 
οὔδηρο ἰη ἴδε πηθηϊδὶ ΡρΡονΝῈΣ οὔ ἴδε Δροβίϊεϑ, 
8ἃ8 ἀοβοσι θα Αςῖβ ὶ. 8, 18 ἀπαίοροιβϑβ. (ου- 
Ρᾶγε ἰϑβδῖ. χί. 2.4. ὙῈ οὔδηρε 15 ἀεβοτι θεά 
1ῃ σὑεῦβα 9, ΕΥ̓ βαγίπρ ἰμαὶ “ Οοά ρανε ἢϊπὶ 
ΔΠΟΙ͂ΠΟΓ δοατῖ." ΤΠὸ Πρατί ἰπ [86 Ηοῦγεν 
δεςορίδιίοη ροϊηῖϊϑ πιοτὸ ἴο ἱἰηίεϊϊοςῖ δηά 
σουγτᾶρα ἴθδηὴ ἴο ἴδε αδοϊίΐοῃβ δηὰ ὄἼοῃ- 
βείθῃςσ. 

8. Το “δα κο ἄοαυπ δείογε νιὸ ἐο Οἰσα] 
«νὸν. “ενεη ἀ4γ: σῥαλ! ἐδοι ἐαγγν, 45.) ΤΒΕΓΕ 
15 σγεδῖ οὐϑουγῦ ἴῃ [15 ράᾶϑϑᾶρθ, ἃ5 ζυἢ"» 
Ῥαγοὰ νἹ ἢ Χί, 8-11, 1Ε 186 ἴννο ραββαρεϑ ἃσὸ 
υηδοιβίοοά 85 σγοϊδιϊηρ ἴο ἴ6 88:6 δνεηΐ. 
Βυῖϊ οοπϑίἀοτης ἴμαὶ δ ᾿οδϑδὲ ἴννο Ὑοᾶγϑβ, 
ῬΟΞΒΙΟΙΥ͂ ΤΏΔΩΥ ΤΊΟΤῸ, οἰαρϑοὰ δεϊννεε ἴδ 6 
Ἐπι65 τοίοστοα ἴο ἰη {πε ἴννο ρδϑϑᾶρθβ; σοἢ"-" 
διάοσίηρ τπδὲ ϑαπλυοὶ δηὰ 8401] δὰ πιεῖ δἱ 
Οιϊεαὶ, δηὰ οδεγεὰ ρεᾶοθ οἴεσίηρβ ἴο τῆς 
Ιοσγά οἡ ομθ οὐἼοδϑδίοη δεΐννεεῃ ἴῃς {{πλ68 
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ιηΐο τῃς 80η οὗ Κἰϑρηῆ 47. 840] 1580 “ «". το. 
διηοηρ ἴῃς ρτορδεῖβὴ " 

12 Απά οπς ἴοξ τῆς 8δ4πὶ|6 ρἷδοθ ἢ Ηεν. 
δηϑυνεγεὰ πὰ 8ἰά, Βυῖ ψῆο ἐς {Πεῖγ ἄδικον 
λιῃεῦὶ ΤὙΠεγείογτε 1 Ὀεσδπα ἃ 
Ρίονορ, 7; ὅδ] 450 δθοὴηρ ἴδε 
ΡΙΟΡΒεῖβ ἡ 

12 Απὰ ψθεη πα Πιδὰά τηδάς δῃ 
δηά οὗἩἉ ῥγορῃαβγίηρ, ἢς σὴς ἴοὸ τῆς 
ΒΙΡῊ ρΐαςα. 

ν. 9---τό.] 

σοῖς ἀονσῃ υπίο δες, ἴο οὔτι 
δυγης οἸεγίηρβ, σμά ἴο ϑ8δοπῆςα 

“ οἷν, 13. δ. ΒΔΓ α8 οὗ ρεᾶςα οἴξεγιπρβ: “βϑενεῃ 
ἄἀδγβ 8ῃα]ς ἕῆοιι ἴΑΙΤΥ, ἢ 1 ςοπια 
ἴο ἴΠ56, δηά βῃονν πεεὲ ψῆδαῖ ἴδοι 
88αϊξ ἀο. 

9  Λπά ἴὲ νγὰβ 0, τῆλε ἤθη Πα 
ΤῊΣ, ἢλά τυγηοεά ἢϊ8 ἴδαςϊς ἴο ρὸ ἔτοτη 
θυ, ϑάπιιιεὶ, Οοὐ ἴρανε δἰπιὶ Δποῖδπεγ 
ἡγακώ. Ἐλολγῖ : δηά Δ1]] [ἢοβα 8ἰρῃ8 σδπὶθῈ ἴο 

ΡΆ538 ἴῃδῖ ἀλγ. 
ΙΟο Απὰ ψῆδη {ΠΕΥ τᾶπια ἘΠΙΓΠΟΓ 

ἴο τῆς 111, ΕΠ ο]ά, ἃ σοπηρᾶηυ οὗ 
ΡΓΟρἢοῖβ τηεῖ ἢϊηὶ; δηὰ τῆς ξρίδι οὔ 

ςΔπ|6 Ὡροη δίπι, ἀπὰ ἢε ριο- 
ΡΒ ρϑιβά διηιοηρ Π6η1. 

Ι: Απά [ἴ σᾶπια ἴο ρᾶ38, σε. 81] 
ἴῆδλὲ Κπενν δϊπὶ Ὀείογεςπηε βάν τΠδῖ, 
ὈεΠΟ]ά, Πα ργορμεβίεα δπιοηρ; (πε ρτο- 

« ῬΒεῖβ, ἴΠεη τῆς ῥεορὶε εαἱή ἴοῃς ἴο 
κπεϊζλόοαν. ἈΠΟΙΏΕΓ, Βαϊ ἐς τ ϊ8 2}. 18 σοπλς 

Τείουτοὰ ἴο ἰπ [86 ἴνο ρδββᾶροϑ, 1 866ΠῚ5 
αυϊΐο ἱπηροϑβϑί δὶς (μδὲ [818 νεῦβε, 8, δῇ σείογ 
ἴο [86 χπηροϊὶηρ βροόκοη οὗ δὲ χὶἱἹἹ. 8-1ο. [ἢ 
(Βογεΐοσγο, ἴδ ἴεχὶ 15 ϑδουηά ἰπ ὈοΙἢ. ρᾶβϑαρο8, 
δαπΊ0 6] τηιϑὲ ἤδνα είνθη 8541} δὴ δρροϊπίτηθηϊ 
αἱ ΟἿ χαὶ, ἢ δη Ἰπἰυποϊίοπ ἴο ἸΔΓΓΥῪ δούθη 
ΟλΥ5, ΟἹ “αυο 5εΎθγαὶ οσολϑίοῃβ δ ἰελϑί. 

0 οἵὔεγ δωγηὶ οὔεγίπρε, ἐσ..}] ϑατημοὶ πόζα, 
ἘΣ ΓΡΕΝΒΕΤΕ ες τ Ρεπόοσῃ ἴῃς μασὶ οὗ 
ἃ ὕτιοβί. 

10. 70 ἐδε δὶ}. Ἀδίμοσ, “το Οἱ 688." 
εαρδ μῤοπ ῥὶ»ι.} 866 ποῖε Οὔ γεῦϑα 6.. 
11, Βογογειίριθ) 1, 1ΈΟΓΑΙΥ͂, γεηογ 47 ἀπά 

2δὲ 47 δεΐογε δ8ε6ὲ Ἀπυ1} ἰἴ, 11, ηοΐα. 
ἐδε ῥεορίο “αἱά, Θ᾽... ΤὨΙ5 15 δη ᾿ηάςδίίοη 

[δαὶ ΟἾΡΘΔἢ ννᾶ5 8411}}5 πδίένε ρίδοδσ. ΑἹ] 186 
ῬΕΟρΙΘ Κηονν δΐπι, δηὰ ἢ]5 Βαδιῖ5 οὗἉ 116. 

ἤραξέ ἐξ ἐδὲὲ ἰδαΐ ἐς εοριεθ, ὅ"" ἡ Βεϊίεγ 
“Βα Βδὲ Βδρροποὰ 10 1860 808 οὗ 
ΧΙ9Β1" 

12. Βωλ «υὐδὸ ἐς {δεῖν γα δεν 7 ΤῊΪ8 18. ἃ 
ὙΕΥΥ͂ ΟΌΒΟΌΣΟ Ῥἢγᾶθ6, ϑοπὴθ υηάογϑϊδηα ὉΥ 
διδὸν τς Ποδά ΟἹ ἰοδάεσ οὗ ἴπ6 ργορβεῖβ, ἃ5 
Φ.3. 1 ΟἼγ. χχυ 6; 2 Κ'. 1. 12, ἀπά {πη Κ 
[86 ᾳιοκίίοη, ο ἐε δεῖν γαΐδεν, ΤΩΘΔῺΒ 
ΝνΒδῖ Κιπὰ οὗ ᾿ἰεδάδσ σδῃ ἴβεῪ ἤᾶνὸ ἴο δάπτιζ 
ΒΌΓΝ ἃ 
Οἴδοτ ἴακο ἴἢς ψοσάβ 45 Δῃ ΔΏΒΝΝΟΓ ΟΥ̓ 
τορτοοῦ ἴο ἴπε οδ)]εςίοῦϑβ, ἰη 1158 ϑεῆβο, "7780 
ἐς ἐδεῖγ ἤαιδεγ ἢ 8 ποῖ Οοά [πε ρίνεσ οἵ 
16 Υ βριγιῖυδὶ 16, δηὰ σδηηοῖ Ηδ γρῖνε [Π6 
ΒΑΙὴ6 γῆ το 840] 1ξ ες ρίεαϑοβ: Βυΐ [πε 
δερῖ. δ ἱρ. (δοσογάϊης ἴο δοπῆε ζΟΡ[658) 5υΓ. 
δηά Ατδῦϊς υθγϑίοῃϑ 8} γοδὰ (νν ἢ βτθδῖοσ ῥγο- 
4017) ; 7 ο ἑμΨ δ’ γαιῥεγ ἢ ἃ5 ἃ ἔυτῖμοῦ 

γοι. ἢ. 

ἢ 845 5411} ἱπῖο 1ῃ6 σοΙΏΡΔΩΥ ἡ. 

14  Απά δαιυ}18 υποὶς δά υπίο 
ἢϊπὶ πὰ ἴο 9 βεγνδηῖ, ΝΥ ΒΟΥ νεῖ 
γεὶ Αμπὰ ἢδ 5414, Τὸ 8εεῖς {πε 43868: 
δηἀ ψἤθη να βανν {Παὶ 206} τυέγέ ΠΟ 
νΏογε, νὰ οᾶπις ἴο ϑδηλεὶ. 

15, Απά 84} 5 υης]ς βαἰά, 61] της, 
1 ῥγαΥ δες, ψγμδὲ ϑδαπιιεὶ βιὰ ὑπο 
γου. 

16 Απά δϑαυϊὶ βαἱά υἱπῖο ἢϊ8 τπιποῖΐς, 
Ης τοϊὰ υἱ8 ρ]αίηὶγ τῆας τῇς 453868 
ψεγα ἰουπά, Βυζ οὗ τῆς πιδῖῖεγ οὗ 

Θηβδποοθοηΐ οὗ ἴδ. ψτοηάοσ. “41π4 «υὐδὸ ἐξ 
ῥὲ: ζαιδεγ3 Οοἀἁ. Ναί. ΤΠ Οοά. ΑἸεχαπά. 
δὐάὰβ 1 ἱὲ ποὲ ΧΩδῈ Οπε ρῥγἱηϊοά οὐἀϊίοη οὗ 
πε Νυϊσαΐς ([υγοῆ8, 1542) 845 “ Εἰ (5 Ραῖοσ 
εἶυ8)" Ὑνδο ψουϊὰ πᾶνε δχρεοῖϊοὰ Κ βὴ ἴο 
Βανς ἃ 80ὴ διηοης ἴῃς Ῥγορῃεῖϑ [υ5ῖϊ 848 
Μαῖϊ. χιινῇ. ς4, 55, ἴῃς ψοπάσγ δὲ ἴδ 6 ψνογκβ 
οὗ [6515 15 οὐυπιυϊλίοά ΟΥ̓ Γεΐεγεηοθ ἴο ἢιἷ8 
Ῥαγθηΐβ. δηὰ ὑσοϊῆγεη, ἀπὰ 845 ΑΠΊΟΒ 5405, Υἱῖ. 
14,1 ννᾶϑ πὸ ὑγορβδεῖ, πε ΠΟΤ νυᾶ5 1 ἃ Ῥσορῃεῖβ 
8δ0η. ΤὍδ 4: Ε511008 ΠΊΔΥ͂ πάντα τη, ὟὟ ΒΟ 18 
541}, ἀηὰ ψῆο ἰ5 ιὶβ (δῖ Πο «Κ ϑἢ ἡ 8Β0116- 
ννδῖ αἴοσ [06 ΔΩΔΙΟΣΥ οὗ 1 ϑϑ:η). ΧΧΥύ. 10; 
2 88π|ι. ΧΧ, 1. 

ἐ! δοεῖν» ὦ ῥγουεγό, Φ 7 Α ἀϊθογεηὶ οσοδ- 
δβίοῃ οὗ ἴδ6 φῬσουοσγθ' 15 τποηϊοηθὰ χῖχ. 24. 
ΤΠ γϑουστοῆοο οὗ [86 88πὶ|6 οἰγουπιθίδησο 
ῬγΓΟΡΔΟΪΥ γάνε σοηβιϑίεποΥ ἀπά δῆς ἴο 
ἴε βγιηζ. (αοιιραγο ἴα ἀουδὶς οτὶίη οὗ 
[86 πδίηθ Βϑουσϑβοῦα, Οθη. Χχὶ, 31, ΧΧΥ͂Ϊ. 321.) 

19. Το 1δὲ ῥΐρῥ ρίας.) ΤὨς ΠἰκὮ ρῥΐδος δὲ 
ΟἸθεαῖ ἔγοπι νοι [6 ΡΓΧΟΡΠεῖβ πδὰ 758 
σοπῖα ἀονῃ (566 ψεῦβα 5). ὅ8.} ννεηΐ ἔπε 
ἀουθ11655 ἴο Ὑγου 5}. 

14. ,45π4 ϑαμἴ: ὠπείε, «.7ὺ Ἐτοτηῃ ἴδ6 οσάογ 
οὗ ἴῃς πασυδῦγνο, δηαὰ (Π6 πηρηϊίοη οὗ 840} 5 
βογυδηΐ, ἰἱ Ἰοοΐκβ 85 1 8411] ἕουπαὰ ἢ]5 ὑποὶς δ 
ἴὴ6 διρῇ ρίαοθ.1 Ῥοσθδᾶρβ 80ΠῚ6 50] ΠΗ 
δἰ Παγ ἴο τπδΐ τηοπίϊοηθα 1χ. 19 νγᾶβ βοίῃρ οἡ 
ἂἱ 1}15 τἰπλ6, ἴῃ νν ἂιοἢ [Π6 Ῥχσορβείδ πδὰ ὕδθη 
τακίηρ ρατί. 

«ὖό εαγις ὁ ϑαγιμοὶ. ὙὍὙΠῸ ΨΑΥ ἴῃ ψΠΟΝ 
[15 15 τηθηϊ: οπθὰ ἰοῦ κβ 45 ᾿ξ ἔμΕΥ δὰ ἤουπὰ 
ΘΑΠΊ6] ἴῃ ἢ15 ονν οΟἰγ, Κ διδῃ. 

16. Οὗιεδε »ιαϊίϑν 49" ε. δὲ 1οἱά ῥί»ι πο. ΜΝ τὰ 
υ 
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(ἢ Κιπράομῃ, τι βεγεοῦ δαπιιεὶ βρᾶΐε, 
ἢε το]ά ᾿ΐπιὶ ποῖ. 

17 ἢ Απά ϑαπιεὶ ε]1ςὦ τῆς ρεο- 
ΡΪε τορεῖμεῦ ὑπίο τἴῃ6 ΙΟΚΡ ἴο ΜὶΖ- 
Ρεἢ ; 

18 Απά 5αἱά υπίο {πε ςὨΠ]άγεη οὗ 
ἴβγαεὶ, Τῆυβ βα τε ΤΙ ῸκΡ Οοά 
οὗ ἴϑγδεῖ, 1 Ὀγουρῆς ὕρ βγδεὶ ουξ οὗ 
Ἐργρῖ, ἀπά ἀε]ϊνετεά γου ουκ οὗ {πε 
ἢλπάὰ οὗ τῆε Ἐργριίδληϑ, ἀπά οιἷῇ οὗ τε 
Πδηὰ οὗ 811 ἰσηράοῃιβ, σπά οὗ τῃεπὶ 
τῆδὲ ορργεβϑβεὰ γου: 

19 Απά γε δᾶνς {Π|8 ἀδγ τγε]εςξεά 
γουγ. Οοά, ννῆο Πἰπλβε}  βανεὰ γου οὐϊ 
οἔ 411 γουγ δλάνεγβιεῖεα ἀπά γουγ {Πδι:- 
Ἰαϊτίοηβ ; δηὰ γε ἤᾶνε 8ιϊὰ υὑπῖο Πίπι, 
ναγ, Ὀυς 8εῖ ἃ Κίηρ; ονεγ υ8. Νον 
τῃεγείογα ργεβεηΐ γουγϑεῖναϑ δεΐογε τῆς. 
ΓΟΚῸ ΕΥ͂ γοὺγ τδεβ, ἀπὰ ὉΥ γουγ 
τῇοιιβαπάς. 

«δαγδοξεσίϑεὶς 5γδθῖθ οδυξῖοπ.Ό (οσηραγα 
ϑ4 7.16} 5 σαυζίοη χυὶ. 2, δηα [ΘΥΟτ 8 ἢ 5 ἈΠ5ΜΕΣ 
ἴο ἴῃς ῥγίηοοβ οὗ [υ δῆ, [τ΄ χχχυῖ. 24-27. 

17. Τὸ Μίκρεῤρ. 866 ἅῦους, υἱῖ. ς, 6, 7, 
τό; ΤΪυάς. χχ. 1, ηοΐο. 

μηΐὸ 1δὲ 7Ζογά.) Ἰταριγὶπρ ἰμ6 Ῥγόϑεηςς οἵ 
1Πη6 ἀΥκ, ΟΥἹΎ ἴπε ἰφροτγηδοῖς, οὐ 186 Ηἰϊρι 
τοδί 5 θρῃοά. (οσδρασε ὀφίογε ἐδὲ Ζογά ἰὴ 
ὙΟΙΒΟ 19. 866 [υάξ. Χί. Σ΄, ποῖδ. 

18, “41πά 97 ἐῤόνι, (5.71 Ἐδίδεν (στ 1ῃ6 
δερίυδρ.) “Δ11 τ 9 κίῃβάοτιν ὙΔΣΟΣ 00» 
Ῥτοθϑϑοὰ γου." ὙὍῆδ χηᾶ50}}}π6Ὸ Ῥαγίςρίο 
ἄρτοοβ ἢ (δ 6 ἐοτηϊηΐπα πουῃ, ἀἰπάο»ι, Ὀ6- 
οδυϑα ἴδ »"εηῆ οὗ ἴῃς κίηράοπιβ οἵ Ομιυδδπ, 
Ἑξείοη, [αδίη, ὅζς., ἃγὸ ἱπῖοηἀδά. Οὔβοσνο [86 
τοίεσεποθ, 50 ΤΓοαυοηΐ ἴη 81} ραγίβ οὔ ϑογιρίυσε, 
ἴο ἴδε Εχοάι, 85 δὴ πιβίοσιοδὶ δηά ννο]]- Κποντα 
ἴλεῖ. Εχοά. χχ. 2; Απηοβ 11]. 1: Ηοϑβ. χὶ. 1, 
ΧΙ. 4, ὅς. ἄς.; 8. Ιχχχ. 8, ἰχχχί. 5, Ἂν, 
21-45, ΟΥ̓. 7 84η4., ΟΧΧΧΥ. 9 35η4., ΟΧΧΧΥΪ. 1ΟῸ 
8644., ἅτε. 

19. κσυε “αἰά ὠπίο δὲνι Ναγ.1 ὅεὲ ποῖε Β 
δῖ επά οὗ οΠδρίοσ. 

δεύογε δὲ Ζογ.} 866 ἅδον, γοῦϑα 17. 

7οων ἐδοισαπά:.} ΤῊ στρογ τοοδηῖοδὶ ποσὰ 
ἴοσ ἴδ βιιδάϊνιβίοη οὗἹὨἍ [ῃ 6 ἐγῖδα ἰβ »πέσόρῥαεραρ, 
ΓΑΤΆΪΥ, 48 Ὀεϊονν, γοῦβο 21, δῃά Νυπὶ. χχυΐ. ς 
346ᾳ. Βιυϊΐ πετε ἴα “ ἰπουπδηκ᾽ 5θοπη8 ἴο ὃ 
ἐχυϊνδιθηΐ ἴο [ἴ (σεῦβα 21). Εοσ ἴδε βυδαϊνίϑίοη 
ἱπῖο τ πουβαηά 5 δηὰ δυπάγοας δηὰ δῆΪθβ8, 566 
Ι ϑδτῃ. Υἱῖϊ. 12 ἀπά ποῖθ. ΕῸΥ ἴδ υ56 οὗ 
“ἘΒου58η4" 845 δηυϊναϊδθηξ ἴο “ΤὨΠΪΥ," 566 
ἰπάρ. νἱ. τς; τ 54π|. χχὶ!!. 23. [ἢ Νυπι. ἱ. τό 
τ πΊΔΥ τηθδη τΠοἷς ΟἼδ65. ὅ6ο, ἴοο, Νυπι. χ. 
326. (οΙΡΑΓΟ οβῆ. Υἱῖ. 14 844. 

20. Οκιμεά . . . 30 «οὔ πραγ.) ὙΤὨὸ Ἡςδ. 

Ι. ΒΑΜΌΕΙ, ΣΧ, ν. 17-.23. 

20 Απὰ τψδεη δαπιιοὶ πδά ςδυκεὰ 
411 τἢς τπὺὲ8 οὗ |ϑβϑγδεῖὶ ἴο Ἴοπὶα 
πελῦ, ἴτε {Πρ οὗ Βεη)δπιπ νγᾶβ 
(ἌΚεη. 

2 νη ἢς δά οδυβεά τἢς {τῖθε 
οὗ Βεη]δηλίῃ ἴο σοπΠΊα ΠΘΔΓ ΠΥ {πε ῚΓ 
ἔλτα Πε8, τῆς ἐΑΠΉΪΥ οὐ Μάδιγίὶ ννγᾶβ 
ὮΆΚΕεη, δηὰ ϑδ4ι] τῆς βοὴ οἵ Κα Ἰ8ῃ νγᾶβ 
ἴΆκεη : δπὰ ψ ἤδη {ΠΕΥ δουρῆς Βίηι, 
Πα Τςου]ά ποῖ ὃς ἐουπά. 

22 ὙἸπεγείογο τῇ οΥ επαυϊεῖ οἔὗἩ τῆς 
ΓΚ διγπετ, ᾿ξ τῃ6 ππδη 5μου]ά νεῖ 
ςοῦα {πΠ|ῃ6τ. Απά τῆς ΓᾺΡ 4η- 
βυνογοά, Βεμοἱἁ, ἢ μδῖῃ διὰ Πιπιθεὶῇ 
δλοηρ; ἴῃς 5.0} 

23 Απά τ{ΠῈῪ γᾶπ δηά {εϊομεὰ ἢϊπὶ 
ἴδεηςε : δὰ ψβεπ ἢς 5βιοοά δηιοηρ, 
τῆς Ρεορΐε, ῃς νναβ Πίσθεγ τΠΔη ΔΗΥ͂ 
οὗ τῆε ρεορὶε ἔτοπι ἢ͵8 5ῃου άετβ πὰ 
πρνναγά. 

Ρἤγαβο 18 ἜΧΔΟΕΪΥ ἴῃς 5δηλε 85 ἰη οὶ. Υἱῖ. τό, 
17, ΏΘΤΟ ἴἢς Α. Κ΄. μ45 ὀγοωσϑί. 

«υας 1αζεη. 058. Υἱῖ. 16, 17, 18. 
ΔΊ. Τόε 7ζα»ελὶγν 9.7 Μαϊτγὶ.) ΟΥ τὰϊποῦ “ οὗ 

180 διτὶτοπ." Ὑ215 πᾶπης οὗ Μεῖεσ ὁσουγϑ8 
ὨΟ ΠΟΤΕ οἶβο ἀιοηρ ἴῃς ἔΔπ|1}}165 οὗ Βεη)απλη, 
δηὰ [{Π6 φοηρΑΙΟΟΥ οὗ 840]. (5ε6ε. ποῖ οἡ 
1 ϑῖη. ἰχ. 1.) Οηθ σψουἹὰ πανὰ εχρεςϊοὰ 
Βεγα “δ. ,ανιὶν 9 δε Βίεδγὶιος ὩΣ ἱποιεδά 
οὔ ἼΏ9Π), δοςογάϊηρ ἴο τ (ἢν. υἱῖ. 8. 

απάᾶ ϑαμ, ..1 ΤᾺς ποχὲ 5ἴερ ἰη {Πε Ἰοὶ ὉΥ͂ 
νυ ἢςἢ 186 δοίωέ ννᾶ8 ἴΆ Κθη 8 ὑγΟΌΔΟΪΥ οπιοὰ 
ἔογ Ὀγουγ 8 σακθ. ((οιήρασο [οϑ5ἢ. υἱ". 17.) 

42, 1ΣῚ1δὲ »ιαπ, δ 1 ἴθ Ηεῦ. ἰοχὶ ἴβ 
οοτστεςῖ, ἴδε γεηάετίης τηυβὲ Ὁε, Η4: “πν οἱδετ' 
"παρ εογ6 ῥίἐῥεγἢ Βυῖ [Π6 ϑερί. τοδάϊμηρ ἢ29 
1Π6 ἀτγεϊςοϊο Ὀοίοτο "παπ, "1 ἴ)0 δὴ γοΐ 
οο9 ΒΙΤΒΟΥΊ" ΤὙΠΕΥ νψιϑηοὰ ἴο ΚΟΥ 
ὙΒΟΙ ΠΟΥ 8411}, οὐ σψῆοσὶ ἐδ ἰοῖὶ δὰ Γ8]]Θ, 
δὰ ςοπῖα ἴο ΜίζΖροϊ δὲ 84π)}.6} 5 ϑυ τ ἢ 8 
ΟΥ ῃοῖ, ψΜὮΪΙΟΝ τᾶκοβ τηυοῖ Ἀεϊίεῦ 86Ώ96. 
ΤΕ ᾿ρβἰ5ϑ πη γεσθα οἵ ἴμ ἐπα υ ὙΥ ἄγε ξίνεῃ, 
83 δι. ΧΧΙΪ. 11, 12, δηὰ [υἀάξ. 1. Σ. 

ἀνιοηρ δὲ “0. Ἀαῖδεν ΚἼΒο δ 86.85.86," 
ΟΥ̓, ἃ5 ἴδε βαπὴθ νογὰ ἰ8 σοηάδογοὰ χυΐὶ. 22, 
δε εαγχίαρε, ΜΏΘΤΟ 5866 ποίῖϊσ.Ό ὍΤῆρ 49- 
ΒΟΙΏΌΙΥ ννᾶβ ἴκὸ ἃ σῶρ, δηὰ ἴμο θαρξαξε 
(ἱπιρεαϊπιεηῖα) οὗ 186 ψΒοῖς σοηρτοραῖίοη 
ἍΟΓΘ ΡΓΟΘΔΌΪ «οἰ εςῖϊο ἴῃ οὔς Ρΐδςθ, νβοσα 
[6 ψψαρροῦβ σγεῦα υγδηρεαᾶ ἴοσ ῥγοϊεσίοῃ, 
5401] μαὰ πὰ ἢιπΊ56] ἴῃ τπὸ πιϊάϑὲ οὗ ἃ ψ Ποη 
Βα ἐουηά δας ἴδε ἰοΐ ννὰ8 ἀσγανίηρ τοννασγάβ 
Ηἰπι56}} ἴῃ δοοογάδποα ὑἱΒ δασλι6} 5 ὑτὸ- 
ἀϊςοη. Εογ ἴδε ρῆγαϑθο εηψμγεά 07 δὲ Ζογά 
566 [υἀν΄ 1. τ, ποῖο. 

48. Ηἐε «υαἹ δίσρεν, σ'..71 866 ἅδονο ἰχ. 2 
δηά ηοῖο. 



τ Ὴς». 
1 ςἐ ἐάφ 
ἐὲπρ ἔξοσ. 

γ. 24--7.} 

24 Απά δϑαδηγιεῖ βαἱά το 41] τῇς 
Ρεορῖίε, ὅεε γε ἢϊπὶ ψῃοπὶ τ 6 ΠΟᾺΡ 
δῖ οἤοβεη, τῆδὲ 25εγ6 ἐς ποηθ [κε 
πὶ ἀπιοηρ; ἃ} [μς ρεορίεὶ Απά 8]] 
τς ρδϑορὶς δβμῃουϊεά, δηὰ 5αἱά, ᾿(οά 
βᾶνε ἴῃς Κίηρ. ὕες ἦν Ὁ 

2ς Τ εη ϑδῆλιεὶ το] τῆς ρεορὶε 
16 πιληπεῖ οὗ τῆς ἰεϊηράοπι, ἀπά 
τοῖς ἐΣ ἴῃ ἃ ὈοοΚ, δηά ἰδλίά ἐξ ὑρ 
Βεΐοτε ἴδε [οκρ. Αμά ϑδηγιεὶ βεηΐ 

Ι. ΒΘΑΜΌΕΙ, Χ. 

411 τῆς. Ρεορὶς ἄννᾶῦ, Ἐνεῖῦ πηδῃ ἴο 
ἢ15 Ποιι86. ᾿ 

26 4 Απά δι: 4130 νγεηῖ ἢοπιε ἴο 
αἸθεδὴ . δηά {ποτα ννοηῖ ἢ Ὠἰπὶ ἃ 
δαπά οὗ πιβη, ψγῇοβε μεαγί8 (σοά δά 
τους αα, 

27 Βυῖ {πε ςὨΠ]άτγεη οὗ Βε] 14] βαἱά, 
Ηον 5}8}} τι 8 τὔδῃ βᾶνε υϑὶ Απά ! ὁτ, ἐσ 
πεν ἀεδρίϑεά Ἀΐπι, ἀπά Ὀγουρῃς Πίητγ ἐάσνκὰ ̓σ 
ΠΟ ρθε. Βυῖ 'ῃς δε] ἢ18 ρεᾶςδ. ὅμαλ 

24, δο»ι εδε ΤΙογά ῥαίδ εροσεη. ὙΒΟΓΟ 
15. Δη ουἱάρης δ᾽ υδίοη ἴο ἴδ6 νογά οὗ Ὠευϊῖ, 
ΧΥΙΪ. 15. 

25. Ἰδεη ϑανιμοὶ τοἰά δὲ ῥεοῤίε δε πιαππογ 
97 1δὲ ἰηφάονι αηπά αυγοίο ἰδ πα δοοί.} [Ὁ ΥἹ]}. 
11 ἴΠ6 »ὥππεῦ ΟΥ δὲ ἀξ ταρδῃῖ ἴδ αὐαγ ἴῃ 
ΟΝ ἴῃς Κίηρ ψουϊὰ ΓΥΜΌΤΑΙ ἃςῖ, 85 ἀ6- 
δου! οὰ ἴῃ ἴδ6 ἕο] ονίης γοσβεβ. Βιυῖ Βεῦὸ ἴδ 
"ΠΕ 07 ἐδὲ ἀἰηράονι, ΜΟΙ ϑαστη6ὶ τοῖς 
ἴῃ ἃ ὈοΟΚ δηὰ ἰαἱὰ υρ Ὀεΐογε ἴδ6 1 ογὰ, πλοδῃ8 
[ἢς ͵υδῖ ρῥγεγογδῦνε οὗ ἴδε Κιησάοπι, ἴΠ 6 ἴανν, 
ΟΥ ὉΠ] οὗ τὶ μί5, ΕΥ̓ οι τῆς Κιπρ 8. βοννεῦ 
ὙὉ5 ᾿ἰπιϊοὰ 85 ννῈ}} 45 βεουγτοά, ὙΠΟ 18 
ρα ἃ τηδηϊξεβῖ τεΐεγεηοε ἴο ᾿ουῖ, ΧΥΙ;. 
15-20, ἰῇ ὮΙ ΟΣ ἴδε »δῥαὲ οὐ ἰσεν οὗ ἴῃς 
Κιηράοπι 18 οἰεΑΓῚΥ ἰαϊὰ ἀον. [{ 18 ηοΐ 'πλ- 
Ρτοῦδϑὶα [δὲ ννμδὲ ϑδπλιθὶ υτοῖα ννᾶ8 5 ΓΊΡΙΥ͂ 
ἃ ᾿δηβοῦρίὶ οὗ ᾿δυῖϊ. ΧΥ. 14-20, ψὨϊοδ ΒΘ 
ἀπά τρ δείοτγε ἐδ Σογά, ἐ.ε. ρ'δοθὰ ὉΥ ἴδε 5ιά6 
οὗ 186 ἀκ οὗ ἴθ σονοδδηῖ 1 [δ6 ΠΟΡΥ οὗ 
πε αν. (ϑεὲ Πουῖ, χχχὶ, 26.) [ξὲ νουϊὰ 
Ὀ6 τοϑὰγ ἴοσ γεΐθγοηςς 1 εἰ Ππεσ Κίηρ ΟΥ̓ ῬεΟρΙα 
νἱοϊαϊοά (Πς “Ἰανν οὗ ἴμ6 Κιηράοπι, 

“εη! αἤ 1δὲ ῥεοῤίε αευαγ.} Αογάραγε Ϊοβῆ. 
χχῖν, 28; [υάξ. 1. 6; ψΒεῦε τἴῃ6 ρῆγχαβο ζε 
ἄεραγί, ἰεί σο, 15 ἴῃὴ6 δᾶ 'ηὴ Ηεῦγεν 45 ἴπδί 
δέτε τεηδογεά “επὲ σευαγ. Ἐ 5 ἴδ τδοδηϊοδὶ 
Ὑοσὰ ἔὺσ δμηισίπν. 

Ὄ-Ν 

46. 170 Οἰδεα δ. Το Ἰάδηςοδὶ ννοσὰ ψ δ οὶ 
ἦδ τηϊδιγδηβιδίοα δι} ἴῃ γΈγϑεδ 5 δηά 1ο. : 

α δαπά 97 »επ (Ηεδ. θη), ταῖδεν “Ἐ8Β9 
ποδὶ," δυῖΐ μεγδαρα 1 τοΐοεγεηοα ἴὸ ἴδς 
Ρῆγαϑα “πιο οὗ νδίουγ," 85 νγὲ τοῖς δΑΥ 
δε υαἦομν, ταϑδηϊηρ ἴ6 υσαπέ νη. ὙΒΕΤΕ 
δεοῖὴ8 ἴο Ὀ6 ἀῃ ορροδιξοη ἱπϊεπάεὰ θεϊνεθη 
[ς να]δηὶ ποϑὲ (εδαν]) δορὰ ἴδε εδίϊάγεν οὗ 
Βεοία! ἴὰ ἴθ ῃοχὶ νεζδε. 

47. Οδέάγεη 977 Βεϊα].} 8εὲ θυ, χὶῖ, τ; 
Σ 941}. 1]. 12. ᾿ 

ἐδεγ δγοισϑέ δὲρε πὸ ῥγέσεπ.} ΑἸΜΙπεϑαθ). 
ΤΙ γνήποδα ψἃ8 ἴῃ ἴακοη οἵ δοπιᾶρε δηά 
δοκηον)οάρτηθης ἔσοπι ἴΠ6 βιιδ]οςς ἴο [ἢς 
βονεσοίξῃ, δηὰ ἔτοπὶ ἴῃ {ΥἸΌΌΪΔΙΥ ὩΔύοη ἴο 
ΤΠΟΙ͂Γ δυζογαῖη. (δ66 2 8581). Υυἱῖ]. 2,6: [ξ΄ 
11, 17, 18: 1 Καὶ ἰν. 2: ; 1 Κ. χυ! 4, ἄς. 5. 
ἸΙχχῖϊ. το ; [58]. χνὶ. 1.) 

δὲ ῥεϊά ῥὶς ῥεαες.1 Ἐιββοτη δὰ ἢ15 σεϑεηῖϊ- 
τοοηΐῖ, δηὰ νγαϊϊρά ἔογ (ἢ6 ἔαλνουγαῦϊο τἰὰδ 
ὙνὨΙΟἢ βοοη σᾶπλθ ΜΠ (ἢ ἰηναϑίοη οὗ Νδηδϑ. 
Ιη τδ6 ϑερί. [815 οἴδυβα ἰ5 οὐρά, δηὰ [δ6. 
Ὑογαβ ἐξ αν ἰο βα.9 ἐπ αδομξ α πιο ὈΘ κῃ 
106 ἢγβί νοῦϑὲ οὗ 186 πσχὶ Ἵδδλρίοσ. ὙΠΕΥῪ 
τοδὲ ΚΣ ἽΠΠΟΣ ἰπϑίοδὰ οὗ ΦΥΠΌΣ, δηὰ ἃγα 
ξο!]οννοὰ ΟΥ ]οδερδυβ (Υἱ. 5), ψγβο 88 γΥγ5 “ἃ 
το ἀἤογιναγβ [86 ννὰΣ ἱὰ Ναιδβὶι," ἄζς, 

ΑΡΘΟΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤῈΕΘ ὁ νεϑῖβοθ 2 δηά 10. 

ΝΟΤΕ Α,, ο᾽ γϑῖβ6 2. 

ΎΤΠε δερῖ. τεηάοσ Ζείξαὐ ἁλλομένους μεγάλα, 
τργίπιφίπει οὔ, ἀαπείησ, τυερεγιεπε, 85 ἰβ 

ΕΥ̓͂ ςοπηοοίοά ἰξ νχῖδ τς ῥίϊῥε! ροπ͵υ- 

ἙΑὔοηυ οὗὨ [με νεγθ γον νυ ο ὁσουτβ ἴῃ 
γεγϑα 6, δηά δραίῃ χὶ. 6, ἰη ὈοῚΒ νὩϊοἢ ῬΙΔς 68 
ἴΠΕΥ ἰγαηβὶδῖθ τ ἐφ-άλλομαι (“ ΤΕ ϑριγὶϊ οὗ 
Οοὰ οὐδ] εο»ο μβῥοηπ ἢ 66," “ ἐαγιὸ ὠροη ϑ40] Ἶ). 
ΤΒο πιοπίοη οὗ πηυκὶςαὶ ᾿ποῖγυμπηθηῖβ ἔῃ ὑοΥβα 
ς διισροϑίβ ἴΠ6 ΡΟβϑ: ΠΥ οὗὨ [6 ἴγυς τοδάϊησ 

Ῥεῖπρ ΟΝΥΥΣ, “ Ὑἱὰ ογπιθαῖβ,; ννδίοΝ 
γνου ]ὰ ἱΠΊΡΙΥ παῖ ἴπε56 ἔννο πΊθη, 85 νν6}} 85 
ἴποϑε ἴῃ νθῦϑα 3, δηὰ ἰῇ ὑθγβα 5, ἹΨΈΥῈ ἰδικίης 
Ῥασί ἴῃ ϑοζὴβ σαὶ! βίου: σεσεοου. Το Νυ]- 

᾿ ψβᾶῖα δ25 “ οἡ ἴδε δου," ῬΟΣΠΔΡ5 σοηΠ ΟΡ 
ἴδε τννογτά στ ὃν, ἃ εμιδάονυν, οἵ εἶβε οπγ της, 
ἴϊ διοξείβεσ, αηὰ βυρρίγίπε ἴμ6 51058 οπ ἐδὲ 
σοιῤ ἴο ἰηάϊςαῖο τπδξ ᾿ἴ ννᾶ5 ἴ6 δουῖὰ θοσγάδγ᾽ 
οὗ Βοηϊδηπ νος ἷ 15 πιοδηϊ. 

ΝΟΤΕῈ Β, οὐ νεσβ6 19. 

ΎΒοΓΟ ἰ5 ἃ ἔγεαιιθηῖ σοπξιδίοη ἴῃ {πε Ηεῦ.. 

ἰοχὲ δεΐνθθη ἦν (Πο) 20 δένι, δηὰ δὲο ([0) ποί. 
(866 δδογσε ἰϊ, σό, ηοΐβ.) [ἢ {δε ἰεχὶ ἴδε Η δ, 

Ἠᾶ8 ἦ ἐο δὲνι, ΜΔοΝ 18 ποῖ στεαυϊγεά, πο 
Ἰηάἀοοὰ βυϊδῦ]θ. Βιυὲ τε ϑερίῖ. Ψυξ. δπάὰ 

ϑυτίας ἤουπά ΝὉ ποῖ, Ὑγιΐο 18. ΟἸΘΑΣΥ σΘ- 
ῦ 2 
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υἱγοὰ ὉΥ ἴδ 56ηβ86, δηά 15 ἑουῃὰ ἴῃ 96 νυ ΓΑ ὶ 
εῦ. Μ585. (Κεηπίοοῖ.) Τῆς ΑΟΝ. 50 

ΡΙΪεβ οῖδ, 88 ἀο βοῃς οὗ Κεηηϊςοῖ 5 Ηεῦ. 

Μ88. Οἴδεν Μβ858. τεδὰ Ὁ (1) το γᾶ, πὸ 
ἀουδὲ ἴοπι ρεζοοίνίηρ [δὲ “τὸ Μἰπι" οοτ- 

Ι. ΒΘΑΜΌΕΙ, Χ. ΧΙ. [ν. 1:--. 

τυρίοα [6 56η586, 5ίηςε ἴδε τεηϊθβὶ ἴὺὼσ ἃ 
Κιίης νᾺ5 δι ἀγοββοαά ἴο ϑδλιοὶ, ποῖ ἴο Οοά 
(Ὁ. ς, 6, 9). ΤΒο πιο τοδαϊης 15 Π]Δ} 6 5Ε}Υ 

εξ ποῖ, 85 ἴῃ υἱ. 19. 10 δέπ οὐξὰῖ Ἐοτείοσο 
ἴο θὲ ἐχρυηρεά, 

ΟΗΑΡΤῈᾺ ΧΙ. 
: λισλα:εῖ ογεγείλ ἐλονε 97) ϑαδε:λ-ριαασ ὦ γέ 

22᾽γοαελγμέ εονπάέδονι. 4. 7λεν} τεριαὶ ρεβϑϑέρε- 
Ζε7:, αμά αγεὲ αεοἰνεγεαά ὧν δα. 12 ϑαυΐ 
ἑλεγεῦν ἐς εονἠγνερά, αμα ἀΐε ἀἰηρορε γ7ὲ- 

ΗΕΝ Ναμλ5} πὰ Απιπιοηϊῖϊε 
οΔπι6 ὕρ, Δηὰ Ἔπολπιρεά δρδίηβῖ 

᾿ἰλαθα ἀύτος ἀηὰ 41} τῆ6 πιεη οὗ 
ΔΌεβϑἢ βαϊὰ ὑπο ΝΑμδθῃ, Μαΐζε ἃ 

ςονεηδηῖ νυν 8, Δηὰ νγα Μ0}}} βεγνα 
ἢ 66. 

2 Απά Νδβαδϑᾷ τε Απιηχοηϊΐα Δη- 
ϑυγεγοά τῃεπὶ, Οπ τ} 18 εοπά οι νν}]}] 
Ι ταᾶκε 4 εουεμαπί ντῖτἢ γου, ἴπλῖ 1 
ἐβρ τγυδὲ οὐἱ 41} γουγ Πρῆϊ εγαϑ, 
πὰ ἸΔΥ ἱξ Ὁ ἃ τεργοδοῖ ὑροη ἃ]] 
Ἰϑτγδεὶ. 

2 Απὰ τῆς εἰάειθ οὗ [δεβἢ βαϊά 

πηῖο δίπι, να 8 βενεπ ἀδγβ᾽ ΓΗςν. 
τεϑρίϊε, [δὲ γγχε ΠΥ 86 Πα ΠῚ ΘΒΘΕΠΡῈΓΒ κε. 
πηῖο 411] τῆς οοδϑί8 οὗ 158γδαὶ: δηά 
τῆδη, ἸΥ ἐλεγε δ ΠΟ τοδῃ ἴο ϑᾶνε 8. 
γε Ψ}1}} σοπις ουζ ἴο ἴα. 

4 ΎΨΠΜεΩ ολπια ἔπ 6 ΠλΕΘΘΘΠΡῈΤΒ ἴο 
Οἰδεδῇ οὗ ϑδυϊ, ἀπά τοϊὰ τὴς εἰάϊηρβ 
ἰῃ τῆς ελτϑ οὗ [δε ρεορὶε: δπὰ δὶ] 
τῆς ρεορὶς ᾿Ππεὰ ὑρ τμεὶγ νοὶςα8, ἀπά 
νγερῖ. 

ς Απά, θεμοϊά, 841 σᾶπὶς δίζεγ 
τῆς Πετὰ οι οὗ τῆς δεϊά ; τδπὰ 8δυὶ 
844, δε σίϊεέδ τῆς ρεορὶς τῃδῖ 1Π6Υ 
ψγεορὶ Απά {ΠΟῪ το] 4 ἢὨϊπὶ τὴς εἰάϊηρβ 
οὔ τε πῆεη οὗ [δ εβ8ἢ. 

6 Απά τε ϑρίὶτε οὗ Οοά ολπις 
ροὴ 8401] ψῆεη πα πεαγά τῆοβα 
τς πρε ἃηδ ἢὶβ δῆρεῦ γᾶβ Κιπαϊδὰ 
διελῦγ. 

ΟΠΑΡ. ΧΙ. 1. Ναδαε, ἢ Ἠς 88 
Κίηρ οὗ ἴε ἈΠ άγοη οὗ Ασλγοῖτ, 45 ἌΟΡ ΡΟΔΣ5 
ἔγοτι χΧὶὶ. 12, 2 ϑ8η). Χ. 1, 2, Χυΐ. 2.0. Ης 
ΒΟΟΙΏ8 ἴο πᾶνε Ὀδοη οοηπεςίοά } ἴῃς ΓΑΠΊΪΥ͂ 
οἵ ων, βίης Αὐρα!!, Γλαν 8 ϑἰβῦθυ, νναβ 
“τῆς ἀδυρηῦοσ (ροῦμᾶρ8 τηθδηϊηρ σγαπάς 
ἀκσιρδίεν) οὗ ΝΑΒΔ5ἢ" (2 ϑ8ᾶ8πι. χυϊὶ. 2ς: 1 
ΟἈν. ἰϊ. τό, 17} δηά, ρῬετδδρβ, ἰῃ σοπβεαυεηοα 
οὗ [15 σοπΒοχίοη, γννᾶ5 ΥΕΤῪ ΓΙΈ παὶγ ἴο Ὠανὶά. 
Ενεη δῆοσ ἴΠῸ ἀοσϑίσγυςτινθα νὰ νὰ 15 500 
Ηδηιη, ἰα ψηϊοῖ τίδῃ [6}}, δηὰ ἤθη Πανὶε 
ννᾶϑ ἴῃ Ηρ δηὰ δδηβῃπηθηῖ, ννὸ δηὰ δηοῖποῦ 
δοὴ οὗ Ναδαβ, ϑδοῦὶ!, βῃοννίηρ δίπὶ τηαγκοὰ 
Κἰηπάη6858 (2 5421. ΧΥΪ!. 27). ΤΒΘ ἤδπιο Λίαῤας 
ΟΟΟΌΓΒ ἰὴ ]γ-παδασ (ἴμ6 ΟἿ οὗ Ναβιδβ), ἃ 
ΟΕ ἴῃ [με ϑουῖδ οὗ [δὲ (1 (ἢγ. ἱν. 12), 
Ὑδετα ἴΠ6 Τυχίδ- ροβίιοη οὗ Ϊοδὺ (νεῖβε 1.4) 
δυρροδὶβ 6 Ῥοββι ΠΥ οὗὨ 4 σοπησχίος ἢ 
Οὖγσ ΝΆΒδβῃ, βίποθ [οδ0᾽5 το ΠΕῚ νγ88 8ἰ5ῖεσ ἴο 
Αἱ αὶ! ; Βυῦ 1118 ἴοο οὔβεοιυγε ἴο ὃ6 τανε] ]οά, 
«αδε: δ. Οἰεαά.}] 866 [υὰρ. χχὶ, 8 ὃ 

1 84Π|. ΧΧΧΙ. 11-131:; 2 942, ΧΧΙ, 12. ΕΥΝ 
ΕἸ πιυϑὲ πᾶνε Ὀδεη σα-ροορίοὰ ἁϑἔογ [118 
ἀοκδιυςοη οὐ ἴδμο οσοδδίος σοίεσγεὰ ἴο. 
Ἴδε Απλπλοηΐϊΐο5 δηὰ Μοδθίζεβ 5θὲπὶ ἕο δᾶγα 
τεβεηίοά [6 ρμοϑβεβϑίθῃ οὗ Οἰεδὰ ΕΥ̓ ἴῃς 
15γδε ε8. (566 [υἀξ. Χ. 6-18, χὶ.) 
. Τῤγιωσὲ οἱ] ΤΙ 58 (6 βᾶπηθ νογὰ 48 15 

τοηδεγοὰ 2υΐ ομὐ (Νυπι. χνὶ. τ4: [υἀ ξ΄ χνὶ. 21), 
δηὰ 2 ομὲ (Ῥτον. χχχ. 17). 115 οσἹρίηδὶ 
ϑεηϑὸ 15 20 ἀρ οἱ, ἃ5 1541. 1}. 1. 

8. 7δὲε εἰάεν:.] Οὔθογγα [86 ὈΠπίνεΓΒΔΙὶ ἔοστα 
οὗ οἷν} σονογησηθηΐ ἀιηοηρ ἴδ 6 5γδεὶεβ, ὈΥ 
εἸάετβ. (]υἀρ. νὴ. 14, 16, χὶ. ς, 7, 8, ἄς. ; 
Πουῖ, χίχ. 12, ἄς.) ὙΒς Ο γι βιίδη Ῥχεβογίοῦβ 
ἍΟΤΟ ῬΓΟΌΔΟΙΥ ἀεγίνοά ἔτοστὰ ἴμεπ). 

“ευεη ἀ4γ..}] ΟΟΙΏΊΡΑΓΟ Χ. 8. 

4. 10 Οἰδεαδ 9. δαυ!, “7 ὙΒΟΥ͂ νετα 
Ὡοῖ β8εηΐ ῥαγ( συ] ] ἴο ΟἸνεδῆ, ΔΩΥ͂ ποτα 
δὴ ἴο ἴπ6 οἴποι οἰ[ἰ65 οὗἨ [85γδε]; δυΐ ΠΟΥ 
οᾶτλθ ἴπετο δπιοης Οἴδεῦ ῥἰδοθβ, Ῥοβϑίὶυ, 
μονγευοσ, ἀοης πε ἤγϑῖ, οὐ δοςοιηΐῖ οὗ ἴπ6 
οοηηοχίοη δεΐνψοοη (6 Βοη)ασηο8 δῃὰ ἴῃ6 
Ρεορὶε οὗ [ρ68} ([υἀρ. χχὶ.). 

ἐπ 1δε φαγ: ΟἹ ἐδεὲ ῥεορίν.] ὌΠΟΥ αἰά ποῖ 
δυο ἱπαυϊγε ῸΣ 8411}, 50 {1||6 'σᾶ8 Βς Ἰοοκοὰ 
ὕΡΟΩ 85 Κίηγ. 

βἔεά ὡῤ ἐῤεὶν οἱεε: απᾶ «αυερ.1 ἍΜ ῈΝ τδ6 
Ἰουὰ νναῖπηρς οὗ οτ θη] ρτίεῖ (Οεῆ. χχυῖ!. 38 ; 
}μάρ. 11. 4, χχί. 2; Εχτ, 111. 12,13, ὅζο.). 

δ. δα] εα»ιο αδγ ἐδὸ δεγά, 9" ..7 ἘἈλίδοῦ 
ἰΑΥοΣ 6 ΟΧΘῺ," “ [6 Οχοῃ " (γεῦϑα 7) Ὲ 
ὙΠΟ ἢὸ Βαὰ θδδη ρου ίηρς “1η ἴδς δε" 
(υὐαάερ, ἴῃς ουϊαναϊοα ρτοιιηά), ἀπά ἃ γοκε οὗ 
ὙΒὶ ἢ πο δον. ΤῊ]8 δον πονν σοΟΙΆρΡΙεἴΕἸΥ 
Πο ννᾶ8 51}}} ἴῃ ἃ γί ναῖε δηὰ δυγηδὶο κἰδίυῃ. 

Θ. “4154 ἐδε ϑρίνὶ 977 Οοά, Φ5᾽ε.ὺ 866 Χ. 6, το. 
Τί τἰπιὸ (Π6 δρίγις οὗ Οοά σάπια προη Πἰπὶ, 
48 ὕὑροὴ ἴδε [υξε5 Ὀεΐοσγε Ἀϊπὶ, 45 ἃ βρίγιῖ οὗ 



[ἩΘν. α: 
9" δ 4". 

ν. 7π-τ-ι1.} 

7 Απά δε (οοΐϊς ἃ γοκε οὗ οχβῆῃ, 
δηά πεννεὰ ἐπεπὶ ἴῃ Ρίεςεβ, πὰ βεηῖ 
ἐλει τῆτουρβουϊ 411 τῆς ςοαϑῖβ οὗ 
ἴβγδοὶ ὃν τῆε παπὰς οὐ πηεββεηροΓ8. 
βαγίηρ, ὟΝ Ποβοανεῦ σοιηθῖἢ ποῖ ἐοσῃ 
αἴϊτεγ ὅδ] δὰ δῆενγ δδηλιεὶ, 80 8881] 
ἴ 6 ἀοης υπῖο ἢΐ8 οχεαπ, Απά τῆς 
ἔεαγ οὔ τῆς ΓΟΚΡ {6]] ου πε ρεορὶε, 
Δηὰ ἘΠΕΥ σάπια οὐἱ ἵνν ἢ ομς σοη- 
βεηῖ. 

8 Απά ψῆεη ἢς πυπιδεγεὰ τῇ θη 
ἴῃ Βεζεῖκ, [πε ςμ] ἄγεη οὐ 13.826] σεῖς 
ἴῆγες υπάτεά τῃουβαηά, ἀπά ἴῃς θη 
οὗ Τ]υάδῃ (Ὠἰτγ τῃουδαηά. 

Ι. ΒΑΜΌΕΙ, ΧΙ. 

9 Απά {πεὲγ 8414 υπῖο {π6 πηεββθη- 
δεῖ8 ἴῃαϊ σᾶπιθ, ΤὮι8 504} γε ϑΑΥ͂ 
πηῖο ἴπε πε οὗ [λρεβἢ-ρ]εδά, Τὸ 
πιούτγονν, ὉΥ Ζλαΐ ἐπι τὴς διη δ6 Ποῖ, 
γε 514}} πᾶνε 'μεῖρ. ἈΑπά τῆς πιεβ- " 0τ, δεν 
ΒΕΠρΈΓ8 φᾶπι6 ἀπά 5ῃεννεὰ ἐξ ἴο {πε ἢ 
Τλδη οὗ [40 65}; δηά ἘΠΕῪ νγεγα ρἰ δά. 

10 ἸὙμεσγείοσε ἴῃς τθη οὗ [Δρεϑἢ 
δβδἰὰ, ΤῸ τοῦτον νγὲ Ψ}1}}] ςοπὶε οἷἪ 
ππῖο γου, Δηὰ γε 5}4]] ἀο νυ ἱτἢ ιν 4]] 
τῃλι βεθηιθῖῃ ροοά υπῖο γοιι. 

11 Απά ἰξ ννᾶ8 “9 οῃ ἴπε πιούγον,, 
(δῖ 841 ρυῖ τῆς ρεορὶες ἴῃ τῆτες 
ΠΟΠΊΡΔΠΙ68 ; Δπὰ ΓΠΘῪ σδπια ἰηΐο τῆς 

ΒΙΡΟΓΩΔΙΟΣΑΙ ΘΏΘΓΡΥ δηὰ ρονγεσ. ((οιηραγο 
]υάρ. 111. το, νἱ. 34) Χὶ, 29, ΧΙ. 2ς, ἄς.) 

7. Ἡεαυεά ἐδεν»" ἐπ ῥέεεε, πα σ“τπὶ ἔδενε, 49". 
Ἀεηάεγ, “" δηὰ οαὐ ἔμ θτ ἱπίο Ρὲθοθ8 (ΟΓ 
7οἰπ) δ᾽)ὰδ οοπῖ («υογ ἢ) ἘΒτοῦυρδουϊ, ἄς, 
δογὶπ." ὙὉΤπουρῖ, μονενονῦ, 1 ἰα ηοΐῖ οχ- 
ῬΓΕΒΘΙΥ 50 οἰδίϑα, ἴ 18 ἀου [1655 ἱπρ]!οἀ ταὶ 
ἢ6 δοηΐ ἴπ6 ροσγίοῃβ ΌΥ͂ {86 πλεββοηροῦβ ἴο [86 
ἔννεῖνε {τἰῦ65, Αἤοσ [86 Δηδ ΡΥ, δηὰ Ῥγο Δ Ό Υ 
ἴῃ ᾿π|:ΔΈΠ οη, οὗ [υἀρ. χῖχ. 29. ὍΤΕ νεγὺ Βεσα 
υϑεά Τη680}8 210 οἱ ΟΥ̓ ἀῥυΐάε, Ἰηϊο Ἰοϊηἴ8. 866 
Εχοὰά. χχίχ. σ7; [,6ν.Ψ 1. 6, ἄζε. 

απᾶ αϑὲν ϑαριμοὶ.] 8401 πηδῖζοβ υ56 οὗ ἴῃ 6 
Ττενοτοα ΠΔΠ16 οὗ 54 1}116] ἴο 5: Γοηρίμοη ἢ 15 οὐ 
ὙΘΔΚ δυϊ ΒΥ Υ. ϑάσλυεὶ ἀοῖΌΔ}} 7 δοςοιηρδηϊοά 
8541} ἴῃ ἴῃ6 ἜΧΡΘΙὕὔοη, 25 ἀρρεδγβ ἔγοπι υεσβα 
12, 

ἐδὲ ὕεαν οὗ, 1δὲ Σογά. 1.2. ἃ ἴδοι ἰηβρίγοὰ 
ὃὈγ 186 τα, δΔηά 50 ΠΝ 411 16 Ρεθορὶε 
ΑἰἸἸΚο, 80 (δὲ {ΠΕΥ οἄπιθ ουῇ «ὐὐδό οπε εοηπεηῖ, 
ΟΣ, 85 1ἴ 15 Ὀείίοσ σοηδογοὰ ἰη [6 τρλγρίη, “88 
010 πι|8}." (8εε ἴδ! βδᾶτηθ ρῆγαϑο [ἀξ Χχ, 1,8; 
1 δΆ1. Χῖχ. 14: ΕΓ. 111, 1, ὅζς.) 

8. ἤδεπ δὲ πωριδεγεά ἐδέ»ι.} ἘΔΙΠΟΥ “ διὰ 
89 δυωδοτοὰ, ἄς., διηὰἃ [580 ΟΒἑἸάΣΘΏ, 
ἄς." ΤὨῖ8 ννᾶ5 ἄοπο ἴο 8566 8ο ννῶβ δυδβεηῖ, 
ἃ5 δἱ [υἀνρ. ΧΧΙ, 9. 

ἐπ Βεχοβ ΚΧ1Π}86 ΟἿΪΥ οΥΕΣ πηεπίίοη οὗ 
Βεζεκ 15 ἴῃ ἴυάν. ἱ. 4, 5 (Βεσα δε6 ῃοῖθ) 
δηὰ ἴῃ [Π6 ΠΔπ|6 οσ Ὁ{ε οὗ “4ο"͵-δεχεῖ. ῬΤΟΤΑ 
1ἢ6 ποη-τησηζίοη οὗ ΒεΖΕΚ ἰη [οϑῆιδ, δηὰ ἔγομι 
18ε ἱπηπιδηθ8 ΠυτηθεΓ5 οο]]εςτεά ἴῃ ἰ [υἀξ. 1.4, 
δηά Ποζο, οὔθ τηϊρῆξ σοπ)͵οοΐζυτγα [μα 11 ννᾶ8 (ἢ6 
Ὡδτὴδ οὗ ἃ ἀϊΞίτὶςΐ γαῖμον (ἤδη οὗ ἃ ἴουνῃ. ΤῊ 18 
5 ποῖ ἱποοηϑίϑίοηξ ψὴ ἢ ἴδ6 ἕδςΐ οὗ ἴννο ν]}- 
Ιαρο8 σεϊδιπίηρ [86 πᾶπΊ6 πῃ πε [{π|ὸ οὗ Ετ56- 
δῖι.ι5 (΄ Οποτηδϑβίίοοη ᾽ ϑευθηΐθεη σῇ ]]65 ΤΌΤ 
Νδδϊουβ, ου 186 Αγ ἴο ΒεῖΒ-βμθδῃ. 

ἐδε εὐῤίάγεη 97 1γαεὶ ἀπά “δὲ νιοη οὐ μάα.} 
ΤῊ Ἰοοῖϑβ ᾿ἶκὸ [86 ἰαηρσιιάᾶσο οὗ ἰαῖεσ {{Π|68, 
ὕπιε5 Ρεσῃδρϑ β8ι1:05ειεηῖ ἴο {πε ἐβ: Δ] 15 πιθηΐ 
οὗ ἴδε ἴννο Κιπηράοπιϑ οὗ [5γδε] δηὰ [υἀδῃ, ϑ86ε, 

ΒΟΜΟΥΘΙ, 2 8541). 11. 4, 1, ΣΙ, 111. 17, 37. Υ. 5, 
12, ἰδουρῇ [δότε (μ6 ἴοττῃ 1σγαεὶ ἕοσ [86 {{| 068 
οἴβεῦ ἴῆδη “ζωάαδ, ἰδ ποῖ υϑεὰ 30 αἰ 5Ε ΠΟ Ἐν οἰ 
85 ἴῃ τῆς ἴοχί. 

ἑῤγεο ῥμπάγοα ἐδοιμαπά, ἦς. 5τδθὶ ποσὰ 
ἷθ 885 ἴδῃ ἴο οὔθ σοπηραγεὰ σὴ υάλῃ, ννῆοϑβε 
ὨυΣΌΟΥΒ γογα δίγέν ἐδοισαπά. ἴπ ἴδ6 σοίρῃ 
οὗ Α88 ἴδ6 Ὠυ θοῦ οὗ [ἀ δῇ Δ]Ὸ πο ἅΓῸ σίνθῃ 
85 3οο,οοο, δηὰ Βεη δηλ 2βϑοιοοο (2 ΟἿ γ. 
χίν, 8). [π ἴδε σείρῃι οὗ Απιδζίδῃ, [υ δὰ 
δῃηδ Βοη)απιη τορεῖθοῦ ὨυμῦοΓ 32οο,οοο, 
ΦΔΌΪΘ ἴο γὸ ἴοστί ἴο ννᾶσ," ἢ τοο,οοο 
ΤΩΘΓΟΘΏΔΓΥ 5ΓΔ6 158} ἸΓΟΟΡΒ (2 ΟἾγ. χχνυ. 5, 6). 
πη ἴδε σεῖίρῃη οὗ Αδαμ δηά [εγοῦοδπὶ ἴδ 6 
τεϊδῦνα ἡὐυπιῦεῦα οὗ [δὲ ἀηὰ [5γδθὶ ἡτεσα 
40ο,οοο δΔηά 8οο,οοο, εἰνίην [5Ξγδεὶ ἵνο ἴο ομἜ 
(2 (ἢν. χἱϑ, 3). [{ πχυβί Ὀ6 τεσηειροσγεά τδαῖ 
ἴη (6 τοχὲ Βοηϊδηη νγᾶβ πυτμιρθεγεὰ τ ἢ 
ῖ5γαοὶ, 8ὸ [δαὶ ἴδῃ ἴο οὔθ 18 ἀδοιυῖ [86 ἴσχυε 
ΡῬτοροσγίοῃ, 

9. Τόὲε »"ο΄φῆρεν:. ὙΒΟδα παιηεὰ δ ἡ τϑο8 
374) 7. 

40-πιογγοαυ, 5 ..7] Το ἀϊκίδηςο ἴσοι Βοζεκ 
ἴο |ἀ0ε5-Οἰϊεδλά πουϊὰ ὃς Ρεγθδρα δϑουΐ 
[ννΕΠΙΥ τ11165 (΄ Ὠ]ςῖ. οὗ ΒΙ 16, ΒΕΤΗ-Θ ΗΕ ΑΝ). 
ΒεΙΒ-σμθδη νψγ85 ἃ πίῃ ̓Β πλάγοῖ τοπὶ [80 65}- 
Οἰεδὰ (1 88πι. χχχί. 12). Βεζεκ πρῃξ θ6 
δῦουξ [86 5ατηο ἀϊδίδῃος, ΟΥ 1655, 1 [6 σουῖΐα 
ἔτοτσῃη Βεσοκ ἴο αρεβ- ΟἸἸοδά σεγα ὉΥ [δὸς 
ἔοτἀ8 Ὡθὰγ ἴδε Ὁ δάὺ Ὑ4018. 

10. δα:4.] ΜΖ. ἴο ἴδε Ατηχμοηϊαβ. 

{0-»ογγοαυ. Ὑπαῖ θείης ὑγοῦδοϊν ἴδ ἰαδὲ 
οὔ 16 “ βεύθῃ πὰ Τεβριῖο " (σοῦβε 3). ΤῊ 18 
ΠΟΥ 564 ἴῃ συΐς, ἴο ἴσον ἴ86 Ατῃπιοηΐῖοδ 
ΟἹ 18 εὶγ συαγά. 

αἱ] ἐδαὲ “τονε φροοά, ἐσ'..1ὺ ὙΒΟΥ͂ ρὑγοξδϑϑοα 
ἴο βιιτηϊς ἴο ἴδε ματὰ σοηῃαϊτίοης πδτηθα [ἢ 
γΟΙ56 2. 

11. Οη» ἐδε »ιογτοςυ, ὦ" ς.1] ἴα τηΔγοῖ ἔΤΟτὴ 
ΒοΖοκ τῇδ πᾶνο θοσυη ἴδε πἰρῆς Ὀεῖογε. ΤῊ8 
ἀϊδροϑβιτίοῃ οὗἨ ἴδε ἔογοοβ ἐπ ἐόγες φορρηραπίε: 
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τηϊάβε οὗ τῆς ποβὲ ἴθ [6 τηογηΐηρ, 
νγαῖοῃ, ἀπά 5ἰενν ἴτε Απηπιοηϊ68 υη- 
1} τῆς μδαῖ οὗ ἔπε ἀδγ : δπὰ ἰξ σδηλ8 
ἴο ρᾶ38, ἴῃαϊ ΠΕΥ ὙΠ ταπιδϊπαά 
ὑνοῦα βοαδζζεγοά, 580 ἴηδὲ ἔπο οὗ τῆδηι 
ννετε ποῖ ἰεΐξ τοροίμεζ. 

12 ὅ Απὰ τἢς ρεορὶς 8114 υηΐο 
ϑαπιοὶ, ὟΝ ο ἐς ἢ τῆδαῖ 84 ἀ, 5}2|} 
84. τείρῃ ονοὸῦ υϑὲ Ὀπηρ [6 πιεη, 
(δὲ νγε πλᾶὺ ρὰζ τΠ6πὶ το ἀεαίῃ. 

12 Απά ὅδι] 514, ἼΤΒΕεΓγα 58}] ποὲ 
ἃ ἴδῃ δα ρυΐ ἴο ἐδδιῇ τἢ]5 ἀδΥ : ἔοσ 
ἴο ἀδγ τῃ6 ἴοκρ Βδῖἢ ψγουρῃς βαὶνα- 
τίοῃ ἴῃ [βγδεὶ. 

14 ἼΤΠεη αἰά ϑδπλιοὶ το [Π 6 ρεο- 
ΡΪε, οπιβ, ἀπά ἰεξ υ8 ρὸ το ΟἸ]ραὶ, 
Δηὰ τεηον ἴῃ ἰκϊηπράοπι [ἢ εγα. 

Ι. ΒΑΜΌΕΞΙ, ΧΙ. ΧΙ]. ῖν. 12--ἰ, 

Ι5 Απά ]1] τῆς ρεορὶε νγεπί ἴο 
ΟἸρΑ] ; δπάὰ τπεγε πεν πιδάς 848] 
Κίηρ Ὀείοτε τῆς [ΚΡ ἰπ ΟἸρΡΆ] ; δπὰ 
ἴδετε {Π6Υ βδογι ἢςεὰ βδογ ἤςο5 οὗ ρβεᾶςβ 
οὔεγίηρβ Ὀεΐοτε τπ6 ΓΟΚῸ ; δηὰ ἴμετα 
541] δηὰ 1] τῃς πχεη οὗ [5γδεὶ γε]οϊςεά 
στθδῖ]γ. 

ΓΟΗΑΡΤῈΝΚΝ ΧΗ. 
1 ϑανμξι ἐεείϊβελ ἀὶς ἐμέρργν. 6 472 γὅ 
2 ̓γονυνείὰά ἐλε 2εοῤἧε ὁ ἐμρυαΐζίμας. 16 272 
ζεγγίβελ ἑάονε τοῦἦ ἑἠερραϑν ἐπε λαγυέσί ἔνε. 
20 4272 εο»ε"γογίείΛ ἐδενι ἐρε Οὐαὶ: γεόγον. 

ἍΤ ΗΠ ϑάγαι6] 8414 τηῖο 41] [ϑγδοεὶ, 
ΒΘἢ οἱ, 1 ἢανα ποαγκεηθά υῃῖο 

γου νοὶςθ ἴῃ 411} (ῃδὶ γε ϑαὰ υἱπίο π|6, 
δηὰ ἤᾶνα πιδάθ ἃ [πρ' ον σὺ γοιι. 

(πυϊαϊης Οἱάδοπ᾽β βιίγαίθευ, [υἀς. Υἱῖ. 16-10, 
ἴο ἴδε δοσουηξ οὗ ἩΒϊοῖ [815 πασταῦνο 6 αγ5 
οοηϑίἀογαῦϊο νοῦθαὶ γοβοιῃ ἰδηςθ) τνου]ά ποῖ 
μανα Ὀδοη τηδάα {111} ΠΟΥ ΕΓ ὙΕΓΥ͂ ἢρὰσ ἴῃ 6 
Ατωποη ἶβἢ ἔοσοθϑ, ἰῃ [6 ΠΙΟΓΏΙ ἢ. 

ἠδὲ πιογπὶπς «υαἱο6.1 ὍΤΒο 498 οὗ [6 ἴἴγος 
ννδῖομοβ, οὗ ἴουγ ἢθυΐβ δαςῖ, ἰηἴο ννϑῖςι [86 
ὨΪΡΙ ννᾶ5 δηςίοπΕν αἰνϊἀοὰ ὈΥ ἴλε Η οὔτοννβ. 
(8εε ποῖς οἡ [υὐξ. Υἱῖ. 19.) ΤῈ Ὁπ|6 ἴδ 08 
ἱπάϊόαϊοὰ ψουϊὰ Ὀς Ὀεΐτψεεη νῸ δηὰ ϑἰχ ἴῃ 
[86 τρογηϊηρ. 

12, Τδὲ ρεορίε “αἰά ἰο δαγρκπμεὶ.] Απηοίδεῦ 
ἰηδίδηςο οὗ [6 ρτεαδῖ γεσεσεπος ραϊὰ ἴο ϑδηλι6ὶ 
ὃγ ἴδε Ρεορὶθ. (866 νεσβὲ 7.) . 

ἢ ο ἐι ῥὲ ἐραΐ “αἰ 7] 866 Χ. 27. 

18. “πώ ϑαμΐ ταἱά, ἐσ..1 Απ εὐϊάδησο ἔπδὶ 
58] νγᾶ8. θεξίπηΐηρ ἴο δοσυίγε οοπβάξῃςε 
πάρος ἴδ6 ἱπῆυξηςς οὗ ἴδ ϑριγιξ οὗ Οοά. 

ΤΡετε εἐῥα]] ποΐ ὦ »παη, Φ-.7 Δ ἰηβίδηςο οὗ 
κτοαῖ πιοάεγδίίοῃ, 45 νν6}} 485 οοά μος, οἡ 
[6 ρατί οὗ 841}. (ΟΟραγο 2 8541). ΧΙχ. 22 ἴὺ Ὁ 
Δῃ ἰηϑίδῃςο οὗ 5 ὰγ σοηάυςΐ ἴῃ Ὠανιά. 

14. Ζεὶ ὦ γροὸ 1ο Οἰϊσα! [11 15 ποῖ υϊδο 
ςοτίδιη ν οι ΟἿΑ] 15 τηθδηῖ. ἴοδη 51ΔΠ]ΕΥ 
Κϊηκ8 Οἷγαὶ ἤξὰσ Ϊεγίςδο, ἱπ ἴῃ Το πα 
ΥΔ]ΕΥ, δὰ 5668 ἴῃ (ἢ Ἄοδοῖος οὗ 118 ρίαςθ δῃ 
ονάθηςε ἴδαῖ [86 ὈΡΡΕΣΙ σου Ὺ οὗ Βεη]αγηίη 
γυα35 Οσουρίεα ὈΥ (Π6 ῬὨΠβη65 (΄ [,εςῖ. οα 
7ενν. ΟΒ.᾽ λπὰ 5εγ. ἢ. 14); ΚαΙ] {π|ηκ5 {1|}|Π1ὰ 
19 πηθδηῖ, 48 θείη Ὥρα ἴδ6 τοδὰ ἥγοπι [αθοϑὰ 
ἴο Οἰδνοδῆ δηὰ ἘἈδιδῆ, δηὰ 4150 Ὀδοδιβο 
ϑαι161 ἀϊἃ Ὡοΐ 54Υ ζεῖ ὦ γσοὸ ἀοαυπ, Ὀυΐ 
ΒΞ ΠΊΡΙΥ Ζεΐ τς σο. Βιῖ ἴ 18 αυϊΐο οεγίδίη {παῖ 
ἴπ6 ϑάτὴθ ΟἸΪχαὶ 15 χηθδηΐ Πογα ἃ5 δῖ χ. 8, ἀπά 
πεῖ 186 Ρῆγαβθα ον ἀοευπ (Ἴ) 5 υϑβεά 
{ννῖοθ. 80 δραίῃη ἴἷῃ χι. 1Δ, (6 ΡΠ 5[:η65 
εο»ηδ ἀοαυπ ἴο ΟἸ καὶ, δηὰ χἱϊἹ. 15, ϑαπιιοὶ 
304: εὐ ἴτοτα ΟἸζαὶ ἴο Οἴθεαῆ. Μογξεουεσ, 
ἯΟ ἅτ ποῖ το]ὰ ᾿ψΒογα ἴδε βοεηρ (χὶ. 12-14) 

οσσιττοῦ, [Ιἴ ΤΑΥ͂ γ70ὰ}}] παν Ὀθοη ὭΘΔΓ [δ6 
θδηκ5 οἵ ἴπε Ϊογάδῃ, ἱπιπιθάϊδίεὶυ δἴετγ 186 
ἀοίοαϊ οὗ ἴῃς Ατησμηοηϊοβ, ἰὰ ἈΙΟΒ οδϑα ἰΐ 
ννου]ά ηοῖ ἢανα Ὀδθη πδίυγαὶ ἴο 54} Ζεί τ: 50 
ἄοαυη, ΟἸΙζαὶ Ὀεΐπρ; 'π {πε βαπὶς ]ογάδῃ νδ]]εγ, 
Ἰονοσ ἄονῃ, ἰδ 15 ἴγυθ, ὈυϊΪ οὐ 4 ἢ]Ποςῖ 
{ Ὀϊςῖ, οΥ̓ΒΙΌΪε,᾿ ΟΙμ941,). 80 τ8δὲ ΟἿΑ] ὉΥ 
ἐσίοδο, ΠΟΙΘ νγ88 ἃ ἵὰΠΊΟΙΙΒ ΒΔΠΟΙΓΌΔΓΥ, 18 

Αἰπιοβὲ σογίδι ἢν [6 Ρἷδος τχεδηῖ, (δεὲ χϑ, 
4, 7) 11, 15) ΧΥ. 21,33; 4'5ὸ Ηοϑβ. ἷν. 15, ἰχ. 
15, ΧΙ. 11, Απὶ. ἷν. 4, Υ. 5.) ΟἿἶραὶ ννᾶβ 
ἀουθι1ε55 ἄχοὰ ὕροη ὉΓ “ τοπουίηνρ ἴδς Κίηρ- 
ἀοπι᾿ οἡ δοοουηΐ οὗὨἁ [18 ΞΔ ΠΥ. (ὅ8ὅεε αῦους 
Υἱ!. τ6.) [Ιἰ νγᾶ8 ἴῃ ἴῃς (τδε οὗ Βεη᾽απιίη, 85 
]εγίςδο νναβ ([088. χυ"ἱ. 21). 

156. ΜΜαδε ϑαι! κἰπρ.] ΤῊΘ δορί. ἢ45 ΔποίΠο 
τοδαϊης, σπά δανρημοὶ αποϊηϊτά ϑαμΐ ξὲηρ ἐδέγε. 
ΤΙΗΘ Ὄχδηρὶο οὗ αν, ψῆο, Ὀεβι68 ἢ18 
οτἰρίπδὶ δηοϊπεῖπῷ ΟΥ̓ ϑαπλιθὶ (1 ὅϑάδσηῃ. ΧΥϊ. 
12, 13), Μγὰ5 ΓΘ δηοϊηϊοά, ἤχεῖ ἃ5 Κιηρ οὗ 
Τυάδῃ (1 84πι. 1ϊ. 4), ἀπὰ δραΐῃ 8ἃ5 Κιῃρ οὐδοῦ 
811 15γδοὶ (10. νυ. 3), πα κοβ [ἴ ργοῦδῦϊο [μαι 84] 
ννᾶ5 δηοϊηϊοα 4 βεοοπά τη; Ὀυΐ [}}15 ΤΊΔΥ Ὁδ 
ἱποϊυάεά ἴῃ [86 νογὰ “τηδάς Κίηρ" (8εε χὶίϊ. 
3) 5). | 

δεΐόγε δὲ 1 ον. 866 Τυάᾳ. χὶ. τι, ποῖδ. 

ἐδέγε ἐδὲν “αεγίβεεα ταργίβεε,, ὦ. ΤῊΪ5 
ΕΥΙΔΘΠΕΠΥ τχεΐετϑ ἴο χ 8. Βυΐ [6 τιρεϊης 
αἱ ΟἹΪκαὶ ἴβοσὸ βροκδθη οὗ δαά Ὀθεθὴ ἀοίεστοά 
πῃ σοπδοαυεηος οὗἁὨ ἴδ6 ὑπ ΠἸρηθ 55 οὗ [Β6 

ΡΪ6 ἴο δεκπονθάρε 540] 45 Κίηρ. Νοῦν, 
ονγεύοσ, [μαΐῖ ΠΕΙ͂Γ ταϊπ 5 σεῦ σμδηρεα ὈΥ͂ 

186 Αἰηπηοηϊο ΥἹΟΙΟΓΥ͂, ϑ4π1116} 5 οὐ ρίπαὶ ἀ6- 
δὶρῃ οὗ 4 ϑοϊθηιη ἱπδυρυγδίίοη δὲ ἴπῸ γτεδῖ 
ΒΑΠΟΙΌΏΔΙΥ οὗ ΟἹ] ξαὶ 15 γενεά δηὰ οχοουϊεα. 

ΠΗΑΡ. ΧΙ]. 1. Τρανε δοαγ ἐεμεά μπέο γΟῺ 
τοἱεο, Φ ε.2 8εε Υἱῖϊ. 7. 

χυε »παάε α ἀὶπφ.] ΤὨδ βαὴθ ἡγοσά 85 ἴῃ 



ν. 2--,. 1. ΒΘΑΜΙΣΕΙ, ΧΙ]. 

2 Απά πον, δὈεποϊά, τῆς Κίη 
νυν Κεῖ θείογε γου: δηὰ 1 δηὶ οἱ 
δηὰ ργαγμεδάθά ; δηά, δὲεῇο ά, τὰγ 
80η8 4γ6 Ὑγἢ γοι: ἂηά 1 ἢᾶνε 
ψγΑΙ Κεὰ Ὀείοτε γου ἔτοπι ΠΥ Οἢ]]ά- 
ἢοοά πηῖο τ 8 ἀδγ. 

4 Βεμοϊά, σβετε 1 γι: ὙΠ 688 
Δρδίηϑὲ πὶ6 Ὀεΐίοτα ἴτε Ι͂ΟΚΡ, πὰ 
δεΐίοτα ἢἷ8 δποϊηϊεά : ψγῇοβα οχ ἢδνε 
1 τίκεη ἡ οὐ ψῆοβε 458 ἢδνε 1 ταἰκεη ὺ 
ΟΥ Ψῃῆοπι ἢᾶνα 1 ἀείγδιάεα ἡ τῃοηὶ 

1Ὴω. δᾶνε 1 ορργεβϑεά ἡ ογ οὗ ψῆοβε μαπά 
πον. Ἦανα 1 τεςεϊνεά χσμν ἴδ γῖδε "το ὈΠπά 
ἀμ, της Ἔγεβ τπογανν τ ὺ ἀπά 1 01] το- 7 τἀονίδ 

γου. "᾿ τ ἘΣ, ΟΥ̓, ΓᾺΡ οἔ 81} της ΓΠρμίεουϑ δςῖβ οὗ τῆς 
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ἀείγαυιάεά 8, ΠΟΙ Ορργεβϑϑεὰ 5, πεὶ- 
{πε Παβὲ τβοὺ τΆΚεη οὐρῆς οὗ Δηγ 
[Δ ̓8 Πδηΐ. 

5 Απά ἢε βαἰά υὑπίο τῆεπι, ΤῊΣ 
ΓᾺΡ ἐς νγιτη688 ἀρδίηβῖ γοιι, ἀπά ἰδ 
Δηοϊπίθα ἐς νη 888 (ἢ 18 Νὰ ἴῃδῖ γε 
δᾶνς ποῖ ἐουπά οὐρῆξ ἱπ τὴν Πδπά. 
Απά {πε δηβνγεγοά, 4ἴπ ἐς υυϊϊηεββ. 

6 4 Αμὰ δϑαπιιεὶ 94:4 ὑπο τῆς 
Ρεορΐε, 7 ἐς τῆς ᾿ΟκΡ τῆδὶ ᾿λάνδηςεά Ι ον, 
Μοβεβ δπὰ Αἄγοῃ, δηὰ τπαῖ Ὀγουρῆς “κα 
τ ἔδιμοῖβ ὰρ οὐυξ οὗἩ τῆς ἰαπά οὗ 
ΕΥΡῖ. 
7 Νὸον» τβεγείογε ϑίδπαά 811}}, τῃδῖ ἡ μεν. 

1 πιᾶὺ τεᾶϑοη ἢ γου θείοτα τῆς "άλδεονε- 

α Ἐςοῖυς. 
46. το. 

11 Ὲ ΤΕ ϑῖογε ἴἴ 
ζ;». 4 Απά {Πεγ 5844, Του ᾿δβϑὲ ποῖ δεπεές. 

Ξξξεξι, ἐν ε τς ἰἰ ες εξις,------ -ἰ το τ τΞὰτ το ὺ τ , τ  οος 

ΧΙ, 15, Δηἀ 50 σοπῆστηϊηρ ἴδ6 γοδάϊηρ οὗ [6 
Ἡεῦτον ἰοχί ἴδογα. 

2. Μγ :οη1 αγὲ «υἱὴδ᾽ γοι.)] ῬΟΥΠΔΡΒ ΟὨΪΥ͂ 
δῇ Δι Ρ ΒοΔύοη οὗ [86 ννογὰὰ8 “1 κ»ι οἷά απά 
4ταγεῤῥεαάεά." ΗΔ στονῃ-ρ 8530Π58 ψεῦο οΥ]" 
ἀεηςα5 οὗ "8 ἀρθὲ. Ῥοβϑί θυ, βονσονοῦ, ἃ ἴηρα 
οὗ πιου ῆοά ἐδεϊηρ δὲ [86 τεὐοσοη οὗ Βἰ πη 5ο 
δηά ἢ15 ἔξ ἶγ, πυὶχοά νὰ ἃ ἀδβῖγα ἴο γθοοπ- 
Τηθηα Π15 8008 ἴο ἴδε ἔδλνουγ δηὰ γσοοάν)]]} οὗ 
[86 παίίοῃ, 15 δὲ ἴῃς Ὀοίίζοτῃ οἵ {μὶ5 χτηθηϊίοῃ 
οὗ {Βεπ|. 

8. ΗῊ» αποΐπ!εά. 1.6. οὗ σουγϑο Κὶηρ ϑ8δυ]. 
ΤΒο (1|6 Μεββίδῃ, χριστὸς, υπςξιι5, ΟΓ δηοϊηϊοά, 
δὰ θδεδὴ ρίνθ ἴο ἴδε Ηἰρἢ Ῥυίεϑίβ (1 μονϊ. ἵν. 
3, 5,16, ἅς.) ; δηὰ ἴῃ ΗΔηΏΔΕ 5 ρΡγορδβεῖίς βοῃᾷ, 
δηά ἰπ (πε ῬγορΡΒθΟΥ οὗ ἴδε τηδη οὗ Οοά 5θηΐ 
ἴο ΕἸῖ, ρΡγορβεῖίς πηεηοη δὰ θοῦ τιδάδ οὗ 
Οοὐδξβ αποϊηϊοα ; Ὀυΐϊ [818 τηδὲ Ὅ6 ποίοα 848 
1.6 φατ εσῖ ̓ ηβίδηςε οὗ δὴ δεῖ] Κίηρ οὗ [5726] 
 οαγίηρ ἴδε ε|6ὰ οὗ Οοὐἦβ Ογϑῖ, δηὰ (5 
τγρισιηρς ἴδ6 ἴσυς Μεββδἢ οὐ ΟἸγιϑὲ οἵ Οοά, 
Ἴδε δρρὶ)ςδίοη οὗὨ 186 ἴδιτὴ αρμοίρέεά ἴο 540}, 
ΤΩΔΚΟ5 ἰἴ Ργοῦδῦϊε ἴμδῖ ἢῈ δὰ θεεη Ρυ]1Ο]Υ͂ 
δηῃοϊηϊεα δ ΟἿραὶ ΌὈΥ ϑαηλυοὶ. ὙΠῈ δθογεῖ 
δηοϊητπρ τηοπίοποα δὲ χ  ψου]ά ποῖ θὲ 
ποϊογίουβ δσπουρῇ ἴο οχρ᾽δίη ἴδ 6 ρῆγαϑο ἴο [86 
νΒοΪΘ ΡθΟρΪο οὗ [ϑγδοὶ. 

«ὐδοιο α:: ῥαυε ] ἑαξοη 7 Οοχῖραγο Νυμπι. 
ΧΥΪ. 1ς, δηὰ Μαῖϊ(. χχὶ. 2-7ῦ. 

αην ὀγὶδε. 1 1ΔΟΓΆΪΠΥ, ἃ γαπσορι, ἴπ6. ἢἤπὸ 
Ῥαϊά ὉΥ ἃ ογίπιΐηδὶ ἰῃ Ἰἰδὰ οὗ Ὀοπάβ8 οσ ἀθδῖῃ, 
Εχοά. χχὶ. 30, Χχχ. 12, ἴπογθ, ῬγΟΌΔΟΪΙΥ ὉΥ͂ 
Δ ΘΌΡΒΟΠΊ 810, ἀρρ] δα ἴο τπ6 Ὀγῖθε ραϊὰ ἴο δῃ 
υη͵υδῖ Ἰυάρο ἴο ἱπάιιοσς πῖπὶ ἴο δοαυὶϊξ ἔπ6 
Ευ]γ. ((οπῖραγε Απὶ. τ. 12.) 

1. δ[πα »ηὶπὸ ογε: ἐῤεγεαυ! δ ἘΔΙΠοΥ 
ΜΚ ΒΔΟΙ δοιὰ Βὲὰθ τοΐῃϑ 6γ868 δὶ δὲπ," 
ΘΔΠΊΠ6] ΒΕ6ΠῚ5 ἴο ἤᾶνα ἰῃ πϊηά Ὠδυΐ. χυΐ. το, 
(ΒουΣῃ ἴ6 Ηεῦγενν ψογὰ ἔοσ δέήπαϊπ 18 
ἀϊβεγεπί ἔγοτι ἴμαὶ ἤργα υϑεά, ὧὐ δὶ» (3), 

ἰηβίεδά οὐ με σοπηπιοη ρῆγαβα 2370» δίρι. 
((οπῖραγε 1, εν τ χχ. 4.) ὟΘΤΒο ρῆγδϑο ἰ5 υβοὰ 
Οὗ ὁπ ΨἘΟ ἀγεσίβ δἰ5 Ἔεγεβ, 88 σοδιβίησ δϑϑὶϑί- 
ΔΏςΘ, ΟΥ 48 βῃοννίηρ σοηίοπιρῖ, ΟΥ̓, 45 ὐσο 88 
ὙΠ Κρ δ νυν μαῖ 18 ΤΟΙ. - Α 5ἰπ}}1Δ τ ῬΏΓΑ56 
15 Δρρ!!εὰ ἴο {πε ἐἂγ (1.4π|. 11]. 56). 866 ποῖς 
αἱ οηἀ οὗ οπδρίοσ. 

1 «υἱἱῇ γεσίογε.) Οτάρασε Ζϑοςβουβ᾽5 ΒαΥ- 
ἴῃς, [νυ χίχ, 8. 

Θ. “ἀυαπεεά. 1Ὲ ἴῃ {πε 5θΏ8β6 οὔ αρῥοϊηπεὶπσ 
{δΒεπὶ ἴο {μεὶγ οβῇςςε, ἰξ 15 τί ΠΕ τεπάογοά, 115, 
Ἰτεγα ]γ, »εαάε. (δες: Κ' χἰ!, 11 ; Η οὗ. 11. 2.) 
ΑΒ τεβαγάβ ἴμε σοπείγυςςοη οὗἩ 86 βεηΐβηςο, 
(86 ϑερίυδρ. γΟσβί ἢ ΒῈΡΡ]168 186 ψογά «υἱὲ 
πο; “Βο ΤἸιογὰ ἰ5 τί ζηοββ." Βυῖζ ἴδε 
βίδίεπιεηΐ, 85 ἴῃ ἴῃς Α. Ν΄., ϑθοῖηβ ἃ ΓΤΌΡΕΥ 
τεϊυάς ἴο ψνβαΐῖ Ό]Π]οννβ, ϑαπημοὶ 5 ρυγροβθα 

185 ἴο ἱτῆρτο85 ἴ86 Ρϑορὶε συ [μ6 σοηνίοϊοη 
ἴδαῖ Ἰθβονα νγὰ8 {πεῖς Οοά, ἀπά τς Οοά 
οὗ {πεῖγ ἔδίμογβ; (μδὲ ἴο Ηἰπι {ΠῈῪ ονοὰ 
{πεῖν ΠδΕΙΟΏΔ] οχἰβίθηςς δηὰ 811 {πεῖν ἡδιϊοηδὶ 
Ὀ]εβδίπρβ, δηὰ τπδὲ ΙΒ ]η 58 το Βἷπ, ἴο 186 
ΕΧοΪυϑίοη οὗἉ 41} Οἵ Βοσ ὑνοσβδὶρ (νεῦβα 21) ννᾶβ 
ἴδε. ΟἿΪΥ ϑαἴείιγ οὔ [86 πεν]γ-εϑίδ 5 μ θὰ 
ΤΟΠΑΓΟΔΥ. ὉΠ ϑγτγίας δηὰ Ασαρὶς νογϑίοῃβ 
ἴλκε {86 ρᾶββᾶρο ἴῃ 1ῃ198 βεῦϑθ. ὙΏῈ ΟΒαδϊάθο 
δῃὰ Ν υἱραῖς ἰγαπβαῖς ἴΒ6 Η δ. τεχὲ 1! γα ]γ, 
δηά 80 ἀεδοϊάδθ ἠοϊδίηρ. Οὔβογνο ἴδε σοηϑβίδηϊ 
Τείδγθηςς ἴο (Π6ς Εχοάυβ 858 ἴδ νυ 6] Κηοννη 
τυγπίηρ-Ροίης οὗἨ {μεῖγ πδίοηδὶ 118, (866 
δῦονα ἵν. 8, Ὠοΐθ, δηὰ γτἱ, 6.) 

7. διαπά “}Ἱ ἐδαὶ 1 για} γεαϑοπ αυἱ!δ γοω, 
5.1 ΒοΙβ νεγθϑ5 πᾶνε ἃ ἔοσεηβὶὶ βεῆβθ. ΠΟΥ͂ 
νου θὲ Ὀεϊίεγ σεπάεγοὰ “ἵδη ἃ ὉΡ" (25 ἱῦ 
'π ἃ ςουγῖ οἵ Ἰυκείς 6) “ἘΒΔΕΙ ὯΔΥ οου ἐδηὰ 
ὙΙΣΟ γοῦ Ὀοἤοτο 6. Τοτὰ " (25 [υάρο), ἄς. 
(οπρᾶγε Μίςδη νἱ. 1- 5.) ϑ8πιιοὶ 15, 85 ἰζ 
ὙνΕΤΘ, πε δάνοςαίε οὔ Ϊεμοναδὶι, νυἱπάϊςδιίηρ 
{πε τ ρῃίοθουβηε88 οὗἁὨ Ηἰ5 ἀθδ)πρ8 νυ [5γδοὶ, 
δπά τῃγονίης 411} [86 δ]Α πιο οὗἁἉ τῃοῖτ οδ᾽αηνἶος 
τροπ {Βεπιϑεῖνεβ, ((ὐοηραγο δίερμεηθ βρεεςῇ, 
Αςῖδβ υἹ}.) 
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Τῆς. ΓΌκΌ, ψν Ὡς ἢς ἀϊά ἴτο γου δηὰ ἴο 
γουγ ΔίΠοτῖϑ. 

ΤΟΡΑΗ. 8 “ΒΕ Ϊᾶοοὸῦ νγᾶβ Ἴοπὶς ἱπίο 
"Ἦν Ἐργυρῖ, δπὰ γοιγ ἐλῖπεῖβ οτιεὰ ὑπο 
ἡ Ἐχ. 4. τἢς ΠΟΚΡ, τῃδη τῆς ΓΟΚΡῸ ἦβεης Μοβαβ 

᾿ Δη4 Αδγοη, ννῃϊοἢ δγουρῆς ἔογιἢ νου 
ἔλῖῃεῖβ ουἱῦ οἵ Εργρῖ, δΔηά πιδάδ τῆι 
ἄννε}} ἴῃ τῃ 18 ρἷαςε. 

ς 9 Ἀπὰ ψΨῇεη δεν ἔογραῖ ἴῃς ΠΟΚῸ 
47.66.4... τῃεῖγ (σοά, “Πα οἷά μα πὶ ἰηῖο {6 

Πδηὰ οὗ δίβεγα, Ἵσδριδίη οὐ τε ποβῖ 
οἔ Ηλζοσ, δηά ἱπῖο τῆς μδηῃά οἵ τῆς 
ῬὨΠΙβιηεθ, δηά ἱπῖο τῆς δαπά οὗ 
τε ἰηρ οὗ Μοιδῦ, δῃὰ {πεν ἰουρῆς 
Δρδιηβῖ τ 6Π1. 

10 Αμπά {πεγ οτδά υπίο τ 6 ΙΟΚΏ, 
Δπὰ 514, γῪὲ πᾶνε οἰππεά, Ὀεσδιιβε 
ννε ἢανε ἰογβάκεη τῆς [ΟΚΡ, ἀπά ἢανα 
βεγνεά Βδαίϊπὶ δηά Αϑῃῆϊαγοϊῃ : δῖ 

9. Το ὥῶγραί. ... ἩΗε «οἷά ἐδεν.} ὙἼΉ6δῈ 
ΟΣ 5 5δονν ἃ ἀΐγοεςῖ οἰϊΔύοη οὗ [υἀρ. 111. 7, 8, 
ἦν. 4. 

ἑπίο δὲ ῥαπά 977 δεγα, .7 ΔΛεοοτγάϊηρ 
ἴο ἴδ6 Ῥγεϑθηΐ ἀιτδηροπιεηῖ οὗ ἴπΠ6 Ὀοοῖκ οὗ 
]υάρεθ, ἀπὰ [πῸ σοϊηθοη ΤὨΓΟΠΟΪΟΡΎΥ, ἴδ 
οΡργοβϑβίοη οὔ δίβογα τηιιϑί βᾶνε οσουστεὰ δρουΐ 
200 γεδτβϑ ΔΠῸΓ ἴΠ6 δηΐγάηςα ᾿ηῖο (δηδδη. 
Βυΐ ϑαπιυοὶ Πογο ρῥΐδοθϑ ἰΐ 45 ἴπε ἤγϑθί στοδῖ 
ϑογυϊτυάς, Ὀοΐοσο ἴδδὲ υὑπάοῦ Ἐρίοη Κιηρ οὗ 
Μοδῦ, οσ ἴ[μδλὲ ἔγοπι νυν ἰς ϑμβαπιραν ἀοἰνογεὰ 
{π6π|ῊῸ Απὰ [18 ἰ5 ἰῃ δεοογάδηςς νυ ἴπ6 
ἰηϊογηδὶ ουϊάθηςς οὗ ἴῃς ὈοΟΚ οὗ [άρε8 ἰἴ86 1}. 
ἽἼϊ 15 αἷϑο ἴδ οσάεσ οὗ [υἀρ. χ. 11, Ἔχοορί πα 
ἴΠεγο ἴη6 Αὐππιοηϊα8 ( [υἀξ. 111, 11) ἅγὸ ρἰδοοὰ 
Ὀεΐοτε ἴδε ῬΒΠ15{1Π68. 

10, “πὶ δὲν εγίοα ὠπίο δὲ 1ογά, Φο᾽ε.ἢ 
ὙὝΠ656 ψογάβ ἀγὸ 450 ὦ νεγδαὶ οἰζΔτΊΟΙ), 515 ΒΕ 
αὐτιάροά, οὗ [υἀρ. χ. 10, 15 ; 50 ΠΊσἢ 50 (μα 
6 οἂπ οοσγοςῖ ἴῃ6 οΟἸογίοδὶ ΟΥΤῸΣΥ ἼΘΙ) (δὲ 

«αἱά) ἴὰ ἴμ6 ἴοχὲ Ὁγ [υἀξ. χ, το Ἵν Ὁ  (τεσίπ!) 
τηυςἢ Ὀαῖίοῦ τπδη ΟΥ̓ [Π6 Κεγί, δάοριεἀ ὈΥ͂ 186 
Α. Ν., 5 ἼΩΝ (ἐδὲν «-αἱά). 

Βααϊδρι ἀπά “:δίαγοίδ.] 86ὲ Τυάξ. 11..ᾧ1ὦἱ, 
13, 1. 7. 

11, “ενγωῤῥαα. ] ὝὙὍΠΟ ορργοβϑϑίοη οὗ (6 
Μιάϊαπιῖο8, ἔγοτι Ὡς ἢ [συ 088], ὁ. 4. ΟἸάθοῃ, 
ἀοἰνογοά [5γδο], ἢδ5 ποῖ Ὀδθη σηθηϊτὶοποά ; δυῖ 
ἀουδῖ1655 411 [6 βογνί68 ψεγο Ἰπἰοηάεά ἴο 
6 ᾿ποϊιάρά ἰῃ ἴπ6 οὐΠ]πὸ Πιγηϑμθαά ἴῃ γΘγβ 65 
8-10, 48 41 [Π6 ἀο  Ἰνογᾶης 65 ἀγὸ ἰη [86 ΘηυπΊ6- 
ταῖίοη ΠοΓα σίνθῃ. 

Βεάα".ἢ Νὸο 8υςἢ πᾶγηδ6 ΟὐσιΓ5 δπιοηρ [ἢ6 
υάρχοβ ψνῆο ἀεοἰνεγεὰ 15γδεὶ, ἀπά ἰξ 18 ὙἘΓῪ ἷπ|- 

τοῦδο ᾽ς [δῖ ϑαγλιοὶ 5μου ἃ πδηλα δὴ οὔβουΓα 
Ἰηδινίάυδ! 5:46 ΟΥ̓ 5:6 μὰ ΟἸάδοη δηὰ 
]ερβίμδῃ, Βυξ ἴῃ Ηεῦτγεν, Βαγαὰᾷ ὙἹΔ ἰβ8 

Ἰ. ΒΑΜΌΕΙ, ΧΙ. [ν. 8---14. 

πον ἀε] νοῦ α1ι8 ουὐἱἵ οὗ τῆς ἢδπά οἵ ουὖυῦ 
ΘΠ ΘΠ1168., Δηἀ νγὲ νν}}} βεσνε ἴῆςδε. 

11 Απά τῃς ΙῸΚΡ 8επξ [ἐγ δθαδὶ, 
Ἀπὰ Βεάδη, πὰ “ Ϊερμτμδῃ, δηὰ 84- “7υάς. τε. 
πιο], ἀπά ἀεϊϊνετεὰ γου ουξ οὗ τς ἡ 
Βαπὰ οὗ γουγ δῃθιε8 οἡ Ἐν ΤΥ 5146, 
Δπὰ γε ἀννεϊ]εά βδίβ. 

12 Απά νψἤδῃ γε εἂνν [δὶ ΝΑΠΔ5ἢ 
τῆς Κίπρ οὗ τῆς ςμΠ]άγεη οὗ Απιπιοη 
οᾶπηε ἃραίηβε γοι,, γε ϑαἰά ὑπίο πι6, 
Ναγ; δεῖ ἃ Κιπρ' 581] γείρῃ ονεγ 8: 
νγ ἤδη τς ΓΟῸΚΡ γουγ (σά τυᾶς γουΓ 
Κιηρ. 
᾿ Νονν {δεγείοσγε θ6}ο]4 τῆς ἱκίῃρ 

ννΠοπὶ γε ἢᾶνε σμοβθη, σμπά ἡγῇοπὶ γε 
αν ἀεϑβίγεά [ δηά, θεῃο]ά, τε [ῸΚῸ 
ἤδίῇ 8εἴ ἃ Κίῃρ' ονϑῦ γοιι. 

14 1 γε ψἹ}} ἔβαγ τῆς ΓᾺΟΚ, ἀπά 
δεῖν ἢἷπι, ἀπά οὐδ ἢ15 νοῖςε, δηά 

αἰπιοσί ἰἀθπίςδὶ ἴῃ τῆς ἔοτπῃ οὗ ἰεϊΐεσβ ψἱτὰ 
Βράδη 112; πὰ [πε ϑερί. ὅγγ. δηὰ Ασαδῦ. 
τοδὰ βαγαά. Μοζγθρονοσ, ἰπ Ηρ. χὶ. 32, 
Οἰάεδοη, Βαγδακ, δαπίϑοη, δηὰδ [Θρῃπδῃ ἅγο 
παπιοα τοζοίθου ; δπὰ (ἢ6 ζ1}}} τη πίοη οὗἉ 5:56 γὰ 
ἴῃ ἴπΠ6 Ῥγοοθάϊηρ γΈΓ86, 845 ν76}} Δ5 [86 δτηϊ πος δ 
οὗἁ Βαγδκ᾿β νἱοΐοσυ, τηᾶῖκο ἰξ δἰ πιοβὲ ἃ Ὠδο βϑ Υ 
(δῖ Βαγακ βδῃουδὰ 6 παπιοὰ βοσθ 80 [παῖ 
ποτα οἂπ ὃὈ6 {|||6 ἀουδὲ τμδὲ Βαγαΐξ 15 ἴῃ 6 
ἴτυς τοδάϊηρ. 

απ δα». ΤῊ]5 8 ὙΕΥῪ [ΚΟ ἂπ δοῦγο- 
νἱδίοη οὗ ννυβαῖ ϑδγλιθὶ δοῖυδιν βαἱά δδουῖ δὶς 
ονῃ ᾿υάροβἢρ, ηἀ ἤδηςε 115 Ξοιηονῃδὶ δίγδηρε 
ΔρΡοάγαποθ 'πΠ 84πΊ}}6} 5 οὐ τηου ἢ. Βυϊΐῖ 
ἴδεγα 15 ποῖ ἱΠΠΡΓΟΡΟΓ ΟΥ ουΐ οὗὨ Ρΐδος ἴῃ 
ΘΑ ΠΊ116] τηθη:οηΐηρ 5 ον ᾿υροϑῃϊρ νυ Ὡϊ ἢ 
δὰ ΒΡ] 1 80 σϑιηδγκδῦϊες δη ἰηβίδηςς οὗ 
Οοὐβ ἀο]νεγδηςς (Υἱῖ. 125-15), Δηα 85 11 νγὰς 
[ἴῃς ᾿αϑὶ 845 ννῈ]}] 28 οὔδ οὗ ἴπ ὑε Ὺ ρῥτοδίεσὶ 
ἀο] νογάποοθβ, 1 τνᾶ8 παίυγαὶ ἢς βδῃοιϊὰ ἀο 
8580... ὍΤΠο ράββασζο πῃ ΗθΡ. χὶ. 12, 5 φυτθ 
ἃ5 ἑλυουσδῦϊα ἴο ἴπ 6 τῃθηίοη οὗ ϑ84π|116] θγα 
ἃ5 ἴο [δῇ οὗ δα»ικοη, Μ ΏΙΟΝ ϑοῖλα Ργοροϑε ἴο 
τοδὰ ἰηβίεδὰ οὗ διανεμε, ; 

76 ἀευεϊεά “47.171 ἴῃ ἴδε ἔἰπιε5 ἀεβοσι δοὰ, 
Υἱὶ. 12.158. 

14, 7 7γ6 «υἱ]] ἥέαν, 9". Ὑταποὶδῖθ, "1 
γο9 ΥΣΙ] ἔοδσυ [89 Τοχὰ, δϑδὰ ΒΟΣΥΘ δὲτα, 
διὰ ΟΌΘΟΥ͂ δὶ γτοΐοθ, 80Ὸ 88 ποῖ ἴο ΣΤΟΌὉΟΪ 
διδίποῖ ἴ80 που οὗ ἴδ 0 Τοτὰ, δηὰἃ 
Ψ|11 06, θΟΪᾺ γοὺ διὰ Υγοὺγ κίῃρ ἴδ 
ΤΟΥ 18 ΟΥ̓ΘΣ Υγοῦ, [ΟΠ ονΟΥβ ΔΙ͂ΟΣ [89 
Τοτὰ γοῦν Θοὰἂ".---ννε]] : [Π6 ἀροάοϑπῖ5 δοίην 
ὑπάογβίοοά ἃ5 Εχοά. χχχὶὶ. 12: ΤῈ Ἔχργοϑ- 
βίοη 10 δε αὔεγ, ἴοσ, 1ο ζοίζοαυ, ἱ.6. ἰο αἰϊαερ 
γομγ οί 1ο ἐδο ῥαΓῈ οὗ, ἰβ ἱουπά, 2 ϑᾶτη. 11. 1ο ; 
ι ΚΙ. χιὶ, 20, ΧΥΪ. 21, 22. 
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᾿Ηε. ποῖ τεθεὶ δραίηβε τῆς Τσοπητηδπάπιεπε τπε ΓΟΚῸ τὰν Οοά, τπδὲ νγε ἀΐε ποῖ: 
οὗ τῆς ΓΟΒΡ, ἴδῃ 584}1 θοῖἢ γε ἀπά ἔογ νὰ ἤανε δάἀἀδβά υὑηἴο 41] οἱἵιυγ 8[ῃ8 
αἶδο τπ6 Κίηρ τῃδὲ γεϊρῃεῖῃ ονοσ γοὰ 201: ἐν!], ἴο δϑὶς α8 ἃ Κίηρ. 

ΠΡΟ ΝΕ ̓ ςοπείηυς ἐΟἰ]οννίπρ τὰς [ΚΡ γος 20 ἢ Απά ϑΑπιιεὶ 8414 υπίο (πε 

ιῖς Βυῖ ἰ γε ν}}}} ποῖ οὔεῪ τς 
γοῖςε οὗ τῆς ΓοκΡ, Ὀυῖ τεῦδεὶ ἀρδίηβῖ 
τῆς σοπιπιδπάπγοηϊ οὗ τῆς ΙΟκ, ἴπεη 
504} τς δαπὰ οὗ τῇς ΓΟΚΡ θὲ 
Ἀρλϊηϑῖ γόοι., 48 ὲ τυας ἀραϊπϑῖ ὙΟῸΓ 
{λ1Πετ8. 

16 4 Νον τδεγείοτε βιδπά ἀπά 8ες 
{18 σγεδῖ τπΐηρ, ἢ ϊςἢ τὰς ΙΟΚΡ ψ01}]} 
ἀο Ῥεΐοτε γουγ εγαϑ8. 

17 7» 1 ποῖ νῃεδὲ μαγνεβῖ ἴο ἀδγὶ 
Ι ψἹ}} “411 υπίο τε [,ΟκΡ, δἀπά ἢς 
808} βεπηά τῆϊιπάογ δηὰ γαίῃ ; τῃδῖ ἷ: 
ΠΊΔΥ Ῥεῖοείνα ἀπά 8ε6 τἢδί γουγ νος Κ- 

Ρεορὶε, Εδαγ ποῖ : γε ἢᾶνε ἀοπε ]] 
1Π18 ννοΚαάηα688 : γαῖ τυγη ποῖ δϑίάς 
ἔτοπι [ὉΠ] ονσίηρ ἴῃς ΙΚΟΚ, Ὀυῖ βεγνα 
τὴς ΓΠΟΚῸ ψν ἢ 411 γοῦν Πελγῖ ; 

21 Απά τυζῇ γα ποῖ δβίἀε: ἔὺγ 
ἐμεη τἠομίά γε ροὸ ἉΠΕΥ ναὶῃ 1ἠήμσε, 
νν ΒΓ ἢ σδηποῖ ῥγοῆξ ποῦ ἀεϊϊνογ; ἔοῦ 
[ΠΟΥ 4γε νδῖη. 

22 ογ τῆς ΓΒ Μ]|] ποῖ ἔογβακα 
Ἦϊ5 ῬΘορὶα ἔοσγ ἢϊ8 ργθαῖ πδηγοῖβ βᾶἶε: 
Ὀεςδιιϑα ἰτ ΒΔ ρ]εαδβδεὰ τῆς [ΟΚῸ ἴο 
ΤΑΔΚα γοιῖῖ ἢ 8 Ρεορίε. 

23 Μοτγδονεγ 88 ἔογ πηε, (οά ἔογ- 
14 τῆλ 1 βῃου]ὰ 5'η δραίηβὲ (ἢς 

δάμῃεβ8 ἐς στεδῖ, ψνῃῖ ἢ γε ἤᾶνα ἀοης ΓῸᾺΡ ἴἴῃ οθδϑίηρ ἴο ΡΓΑΥ͂ οσ γου : 1 Ηεῦ. 
ἴῃ τῆς 5ἰρῆς οὗ τῆς. [ΟΒΡ. ἴῃ δοκίηρ 

2 ονε 
δυῖς 1 ν}}} τϑᾶσἢ γοὺ τῆς ροοά δηά “αεώᾳ. 

γου ἃ ἰκίηρ. 
18 ὅ8ο δαπηιεῖ οαὐἹ]Ἱεά ὑπο ἔπε 

ΓΟΚῸ; δηά τὴ6 ΓΟΚῸ 86ηΐ τυπάοτγ 
Δηὰ σταίη τῆδι ἀδὺ : ἂδῃά 41] ἴῃ6 ρβο- 
ἰδ ριεδῖγ ἐεαιεὰ τῇς [ΚΡ πὰ 
Δηχιαὶ, 
Ι9 Απὰ 1} {πε ρεορὶε 8αϊά υπίο 

ϑαπλιεὶ, ῬΓΑΥ ἔοὺγ ΤΥ βεγνδηῖβ ππῖοὸ 

15. 4! ἐξ «αυαΣ αραΐπε! γοισ 7αἰδεγ..] ὍΠς 
Ἡεῦγενν [25 δἰτηρὶν φαΐ γοι απά ἀραὶμε 
γον γαΐδέν:, πὰ 15 ΒΟΔΓΟΟΙΥ͂ 5. 5 ΡΈ]ς οὗ ἴῃς 
ἘΠΕ Ι5ἢ νογβίοη, ΒΟ ΒΟΟΥΟΥ 849 ἴῃς 
βδησίίοη οὗἩ [π6 ΟΠδιάθο, ϑγγίδς, δὰ Ψδυΐϊξς. 
ΤΠο ϑερῖ. 45 “ σαὶ»! γομι απά ἀραϊηαί γῸμ 
δἰηρ," 85 ἰῇ γοῦβα 25, ῬΕΪΟΝ σηλῖκο5 ΥΈΓῪ ροοά 
δ6ῃ56. 

17. δεα! δαγυε:.1 Βεΐνεοθη ΜΩΑΥ 1ς δηά 
]υηθ τς. [ογοηθβ ἰθβϑι ΟΠ ((δαΐῖ οὗὨ δη 
ΕΥΘ- 1655) “1 Πᾶν ΘΥΟΥ 56θη σδὶη ἴῃ 86 
οηά οὗ [υπὸ, οὐ 'π [0]γ,1η [υἀ 64." (( Οη Απιοβ,᾽ 
ς. 4) 58 οτπε οὐ ὈΥ πηοάσογῃ ἰγάνοὶοσϑ (Κ οὔ Π8. 
.Β.Ά.᾽ 11. οβ8). 

ἐδωπάεγ. 1. 11εΓΆ ΠΥ σοίεεσ, τἰυπάον θείης 
ο8]1οὰ ἐδ «οἱεε 97 δε Σογά, (Ἐχοά. ἰχ. 28 ; 
Ῥ5. χχῖχ. 1-9 ; σοϊῃρ. 8. ἰχχυΐϊ!, 17, ὅζς.) 

18. Ῥεαγεά ἐδὸ 1ογα απά ϑαν»ιμοὶ. (Οοτ- 
ΡᾶσῈ [86 ὙΘΓΥ͂ 5:π|}}2Γ ρἤγαϑο, Εχοά. χίν. 31. 

19. Ῥγαγ )ὸγ 16) τεγυαπίι, Φ"..] ϑαυγμεῖ 
ῬἾΔΥ5 ἴπ 84π|6 Ρατί 45 τηράϊδίοσ σι ἢ Μοϑα5 

Ιά4ά, (Εχοά. ἰχ. 28, χ. 17, ΧΧ. 19.) 

ΔΟ. Ῥεαν ποῖ, Ὁ "..1] Οομρ. Εχοά. χχ. 20. 
7ε ῥᾷᾳυε ἅογε, 49. ΥὙε 15 οτηρ δίς, δηά 
ψουϊὰ Ὀς Ὀεδὶ τεπάογοα ἴῃ ΕΣ 15} ΟΥ̓ ἴδ6 

της Πρῆϊ ννὰγ : 
24. ΟΠἹΪ]γ ἔδαγ πε [ΓΟ Κ Ὁ, ἀπά 8εῖνε 

Ἀϊπὶ ἰὰ τ ἢ 411 γουγ Πεατῖ: 
ἔοτ ςοπβίἀδγ 'ῃον ρτοδῖ ζλίηρε ἢ6 Πδιῃ ' Οτ, εὐλσέ 

Ω ζγεαί 
της, ὥς. ἄοπε ἔου γοιυ. 

ἃς Βιυιῖ ᾿ἔ γε 5}2]] 5111} ἀο νυϊο κεάϊγ, 
γε 58141} θ6 σοηϑιπγαά, δοῖὴ γα ἀπά 
γουγ ἰκίηρ. 

δαάϊιίοη οὗ ἑπάεεά. “ἼὯὯο δυο ἱπάοοἃ ἀ0890 
8411 [δὲν ψὶἱοϊκοάποδδ, (το. 

1. ον θη δῃουὰ γὸ ῦὸ “3, υαἱπ 
ἐῤδίπφ.] ὍΠε νοσγὰ “ὸγ 58 ἃ τηδηϊ δϑι οἱεγίοδὶ 
ΘΓΙῸΣ οδιυιπεά ὈΥ [ἢ βογῖρε Ἰοοκίηρς οἡ ἴο ἴδ6 
νγοσὰ “ὃν δῖ ἴῃ εηὰ οὗ ἴδια γεγβο, οσ δ ἴ! 6 Ὀ6- 
ΕἸ ΠΠίηρ, ΟὗὨἁ γΕΓ56 22, δηα ἀσβίγουϑβ [6 8βθηϑ6. [ἢ 
1 15 Ρρυΐ οὔ οὗ ἴδε τοχῖ, γοῦβα 2: νν}} συῃ, 
“Απὰ ἀο ποΐ ἴὍΣΗ δοίὰθ δίξοσ υδίῃῃ 
ταΐη κε, ἄς, δἃ5 ἴπ ἴδε ϑερῖ,, νυἷρ.,) δηὰ 4]} 
[86 δηςοίοπὶ νογβίοῃβ. 

τναιπ.} 1 ΑΛΟΓΑΙΙΥ δρερεη612. 
(ευἑεδοιωΐ ζονηι ΑΝ... 

2. 1ῤὲ Ζογά «υἱδ ποῖ ὥόγταῖε, ὦ" ..1 ὙΒΘΟ 
ΒΔΙΏΘ Ὑγογὰβ ΟσουΣ, 5. χοῖν. 14. (ἀοῃρ. 
Άσοπι. χὶ. 1, 2, 29.) 

ἐξ ῥαΐδ ρ᾽εα τά ἐδε Σογά͵ 4 ς.7] ΟΡ. ευῖ, 
Ὑ]]. 6-8. 

44, Οονεάεν ῥοαυ σγεαΐ ἐδίηρι:, ὦ" ε.7 ἈΔΙΠΟΥ 
ΟοπδίάοΣ [860 Κιοδί σου δοΣ Ὑδὶοδ Ἐ 6 
ΒΔ} ὙΣΟΟΜὮΪ ΟὉ ὙΟῸΣ 0.417, νἱΖ. ἰῇ 
βεηάϊπρ ἰπυπάογ ἂπὰ ταῖῃ. ὙΤβε 1πουρμὶ ἰ8 
ΥΕΙΥ διπυ ας ἴο 1μαἱ ἐχργεϑϑεά ὈΥ [εγειιίδα, 
ΧΙΝ, 224. 

δοο Οσϑη. ἱ. 2 



Ι. ΒΑΜΌΕΙ, ΧΙ]. ΧΠΠ]. τ, 208 

ΑὈΘΙΤΊΟΝΑΙ, ΝΟΤΕ οπ νεῖβα 3. 
ΤΒο ϑερῖ. καὶ ὑπόδημα; ἀποκρίθητε κατ᾽ ἿᾺ ν᾽). 44 ραὶν 477 “δοε: 15 υϑοὰ [ὉΓ ἃ ΡΑΙΤΥ͂ 

ἐμοῦ, οΥ α ῥαὶν φῇ “δοε.3 “ἄπσαυεν ἀραϊπσί Ὀτῖθε (Απὶ. 1]. 6, νἱϊ!. 6), ἀηὰ 8 ραββᾶρε ἰ5 
"πε; Τερτεβεηῖβ ἃ συγίοιιβ αἰβετεπῖ τεδαϊηρ χεξεττοὰ ἴο ἴῃ Εσοΐυβ. χὶνί. 19, τὰ τῆς 

Ὁ») Ὁ.) ἰπδίεδά οὗ, 85 ἰῃ ἰεχὲ, ὈΟμ ΝΣ) τεδάϊπρ ---"' ἃ Ραὶν οὗ δμοες." 

ΓΗΑΡΤῈΚ ΧΗ]. 
Ὶ «ϑσπῦ: φεἰκείεα δα»πά, 3. ͵ τεαζίίλ ἐλε ̓ 7εδνγειυ; 

ἔο Οσίζρα ἀαραΐμεΐ (ἦε βλέϊεέμες, τυλοσό ρα. 
γἕονε ϑοπαίλαν ἀααὶ τρέπ. κα 7λε .λ:- 
ἠέρος ργεαίέ σε. 6. Τ7Ὰε αἀδέγεςς ο7 ἐἤε 
,γαεδίε. 8.“ «ϑακί, τέ» οὕ τἰαγέης Ὁ» 
δανιεῖ, “αογίπεοίδ. 11 «ϑαριμεῖ γεοῤγονείλ 

2 84:11 Ἵἤοβα ἢϊπὶ τῆτες τῃουβαηά 
γ»ιϑῃ οὗ ἴϑ5γδεὶ ; ἐμ τι ὕνο τπουξαπὰ 
ννεῖς ἢ 540] ἱπ ΜΜΙςΒπλΔ5 ἢ δηά ἴῃ 
τουπὲ Βείἢ-εἰ, πὰ ἃ τῃουξαπά ννογα 
Ὑ ]Ποπδίμδη ἴῃ ΟἸδεδὴ οὗ Βεη- 
]λπιὶπ : δπὰ τῆς γεϑὲ οὐ τῆς ρεορὶε ἢς ἀΐρα. 1 Τάδε ἐάγοε τροίδίρην δανα ὁ τάξ ; 

Ῥαεϊεμε. το 7ε 2οέϊον οὐ ἐφ ἐἀεερος, 56 ῃῖ ϑμὐὶ τηδΔῇ ἴο ἢ 8 τεηΐϊ. 
19 τε θεν πὸ τρί ἐπε δεν ἀεὶ, ᾿ς: 24. Απά ΪΠοπαίπδηῃ 8πιοῖς πε ρᾶγ- 

Ὡρογομ ΑἸ], ἱγείρηοὰ οὴς γεᾶῦ; ἀπά τήβοη οὐ ἴῃς ΡῬἢΠἰδείμεβ τῃαῖ τας ἴῃς 
ὅεαγ ἐν ἀΐε ψνῃεη Πε Πά τεϊρποὰ ἴννγο γεατβ 'εθα, ἀπά τῆς ΡὨ]ἰβεῖπεβ μεαγὰ οἰ}. κῶν Τ᾿ 
ΚΜ Λρ να [5γδεὶ, Αμπά δδὺ] δεν τὴς τγυπιρεῖ τπγουρἢ- 

ΟΗΑΡ. ΧΙΠ. 1. δι γεῖρηεα ὁπ γεαγ, {σ᾽ ..} 
866 ποῖδ δ ἐπὰ οἵ σμδρίοσ. Α Δ Ὁ] σερτὸ- 
δοηϊδοη οὔ Π6 Ηεῦτονν νου] Ὀ6 85 ἔΌ]]ονν8 : 
4888] Ν 80 --““ὙΟΔΙΒΟΙ]ὰ τ 86. Β0 Ὀ66 ΔῈ 
ἴ1ο τοΐᾷῃ, διὰ δ σοἱϊρποὰ -----,δυὰ ἵνο 
γΟΔΣΙΒ ΟΥ̓ΘΙ ἴ61820], ὙΠΕΙΟ 5 ΠΟ Τοεσίδιη 
οἷυα ἴο ἴδε εἐχδοῖ πυμπηῦοῖβ ἴο ὈῈ βυρρὶϊοά; 
Ὀυξ 940] ΙΔΔΥ πᾶσα δ δϑουϊ 30 δὶ δ 15 
Δοορββίοῃ, ἃ5 ἃ βοῃοίϊίϊοη ἴο ἴδ6 δορί, [5 1, 
ἃπὰ πᾶνε σεϊρῃηθαὰ βοῆς 32 ὙΘΑΓΒ, ϑίπος ἵγ6 
ΚΠΟΥ ἰδαῖ 5 σγαηάβοη Μεριθοϑμοῖ ψΜ)88 
ἤν γοᾶγβ οἷά δἱ 840}}5 ἀφδῖ (2 ϑδιι. ἷν. 4); 
δηὰ 12 δά άἀοὰά ἴο ἴδε βδεύθῆ δῃὰ ἃ Πα] γᾶγβ 
Ὀεΐνεοη (μ6 ἀοδί οὗ 8540] δηὰ τπδὲ οὗ [58- 
Ὀοβἤοῖἢ, ΤΏ Κ65 Ὁρ [86 40 γοδγδ δεβϑίρησεά ἴο 
84:18 ΟΥ̓ΩΔΘΙΥ ἴῃ Αςἰβ χιϊ, 2:1. ΝΕΙΙΠΟΥ ἰ8 
{ΠΟΓΟ ΔΠΥ οἷυς ἴο ἴπ6 ἰηΐογναὶ οὗ {π|ὸ θ6- 
ποθ {πΠ6 ανυθηΐβ σεοοσγάρα ἴῃ ἴδε ῥγοοδά- 
ἰὴ ομδρίεγ, δηὰ ἔδοϑα ν ὶςῖ ΤΌ] ονν ἴῃ 1815 
δηά βυςςοθοαϊπρ οπδρίεσβ. Βυῖ [6 ἄρρϑᾶσγ- 
ὅποδ οὗ [οηδίμδη ἀ5 ἃ ὙΥΔΙΤΙΟΣ (νεγ56 2, 3464.) 
σοπιρασοὰ ἢ ἴπς πηοητίοη οὗ 8411 45 “ἃ 
γουπρ τάδη,᾿ αἵ χ, 2, ᾿πὴρ} 1658 δὴ ἱπίεγνδὶ οὗ 
ποῖ 6585 10)84η ἴεη οὐ βἤἴδοη Ὑδδσϑ, ῬογΒΔ08 
Σποσο. Ὅλα οὐδ]εςΐ οὗ ἴπ6 δἰδιοσίδῃ ἰ5 ἴο ργδ- 

[6 ννὯῦ [ὉΓγ (Πς Ηἰϑίοιγ οὗ [αν δ σείρῃ. 
6 1δογοίοσγε Ῥᾳ5563 δ οὔποθ ἴο [δαὶ ἱπεοἰάθηὶ 

ἴη 8540} 85 Γείρῃ, πιο Ἰεὰ ἴο δἷ5 γεὐεςοη ὈΥῪ 
Οοά, 48 τεοογάβα ἴῃ ὑευϑεβ 13,14. 

Δ, δου. ἘἈερδὰ “πὰ 840], 4“4π4 15 
οτατοἀ ἴῃ ἴδε ΑΟΝΥ. Ὀδσδυϑε ἴδ 6 ἀπά ἴῃ γοῦθο 1 
5 τοηδογεὰ οὐδε. ὙΠΕ 5αίΐα οὗ [ϊηρ8 Ἡ ΒΙΟΝ 
Ῥγοοβδάδα ἴδε ενεηΐβ ἀεβοσ θεὰ ἴῃ [18 σπδρίοῦ 
ΘΟΟΙ5 ἴο Πᾶγθ Ὀδθη 8 σοι ρΑγδῦνο ρόᾶςο ὃ6- 
ἔνδοη ἴϑγδοὶ δηὰ [6 Ῥἢ}151:1π65, βίησο 841) 
μὰ ΟὨΪΥ͂ 3οοο Τη6Πη ὉΠ6ΘΣ ἃστηβ, Ὀὰϊ τ] ἃ 

οοηθηυσὰ οσοιραίίοη οὗ ἴ6 σου πΌΥ οὗ [86 
18γδε 168 ΌὉῚ ῬἈ ἢ] ΠἸϑ πο ζαγτίβοηϑ ἴῃ οεγίδιη 
δοης ρίδοεβ, τβεγεοῦ οπεὲ γγὰ8 δὲ σερα 
7εδαν, ἴῃ ἴδε ἱπηπιοάϊαία πο σῃδουτβοοά οὗ 
Ἰθθδὴ (Χ. ς, χὶϊ, 3), δἀπὰ ὌχδςοιΥ ορροϑβίϊδ 

Μιοὰ (Μωλδνια.), ὨΙΟΝ ννᾶ8. κ οἢ 86 
ΠοΟΙΒοσ εὐρο οὗ ἴδε γτεδὶ ὙΥΔαΥ δυνείηιϊ ἢ 
( 9ιςεῖ. οὗ Β.᾽ ΜΙΟΗΜΑΒΗ). 

8. “454 “οπαίδαν “»ιοῖε, 5.7 ΤὨΪ5 νγᾶς 
(ἃς ἢγβῖ δεῖ ἴῃ [86 τνὰσ οὗ ἱπάοροπάσηςο, δηὰ 
ἘΓΟΘΟῚ [Πς ἤγϑι ἔοδξ ἰῃ διτὴβ οὗ ἴδε γουπρ 
ΘΙῸ Ϊοπδίδβαη. Ὅν 566 βεσὸ ἴδε ἀδγίηρ δηὰ 

δἀνεητυσουβ βρί τς νοι Κη ϊοὰ Παν δ οη- 
{δυβίασκς ἔπ οπάϑιΐρ ἴὉγ [οπδίμδη. [16 (᾿ς 
δυῤβίδπος οὗ [818 πδιταῖϊνε ννὼ8 ᾿πσπίθη ἴῃ 
Πανὶ γεΐζῃ, ννὲ ΠΛΔΥ͂ ΡΒ 866 ἴδε εἴἴεςῖ 
οἵ αν β βεηογουβ δηὰ Ἰονίης παίυγο ἴῃ 186 
σΑΓῈ ἴδκθη ἴο ρίνε ἴο [οπδίβδη μἰ5 ἀπε ῥἷδος 
οὗ ΒΟΠΟΌΣ ἴῃ ἴλ6 Βἰδίοσγ. 

ἐδ γαγγοπ.) ΤΟ ΑΝ. 15 ῬΡΓΟΌΔΌΪΥ σὶρ δῖ, 
ΤΒο Νυϊρκαῖς 45 “ἐαέίο, αηὰ ἴο {86 βαπια οβοςϊ 
[86 ϑγτγίδς, δῃὰ (15 ἀρτεεβ δοϑὲ ἢ ἴἢς ποτὰ 
“6 5ηοῖοθ," δηὰ ψἱτ [ἢ σοπίοχὶ ψΟΠΟΓΑΙΪΪΥ, 
Δ ΕΞΡΘΟΣΔ ΠΥ γεσϑα 4. ὅ8ες ποῖος δὲ επὰ οὗ 
οδδρίεσ. 

ἐπ σεδα. Αἴ χ. ς (Πς γναγτίβοῃ οὗ (ἢς ΡΒ]- 
᾿ι5:ῖ:π65 τνὰβ τῃηηΠοποὰ 45 Ὀεὶηρ αἱ Οἱδθδῆ. 
ἍΜ ΒεΙῖΒΕσ ἴῃ6 βαπὶὸ οἷδος 18 πο γα πηοδηΐ 85 
Οεῦα, δηὰ ἰἔ 80 ΨΕΥ͂ ἴμ6 ἤᾶπὶθ 18 τυτ θη ἐκ 
{ἘγΕΠΕΥ, 15 ρεσπᾶρδ ἱπιροβϑίθ]ε ἴο ἀεϊειτηῖπα. 
νμαῖ 5θὲπ|8 ςεγίδίη 15 [αὲ Οεῦα 15 ἴῃς 
τποάσθγῃ υεδα, 5κιἰδηάϊηρ οὐ ἴδε βου δἰάς οὗ 
[ες νΔαΥ ϑυννείηϊξ, Ἐχας  ορροβίῖς Μ|ςοΣ- 
τηλϑῆ. ἽΠ6 ἱπιροτίδῃος οὗ Οοδα ἰ8 ννεὶϊ 
τουδὶ ουὐἱ ἰῃ ἴδο “ Ὠἱςῖϊ. οὗ τς Β.᾽ ΟΕΒΑ. 



ΤῊΣ. 
εά εἰὐμἶ. 

ν. 4--.] 

ουξ 411 τῆς ἰδηὰ, βαγίηρ, [ζε( τε Ηε- 
Ὀτοννβ Ποᾶγ. 

4 Απά 411] Ιβγδεὶ ἤεαγά 88Υ ἐλαΐ 
841 δά ϑβῃηγεεη ἃ ἰϑοῃ οἵ τῆς 
ΡΠ ϑεῖη65, ἀπά “λα ἰβγαοὶ 4150 ἴνναβ 
δὰ ἴῃ δροπιϊῃδίίοη νυν τῆς ΡὮ1]15- 
τἶπε8. Απά τῆς ρεορὶς ψψεσα οδ᾽]δὰ 
τορεῖδοῦ δῆεγ 840] τὸ ΟἹ]ραὶ. 

5 4 Απά τε ΡΠ) 180 1Π68 Εεας 
1Πεπλϑεῖνεβ τορεῖθεῦ ἴὸ ἤρπεὶ νὰ 
Ι5γδεὶ, τη  τῆουβδηά ΤΠδγοῖβ, δηά 
βἰὶχ τῇουϑαηα Βογβεηιθη, ἀπά ρβορὶβ 
45 ἴῃε 8δηἦ νῆϊο ἢ ἐς οπ ἴδε 868 
8ῆογα ἰπ ταυϊίτυάε: δηά ΠΟΥ οδπλα 
10, δηὰ ρῥἱτομεὰ πῃ ΜιΙςΒπλδϑἢ, δδϑῖ- 
τννατά ἔτοπὶ Βειἢ-ἀνεη. 

6 Δ εα τὴς τε οὗὨ [Ιβϑγδεὶ 887 

1. ΒΑΜΌΕΙ, ΧΠΙ. 

τηδῖ ΠΟΥ σμεῖα ἴῃ ἃ ϑἴγαϊζ, (ἴῸγ τῇς 
Ῥεορΐὶς νγετα ἀἰϊβιγεββθα,) ἤεη ἐπα ρεο- 
ΡΪε ἀϊὰ Πάς Ἐπεπιβεῖνεβ ἱπ οᾶνε8, ἀπά 
ἱπ τῆ ϊς Κκεῖβ, δηὰ ἴῃ τοςῖκϑβ, δῃά ἴῃ ἢϊρῃ 
ΡΪδςοα8, δπά ἰῃ ρἰϊϑ8. 

7 Απά οογῖθ ὁ τῇς Ηδεῦτεννθ ψψεηὶ 
ΟΥΟΓ Ϊογάδη ἰο τῆς ἰαπά οὗ (ὐδά δηά 
ΟἸϊελά. Αβ ἕογ ϑδι)], 6 τυας γεῖ ἰῃ 
ΟἸΙρΑὶ, ἀπά 411 τῆς ρεορὶς "οϊϊοννεά ΟΝ 

α,Μ“ον» ἀένε. 

8 4 “Απά Πα ἴαιγίεά ϑδενθὴ ἀδυϑ, " εἰ. το. 8. 
ἢϊπὶ {ΓΕ} ] Πρ. 

Δοσογαϊηρ' ἴο τῆς 5εῖ εἰπια τηδὶ δαηχιεὶ 
λαά αῤῥοϊπίοά ; Ὀυὰξ δληπγιεὶ σδηλε ποῖ 
ἴο Οἱ αὶ ; ἃπάὰ τῆς ρεορὶς ψγεῦα 5Ξ0δῖ- 
ταγοά ἔγοηι ἢΐπλ. 

9 Απᾶ ϑδι] 8414, Βείπρ ΕἰΠο ἃ 
Ὀδυγηῖ οὔξετγίηρ ἴο τς, ἀπά ρεᾶοβ 

1εὶ τδὲ Ἡεόνγεαυς δεαγ] Α ἴοσταυϊα |ἴκ6 
ἴδε Ργοοϊαπιδίίοῃ. Ογεζ, ογεζ. Οοιραγε ἴι6 
86 οὗ ἴδ6 54π|6 νεγῦ ἴῃ ῬΙΠ6] ἔῸΓ ἐο “ΟΣ, 
Ι ΧΥ͂. 4, ΧΧΙΪ, 8. ΕῸΓ ἴῃς ΤΑΙ] οὗ 
ἴδε Ῥεορίὶς ΕΥ̓͂ ἰγυπιρεῖ οογήραγε [υᾶρ. 111. 27, 
νἱ. 34; Νυχῃ. Χ. 2, 3; Μεῖϊ. χχιν. 11. ΤΠ6 
δερῖ, τὸ ἃ ἀἰβογεηῖ σελάϊηρ: “1.εἴ [Π6 
β'δνεβ γενος," ψὩϊοἢ 15 ΓΟ] οννοα Ὁ. 7οβερδυ8 
(ΣΤ Ἴ2.)Π Ὁ.98»). 

4. ξεν εαἰρά ἐορεῖδεν. Ὡς β8δπι6 Ῥῃσαϑο 
τὲ δ᾿ ἐρο ἢ Υἱἱ. 23, 24, Χ. 170... Ὑπὸ νοσχά 
ιι56α, Ιυάχ. νἱ. 34, 35: Σ 861, χίγ. 20, ἄς. 
18. 811 θυϊ ἰάδηκοδ). 

29 Οἷα! ὙΤῆΘ ΝΥ ΔαΥ ϑυνείηϊξ ἀεδουοθοβ 
ἰηῖο [86 ῥἴδιη οὗ ἴδε Ϊοσγάδη ἴῃ ψϑῖςοῖ ΟἹ] ραὶ 
Υ715 5ἰἰυαϊοά, ΒΟΥ [86 5δῃς{Υ οὗ ΟἹἶραὶ, δες 
ἃθονυο, χὶ. 14.) 15, Ὠοῖδ, 

5. Τρίγίγ ἐδοισαπά ἐρατγίο!..] ῬΓΙΟΌΔΟΙΥ ἃ 
Ταϊϑίδκο ἔοσ ἐόγοφ δωπάγεάδ. ϑ6ὸ ποῖς δ δηὰ 
οὗ Ἑσδβδρίοσ. 

αι 1δὲ “από, 1] Οομρ. Οϑεη. χχὶϊ. 17, 
ΧΧΧΙΙ, 12; 08}. χί. 4; [υάξ. νἱ, ς, νἱῖ. 12: 
Δ 88πι, ΧΥΪ, 1 . ἰβαὶ. Χ. 22, ὅζο. 

»ιοδεά ἐπ ΜΙοδ»ια. δ. ΜΜΏΙοΝ δὰ δθη 
᾿ενδουδῖεα ΟΥ̓ ὅ4υ], 

δαςἰευαγά γον Βείδαυεη.} ΟΥ̓́ΤΆΟΓῸῈ 5:ΤΩΡΙΥ͂ 
“40 [80 ὥξδοῖ οὗ ΒΟΓΒΔΥΘΙ," τ Ὡ]οῆ, δοοοσγά- 
ἴῃ ἴο ἴοδβ}.. Υἱῖ. 2, [ΔΥ᾽ οη ἐδὲ εασί “ἐάε 97 Βειῥεὶῖ, 
Βεϊμανθη ὑβεσγεΐοσγο ἸΑΥ δεΐνγεεη Βεῖμεῖ δηά 
Μίεδηλ45}. 

6. ὅασευ ἐδαΐ ἐδεγ «ὑεγὸ ἱπ α “σἰγα!!.] ΤΟΥ͂ 
μαά πο διβῆοεϊεηϊ ἔογος τ νι ἢ ἴο πιᾶκθ 
μοδὰ δραϊηβὶ ἴ86 ῬἈ15Έ 6 ΔΣΤΏΥ. 

«υεγε ἀείγε.49.}1] ὙΠΟ βάτο τγοσὰ 45 χὶν. 
24. 

ἀϊϊ4 δίἀε ἐδενεείυες, ΦΘ'..} 
Ψ. ΨᾺ 

ὕοτρ. Τυΐξ. 

ἐπ Ἰδίολο..} 1. ΛΈΘΤΑΙΙΥ ἀριοης ἐδογσ. ὙΒῸ 
ϑορῖ. σεηάοῦ 1: ἐν ταῖς μάνδραις, ἴε ψοτά υβοὰ 
Υ ἴπαπὶ ἴῃ [ετ. ἵν. 7 ἔῸγ 2 έοξει., ΠΟΤῈ ἃ 
ἀϊδετεοῖ Ηεῦγεν τνοσγὰ 15 ἔουηά, 

δίχϑ ρίαοε..) Ὑ5 18 ἃ ὙεσῪ πηξότευμπαῖο 
ΤΟΙ ΟΣΙΩΡ, 438 1ἴ ΠΟΟΟΒΒΑΤΙΪΥ δυρχοβίβ ἴο ἴδ6 
ἘΛΡ 5} σεδάογ πὸ ὀίσό ῥίασες ἔοσ ὑγοσβαῖρ, 
ΤὨε ψογὰ ΠοΙῸ υϑοὰ 15 αυϊε ἀἰοτγοηῖ, δηὰ 
ΤΩΘΔΏ8 ἃ “ΟΥΤΟΣ,)7 25 1ὴ υάν. ἰχ. 46, 49ς. Α8 
ἴϊ ὁσουσϑ Πον Ποῦ οἶδ, ἐξ ἰ5 {ΠἸκοὶν ταὶ 11 νῦδϑ 
ΔΡΡ Θὰ ἴο ἃ ρασίϊουϊαν κιπά οὗ ἴονσεσ ψ οὶ 
νγὰ5 ἴ6 ψογκ οὗ ἴδε οἷά (δηδδηϊῖε 1η}8- 
ὈιτΔηΐβ, δηὰ νοι τοιηδλίηθα 45 συϊη5 ἴῃ τ86 
πιο οὗἉ δ4ι)]. 

7. “41π4 τονῖό 97) 1δὲ Ἡεδχεαυ:, "5.1 ΤῊΘ 
ἴρχξ οσὯΔηὴ ΒαγΩΪν ὃ6 σογτοοῖ, ΤῊΘ ἡγογαβ .ογ’ 
7, τς ἅγὸ ἴΠ6 ορμδς ᾿νογά8 ἰὴ ἴ86 ΑΟὟΥ,, 
8ἃ5 5: 1 ρυ 5Π1ην [ο56 νν 80 οστοβϑοὰ ἴῃς [ογάδη 
ἔγοτῃ ἴδοβα Ψῆο δίά [ποπλβοῖνοβθ, ἀσο ηοΐ 1ἢ 
(6 Ηροῦτον αἱ 411, Ὀυϊ 266 Ηεόγεαυ: 5θθπὶ ἴο 
Ὀε ἀϊπιηρυ ϑπεὰ ἄοπι τόδ νιθη 97 Σεγαεὶ ἴῃ 
νοῖβο 6, ΤΏ ς ϑερῖ., ΌΥ 4 ἀϊβεγεηῖ ρυηοζυδίίοη, 
τοηάοσ Π, σμά 1δο.6 ἐδαΐ εγονεά, ἐγοστεά δὲ 
“)ονάκσπ, ὃς. (ὩΣ) ἔου Ὁ)72})). 

8. Ηαά αρῤῥοἰμἰεά.}] ὙὍΠὸ πνογὰ «αἰά ΟΥὨ ὦ» 
οἰπέεα βοοῖης ἴο ἢᾶνο ἔλθη ουἱ οὗ ἴα ἴοχῖ; ἵ 

158 ΒΡ Ιεἀ ἰη [6 δερῖ. δηὰ Οβαϊάθθ ΑΒ τὸ - 
ξατὰβ ἴῃς δρροϊηίτηεηΐ τεΐεστοά ἴο, ἰξ μδ8 οἱ 
σουγϑα Ὠοϊ ίηρ νυ βδίουο ἴο ἀο σἱτἢ [δα πηθη- 
τἰοηεὰ εἶν. Χ. 8, 4ηὴ ἀρροίϊηϊπηθηϊ πιδάθ νϑαγβ 
Ὀείογε, [6 Κεερίηρ οὗἉ νυ] ἢ 18 ἜΧΡΓΈΞΒΙΥ πλθη- 
Ἐοηρά δἵ [6 ἡδίυγαὶ {ἰπ|ὸ ἱπ ἢ. χί. τς. Βυῖ 
δαῦλυο] Ππδά ρα, οὐ (85 Ἰδίεσ οσσδβίοη, πλδὰθ 
Δ Δρροϊπιτηθηΐ δἱ ἴ86 οηὰ οὗ βδεύθη ἀδγ8. [1 
ΒΟΟΙῚ8 ἴο ᾶνὸ Ὀδθη [ὉΓ ἃ 14] οἵ ἴδ δηὰ 
οδοάϊΐθηςο, υηάεῦ πῃ ]ς ἢ, (15 {π|6, 54.} υπ- 
ΒΔΌΡΙΙΥ ὕγόοκο ἄοννι, 

9. Βγίηρ δίηδενρ α δωγπὶ οδεγίηᾳς, Φ..} 
Ἐολὰ “ΟΡ ατπῖ οὐονίπα, διὰ [80 Ρ0896 

590 
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ΤΉῊΣΡ. 
δίεες λένε. 

Ἑ ἩΦε. 
ΠΣ 77. 1 
Ζ46 Ἴαεε. 

οἴδετίηρβ. Απά Βε οεγεὰ τῆς δυγηξ 
οἤεγίηρ. 

Ιο ἅμ ἴξ σης ἴο ράᾶ58, ἴῃδί 85 
800οη 2ἃ48 ἢ6 παὰ πηδάε Ὧη επά οὗ 
οἴἶεπηρ τπ6 Ὀυγηξ οβεπηρ, ὈαἢοΪά, 
ϑαπιιοὶ σδπιδ ; δηά ὅδιιϊ] νγεηΐ ουζ ἴο 
ταεαῖ Ὠίηι, τ[πδῖ ἢ6 πιρῆς ᾿βαϊυῖΐε ἢϊπη. 

1: 4 Απά ϑδηιεὶ 5414, Ν᾽ δῖ ἢδϑῖ 
δου ἀοηεὶ Αμπά ὅλιι] 54. Βεσδιιβε 
1 5ανν ἴῃδὲ (λ6 ρεορὶε ννεγὲ βοδίζεγεά 
ἔτοτῃ πιε, ἀπά ἐδαΐ ἴῆοιι σαπιεδῖ ποῖ 
νη της ἀδγ8 ἀρροϊηϊεά, ἀπά ζλ σὲ 
τῆς ΡΒ ΠἸδεμε8 ραῖῃεγεά τῃπλβα]ν ε8 
τορεῖθογ δὲ Μ|ς πιδ8} : 

12 Ἰβεγείογε βαά 1. ΤῊς Ρἢ}]15- 
Ἐ|π658 ψν}}}] σοπὶς ἀονγῃ πον Ἰροη πιὰ 
ἴτο ΟἸΙραὶ, ἀπά 1 πᾶνε ποῖ ἴπιδάε 
ΒΡ σδτίοπ απο ἴῃς ΟΚῺ : [ ἰοσοεὰ 

Ι. ΒΑΜΌΕΙ, ΧΙΠΠ. [ν. 1ο---͵Ἴν. 

ΓΆΥ56]Γ τηετείογε, ἀπά οἤεγεά ἃ δυγπὶ 
οἤεπηρ. 

13 Απά ϑδδπλιεὶ 84] 4 τὸ 84}, Το 
ἢαδῖ ἄοῃς ἔοο ἰ8}}Υ: ἴῆου Παβί ποῖ 
Ἰκερῖ τε ςσοτηπιαπάπιχεηϊ οὗ ἴπε [ΚΡ 
τῆγ Οοά, ψ Ὡς με σοπηηδηάεά τἢεε: 
ἴογ πονν ψουἹὰ τῆς ΓΟΚΡῸ πᾶνε ἐβῖδὺ- 
᾿Ι5ηε4 τὴν Κιηράοπι Ὡροη [βγδθὶ ἴοσγ 
ἜΥΟΓ, 

14 Βυὲῖ πο τῊΥ Κιηράοπι 584]] 
ποῖ σοπίϊπιε : τῆς ΓῸΒΡ Ὠδίῇ βουρῆς 
Ἦϊπὶ ἃ πηδῃ δεσ ἢ18 οὐγὴ δεδγί, δηά 
[ες ΙΟΚῺῸ δίῃ σοπιπιαπαεδα ἢϊπὶ 20 δέ 
ελρίδίῃ ονεσ ἢϊ8 ρεορὶβ, Ὀεςοδιιδε ἴδοιι 
ἢαβὲ ποῖ Κερὲ “σὲ ψῇϊο ἢ τῆ [ΚΡ 
ςοτηπηδηάεά τἢδα. 

1ς Απά ϑδηλιεὶ ἄγοβα, δη ρδῖ ἢ] πὶ 
ὩΡ ἔτοηι ΟἸ]ρΑ] ἀπο ΟἸδελῃ οἔ Βεη- 

οδοτνὶη κε," ἴΠ096 ΥἱΖ. τυ ΙΓ ἢ Ὑγογα αἰγεδαν ργθ- 
φατοά ἰῃ οχρεοϊδιίοη οὐἁ δϑαπιαθὶ 5 δστινδὶ. 
(οτρ. [υάν. χχ. 26, Δηὰ 566 ῃοΐθ.) 

“Ἵπά δὲ ογεγεά. ὝΠετε ἰ5 ἃ ἀἰβοόσγοησο οὗ 
ΟΡίηοη ἀηηοηρ σοπιηθηίδίοσβ ψβεῖμεσ 840] 
οἴἴεγεά ἴΠ6 8δογῆσο5 ν 8 οὐσῃ μαηά, ἴδι15 
οη(Γοῃομίηρ ὕροῦ {Π6 ὑυ εϑί 5 οθῆςοα; οὐ  ΒΟΊΠΟΓ 
δα ογάεγεά ἴῃς ὑγίοϑίβ ἴο βδοσίῆςο, 85 ϑοϊοσγμοῃ 
ἀϊά, [Ιῃ (]5 1ἰ.ϑὲ ᾿δϑὲ ἢ15 ϑίη ςοῃβιϑιοα ἴῃ ἀϊ5- 
οδεγίηρ ἴδε ψογὰ οὗἨ Οοά ἴῃ ἴδ τιουϊῃ οὗ 
ἴῃς »γορβοεῖ δδπλοὶ, μοὶ δὰ δά Ὠίτα νγαῖξ 
[1] δαηγιοὶ οαπιθ. ΤῊΉΪ8 ἰδζου ἰ5 οἡ ἴδε ψῃο]ο 
τηοϑὲ Ἀγ θαῦ]θ, δβίηοε 54 Π}16} 5 γεῦυ κα 5Δγ8 
ποῖ δίης οἵ ΔΩΥ δϑϑυπιρίίοη οἵ ρεοβι δοοά, βυιςο ἢ 
88 ΜῈ τεδλὰ ἴῃ [86 οδβὲ οὗ [Ζζίδι (2 (ἶτ. 
ΧΧΥΪ. 18). 

10. 12ε δωγπὶ οὔεγίηρ.] ϑοόῖθα τη κ δὲ 
Βς πδὰ ποῖ {ἰπιὲ ἴο οὔοσ (86 ροᾶςθ οὔεσίηρϑβ, 
ὙΏΟΒ 5δουϊά πᾶνε ξο!]ονγεὰ, Ὀεΐοσο ϑαπλοὶ 
οἌτης υὑρ. 

ἐδαὶ δὲ νεῖρ δὲ σαἰωμϊε δῃμηι ὍΠ6 Ηεῦτον 
ἩΟΓὰ [5 ὀζι;, ἴδ βΒᾶπ|6 45 15 ἴῃ Ὅξη. χίὶν. 
19, ἃηὰ 15 ἴη6 ἐουπάλίοη οὗ δ:. ΡΔ1ι}}5 σοση- 
ταθηΐ ἰπ Ηοῦ. νἱῖ. 6, γη. Βυΐ Βοτο, 89 οἶβο- 
ὙΏΕΤΟ (566 ἘβΡΘΟΙ Δ} 2 Κ. ἱν. 29), ἰξ τι ΤΟΙ 
ΓεΔη5 20 “αὐμίε, ΜΕΠΟυΪ ΠΥ ἱπάϊοδιίοη οὗ 
δΌΡΕΟΓΙΟΓΙΥ͂ ΟἹ οη6 5:46 οὔ ἴμε οἴμεσ. 8405 
ξοιηρ ουὔΐ ἴο πηδοῖ δαηηδὶ ϑμοννβ [86 στοδῖ 
τοβρεςῖ μα]ὰ ἴο ϑ8δηλιο], 

11, ῥα! δαὶ ἐδοι ἀοπε] Οὔδοστο [δ 
Ὀἰδίῃ--ϑροκοπηθβ5 οὔ ἴΠς ργορδεῖ βετὸ δπὰ σνεοῦβθ 
13. ((οιίρασζα τ Κ χχὶ. 19, 20; ΡΒ. οχίχ. 46: 
Μαῖι, χίν. 4.) 

αἱ ΜίΙοδνιω"δ.} 5888] ῃδὰ σοζὴο ἔγοτῃ Μ|ὶςἢ- 
τηλϑἢ ἴο ΟἿ Α], εχρϑοϊίηρ ἴο χαΐπεσ [6 ἔογοθ 
οὗ [86 ψν8ο]6 παίίοῃ ἀτουπά ἢπι. [ηδιοδὰ οὗ 
[δδῖ, ([Β6 Ρεϑορὶε βεά, ἰεδνίης μἰπὶ ἰῃ [6 6χ"- 

Ῥοβϑϑὰ ρὶδίπ ψἱΠ ΟἿΪΥ 4 ἔονν δυπάγοα τηδη, 
Απά ηονν ἴπε ΡΒ Π1511π65 οσουρίοα Μ|ΙοΟΒηπλδϑῖ, 
δηδ τιἱὶρῃΐ αἴ ΔΩΥ͂ τηοπιοπί ΡΟΣ ἀονῃ ἴῃ6 
ΨΑΙΘΥ ὑροη ΟἿ ρα!. ὅ841.}5 υδίίοπ ννὰ5 οὔ - 
Υἱου ΒΥ οπα οὗ Ἵχίσοπια μεσ]. Δ ἔοενν Πουγϑ᾽ 
ἀοἴαν ταϊρς ῥσγονα ἔδίδὶ ἴο δἰπὶ δηὰ 15 {1116 
ΔΙΤΩΥ. 

18, Του δασέ ἄομπε ἡοοίμδίν, 49. Μο- 
ἄνεβ οὔ ννου]γ ὀχρθάϊθηςυ ννετὸ ρῃΐον ἴπδη 
ἔεδλίμοσβ τ βεὴ ννεϊρμεά ἀραϊηϑί [86 ΟΧργοβ8 
ςοτητηδηστηεηΐϊ οὗἩ Οοα. δϑυγοὶν 411 [ἢς εἰγ- 
Ουπιϑίδησοϑ δηά 41} (6 ἀδῆρογϑ, οὗ ἴ86 {ἰπ|6, 
δηά [86 νὯΥ, ἀπά ἴῃς βἰυδὕοη, ᾿εσα 85 ννῈ]} 
Κηονῃ ἴο Οοὰ 88 ΠΟΥ σψγοτὸ ἴο 84], δπὰ 
Οοἀ μαὰ διὰ δἰπὶ νγαῖξ {11 ϑαστιιθὶ σᾶτηθ. 
ἌΝΕΥ ἀϊὰά δθ ποῖ νναϊϊ) Ηδγε νγαβ οχδοῖ] 
(86 54Π|6 βἰη οὐ νυ] ἀϊδοδεάϊεπος ψἢὶς 
Ὀσοόῖκο ουξ ἀραίη, δηὰ νγ83 80 56 ΤΕΥ σοργουεά, 
Οἢ.. ΧΥ͂. 17-22.- 

14. ΤΡε Ζον δα! δ σου δὲ ΗΣ»ι ὦ »ιαη, 49". 
Κ᾿ 15 παΐιιγαὶ ἴο ἱπίδθσ ἔγοπι {Π|5 [αἱ [ δνὶ 
ὙΠΟ οὗ σουγϑο 15 ἰηἀιςδίοά, γν85 αἰγεδαῦ στοννῃ 
Ἰηΐο τηδη᾿β οϑίδίο, ἃ5 νγὸ πον ἢ 8 ἔγίεπὰ 
Π]οπδίβδη να8' Βυῖΐ 85 Πανὶ ὰ ννᾶβ ΟἿΪΥ 30 
ἡβειὰ οἷά ποθ ἢς Ὀερδη ἴο ταΐξτι, [Β6 ἱποϊδοης 
ἜΓΥῸ σεϊαϊθαά ταυδὲ πανα οσουττεά ἀυγίηρ [Π6 

ἰαϑῖ ἴεη οὗ Πἥδεη γϑᾶγβ οὗ 540}}5 γείρτι. 

156. Οδὲ δὶ» εὐ γον» Οἰϊσα] ο Οἰδεαδ, 45". 
Οἰδοδὴ θείης ἤψ, [δες Β}}} Οδὐ ΠΕ: 581} Ὁ] 
ποῖ τοΐυγῃ ἴο ἢἷ8. οὐγῇ βίδιίίοη δὲ Μ|ςβπιδϑα, 
δοοίηρ ἰδ ννᾶβ οςουρίεα ΕΥ̓͂ ἴῃς ῬὨΠΙ5ΕἰΠ65 : 50, 
ῬΟΙΒΑΡ5 ΟΥ̓ ϑάπιιε} 5 δόνϊος (βίης, δοοοσάϊης 
ἴο ἴδε Ηοδ. τοχί, Πα ρῥγοοθάθα ἰπὶ {ΠῚ Π6Υ), 
Πα οβοοϊεά 4 Ἰυπεϊίίου 8 [οπδίμδη δὲ ΟἹ"- 
θοδἢ. (868 υεσβὲ 2 δηὰ χίν, 2.) 866 ποῖδ δῖ 
οηά οἴ οἰδρίογ. 

οἷκ ῥωπάγοδ "πο. ΑΙ] τθδῖ τοπιαϊηθὰ οὗἁ 
540}5 ἴννο ἰμουδβαηά τηδηϊοηεα ᾿ἰῃ γΟΣϑ6 2, 80 



ΤΗΣ:ν. 
"νεκά. 

Υ. τ6--22. 

͵απλὶμ. Απὰά ὅ8ὅδιυ] πυπιρεγεά τῆς ρεο- 
ΡΪε ἐλαὲ τυεγε ᾿ρτεϑεηῖ ἢ Πϊηλ, ἀροι 
81Χ Πυπαγεοα πηεη. 

Ι6 Αμπά δι}, λπά Ϊοπμαίμδη ἢ 15 
80η, Δηἀ τῆς ρΡεορὶε ζσέ τύέγε ῥτεϑεηῖ 
νῖπ τἤεηι, ἀροάς ἴῃ ΟἸδεδῇ οὗ Βεη- 
Ἰλπιη : δὺς τῆς ΡΠ ἰϑεῖπεβ ἐπολπιρεὰ 
ἴῃ Μιςβπιδβἢ. 

17  Απὰ τῆς 8ρο!]εγβ σᾶπια οὐξ οὗ 
τῆς ςδπιρ οὗ (δε ΡΒΠ]Πϑεμθ8. ἴῃ τῆτες 
ΠΟΠΊΡΔΠ 68: ΟΠ6 ΠΟΙΏΡΔΩΥ τυγηεά πὑπηῖο 
τῆς ννᾶγ ἐλαί ἰεαάειἑ τσ (ὐΡῃτγαῇ, υπῖο 
τῆε ἰΔηά οἵ δηδὶ : 

18 Απάὰ δποῖδπεσ σοπιρδηΥ τυγποά 
1ηε νΑΥ 10 Βεῖἢ-Βοτοη : (δῇ ΔΠΟΙΠΕΓ 
ΠΟΙΊΡΔΩΥ ἴυγηεὰ 29 ἴῃ6 ὙΑΥ οὗ τῆς 
Ὀογάεγ τῆδλι Ἰοοίκειῃ ἴο πε νδὶ- 

αἰ οΥἹΥ μὰ ἢ15 ἀἰδοδοάϊεηοε ζα]θὰ οὗ 118 ρυτ- 
Ῥοβε, ὑπο ἢ νυν 88 ἴο ργευεηῖ [6 ἀἰβρογβίοη οὗ 
[86 Ρεορῖς (νοῦβῈ δεν 

16. 15 Οἰδεαδ.ὺ ὍὙῆε Ἡδρῦτον ἴοχῖ 845 
Οεὐα, ννιϊο Ἐ οδίηϑοη [ἢ ηκ5 πλδη 6 51]}} σὶρ 
(Β. Ἀ.. 1. 441, ποῖθ), δυῖϊ (ες Α, Ν'. (οἸονν8 
τῆς δηά Ψυΐ;. ἰπ τεηάεγίηρ ἰἃ Οἰδεαθ. 
(866 χῖν. 2, 16.) 

17. Τδε“}οίεγ..7] “Ἐ8ο ἀονδεΐδίοσ" πὸ 
δλῖης ἹΟΣα 858 15 56 οὗ ἴῃς ἀεδίγογίηρ δηρεὶ, 
Εχοά. χὶϊ. 221. ΤῈ νϑγϑὲ ἀθβοσῦεβ ἴΠ6 5γ8- 
ἴδηι δάορίεαά ὃγ [με ῬΒΠ]1511π65 ΟΥ̓ ΨὨΙΟΝ ἔογ 
ἃ ἴτωης ἴπΠΕΥ βυδ)]υραϊοα ἴῃς 8γαθ] 65, Εσοπι 
ἘΒΟΙΣ οσηΐΓΑ] οδὴρ δὲ Μ|ΙςΒ)Δ5} ΠΟῪ 8εηΐ οὐ 
ἴδγες θΔπηα5 ἴο ΚΙ] δηὰ ΙΑΥ νναϑῖε δηᾶ ἀδϑίσου. 
Οηε ἴοοϊς ἃ ΠΟΙΟΥ͂ αἰϊγοσῖ Ιου ἴονναγ 
ΟΡδγαβ, ἔνε 11165 οδοὶ οὗ Βεῖμεὶ (ἀϊδεγοπὶ 
ἔγοπι ΟΡἤγδῃ οὗ [π6 ΑὈἱοΖσ 68, δπὰ Ἰἀοποβεὰ 
Υ Κοδίπδοη ἢ Ερόγοπ (1 ΟἸγ. χιδ, σο, 

6Ὁ.), δηὰ ἘΡΓΑ͂Ι οἷ. χί. ς4), δηὰ (Ὡς 
τηοάσση 1αϊγίδεδ), δπὰ ἰονγαγὰβ [86 ἰδπὰ οὗ 
582), ροΟΘΒΙΟΪΥ ἴ86 ϑδτηθ 48 884] ϊπὶ, ἰχ, 4; 
ἴμ6 ϑοςοπά νγεσίνναγὰ ἴο Βείβ- ογοη; δηὰ 
186 τηϊγὰ οαβίνγασα, ΟΥ̓͂ [Π 6 ὑπκποννῃ ὙΔ]]οΥ 
οὗ Ζεδοίη), ἰονναγὰ {πῃ νυν ]άογηοδϑ, 2.4. [ἢ 6 
7οτγάδῃ υδ] θυ, ἴονναγὰ 58 [Ἔσο ῃο. 

18. Ζεδοὶ»»".}1] ΝΆ. χὶ. 34, ἃ ἴονγῃ οὗ Βοη͵δ- 
ΤΩΙΏ, ῬΓΟΡΔΟΌΪΝ χᾶνα 118 πᾶπηθ ἴο [ἢ}5 υδὶ] εν. 
ΤΠΕΥ οουἹὰ ἠοῖ σὸ δουῖδ, θδοδυϑο [86 ψῆοῸ 
ἀἰϊκίσιςι οὗ ΟἸδθεαὴ ννδβ "6 ]ὰ ὈῪ 8411 δηὰ [οπᾶ- 
ἴλη, νῆο Ὑγογο πηλϑίοσα οἱ Οοῦδ, δηὰ 80 
Τφοισηδηθοά ἴπδ6 ρᾶϑϑαρε οὗ Μὶςδηλλ58. 

19. οαυ ἐδεγο «υα! πο “νη, (ο΄. ἘΔίθοΓ 
“δὴ ἃ" δέγο «ὐα: ποσ»η. ΤἬῊ]5 ννᾶβ ἴῃ γϑϑιυϊ 
οὔ 86 βόογος ἰηγοδάβ ἀθβοσὶ θὰ ἰη (ἢς ρῬγεςθά- 
ἴῃ γεῦβεβ, ἀπά ἴδ6 τηοϊβοὰ {ΠΟῪ δάοριεά ἴο 
ΤΆΔ ἴΒΕΙΣ σοηηιιεβῖβ ρογηχδηοηῖ. 

20. Ηἰἷ εουεγ.] ΙῸ 1588]. 11. 4, [06] 11}, το, 
{λι9 ψογά 15 τεηάογοὰ (45 ἰῃ τηοϑὲ οὐ {86 οἱὰ 

Ι. ΒΑΜΌΒΙ, ΧΙ. 

Ιεγ οἔὗ Ζεροῖπι τοννατά τῆς νυ] άεγ- 
ΠΕ6ϑ88. 

19  Νον τΠεγα νγᾶ5 Π0Ὸ 5π|0} ἐουπά 
τὨγουρδοις 4}1} τηε ἰαπὰ οὗ [βϑγδεὶ : ἔοσ 
τε ΡὨΠ 8168 5414, [,με5ὲ τῆς Ηεῦτενν8 
ΓΩΆΚΟ ἐδεηι ϑυγογὰβ8 οὐ ΒΡΕΆΓΒ : 

20 Βυῖ 411] τῆε ἰβγδεὶτε8 σγεηΐ 
ἄοννῃ ἴο της ΡΠ] Ἰ8επεβ, ἴο βῆδγρεηῃ 
ΘΥΕΓΥ͂ πλδῃ ἢ]8 8δγο, ἀπα ἢ8 σου]ζετ, 
Δηα ἢϊ5 ΑΧ, ἀπά ἢ5 πχαῖζοοϊς. 

21 Ὑεῖ τῆογ Πεαὰ ἴα δ]ας ἔογ τε ᾿ Ηοδ. ἃ Μιο δὰ 
πιδίτοοϊκβ, δηὰ ἔοσγ τῇς σου ίεβ, δηὰ πεσμάι. 
ἴον τἢς ἐουίκβ, δηὰ ἔογ τῆς Αχεϑβ, δληά ἴἴο ἸΉΕΡ: 
δῆδγρεη τὴς ροδάϑ. 

22 ὅο [ξ Τδηγα ἴο ρᾶ38 ἱπ [6 ἀδγ 
οἔἉ θδέις, της [ἤδτα νγᾶ8 ποτοῦ ϑυγογά 
ΠΟΙ βροᾶῦ ἑουπά ἰῃ τε παπά οὐ ΔῃΥ 

ὙΟΙΒΙΟΠ5) δίοεσδεσδαγει. ΑΒ τὃῆο νογὰ ΒοΓΟ 
τοηδεοχοα σδαγε ἔτοπι 118 ΕἸΥΤΠΟΙΟΡῪ πιυδὶ πᾶνα 
δαί τηεδηϊηρ, νὰ ταυδὶ βϑιιρροϑδε ἴμας ἴδετε 
25 8016 Οἰἤεγεηςε ἰῃ ἴΠ6 ἔνο ἱπηρίειηθηίβ 
ὙΏΙΟΒ σδηποῖ ποῦν δα ἀϑοοσίδιηθα. 

"παἠοεζ.}1 ὝΒΕ νογὰ 5ἰχηϊγίηρ »παϊοςξ, 
ΟΥ 8οῖδ 8.0 ἢ ΟὈΓΙΠρ ᾿πδιγιπηοηΐ, 18. ὩΘΔΓΙΥ 
Ἰἀεπῦς!] νὰ (δαὶ τεηάδογοὰ “ῥαγε. Τὸ 
ἰυγαὶ »εαἰοοῖξ:, ἴῃ ὙΘΥΒΘ 21, 566Π15 ἴο ΘἸΏΓΔΟδ 
ἢ [ἢ6 εομἑεῦ πὰ [6 »ηαἸοεί. 

21. Ὑεῖ ἐδὲγ ῥαά α 76, ("..1 866 ποῖο δἱ 
οηά οὗ οδαρίοσ. Το Τοηάογῖπρ οὗ 86 
Ῥαβϑϑᾶρε ἰ8 ῬευΠΔΡ5 8458 ἔοϊϊονγ (γεσθα 20): 
Βυΐϊ 411] 1πΠ6 5γδε] 1168 τγεπὶ ἀοόνγῃ ἴο ἴΠ6 
ῬὨΠ5Επὲ85 ἴο Βῆλσρεη ἴδεν ἴ00]5 (γε γθα 21), 
ΠΟΏΘΥΟΥ ποτ ννὰ8 ὈΪυπίηε55 οὗ οἄρο ἴο 
ΠΕΣ 552γοβ δηὰ Ἵοου]Ἱοῦβ δηάὰ ῥγοηρ-ἔοσγκ8 
δηὰ ἅχϑβ, δηὰ (ο ροϊηΐ {μεῖς χοδάς."---(ς 
ννεῖιο.) 

ἐδε χοα.] Α ἀϊβετοπὶ ποσὰ ἔἴγοπι ἴΠ6 
οχεροαά ἴῃ ἰυάρ. 111... 211, δἀηἀ ΟὨΪΥ ἔουπά ἴη 
[815 ρίδοε δπὰ Εἰςς]ββ. χὶΐ  σσ. 

ΩΩ, 80 ἐξ εα»ιδ 1 ρα::, 21 ὙἨῖ5. 5θ 8 
ἴο Ὀ6 τπιρητὶοποὰ Πογό, ἴῃ δηςοἱρδοη οὗ ἴῃς 
πγγαῖϊνε ἰπ [86 ποχί οδδρίοσ, ἴο θῆμαποο ἴΠ6 
νἱοΐουυ ξαϊπεά, Ό. Οοὐδβ πεῖρ, ὈΥ ἴδε ὑπγιησὰ 
15γδϑὶἴεβ ουοῦ 1βεὶσ θρθπιῖθθ, ὅ866 ΧΙγ. 23. 

ἀκα» 97) δαιιἾ.1 ὙὍᾺε ἴοσπῃ οὗ ἴμε ννοσὰ δας 
5. ἕουυπά ΟἿΪΥ πετο. Βιυῖ ἴῃς ϑερῖ, μ45 “ [ἢ6 
μδῖι]6 οὗ ΜΊςΒπιδϑη," νης, ὈΥ Δη δἰϊεγαϊίοῃ 
οἵ 186 νοννεὶ ροϊπίβ, Ὀγπρ8 ἴδ6 ννοσὰ (8 νεΎῪ 
ΠΟΙ ΠΊΟΏ ΟΠ6) ἴο 118 υδιιδὶ ἕοστωη. ὙΠῸ Ὀδῖτ 6 
οὗ Μ|ςδπλδ5 5 [μδὲ νυ ςοἢ. 15 πασταϊοά ἴῃ 186 
Ὠσχῖ σἢδρίευ. 

μολδοῦ “ευογα ποῦ “ῥεαγ.} [1 ἴ686 ντογαβ 
ἅΓ6 ποῖ ργοββοὰ ἴο ἴοο [{!εγα] ἃ πηοαηίηρ, ἰἴ ἰ8 
ΘΑ. Υ ̓ ητ6 }} 1 10]6 ον ἰῇ [ἢ6 σουΓϑο οὗ ἃ γϑᾶῦ 
ΟΥ̓ ἴννο ὙΒΙΟΙ ΠΊΔΥ πᾶνε οἰδλρϑεά 8116 “ 848] 
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592 Ι. ΒΑΜΌΒΙ͂, ΧΙΠΠΠ. [ν. 23." 

23 Απά τιε 'ρατγγίβοη οἵ τῆς Ρηὶ- ἐδ ας 
᾿ἰδιῖπε8 ὑγεηΐ οὐδ ἴο [Π6 ραβϑϑᾶρε οἴ ων. 

οὔ {πε Ρεορὶς ἐδδῖ τὐογό τ 84] δά 
]οπδίῃδη : δυὲ ἢ δαὺ] δηὰ στὰ 
]οπδίμδη ἢΐ8 βοῇ νγὰϑ ἔδετγε ἰοιιπά. 

δηὰ Τοπαίμδη ἢἰ8 δϑοὴ . .. δοάδ ἰη Οἱδεδῇ "ἢ 
(σεῖβα 1τό), βδὲ ΠῚ οσοδϑίομδὶ 5 ΚΓ 1565 
ψ [86 ῬἘ 15 π65, [Π6 ὨΘΟΟ 55 Υ οὗ υδίηρ ἴδ οΙτ 
ΣΤ 5 ἔογ ἀουηεϑίὶς ρυγροϑεβ, δος 6η[8] ἴοβϑθς, 
δηὰ [6 ΟΥ̓ ΠΑΤΎ τνοᾶγ δηὰ ἴθᾶγ, οουρὶοα ἢ 
(ἢ ε ἱπηροϑβι 1 }Υ οὗ τοηεννηρ ΤΠΟΙΓ ἄστη ἔγοτὰ 
86 νναηῖ οὗ 5:15 δηὰ ἔδγρεϑ, ἴἢς ρεορῖο {δὲ 
“ΕΓ ἢ 840] ἀπὰ Ϊοηδίμδη οδπιὸ ἴο δον 
ἱπροΓίο Υ ἀστηθά. [τ μᾶ8 θη ΟὔδοσΥ 
ΤΩΟΓΘΟΥΟΣ, ἴδδὲ τῆς ΒΘη) Δ 65 ΕΟ ΠΟΤΟ 
ἕχτηοιι ἴογ ἴι6 υϑςε οὗἁ ἴπε 51πρ δὴ ῸΓ ΔΗ͂ 
οἴδεγ ἌΘΕΟΣ (]υάξ. χχ. 1:6), δηά {5 νγουϊά 
θὲ δὴ δή!οηδὶ οδυθε οὗ {πε Ῥδυςῦ οὗ 
ϑινοσάϑβ δηὰ ΞρΘδσ8, 

ΑὈΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕΘ 

ΝΟΤῈ Α, οὔ ΥΈ86 1ἱ.Ἅ 

Τμδὶ {Βεὲ τοχὲ οὗ (ἢ]8 νοῦϑδο, τ δΙΟΝ ἰς 
ογηϊοα Δἰτοροῖμεγ ἐπ (ἢ ϑερῖ,, 15. οοττυρῖ, 
δάτη5 οὗἨ 20 ἀουδί, δηὰ [ἴἴ 15 δα0Δ}}} οογίδίη 
[παὶ οὐγ ΑΟΥ͂.. ὈΟΒ ἴῃ [6 ἴοχὶ δηὰ ἴῃ 
186 τρλγρίη, ἱπηροβϑοβ ἃ πιοδηΐϊπρ δὶς τς 
οχ βίης Ἡοῦγενν νγογάβ οληποῖ ΡΟΒΒΙΌΪΥ ὈΘΑΓ. 
ΤΒῈ οχδοῖ δηὰ ΟἹ Ροβϑίδὶα σοπάοσὶπρ οὗ 
ἴῃς ρῥγοβεηὶ Ηδεῦγονν ἴοχὶ ἷἰβ ἃ5 ζΌὉ]Ἰον8: 
δαμΐ «ὐα' δὲ “οε ΟΥἹ α γεαγ (ἰ.Φ. ἃ γεᾶγ 
οἱ) δὲ δέ δεδονηίμφ ἀΐηρ, ΟΣΘΌΔ ἐ.ε. τβοη 
ἈῈ Ὀορδη ἴο σεῖίρῃ). “π4 δὲ γείσπεά ἕκυο 
7εαγ, οὐΡ' Τεγαοί. ὍΤὨ18 βᾶτηθ ἔοστηιυΐδ ὁσοὺγβ 
ἴῃ 37 οΟἴβεγ Ρῥαββᾶροβϑ, δηὰ δἷνγαγβ τ]ὰ τῃε 
ΒΆΤΩΘ ΠΙΘΔΠΙΠΡ; Εἰνίηρ ἤγβθί (6 Κίηρ5 ἂρὲ 
δ διὶθ δοζεββϑίοῃ, δηὰ ἴβοη ἴμεὸ ΠυΌΟΣ 
οὗ [86 γϑᾶσγβ οἵ [ἰ5 σεῖίρῃ. (866 2 ϑδϑγ. 
1, το; Υ, 4, 1 Κὶ, χὶν. 21, ΧΧΙΪ, 42; 2 Κὶ. 
ΥἹΙ. 17, 26, χὶ, 21, ΜΠῺῸ Χὶϊ, 1, Χίγν. 2, ΧΥ. 
2,33, ἄς.) ὙΝΒΕΠΟνΟΣ [Π6 γοᾶσ οὗ ἃ Κκὶπρ 5 
τεῖρη ἴῃ νΒῖοἢ ΔΩ ονεηΐ Ὠδρροποὰ ἷ8 ἐοβϑὶρ- 

πδίοα, [μ6 ρῆγαβε 18 πουδῦ Ἰ2 0 (αἵ δἰ5 Ὀδοοτι- 

ἴπς Κίηρ), θυξ δἰνγαγβ 50 (οὔ Ηΐβ8 Ὀεοοπιίης 
ΟΥ θείης Κίηρ) (2 ΚΙ. χχῖν. 12, χχυ, 1, δηὰ ἴϑη 
ΟἴδΕΥ ΡΪλ.65) Ῥγοοεάβά ἈΥ̓͂ (6 πυπΊογαὶ ἢ 
[86 ψνοτά γεαγ, Ὀυϊ πανεῦ ὈΥ̓͂ [Π6 Ρῆγαβο ““ο5 
9 40 457 γεαγ:." Ιἴ ἰ5 τπεογείογσα Ῥογοπὰ 
41} τεδϑοηδϑϊς ἀουδὲ [δὲ 86 υσήογαὶ ἀδ- 
πΟΙΪηρ 580}᾽}5 ἅδε δἱ ἢἴ8 δορεβϑίοῃ ἶ5, Ὁ στ 50Π1Ὲ 
σλ.56, Πηϊϑδίηρ, 85 γὙ76}}] ἃ8 ἃ ρογίοῃ οὗ ἴπ6 
᾿ΙΠΊΟΓΔΙ ἀοηοῦηρ ἴἢ6 ὨυΠΊΌΟΥ οὗἁὨ ἴδ6 γοᾶγβ οὗ 
Ἦ 5 γοίζῃ. ὅθε [ηἰτοἀυςζίομ. [1 ἰ8 Τοιηλτκ- 
ΔῸΪ6 (δὲ [5 γεῦϑθα 15 αἰπχοβὲ ἰάἀδθηςίοδὶ νυνὶ 
4 84Π). ἰΐ. 10, ἀπά 11 Ἰοοκβ8 45 ἰἢ ἰδ τιῖρῃῖ ἤλυθ 
Ὀδο δος ΠΊΔ 77 ἰηθογῖοά ἤσγο, ἔτοπὶ ΟῚ 6 
ὙΌΣ ΘΟ ΒΙΡΑΙ ἰηδίοδα οὗ ἴδδὶ τυ ]οἢ τοϊδιοὰ 
ἴο 88 

Μιοβηιδϑῆ. 

48. “454 1606 σαγγίηοη οΥἹ ἐδεὲ Ῥρι πε, 
Φ 1 ΕἸΠΟΣ τὨγοαϊοπίηρς ἴο οτοϑβ8 ΟΥΕΤ 
ταυϊὴθ ψἢἰςἢ ϑεραγαϊθα ἴδοι ἔγοπι ἴδε ἔΌΣΟΟ5 
οὗ ϑδὺ] δηὰ [οπαΐβδη, οσ ἔοσ [86 ρυγροβς αὖ 
ἀδλτίηρ δηὰ δβεοὶηρ τς Ηοῦτοννβ ἴῃ ΟἸΘΔἢ 
ἴο σοπια δηὰ αἴίδοκ ἴπεπὶ. ὍΤΙ ἰοὰ ἴο [018-- 
[2408 ἔσεαι ἀεϑογί θά ἴῃ ἴ6 πεχὲ Ἵπδρίοσ. 

ἐδε βασταρε 97 ΜΕοῤνιωσ ἢ ὌΠς ϑἴθορ δηὰ 
πω ἐμεϑρι [ἢ ἔγοιι ΠΕ ἴο σεῦδ, ονοσ 
(δὲ νδ] εν οὗ δυνείηϊς. (Κ οδίηβ.  Β. ΚΗ.» ̓  1. 440, 
441.) ὙΠ βᾶπιῈ θῇ ἰβ υδεὰ ἴῃ [58]. χ. 28, 
29, ὮδΓα [86 τλΆγΟ ἢ οὗ [Π6 ΑΞΘΥΤΙΔ ἢ ΔΙΤΩΥ ἷ5 
ἀδοοσι θά, 

ΟἹ ΨΟΙΒ6Β Σ, 3, 5), 15) 21. 

ΝΟΤΕ Β, οὔ νϑσῦϑα 3. 

(9), ϑοπιεσμαῖ ἀἰβεγοης ἔτοτλ χαγγμοη, 
χίὶν. τ, 4,6. ΤΟ . Ποῖα δῃὰ αἵ χ' ς, ὁ 
ποῖ τοηδον ἴδε ννυογὰ, Ὀυϊ 5 ΠΡ νυτῖῖς Νιαοό, 
88 δὶ χίν. 1, 6, [Π6Υ ψτῖῖϊε Μεωσαὐ ἴοῦ ἈΥΌ. 
Βυϊΐ αἱ 2 841). ΥἹῖϊ, 6, 14, [ΒΕΥ τεπάοσ ἴ σαγγ- 
“0η. ὙΒῈ ψογὰ 4130 πλρδῃ8 “σὰ οἶκον, δπὰ 
Ἐνναϊὰ δϑϑοτῖβ ἰξ οδῇ ΘΓΟ πηδῶ ὨΟΪΒηρ οἰϑ86 
(' σοβοδιομῖ, 11. 41). ὙΒΟηϊ5 υηάογεϊδηϑ 
ἰϊ ἴῃ ἴδ 86η96 οὗ ὦ 2 αν (45 Οεη. χίχ. 26), 5εῖ 
Ρ ὈΥ ἴδε ΡΒΠΙ5ἰἰη65 48 4 ἴοκοη οἵ βυδ)εςίίοπ, 
ἃηάὰ Τομραγοβ ἴθοβα δεῖ ὉΡ ΟΥ̓ ϑεβοβίσὶϑ 'π' 
σοησυεξοὰ ἰδη 5 (Η εγοά. 11. 102). 

ΝΟΤῈ (Ὁ, οἱ σεῦϑὲ ς. 

7αδὶὰ (Τ]υάρ. ἱν. 2) Βαὰ πίπο δωπάγεά εδα- 
γίοί οὐ ἰγοπ. ῬΒΑΤΔΟΔ ρΡυγϑιιοὰ [5γΓδοὶ νυν τ εἰς 
ῥμμπάνγεά ἐδαγίοί. (Ἐχοά. χίν. 7). [ἢ ἴῃς ἀστὺῦ οὗ 
δγτία βιτθη Ὁγ 1) αν ά, [Π6 Ργορογίίοῃ 18 τευέπ 
ῥωπάγεά ἐραγίοί,ς ἴο 2ογν ἐδοισαπά βογ!όηιεπ 
(2 88:1. χ.' 18). ϑοϊογηοῃ μδὰ γμουγίεεη δμπάγοδ 
εϑαγίοί:, ἀρὰ ἐᾳφυεῖυε ἐδοισαηπά δογεοποπ (1 ΚΙ. 
Χ. 26) ; Ζετδῆ ἴδε ΕἸΒΙορίδῃ μδὰ 2100 Ἑσδδτιοῖβ 
ἴο ἃ δοβῖ οὗ 1,οοο,οοο (2 ΟἸγ. χίν. 9). 581- 
διιαῖς ἢλὰ τοο Ἂματοῖβ ἴο ὅὄο,οοο δΟΙῖβΟ- 
ἴὭΘΩ (2 ΟἾγ, χὶϊ. 3); δηὰ ἴδε τυυτυάς οὗ 
ἴΠ6 ὨΘΑΥΘΏΪ Βοδὲ ἂγὸ ἀεβοσίθοὰ 45 ἐφυθηῖ 
ἐδοισαπά ἐδαγίοί: (58. ᾿ἰχν!ϊ!, 17). Οὐ ΟΥΒΙΥ͂ 
τποτοίογο 1πῸ 1ο0,Θοοο οδασίοίβ ἰὴ ἴῃς ἰοχῖ 15 
ΔῊ ΟἸΤΟΥ. ὙΒΕ ἴσχυε ὨΟΠΊΌΘΙ ΤΠΔΥ͂ δα 1,000; 
δῃὰ ἴΒ6 ΟἾΤΟΣ ΡΟΙΒαΡΒ ἅγοβα ἔγοτῃ ἴδμε ἤηδὶ 

Ὁ οὗ (Ὡς Ῥτθοθάϊηρ νοσζὰ “ 5γδοὶ " δεΐηρς τιΐϑα 
(ΔΚοη ἔοσ ἃ πυπιογαὶ, ὃ θείης ἴΠ6 βἰρῃ ἔοσ 30. 
. 6... Ογ, γεῖ τόσα ργοῦδΌΪΥ, ἐόγες δμπάγεα 
ΤΩΔΥ͂ δ6 ἴ86 ἴτε τοδάϊηρν. Οοιήραγε ἴπε ἀπ» 
ἔοσγοηϊ σοδάϊηρβ ἢ 2 54π|ι. χ. 18, δηὰ 1 Οδγοῆ. 
ΧΙχ, 18. δευεη ῥυπάγεά δηὰ “ευεη ἐδοιμαηά. 



Ι Οτ, ἡζενο 
τυᾶ ἃ ἄω7. 

Ι, ΒΑΜΌΒΙ,. γ, 1---.} 

ΝΟΤΕ Ὁ), οὔ γυϑῦϑὲ 18. 

ΎΠε ἰεχί οὗἉὨ (819 νγοῦβο ἢδ8 ἴδ ἃ 
οὔ Ὀεΐπε σοττυρῖ, οὐ δἱ ᾿ϑδϑί παρ ἔτι πος 
ἃ5 Τ Βοηἶτ5 ἸΥΓΌΪΥ Τοιηδγίκϑ, ϑάσῃ 615 σοΐηρ ἴὸ 
Οἰδολῖ 15 πηεη!οποά, νἱδουΐ ΔΠΥ ἀρραγοηΐ 
τηοῖίνθ, δηὰ 840},35 ροίπῃρ ἴδετε, ᾿βουρῃ 89- 
βυπηχοῶ, δηὰ πανίηρ πηρογίαπίὶ σοηβεη  Θης68, 
15 ποῖ πιδπῃῇοπεά δὲ 4}. ὙΠΟ ϑερί. ἢδ5 ἃ ἰοῃρ 
Ῥαγδργαϑῖς νογείοη, ἴΠ6 οἴεςϊ οὗ νος ἢ 15 ἴο 
ΤΩΆΚΟ ἴἴ ἀρροᾶγ παῖ ποῖ ϑαγηοὶ, θυῖ 88], 
ὙῸππί τὸ ΟἸδεδῆ. “Απᾶὰ ϑδγλιθὶ ἄγοβο δηὰ 
ἀοραγίεά ἔτοπι ΟἸρα]ὶ. Αηὰ ἴδλο τοτηηδηΐξ οὔ 
[6 Ρεορΐθ ἕο ονγεὰ ϑθ40]. .. . ἔγοπι ΟἹ σαὶ 
ἴο ΟἸδεδῃ," ἄς. Βυΐ ("18 ἀοε5 ποῖ μοὶρ 5 
ἴο ἀθ68] νυ [Π6 ἴεχῖ. [νὰ πιῖρῃῖ τοδὰ δα 
ἰηϑῖϊοδά οὗ δαγημοὶ, 411 πουά ὃδ ἰοΟΙΕΣΔΌΪΥ 

. ΟΗΑΡΤΕΚΒ ΧΙν. 

: ϑοκαίδαρ, κρεεοέέμρ ὁ ἀὴρ ζαἴλεν, ἐλό ̓ γέεεί, 
οὕ ἐλε δεοῤίς, σοείλ ἀπά νεϊγαωείομσῖν σρεζείλ 
2λ4ε δ λεῤῥείκεν ραγγίσορ. 15. Α αξνίη “6 70» 
»ισξζείά ἐδέηε ὀεαί ἐδεγεσείνες. 17 «δα: ἦ, πο 
σίαγὶηρ ἐδε 2γίετθε σπρτυέγ, “εἰξείλ ον ἐλέηε. 
21 71:2 εαῤίυνυαζοαά ἶεδγειυς, να 1} ἀδαάάΐενε 
7 γαείες, γοῖγε ασαΐμοέ λένε. 24. ϑακῖῦ: Μ2" 
σάνε αἀὔμγαίζομ ἀΐμάεγελ {λε νἱοείογ). 242 
“1 γείγαίμεά ἐλς 2εοῤίε γγονε εαζίμρ ὀέοοα. 
25. 411ὲ δι άείλ απ αὐίαγ. 46 ϑοπαΐλα», 
ἑαξεν: ὃν ἑρί, ἐς τανε ὃν ἐἦε 2εοῤίξ. 417 «αι: 
σίγερρίᾷ ἀπά αν. 

ΟΥΝ "τ οᾶπιὲ ἴο ρᾶ88 Ὁροὴ ἃ 
ἄγ, τῃδὲ ]ομαίμδη τ βὁοη οὗ 

Χ]ῚΠ]. ΧΙΝ. 

ΝΟΤΕ Ἐν, ΟὨ ΥΕΣΒΟ 21. 

ΎΤΒΟ πιραπὶπσ οὗ 1195 γεῖβο ἰ5 Υ οὔ- 
δοῦυγο, ἀπά ἴ86 τεπάοσγηρϑ οὗ [ἴΐ Ὧν ἀἰνεεις 
85 Ῥοϑβαὶδῖς. Ὅὰς ϑερῖ. πανα: “ Απᾶ (ψΒ θη) 
(Ὡς νἱηΐδρε νᾶ τοδαυ ἴο δὲ ραϊμβοσγοὰ ἴῃ; 
(ἀπά) ἴοοΐβ οοδὲ ἴδτεε 386 κοὶβ δρίθοςς (ἴο 
ΒΒΔΓΡΘΏ), ἂἀπὰ ἴογῦ ἴὴ6 ἄχεα πὰ [Ἃ[Ὸ ἰςκὶς 
ἴδετε ννᾶὰβ ἴῃς 8ᾶπ|6 Ἴοπαϊοη (σαῖς οἵ 
Ραυτηθηῖ)." Οεβοηΐϊυβ δηὰ τηοβῖ τηοάσσγῃ 
Ἡδοῦγαιϑῖβ σοηάθγ ἰξ ἃ8 ἴ!6 νυϊγαίος ἀοσδ: 
“ὁ Μπά, ΟΥ̓ 10, ἐδέγε «υας ὀἰμπίτιοι.: ΟἹ εάσε 
ο 1δὲ »ιαϊοεξ:, 49...) ΤὍ86 πιοδηΐϊηρ ρίνθῃ 
ἴῃ ἴῃς ΑἸ Ν. 4 Μία, ῖΒ δυρροτίεἀ ὈΥ ἴῃς Τὰγ- 
ξΕυπὶ ἀπά ΟΥὟ ΤΩΔΩΥ͂ οὗ ἴδε Ηροῦγον ΟΟπὶ- 
τηρηϊδίοσβ, δηὰ βϑδεῖὴς σδρδῦϊε οὐ Ὀείηρ ἀθ6- 
ἔδηάοά, δι ὨΑΓΑΪΥ τηαῖοβ σοοά βοῆϑθ. ΟΥἿΠΟΥ5 
υπηάογβίδηά ἴδε ρᾶϑϑᾶρα ἴο πηϑδη ἴπδὲ ἴῆς οἀξὸ 
οὗἩ τὲ βιαγεβ νυνλδῪΆθ 8ἃ5 ΣΟΌΡὮ 45 1.53. ὙΠΟ 
Ηεῦγεονν νογὰ ΠΝ ΟΟΟΩΓΒ ΟΠΙΥ ΒΕΓΕ. 

841} 8414 υπῖο τῃ6 γουπρ' πιδῃ τὶ 
θάᾶγε ἢΪ8 ἀγπιοιιγ, ὕοπις, δπὰ ἰεῖ 8 γὸ 
ΟΥΕΙ ἴο {πε ΡΠ Ι5Ε 1 Πα6β᾽ ραγγίδοη, τἢδῖ 
ἰς οὐ ἴδε οἴξεῦ 8:46. Βυῖ δε το]ὰ 
ποῖ ἢϊ5 [ΔΠεγ. 

2 Απά δδυὶ ἰατδά ἴῃ τῆς πυἱῖετ- 
πχοβϑὲ ρατ οὗ ΟἸεδὴ υπάδγ ἃ ροπια- 
διληδῖες ἴγεεα ΨῃΟἢ ἐς ἴῃ. Μίρτου : 
πὰ τῃ6 ρεορῖὶε τπᾶῖ τεῦς νυ ἢ πὶ 
«υεγό ἀθουῖ 5ἱχ ἢιιπαγεοά τδη : 

2 Απά ΑΠίδῃ, π6 βοὴ οὗ Αδίτυν, 
47-ῃδδοά᾿ 8 Ὀγοῖβοσ, ἴῃς βοὴ οὗ Ρῃϊηε- 4 εἰν. 4. 2:. 
ἢ.48. ἴδε 8οη οὗ ΕἸ1, τὴς 1, Κ᾽ 8 ρῥτίεϑβὲ 

ΟΗ͂ΑΡ. ΧΙΝ. 1. οαυ ἐξ εαηιὸ {0 ρα5..} 
Ἀδίμον “ διηὰ," βίηςθ [ἢ15 ὑθῦϑῈ 8 ἴῃ ἱπηπΊ6- 
ἀϊδῖς ἀδρεπάσπος ὑροῦ ἴπο ὑχεςεαϊην. ΨνΒθη 
]οπαδίμπδη ἂν ἴῃ6 ραγγίϑοη σοπθ οὐὔϊ ἀρδίῃ 
δηὰ δρϑὶη, ἴῃ ἀδῆδησς “ οὗἩ ἴδε δττηῖϊθς οὗ [86 
᾿νὴρ Οοά," δ Ἰθηςῖῃ “ ὕροῦ ἃ ἀδΥ " δε ἀθ6- 
[οι ποα ἴο διίδοϊς [Ββοη. 

δὲ ἰοίά ποὶ δὲΣ 7αἰδεγ.] (οπιρᾶτο [υάξ. 
χῖν. 6, 9. 

Ὡ. 1δὲ εὐογηιοσί βαρ 9. Οἰδεα. 1. οτθ 
ΘΧΙΓΟΠΜΠΥ, ἀου δῖ1685 16 ἡοσίμ, τς ἢ νου] ά 
6 δδουῖ δὴ Ποιιῖ 8 πιᾶγοῖ ἔτοπι Οοῦα, νΒΟΓΟ 
7οπδίβδη νν85. 

μπΐορ ἃ ῥονποργαπαίφ.)] ἴπ ||Κ6 ΤΏΔΠΏΕΤ, 
ΧΧΙΙ. 6, 54ι}} 5:15 ὕπάογ ἃ ἰδμασίϑι ἰη ΟἹ θοδἢ. 
Το ὈΟΓΔΝ 841 ὑπΠῸ6εγ ἃ ραἰπη-ῖγος, [υἀρ. 'ν. ς. 

ἐπ Μίσγον [115 ρεσγρίοχίηρ ἴο δηὰ Μέσγοην, 
Ὑδιοῖ, δοσοσάϊηρ ἴο 58[. χ. 28, νγ»ὰ5 ἴο (6 
ποΙ οὗ Μ|ςΟπλλ5ι, μογο οἡ ἴπ6 βουῖδ, ἀπά 
υὐἱτϊη τς Ὀοτγάοσ οὗ Οἰδοαῃ. Βυΐῖ, ΚΕ {Π6 
τολάϊηρ ἰ5 οοτγτοςῖ, ᾿ἴ πχυϑῖ δε ἃ ἀϊεγεηϊ ρῥἷδςα. 

Το δορί. αν αγάοη. ὍΤὮΘ ϑγτγίδς δηὰ 
Ατγαδὶς Οἰδοο ΟΥἨ Οίδεαρ, ἀπ βϑοῖὴθ δαϊτοη8 
οὗ 16 Ψυϊρ. “ἴῃ ἄξστο Οαδδᾶ." ῬὍῇδ πδπὶα 
Μίχγοη βθετὴβ ἴο τλθᾶη “ἃ γεοίῥίοε ΟΥὁὨ εἰϊ7." 

8. 4:4 “δία, Φ. ΜΝ ΒΕῖο “ῥα, 
8ἃ5 ἴ86 πάπα οὐρῃῖ ἴὸ θὲ ψτίθη, ἰ8 18ὲ 
ΒΆΤΩΘ ΡΕΙΒΟΏ ἃ5 “ῤῥηείεεῦ ἐδ Ζοπ 977 “4δὲ. 
ἑωὸ (Χχὶ. 1, ΧΧΙΪ, 9, 11, ὅζο.), ΟΥ ὙΒΕΙΠΕΥ 
ΑΒτηοίθς ἢ ννᾶ8 [86 Ὀγοῖπεῦ οὐ 5οὴ οὗ ΑΒ] ] αὶ, 
δὰ [ι]8 ΒυσοΟσϑοσ ἴῃ [86 ῥγιοϑίβοοά, [1ὃ 15 1π|- 
Ῥοβϑβίδ]ε ἴο 54 Υ σογίδίηγ. Βυῖ τηοβῖ ὑγοῦδΟΪΥ 
“ῤῥί᾽αν ἀπὰ «Αδένιοίεορ, τὸ νδτιαῖοηβ οὗ [86 
58Π1|6 πᾶπι6ὸ ((ἢ6 ἰαιῖοσ εἰοσλθηῖ ἴῃ οδοῖ δ᾽]οηδ 
Ρείηρ ἀϊβοτοηΐ, »πείεοῦ Κίπρ, Ὀείης βυδοι το 
ἔογ ἴδε ἀϊνίπο πᾶτλο 46), }υ5ῖ ἃ5 Εὐαάα (τ (ἢγ. 
11:1, 8) πὰ Βεείαάα (χὶν. 7), Εἰαξίνι δηὰ 7: 
δοίαξί»ι (2 Κὶ. χχηὶ. 34), Εἰ αὸ ἀπὰ Εἰεῖ (τ ΟἾγτ. 
Υἱ. 27, 34), ἃπα ΠΊΔΩΥ 51Π|1}1ΔΓ ἜΧΔΙΏΊΡ 68, ΓΕΡσΟ- 
δεηξ ἴ86 84Π16 ΡΟΓΒΟΏ. 

ὀγοίδεν 9 Ἱεοῤαδοά. Τΐ5 ἰ5 πιοπῆοπεά 
ὙΠ Τοΐδγοποθ ἴο ἷν. 2:. Τῖ5 ἔγαρτηεηῖ οὗ 

303. 
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Ἧ Ἡδεδ. 
Ζοοΐλ. 

ἴπ ϑῃΠοῖ, τνεαγίηρ Ὧἅπ ἐρῃοά. Απά 
τῆς ρϑορὶε Κπενν ποῖ {παῖ ἰοπδίμδῃ 
Ὑγ28 βΌΠΕ. 

4 ἅ Απά Ρεΐνεεη τε ραββϑαρεϑ, ὈΥ͂ 
νος ἢ Ἰοπδίμδῃ βουρῆς το ρῸ ονεῦ 
ἀπο τῆς ΡΠ Π]βεπ 68 ργγίβοη, Ζἠεγέ 
τας ἃ 50ΔΓρ τοςκ οἡ ἴδε οπε 5146, δηὰ 
ἃ 5041} τόςκ οἡ πε οἵδε βίά6 : ἂδπά 
τὰς πάπα οὗ τῃε6 ομε τῦσς ΒΟοΖΕΖ, 
δηά τῆε πδπιε οὗ Σῃε οἵπεγ δεηθῇ. 

ς Τῆς Ἰοιείτοης οὗ τῆς οἠς τῦας 
βἰτιδίς πογιῃνγαγά ονεγ δραϊπβὶ Μιςἢ- 
Τταλϑἢ, ἀπά τῆς οἴδεῦ βουτανγαγά οὐ 
δρλϊηβι (θεδῃ. 

6 Απά Ϊοπαίμδηῃ 8ἱά ἴο ἴῆε γουῃ 
ταλῃ τηδί δᾶγα [5 Δγπιοιγ, (ὐοπλε, Δῃ 
Ιεῖ υ8 ρῸ ονεγ υὑπἴο τῃ6 ραγγίβδοῃ οὗ 
τΠε86 υποϊγουπης 56 : [ἃ ΠΊΑΥ ὃς τῇδίι 
τς ΓΚ Ψ|Π ννοῦκ ίογ 8 : ἴοσ 2δδγε 

Ι. ΒΑΜΌΒΙ, ΧΙΝ. [ν. 4--ὄ1ο. 

ἐς ΠΟ τεβϑίγαίπε ἴο 16 [ΟᾺῸ ὅτο βᾶνε ὅ 3 (δε. 
ΌΥ ΠΊΔΠΥ͂ ογ ὃ ἔεν.. : 

7 Απὰ Πἢ15 ἀγπιοιγθθάγεγ 84] 4 ὑπο 
ἢπι, [δο 411 τῆδλῖ ἧς ἴῃ τΐπε μεαγί: 
ἴαγη ἴδε; Ῥεμοϊά, 1 χη ἢ τπεα 
δοοογάϊηρ; ἴο {ὰγ Πεδγί. 

8 ὙΠεη 8414 ]οπαῖμδη, Βεμο]ά, 
νὰ Ὑ1 ρά4858 ονεγ ὑπο Ζῤ4:6 πιεη, 
Δπὰ νγὲ ψ}}}} ἀΐδοονεσ οὐγβεῖνεβ ὑπῖο 
1μ6ηλ. 

9 {{Π1Π Ὲγ 847 ἴμ118 υπίο υβ, ἸἼΤἌγγΥ ᾿ Βεὺν 
ὉΠῸῚ] νγε σοπλα ἴο γου ; ἴπεη νψε ν] 
βίδπά 511} ἰπ οὐγ ρῥίαδςθ, δπὰ νψ1}} ποῖ 
δο ὕρ υπῖο [Π6ηὶ. 

10 Βυῖ  τῆοΥ 540 τυ, οπια ὺρ 
ἀηΐο 8; 16 νγὲ νν1}]} ρὸ ᾧρ: ἔογ 
ἴῆς ΓῸΚῸ πδῖῃ ἀεἰνεγεά τμδηὶ ἱπῖο “ 1 Μας. ς- 
ΟὟΓ Παπά: δηά τ}}}8 σἠαίἑ δὲ ἃ ῖρῃ 
Πἴο 118. 

ἃ ῬΕΠΟΔΙΟΣῪ 18 8 ὙΘΙῪ γναϊυδῦϊς μοῖρ ἴο [δ6 
τ αοιοε. ΤΠΟ τ μα τὴ οὗ ῬΒηθμΔ5, ἴῃ 6 
80η οὗ ΕἸῚ, ννᾶ8 πονν Ηἰρῇ Ῥχίεσί ; δηά δαπημοὶ, 
ὙΟ τγᾶβ ῬΓΟΌΔΟΌΪΙ ἃ ἔενν γεδγβ οἱ δῦ ἴδῃ 
ΔΒυδ (Π6 5οηὴ οὗ Ῥῃηϊποιαβ, ννγὰ8 ποὺ 8η οἷά 
τοδῆῃ. ΑἹ] {115 ἰηἀϊςδῖο5 ἃ ρεσοα οὗ δῦοιιϊ 50 
ὙΘΆΓΒ ΟΥ̓ ὑρνγαγάβ. ἔγομι ἴ[Π6 (λκίηρ οὗ [86 τὶς 
ὃγ {μὲ ΡΣ Ἰϑεΐποϑ. 

ἐδε 1 ον": μαμὰ ἐπ 8δι]ΙοΡ.] Ιὰ 5 1π|ρο8» 
δ᾽ 0}] 6 ἴο ἀοοϊάθ σγαρι»ιαἠοα! ὙΥΒΘΊΒΟΓ (ἢ 656 
τυογάϑ τοῖο ἴο ΑΒ] Δ ἢ, οσ ἴο ΕἸ1, [πὸ Ῥρεσϑϑη ἰαϑῖ 
παιιθά. ΕἸΕΠΟΓ 15 ροοὰ Ηεῦγονν. Βιυΐ 48 ΕἸΣ 
ὙΓΆ5 350. ΕἸΏΠΡΙΔΙ ΟΥ̓ Κποννη ἀπά ἀεβογ θεὰ ἴῃ 
εἰ. ἰ., 1... 1.., ἱν., 248 Οοά 5 Ῥχίοδε δὲ Θ}ΠΟΏ, 
Δηὰ 45 {ΠπΕ6ΓῸ 8 ΕΥΘΙΤῪ ΓΟΆβοη [0 δαίϊενα (Πδὲ 
Θῃ110} ννγὰ8 0 ἰοηροῦ 16 βεδΐῖ οὗ {πῸ δὶς ἴῃ 
8841:}}᾽ 5 ἔπ|6ὸ (566 οἷ. χχίϊ.: τ Οἢγ. χἰϊὶ, 1-- οὗ, [ἃ 
15 ἤΔΥ ὈείοΥ ἴο σοῖο {ποτ ἴο ΕἸῚ, ἀπά ποῖ ἴο 
ΑἸ Δ, 45 5 ἄοπο ἰη (πε ἀγςϊΘ ΔΗ ΑΗ ἴῃ 
δ} 5 " Ὠϊςΐ, οὗ [86 ΒΙΌΪς 

«ὐεαγὶης απ ἐρῥοά. Ὑ686 τνογὰβ ΔΡΡΪΥ ἴο 
ΑἸ Ἴδῃ, ἀπά ΒυΡΡΙΥ ἴμε τεάβοη οὗἉ ἔπε τηθηϊοη 
οἵ δι΄5 Ὡδιηδ, Υ]Ζ. ἴο Ργορᾶγε ἴΠ6 ὙΧΑΥ͂ ἕο νγμδὶ 
ἷβ 52: [ἴῃ γοῦβε 18. ὙΠῸ ρῥγίεϑί αἰννᾶγϑβ ἡνΌσα 
τς ὁρβοὰ ψνβθη {ΠΟΥ ἱπαυϊγεὰ οὗ ἴδε 1, ογὰ 
[πγουρ ἢϊπι. 866 [υἀρ. ἰ. τ, ποῖε ; δπά Ἷςοπ- 
ῬΑΤΕ 1 ὅ88πι. ᾿ἰ. 28, χχὶ, 6, 9. Εογ ἃ ἀθ- 
Βοτρίϊοη οὗ ἴδε ἐρμοὰ 8εῈὲ ποῖς οη Εχοάιϑ 
ΧΧΥΠΙΪ. 6, 7. 

ἐᾷ να ἔπε ποί, 49".. ΤῊΪ5 4150 15 πηθῆ- 
Εοπεοά ἴο ὑσέρασε [86 ΝΔΥ ἔογ [Π6 πδγγδαίίναε ἰῃ 
ΕΓΒ 17. 

4. “4π4 δοίαυεεη {δὲ πράτ δά, ὠ 2 “1η (ἰὰ 
ΨΑΊΊΟΥ. . . 4Γ6 ἴννο 8}}}|5 οἷδ σοηΐϊοδὶ, οὐ γαῖποσ, 
ἃ Βρθογίοδὶ ἔογτῃ, πανὶπρ βϑΐθορ σός ΚΥῪ 5 ά6ϑ, 
νυ 5π|8}} ννδάγβ Γυπηϊηρ υρ ὈΕΘΒ πὰ οᾶςῇ, 50 
85 αἰπχοϑβὲ ἴο ἰδοϊδίθ ἱῃ6πὶ|.0 Οὐδ 8 οἡ ἴῃ6 δἰάς 

(ονγαγὰβ [εδα, δηά ἴδ οἴποῦ ἰονναγὴβ Μυκὴ- 
τηᾶβ8. ἼΤΠ656 νου] 5θεῖῃ ἴο Ὀ6 ἴΠ6 ἴννο σοςὶβ 
ΤΟ ΠοηΘα ἴῃ σοπηοχίοη γἱἢ [οηδί μΔπ 8 δά- 
νεηίυτε."--Α οὐ., “Β. Ε.᾽ 1. Ρ. 441. 

ϑαγγοη.] ακαδ, ἩεΌ. Ὅδα 5ᾶπι6ὲ σοοῖ, 
δυΐϊ ἃ ἀἰδεγεηΐ ἔοσι Πόσα {πὸ πεκίό, ραγγίσοη, 
οὗ ΧΙ. 2. 

ὦ ραν γοολ 1 ΛΟΥΑΙΥ “4 τοοῖ (δ5ἢεῃ, 
ΗςὉ.) οὕ οοκ," 8661 ϑδγη. Υἱϊ. 12. 

Βοκεςξ. . ..8δεπε.} Ιἰ 18. δὴ ονϊάξηςθ οὗἁ 
ἴδε Δα. Ὑ οὗ (ἢ 656 πδπιθβ, ἴμαΐ {Π ΕΥ̓ ἅγα 
Ὀο(ἢ οὗ {έτη οὗ υποοτγίδίη τηθδηίην. Εὐγϑεῖ 
Ἰηϊεγργεῖς Βοχες, ῥγογεπεπί, δηὰ ϑεπε, α εἰ, 
Βοπες ταῖσϊ τλθδῃ »ηαγιδῦ ΟΥ̓ ῥγίπα; δὐὰ 
ϑεπο ἃ ἐδογπ διωῥ. 

8. 12ε γογεοπ οΥΓἹ ἐδὲ ομἌε]ῇ Ὄγαπβίδῖο 
“ΤὨδ οπδ σοοὸκ (Ηδοῦ. ἐοοὐ δ) νγᾶ5 ἃ Ρ1]18τ οἡ 
[Π6 ΠΟΙ ΟΥ̓ ἀρδίηϑδὶ Μ,|ιςοβπιδϑῖ, δηά [6 
οἴβοῦ οἡ ἴ86 βου ονοῦ ἀραϊηϑί σεῦ." ΤΠῈ 
δερῖ. οὐ (Π6 νψογά διεαν δορεῖπογ, δηά (πῸ 
βοηΐθῃος 18 ΠΟΣΊΔΙΪΥ Ὀεϊίζοῦ ψβουΐ . Ιἰ 15 
ῬΟΒΒΙΟΙΥ ΟἿΪΥ ἃ οοττυρί στορειἴοη οὗ ἴπ6 ποχῖ 
ποσὰ “ τοπι ἴδε ποσί." 

Θ. 12ε:ε ὠπεὶγαρρεσεά.) [τ 18 Του ΚΔ Ὁ ]Ὲ 
[δὲ [86 οριποῖ ὠπογαρροίσεά, θα 88 ἃ ἴθῖτῃ 
οὗ γεργοδοῇ, ἰβ ςοηῆησα Αἰπχοϑὲ Ὄχο 516 }} ἴο 
[6 ΡΒ ηε58. Οοιηρασε [υἀρ. χὶν. 3, χν. 
18: 1 ϑ88πι. ΧΥΪ!, 26, 16, χχχὶ. 4: 2 ϑ8Ά1ὰ. ἷ. 
ΔΟ:Σ ΟἾγ. Χ. 4; δηά 4͵1501 881). ΧΥ]. 25, 
27:1 2 ϑδτῃ. 1. 14. ΤΠ 18 Ῥγο Δ ΌΪΥ δη ἰπάϊ- 
οδίίοη οὗ [πε ἰἸοὴρ ΟΡρργοββίοῃ οὗἨ ἴπ6 [5γδε 168 
Ὁγ ἴδε ῬΒΠΙβίίη65, δηά {πεῖν ἔγεαυθηῖ νναγβ. 

7. 1αρι «υἱὲ ἐδεε, 45 ..717 Ὑδ τηϑδηΐηρ 18, 
“1 ψ}}}} γὸ νν ἢ γοὰ ΠΟΓΟΥΟσ γου Ρἰθδβα." 

10. Τὶ» δα]} δὲ α εἰση, ϑ"ε.7ὺ ΑἹ] δἴϊετηρξ 
ἴο Ὀτίηρ ]οπδίδδη 5 οοπάυοϊ Μη [μ6 οταϊ-» 



ν. 11---ῇ. 

11 Απηά δοῖὴ οὗ τῆεπὶ ἀϊδοονεγεά 
(Παπιβεΐνεβ ὑπῖο {πε ρδιγίβϑοη οὗ ἴδε 
ΡΗΙ βεῖπεβ: ἂδπὰ τὰς [ἢ] 5τηε8 8414, 
Βεἢο]4, τῆς Ηεῦτεννβ οοπια ἐογ οὐΐ 
οὗ τλε ΒοΪ68 ννῆεγε ΤΠ Ὺ Πδα Πἰά τῃδη1- 
βαῖνε. 

12 Απά τῆς πιὲπ οὗ ἴῃς ρδιγίβϑοη 
Δηβνεγεά Ἰοηδίμαπ δηὰ ἢ8 διπιοιτ- 
θοάγεγ, δὰ 344, (ὐὑσπια ὕρ ἴο υ8, ἀπά 
νὰ Ψ1 8ενν γοιὶ ἃ τη. Αμπάὰ 
7ομπδίδδη 8414 ιἱηῖο ἢΐβ8 Ἀγπηοι ΓΘ Άγευ, 
(ὐπις ἃρ δἤίεγ πιὸ: ἴογ ἴῃε ΓΟᾺΡ 
Πδῖῃ ἀεϊϊνετεά ἤδη ἰηῖο ἴῃς Πδηά οὗ 
[ἰ5γδεὶ. 

11 Απά Ϊοπαδίμδη οἹ πιϑϑά αρ ὑροῃ 
ἢ]5 Παπά8 δηὰ ὕροῃ ἢΪ8 ἔξεῖ, ἀπὰ ἢ]8 
ΔΙΤΠΟΙΓΡΕΆΓΟΓ δίτοσ ἢἰπὶ: δηά ἴΠ6γ {6]]} 
Βείογε Ιοπδῖβδη; δηὰ [18 ἀγπιουγ- 
Ὀεᾶγεγ 8ἰενν δίτεσ ἢϊπι. 

ὨΔΤῪ τυ ]ε5 οὗ Βυπίδη Δεῖ Οἢ5 ἅστὸ ναΐη. ΤΒουρῇ 
ἴϊ 6 ποΐ ΘΧρσ βϑὶῦ 5αά, ἃ5 ἰὴ ἴθ ςᾶ86 οὗ 
Οἰάδοη (]υἀάξ. νἱ. 34), ΟΥΒηΙοΙ (1. 10), δπὰ 
οἴβουβ, ἴμδὲ [86 δρίγιὶ οὗ [86 1, οτὰ σάπια ὑροῃ 
Ὠίπι, γεῖ (6 ψνο]6 σουγϑο οὗ ἴμε παίταῖϊνα, 
ΕϑρΘΟ ΙΔ ΠΥ σοσϑεβ 132-16, ᾿πάϊοςδίο5 δὴ δχίγδ- 
ΟΥ̓ ΠΑΤῪ αἰϊνίπο ἱπίεγροβιίίοη, πὰ ἰοηὰβ ἴο 
Ρίαοε ]οπδίμβδη οἡ ἴδε βᾶπιε ρἰδιξοστη 45 {ΠῈ 
Ἰυάρσεβϑ δηὰ εανυίοιιγβ οὗ ἰϑγδοὶ. Εἔογ ἴδ σέγη, 
ςογηρᾶγε [υάρ. νἱ. 316-40; Οεη. χχὶν. 12-26 ; 
[54]. χχχυῖ!. 30: ἰῃ ννὩϊοἢ ἰαϑὲ ρίδος (Π6 ἔοστηυϊδ, 
“ ΤῊ! 582}} 6 ἴθ6 5ἰχζῃ ἴο ἔδεε, 15 ἸἀσπΈοδὶ 
ἢ} ἰδὲ ἴῃ ουὖγ ἰεχῖ. 

11, Βεδοίά δὲ Ἡρόνγεαυ: εορι ζογίδ, 49". 
ΤῊΪϊ5 1π|ρ}165 [πὶ (6 5ἰδῖς οὗ {π|πηρ8 ἀθ- 
βογ θὰ ἴῃ [Π6 οἶοδβε οὗ εἰ. ΧΙ, μδὰ ἱταστη θα Ἰλίογ 
ΡῬτεςθάδα Ϊοπδῖμδη᾽ 5 δἀνεηίυγο. 

Χ 12, Ἰρὸ μι. ΤἼΐ9 ἀοεβ Ὠοϊ ΠΟΟΘΘΘΑΤΙΥ 
ἰπιρὶγ ταὶ [οπδίδδη δὰ 8414 δηγίμιηρ ἢγϑῖ, 
τουρ πῈ δπὰ ἢῖ5 ἀγλου- ὈΘΆΓΟΙ ΤΔΥ Πᾶνθ 
“ ἀἰϑοονογεὰ {μοπιβοῖνο5" ὉΥ δῃουίζίηγ. δ6ε6 
ευῖ. χχὶ. γ, ἀπά σορασε ἴΠ6 ι.56 οὗ ἀπο- 
κρίνομαι ἴῃ ἴμε Ν, Τ'., Μαϊξ, χνυίϊ. 4, ἄς. 

τὔὸ «υὐὲὶ σ“ῥοαυ γοωρ α ἐδίπφ.] ϑαϊὰ τηοςῖκ- 
ἸΏ ΣΪΥ. 

14, Ἡείῥίσι 44 ἐξ αὐογὸ απ ῥαΐῇ ἀεγε, Φ"ε. 
ΎΠΟΓΘ ἰ5 ποίπιίηρ γοιηδγ Κα] 6 ἰῃ ἔννοηγ πιθη 
δοίης ΚΙΠοὰ ἴῃ 82} δὴ δοσε οἵ ἰδπὰ : δηὰ πλοσὸ- 
οὐεγ {πὲ Ηεῦγονν βεπίθηςε 15 Θχίγοιλ οὶ  οὔ- 
δοιγο, ὙΠ ουΐ ΔΗ Δρράγοηϊ γϑᾶϑοῃ [ῸΓ [115 
Ὀεϊηρ 80ϑ. Ηδξηςε ἴδεγε 18 8οπὶα ῬγοῦδὈ ΠΥ 
οὗ [6 ἴσια τεδάϊης Ὀεὶηρ ἴμδὲ ρσγοϑογνθά ΟΥ̓ 
(86 ϑορῖ., ψνῆο ἰγδηϑίδίας [86 οἶδυβδε “" «υἱῷ 
ἄκαγὶ: απά σ'οπε! αηά Μ[ὲπ|: οὗ δὲ βεϊ4." Κεη- 
πἰςοοῖς ἀεξεπάς [ῃς δορί. γοδάϊηρ (΄ Ὠ ἰβϑοσί. οἡ 
τ (ἢν. χί.᾿ Ρ. 452), Δη 90 ἄοε5 Τπεπίυ5. Τῆς 
ἴδον νογβίοηβ, Τάγζυπι, δγτίᾶς δηὰ Αγδῦὶς, 

γο.. 1]. 

1. ΒΑΜΌΒΙ, ΣΙΝ. 

14 Απά τῇδὲ ἢγοῖ ΠἌΠΕ τς ΜΉ ἢ 
7οπδίμδηῃ ἀπά ἢ18 ἀγπιουγθεαγεγ πιδάς, 
ννᾺ8 αὔοιιξ ἔνα ΠΥ πηθη, ὙΠ ΠΏ 85 ἱΐ 
σγεγα ἰδῃ δ] δογε οὗ ᾿δπά, τυλίεὴ 4 1 ον. ἀαύ 

Ω ,ἶεγγοιν 
γοκςε οὔ χε πιρὰϊ ῥίοιυ. 

Ις Απὰ τΠεῖς νγᾶβ {ΥΘΠΊΡ] Πρ ἴῃ 
τς Ποβῖ, ἱπ τὴ6 βε]ά, ἀπά δπιοηρ 4]] 
τῆς Ρεορὶε τ τῆς ραγγίϑοη, δηά τῆς 
ΒΡΟΙΪ]ΟΓΒ, [ΠΟΥ 4150 τγεπι]εά, ἀπά πε 
εαγἢ αιλίκαά : 80 .1ϊ ννῶβ 8 νΘΓῪ ρτεαῖ 
ἘΓΘΠΊΒ]Ιηρ,. 

16 Απά τῆς ννδίσῃπιεη οὗ ὅδμ] ἰη 
ΟἸθεδἢ οὐ Βεη)αηιὶη Ἰοοϊκεά ; δηά, 
ΕΠ οΙά, τη6 πιυϊτυάς τηο] το ἄννᾶυ, 
δηὰ {ΠῸῈΥ νγεπὶ οἡ δδαϊίηρ ἀοννῃ ὁμὲ 
αποίλεγ. 

17 Ἴεη 844 δι} υπίο τῆ6 ρεο- ᾿ 
Ῥὶς τπδλὶ τοῖγό ἢ ἢἰπι, ΝυΠθοΓ 
Πονν, ἀπά 866 ΨΠῸ 8 ροη6 ἔτοηι ι|8. 

ΟἿΪΥ δὰἀά ςοηδιϑίοη. Απιοᾶβυσγο οὗἉὨ Ε{π|6 
νου ]ὰ ποῖ Ὀς ουξ οὗὨ ρίαςο, ἰδ [86 ννογάβ σου]ά 
τηθδη “ἴῃ δδουΐ ΠΑ} ἴῃς {ἰπ|6 1ῃδί ἃ γοκε οὗ 
ΟΧΘη ἄγαν ἃ ἕυστον ἰη [86 ἤε]α,᾽ 

15. 72ε εαγὶ φωαξε4.} ὙΠῚ6 5ῃουϊὰ Ὀ6 
υηάἀεγβίοοά ᾿ΠΠΟΓΑΙΪγ. Τι5ῖ 85 “ἃ 5ἴτοῃξ οαϑὶ 
νυιἱηά " αἰνἀοὰ (ΠῸ6 ννδῖογβ οὗ ἴῃ. Ἐρά 868; 
υ5ῖ δ5 ἴπ6 γτοαῖ [δϑῖίοποϑ σηηοῖς ἴῃς (δ- 
πΔΔηΪῖ68 ἴο ἀσαῖῃ “ δ (ἢ σοίηρ ἄοννῃ ἴο Βεῖἢ- 
Βογοη " ἔαν Χ, 11), 85 “ἴδε βἴδγθ ἴῃ {πε 
σΟυΓΒ68 ἰουρῆϊξ δραϊηϑὶ 5:56 γδ, 25 “ἴθ 1 οτγά 
τηυηδογοὰ ννἱἢ ἃ στοαῖ ἱπυπάοσ.... ἀπά ἀϊ5- 
ςοπηβίοα τπ6 ἢ] 5 π65" (1 54πι. νἱῖ. 10) δῖ 
ἘΒοΠΟΖΟῦ ; 8ἃ5 “ἴῃς τπουηῖδί 5 βκίρρεά [|κὸ 
τατὴ5, δηὰ ἴδε [π||6 1115 1κὸ γουπρ 5βεθρ"" 
(Ρ8. εχίν. 4), 50 ποὺ “ἴπὲῈ οαγἢ αυδκοά " δἱ 
ἴδς Ῥγοβοῆςο οὗ (86 1 ,ογὰ ψῆὸ ἔουρῃς Ὸγ 
]οπδίδδη; δηά 118 ἡδίυ γα! ἱπογοδϑοὰ [86 
Ῥδηΐῖς ἴο ἴδε υἱτηοβῖ. 

16. 72ε «υαἱεόν»ιεπ, 9.7 ὌῊΪ5 βδῆοννβ ἴδί 
Μ|ιοδπλΔϑἢ νν85 νη 5 κῃ οὗὁὨ Οἱ εδὴ οὗ Βοη- 
Ἰαπλη. [ἰ αἷϑο ἴοπάβ ἴο σγεΐυϊε [οβορἤῆ 5.5 ΓᾺ- 
ἘοπδὶἰΖίηρ; ἐχρίαπδίϊοῃ οἵ [οπαίμδη᾽5 5]διρ με 
[δὲ τΠ6 ῬὮἢ]ΠΙ5[1η68 νογο ἀδίθορ θη ἢς ἔ6]]} 
ὍΡΟΙ {Π6Π|. 

ἐδὲ »ιω μά »εοοδ ἀαυαγ, Ὅς ΤῊ 
δοπίοῃοο 18 ΟΥῪ οὔϑβουγο, ἀηἃ ΡΥΟΘΔΟΌΪΝ οοΥ- 
τυρῖ, Τῆς ννοσά γοηάοσγοὰ »ιωλἐεμάρ 15 ἴῃ γοῦ86 
ἀρ (πιεῖ) τεπάεγοὰ ἐμρεμ, [{ τηυδῖ Βᾶνὸ 
1 54π|6 πηδδηΐηῃρ πεγα. [{ ννὲ ἴγδῆϑροβε ἴῃς 
ΜοΣὰφ δῇοσγ [86 δηπδίοαυ οὗ νεῦβεὲ 19, δῃά 
τεολὰ ὩΣΠῚ 512) ἯΡ), ἴδ τεπάογηρ νουϊά 
θὲ ἀπά Ιῥὲ «υαἰοδνπξῆ. .. ἰοοξεά, απά δεῤδοϊά 
ἐδεὲ μρρμἱ } ἀπά ἰδ «υεπὲὶ ὁπ (Ἰλστοδ56 4) »πε ἐπ 
ὥςυαγ απᾶ δεαΐίηρ ἀοαυη. 

17. Τδεη «αἱά δα ὠπίο {δὲ ρεορίε, 5. 
566 ΥΟΙΓΒΟΒ 1 δΔηά 4. 

Χ 

365 

97 αν» αεγὸ 
47 ἐανά. 

ι ἀρ αὖ 
σον» τόξκρ 
φ΄ Οοά. 



ῖ4ο6 1. ΒΑΜΌΕΙ, ΧΙΨΝ. [ν. ε8---25. 

Απὰ σψῆδη {πον Πδὰ πυπιρδετγεά, θ6- 
Πο]ά, Ποπαίμδῃ δπὰ ἢ18 δυιχουγθεδγεγ 
τυόγε ποῖ ἐδέγε. 

Ι8 Απὰ ὅ4ι:1 8414 υπίο ΑΠϊδῇῃ, 
Βηίηρς ἐμεῦ τῆς ἀτκ οὔ (ὡσοὰ. ἔΕὸογ 
τῆε δι οἵ (ὐοὰ ννγᾶβ δὲ [δῖ τἰπιθ νντἢ 
τε σὨΠ]άγεη οὗ [ϑγδεὶ. 

Ι9  Απά [ἴ οᾶηι6 ἴα ρ4388, γγἢ}1]6 
541} ταὶκεά ὑπο πε ῥγίεϑῖ, τ[ῃδξ πε 

"Ὸτ,,.. Ποῖβα τὲ τας ἱπ [ΒΒ Ποβὲ οὗ ἴῃς 
ΡΒ ]Πἰϑεῖπεβ γεης οα ἂπά ἱπογεαδβαά : 
Δηὰἀ ὅϑδι] 5Ξαἱά υπῖο [πα ῥγίεϑε, ἮΝ 1 ἢ- 
ἀγανν της παπᾶ. 

20 Απά ϑὅδι] δηά 411] {πε ρεορὶε 
τ Ἡεοῦ. : ω . 4 δὲ 
ΗΟ. τώ ἴμαϊ τοέγέ ψῖ ἰπὶ 2596 δ᾽ οά τῆσδηλ 

ἐορείλεν. β6ῖνεβ, Δηὰ ΠΕΥ οδπι6 τὸ {Π6. ὈΔ|ς: 
ἡ Ἰυὰς. 7. ληά, ΒεΠο] 4, “ον ΥΥ πιδῃ᾿8 ϑυγογὰ νγᾶ8 
ἃ με. το. Ἀρδίηϑὲ 8 ἔεϊονν, σπά ἐδεγε τυᾶς ἃ 
“3 ΥΕΙΥ ρτεδῖ ἀϊβοοπιδίυτε. 

21 Μογζεονοῦ τῇς Ηεργεννβ “δαὶ 
νεῖ ψ} τῆς ΡΠ] Ἰβεῖη68. δείοτγα τῃδῖ 

ΟΝ ον 

18, ϑιαωὶ ταἰά μπῖο “δὲ) 6. 866 νεῦβα 3. 

Βνὶπρ δίεθον δε αγὰ 9 Οοά.] ὍΤὨΘ τοδάϊηνς 
οὗ [6 Μαβογεῖῖς τοχὶ ἰβ 'δθ]ε ἴο στοδί βιιβρὶ- 
εἴοῃ ἔγσγοπι ἴΠ6 ἱπργο Δ ὈΠ ΠΠἸὴῊ οὗ ἴΠ6 ἀγκ δεΐῃβ 
ΜΠ 540] δἱ [Π]5 {{π|6, δηὰ ἔγοπι ἴδε τοῦ 
“ Βγίηρ δἰῖμον ἢ θείης πευεν Δρροὰ το 186 
ΑΥῖς, δὰϊ τορυ ιν το ἴπε ἐρῃοά, 85 χχὶϊ!. 9, 
Χχχ. 7. Μογοϑονοῦ ποῖ ἴδ ἀγκ, θυ ἴῃς ἐρῃοὰ 
ἢ τίπι ἀπά Ὑυπλπ πὶ, ννὰ5 ἴπῸ ῬΓΟΡΟΓ 
᾿ηοιγυπιοηξ ἔοσ ἱπαυϊγίης οὗ ἴΠε 1 ογὰ. Αο- 
ςογάϊηρ!γ [Π6 δερῖ. ἴῃ υθγβο 18 σεδά “ δῃά 8811] 
δαϊὰ ἴο Αἰ δῆ, Βτης διῖμογ (6 ὁρῃοά, ἴοὸσ 
Βα θοῖὸ ἴπ6 δρῃοά ἰῃ ἴδοβε ἀδγβ δεΐοσγε ἴῃ 6 
σὨ]άγοη οὗἉ 15γδ6].᾿" τὰς 4150 5808, " Ηδ 
διά {π6 ρυγοβὶ ἴδκα ἴῃς ραστηθηῖβ οὗ μ15 δϊἢ- 

᾿ Ῥηαβίβοοα, ἀπά Ῥγορῇαβυ, ὅζς." (΄ Απίὶᾳ. Ἱ. 
νἱ. 3.) [ξἰ πονγουοῦ, (δ. Ἡοῦτενν (εχξ 18 ΠΟΥ - 
τες, {ΠῸῪ ταυϑί μάν ὑγουρῃὶς ἴδε ἀτγκ ἰπίο 
8418 στρ ἕγοπι Κὶ ἰτ]α ΠΑ γίπι, ῬΟβ510}7 τὸ 
δε 58ἴε ἤγοτῃ ἴη6 Ῥ ἢ] Ἰσηθ5. ΤῊ ἃγκ ννᾶβ 
Ὀγουσῃΐ ἴο Κ͵ινγ᾽ δι )οαγῖπὶ δέῖοσ 115 τεϊυγη 
ἔἴτοπὶ ἴ6 ΡΠ Π511Π65, ἃ5 γὰ τοδὰ ἴῃ εἶ. νἱὶ., 
δηὰ ννᾶ8 ἔουπά ἴπετὰ Ὁ ανία, 45 να σοδὰ ἴῃ 
2 τη. Υἱ. 2, 3. 

«υἱὲ ἐδὲ εἰῥάγοη οΥἹ Πεγαθ ] Οοπιρᾶγο 
]7υάρ. χχ. 27,28. Το Ηεῦτεν 885 σπά ἐδὲ 
ερέάγεη, ἐθε.) ΝΥ ΕΙΟΝ Π45 0 56η96, Δηἀ 18 Π]Δ}]- 
ἔε51}} σοσγυρῖ, 

19. ριεδάγαφυ ἐδίπε ῥαπά.} 1.6. ἀεβἰϑῖ ἔγοπι 
τδδί ἴδοι ἀξ. δϑουζ. ᾿ 5811 ἴῃ ἢ]15 ἱπηραίίθησο 
0 Ἰοίΐη 186 Ὀ4[[ἰ6 ψουϊά ποῖ νναῖξ ἔοσ 106 
ΔΏΒΥΟΣΙ ἴτοπὶ Οοά, ψῃϊο ᾿ς δὰ ἀεοβίγοὰ 
Αμδῃ ἴο ἐπαυῖγε ἔοτ, ̓ υιδῖ 85 ἰαῖοσ (γνεῦϑα 15) 
Βο ψννουϊὰ ηοΐ νγαὶξ ἴο ἤπῖ58 ἴ:6 δἰἴδῦ πο ἢ Π6 
δὰ ΡΒοσυη ἴο δυ}84, Ηδϑὰ δε πον νναϊϊεὰ 

εἰπι6, ν ϊοἢ ψοηξ ὺρ ἢ τΠεηὶ ἱπίο 
[86 σδΔπρ ὕγοηι ἐἦ δ εομπ τοαηά Ὅροι, 
Ἔνθη ΤΠΕῪ αἶ8ο ἐωγηδά ἴο ΡῈ νυν τῆς 
Ιβγδθὶ τε τῆλ τοῖγς ἢ ὅδ] δηά 
.]οπδίῆδη. 

22 [ΛΚεννῖβε 411 τῆς πιεη οὗ ἴβγδεὶ 
ὙὮΙΟἢ μδὰ ἢά τΠοηιβοῖνεβ ἱπ πιουηξ 
Ἐρἢγαίπι, τυὐδη τΠ ΟΥ̓ μελγά τδὲ τῆε 
ΡΠ] βαῖπε5 ἢεά, ἐνεη ΤΠΕΥ 4180 [Ὁ]]ονν- 
εἀ ματὰ δίῖεγ πεπὶ ἴῃ πὰ δῖ]. 

223 80 ἴῆε Ι͂ῸΚΡ βανεά [βγδοὶ τῆδι 
ἀλγ : δπά τὴς δάζ]α ραβϑδθα ονεῦ ὑπο 
Βει ἢ -ἄνθη, 

24  Απά τε πιεη οὗὨ ἴβγδεΐ σγεγε 
αἀἰδιγεβθε τπῃδὶ ἀδγ : οσ ὅδ] Πδά δά- 
)υγεά τῆς Ρδορίε, βαγίηρ, (ὐυτβθὰ δ 
1ῃς πῆδη {παῖ εῖοῖῃ σην ἰοοά ὑπὶ]} 
δνεηίηρ, ἴῃς 1 πλᾶὺ 6 ἀνεηρεά οἡ 
Τηπα δηδπλ 68. 80 ποηδ οὗ ἴῃς ρεο- 
Ὀἷε τΑϑβῖφὰ σην ἰοοὰ.. 

25 Απά Δ4}1 “δεν οΥ τῆε Ιληά σαπα 

6 ψουϊὰ ἀουδι1655 μᾶνὸ ἀνοϊἀθα (ἢ 6 ΕἸΤῸΓ δ6 
61] ἰηΐο. ἱ 

40. “4:-ε»ιδἰεά δεν οἰυε:.} ΤῊΣ δερῖ, ΝΣ... 
5ΥΓ. δπά Αταῦ., 4]1} εῖνε ἴῃ: βθῆϑε “βδμουῖθὰ," 
ὙΠςἢ ἰ8 Γ᾽ ργείεγδυϊε, δηὰ ΟἿΪΥ τεαυῖγοβ ἃ 
ἀϊδεγοης Ρυηςτυδίίοη. 

48. 89 δὲ 1ογά «αὐεάὰ Σεγαεὶ δαὶ 447.} 
Τῆς ᾿Ἰάθπεςολὶ τνοσά8 υϑοα δῇοσ [26 ρδϑβαρὸ 
οὗ τῆς Ἀδὰ ὅε8, Εχοά. χίν. 3.0. ((οσηρᾶγο 
7υάρ. ἵν. 23, νἱῖ. 2, ἃς.) 
251:24 συον μηΐο Βείδαύυεη. 1.6. ἴῃς Ῥἢϊ- 

᾿ἰδίϊ πος ψογὸ ἀτίνοη ἔγτοπι Μ|Ις μλδϑἢ ννεϑιναγὰ 
ἴο Βείδμανθη (566 οἷ. χὶν. ς, δηά ποῖς), δπάὰ 
Ὀογοπά, 25 (ἃγ 88 ἴο Αἰδδαϊοπ (σεσϑεὲ 11). 
Βυΐῖ, 85 Βοϊπανθη ἰ5 80 ἤθᾶγ ἴο Μιςἢπιδϑῇ 85 
11 το ἀοβογίδο {π6 ῬΒΠ 5εῖπο ἤϊς πὶ ἴο {πε ῖγ ονσι 
Ἑςουπίτγ, ἴπ6 Ηεῦτονν ννογάβ ννουϊά θὲ θεϊτοῦ 
Γοπάογοα--- 109 ὈΔ:Ἐ10 Ῥϑ5δβϑὰ ὉΥ͂ ΒΘ.Β6- 
γθ}," Το ΡΠ] ϑ(Π65 ἰη Βοίδανθη σου]ὰ πλᾶκο 
ὯῸ τοδίβίδποο, Ὀὰϊ δὲ Ὀδιτὶα βδυνερὶ (δμεπὶ 
ΑΥΝΑΥ. ἐπ πῇ 
4, ξεν ἐδίγεσιοά ἐδαὶ ἀαγ.1 866 ΧΙ. 6. 

αὐωγεά. Οδυβεὰ ἴο ϑνγθᾶγ; ποῖ [Π6 58Π|6 
ΜοτΓά 85 αὐωγεά, Το. υἱ. λό, ΠΟΥ ἰ5 ἴῃ βεῆϑε 
ΘΧΔΓΈΪΥ ἴπ6 βαπιθ. Τοβῆυδ βίνογε, συγβοα, ὅζς, 
8811} πιδάς ἴπ6 ρεορὶθ ϑυνθᾶγ, ἃ8 450 ψεῖϑε 27. 

Ουγπεά δὲ δε »ὄιαπ.}] ἘΧδΚΕΥ ἴΠ6 βᾶπιθ 
ἔοττῃ οὗ οὐὙ86 85 [οϑἢυδἶβ. (δες, ἴοο, [6Γ. ΧΥΙ͂Ϊ, 
5) ΧΧ. 14,15.) 

ἐδῶ! 1 γ»ιαῦ δὲ συεπρεά οὗ »ιίπε ἐπερεὶθ.} 
ΝΕΔΥΥ [πε βάπια ὑνογά8 858 ἰπ [οβῇ. χ. 13. Τῆε 
Ἰος8}γ ἴοο, [8:6 ν8]Ὲγ οὗ Αἰαίοῃ, νγᾶ8 ὨΘΑΣΪΥ 
1Π6 5ᾶπηδ ἴῃ δοῖἢ σ4563 (ΠΟΙΊΡΑΓΕ γαγβ6 31). 

45. .4]} δε} 9 1δε ἰφπά4.1 Ἡεῦ. αἱ δε 



ν. 26--.-.4.} 

ἴο ἃ Μοοά; πὰ τθτθ νγᾶβ ΠΟΠΕΥ͂ 
προη ἴῃς στομηά. 

26 Απά ψῆεη τῆς ρεορὶε ὑψεγε 
σοπε ἱπῖο ἴῃς τνοοά, δεπῃοϊά, {με 
ΠΟΠΕΥ ἀτορρεά ; υῖ πο πηδῃ ρυΐϊ ἢΐ8 
Βιαηά ἴο ἢἰ8 τηουτῃ : ογ τῆς ρβορὶε 
ἔεατεά τῆς οδιῆ. 

27 Βυῖ ]οπαῖμδη πεαγά ποῖ ψἤεη 
ἢϊ8 (ΔΊΠΟΓ σμαγρεὰ τῃ6 ρεορὶς στ ἢ 
τε οὐ : ψπεγείογε ἂς ρυῖ ἔοσῃ {Πα 
εηά οὗ τῆς τοὰ τῃδὲ τσ’ ἴῃ ἢ8 πδηά, 
δηὰ ἀϊρρεά ἴξ ἴῃ δὴ δοπεγοοπῖῦ, δηά 
Ρυῖ ἷ8 Βαπά ἴο 8 πιουτῃ ; δηὰ ἢ 8 

1. ΒΑΜΌΕΙ, ΧΙΨΝ. 

20 Ηον πιυςῇ πῖοτγε, ᾿ξ Πλρὶγ τῆς 
Ρεορὶς μιδά εδίβη ἔτγεεὶγ ἴο ἀδγ οὗ [ῃς 
8Ρ01} οὐὁἨ ΤΠΘΙΓ δηῃθηλῖθ8 ὙΠΟ ΠΕῪ 
ἰουπὰ ἡ ἔογ Πδά ποῖα ποῖ Ὀδεη πον 
8 ΤΊΌΓΘΙ ργοδῖογ 8] ρ ΠΕΣ Δπιοπρ ἴῃς 
ῬὨΠΙβεπαβ ὴ 

41. Απὰ τἢδΥ 8πιοῖς {πε ΡᾺ 15:1 Π 68 
τῆλε ἀδγ ἔγοπι ΜὶἼμπιδϑῇ το Αἰ͵αίοη : 
Δηά (ἢς ρδορ]ς νγεῦε νεσγ ἐλἰπῖ. 

22 Απὰά τῇῆε ρεορὶε ἔενν ὑροη τῆς 
8Ρ01], δηὰ τοοὸῖϊκ β8ῃςερ, απὰ οχϑῃ, δπά 
ολίνεβ, Δπἀ 5'ενν ἐλέπι οα ἴῃε στουπά: 
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Δηά τΠ6 ρεορὶς ἀϊά εδὲ ζἦεηι “ χιτἢ τῆς “αν. τ. 
ογ68 ὕγΕΓα ΘΠ] ρῃτεποά. δ]οοά. ἃ το. αὖ. 

28 ἼὝΠΕΠ δηϑινεγεά οπα οὗ ἴδε 4 4 ΤΏ εη {πεν το] ὅ4ιυ)], βαγίπρ, ἴα 
ῬΘΟρΪςο, ἀπά 584]ά, ΤΥ ἐΔΈΠΟΥ βίγα! γ ΒοἢοἹά, τῆς ἐξοτς δίῃ δραίῃϑδὶ τῆς 
οἢαγρεά τῃ6 Ρβορὶβ νγἢ Ὧη οδίῃ, ϑᾶὰγ- ΓΙ͂ᾺῸΟΒΡ, ἴῃ ἴπαῖ {ΠΕΥ εαὶ ψνἢ 86 
ἱπρ, Ογθεὰ ὁκ τῆς πιᾶῃ τπᾶῖ εαῖεῖμ δοοά. Απά δε 5αἰά, Ὑε βανε 'ἔγδηβ- "ο 
ΔῊ ἴοοὰ τη 8 ἀλγ. Απά ἐδε ρεορὶς ργεββεά : τοὶ] ἃ ρεδῖ βίοπε ὑπῖἴο πὶ ἤγακάμ 

!ΟΓ, ψψετῖα "Έϊηϊ. 115 ἀδγ. ἜΣ, «σ.237. 
29 ΤΠ δῆ 5814 Τοηδίμδη, ΜΥ ἔλιΠῈγΓ 

Πδῖ του] τῆς ἸΔηά : 866, 1 ΡΓΔΥ͂ 
γοι, ἤονν πιίῃθς δγεβ ἤᾶνα ὕδθη θη- 
ἱισῃτεπεά, θεσδιιθε 1 ταϑιβά ἃ Ππ||6 οὗ 
1} 15 ΠΟΠΕΥ͂. 

24 Απὰ ϑαυ] 514, Ὠ)ίδρετβα γουτ- 
βεῖνεβ ἃἀπιοηρ ἴΠ6 ρεορίβ, πὰ ϑ4γΥ 
ἀπο ἴπεπι, Βτίηρ πὲ ἈΠΠΕΓ ἘΥΟΓΥ 
πιᾶη 8 ΟΧ, Ἀπὰ δνετ Ππιᾶη ἢ]8 
Βῆεδερ, ἀπά 5124ὺΥ ἐδεπι ἤεγε, πὰ εδῖ ; 

ἰαπά, ῬΥΟΌΔΟΪΙΥ τηοδηϊηρ 411 [ποϑ6 παπιθὰ ἴῃ 
ΨΕΙΞ6Β 21, 22, ΠΟ πον βοςκΚοά ἴο {86 ψοοά 
85 ἃ τοῃάθΖυοιιβ, 

426. 72ε δοπεν ἀνοῤῥεά. ἈἈδῖδοσ, “ΒοΒο]ὰ, 
ἃ ΒΊΣΘΘΙΩ ΟΥ̓ ΠΟΙΟΥ͂." Το 52π|6Ὲ {ΠῚ Ρ᾿ ΠΛΑΥ͂ 
Ὧδε δϑϑῆ ἴῃ ϑδρδίη, ποτα ἴῃ ᾿ΟΟΩΥῪ δηά ΓΟΟΚΥ͂ 

οὐπά ςορίοι!β 5.ΓεᾶΠ|8 οὗἠἨ ΒΟΠΘΥ ἅγε οἴβξῃ 
Οὐηά᾽" (δαηοῖίυβ ἴη τπ6 ὁ Οτ. 84ς.. ΟἾδΒοΓΒ 

τοϊαῖς (6 βάπηθ ἀρυπάδησε οὗ νν]]Ἱὰ ΒΟΠΟΥ͂ ἴῃ 
[μ86 νψοοάϑ οὗἉ Ῥοϊδληὰ δηὰ Μυβοονγ. “1η ἴῃ 
ἘτεηςΟΒ τεῖϊγοας ἔτοπὶ Μοβοονν, (δ6 50] ἴθ γ8 
οὐϑεγνοά δοΐλα σοηῦβ οἵ ΒΟΠΟΥ͂ οἡ ἴδ ἴορ 
οὗ πἰσἢ ἴσεθ, δά οἰϊπιδοὰ υρ ἴο ρεῖ ἃ, ὙΠΕΥ 
γον ἀονῃ (πε σου ΟΥ̓ πιογϑεΐβ, δηὰ {με 
σομηγδάθβ ρουποοὰ ὕροὴ 'ξ |κὸ 850 ΠΊΔΗΥ 
ἐταϊβῃθα Βουπά5᾽ (Οὐυδλτί. Ἀενίενν, Νο. 246, 
Ῥ. 311). Μαϊδοπδίυ βᾶγβ ὑπαὶ ἴθ [85 ϑθεῆ 
ΤΡΟΣ Ῥθορὶς ἰῃ ἴπ6 ϑουῖδ οὗὨ ϑρδίῃ δᾶσῃ ἃ 
ἱνεϊ ποοά ὉΥ ςοἸ ες Δ ΒΌΠΕΥ ἴῃ ἴδ6 
τνοοῦϑ δηὐ 56] ]Π1ὴρ ἰἰ ([016.). 

47. Οδαγρεά δὲ ρεορίε, ὦ" Ἠοδ. "“λδὰἂο 

28, “41π4 ἐδεὲ ῥεορίεο «υεγο ζαἰπ!. Ἀελά “δτϑ 
ζαϊπι," [Π6 ογὰβ ἅγὸ ρατί οὗ ἴπΠ6 πιδηβ σοϊη- 
Ρἰαϊηί. Τα ννογὰ “χέμς 15 ἴῃ βᾶτηε 85 ἰ8 υϑοὰ 
οἵ δίβοσγα ἴῃ [υἀξ. ἱν. 21, φὐεα77. 

49. δι ἐγομδἰεά.}] ἸἘ6 βᾶπιθὸ ψνοσγὰ ἃς 
τγλ5 ΔρΡρ] δὰ ἴο Αςἤδη (δ. υἱῖ. 25), δπὰ γᾶν 
[15 πᾶπιὸ ἴο ἴΠ6 γνδ᾽ οὺ οὗ Αςβοσ. Τἢἷβ δά- 
ἀἰτομδὶ τεΐσγεποθ ἴὸ [Ὀϑμυδ 15 σΣοπιδγ Καῦϊο 
(δθονε, νεσβα 24). 

81, ἜμαΡεῚ Το 5ἰἴο οΥ̓͂ ΑἸ)αίοη 85 θδθη 
ἀἰδβοονογοα Ὀγ Ἀδίηδοη ἴῃ ἴΠ6 τηοάδγῃ Υῖ]ο. 
168 ὕροῦ {86 δά οὗ ἃ 8}}} ἴο {με δοιῖδ οὗ 
ἃ πο υδιϊου νος ἢ Οροπβ ἤοπὶ δεϊνεεη ἴῃ 
ἴνο Βοιίδβοτγοπβ τῖρῃῖ ἄοννη ἴο ἴδε τνεβίοσῃ 
Ρἰδίη οὗ ἴδε ΡΠ 511Πη 658, ἜΧΑΟΓΥ οὐ ἴδε τουϊε 
ΜἘΙΟἢ ἴῃ. ῬὨ ΠἸσπο5, ἤθη ἐχρο]]εά ἔσοπι [Π6 
Ηἰσ σΟυΠΓΥ δδουΐϊ Μ|οΝπιαθΒ δηὰ Βειδεὶ, 
που ὰ ἴδκο ἴο τοραίη {Πεῖσ οὐ σΟΥΠΌΥ. 
Αἰγαίου ννου]ά 6 1ς ΟΣ 20 τ11165 ἔγομι Μίςη- 
πρΔϑἢ, 

ΒΟ ΒῬΘΟΡΙΘ ΒΨ ΘΔΣ." (866 νϑῦβα 24.) Ἢ 950. ΠΡ ΈΡΟΝ. ταν θὲ ΣῊ Σ ῖο 

ἐπ 45 ῥοπεγεοογιδ.) Ιἴ 5. ἃ βουτος οὗ στεδὶ ἐὐνοῖ ο . ν" ὨλΆΚΟ 

ΡΕΓΡΙΟΧΙΕ ἰῃ [86 ννῇο]ε οὗὨ 1Π]5 οὔδουγο Ρδ9- 
δΆσε [πδῖ (πὸ 'ννογὰ Βογα τεηάογεά εορὸ (οοαῦ 
οὗἁ ΒΟΠΕΥ) 15 ἴδ βᾶπιε ᾿νοτὰ 45 “ τνοοὰ," γεγβεβ 
25, 26. 

«ὐεγε ἐπὶ δίεποά.}] Κορὶ, 45 ἴῃ νοῦβο 29, ΟὕΓὈ 
δοςοσζαϊηρ ἴο ἴῃς Οεεδὲδ, “' 5νν, στ 1ὴ6 βλπιὸ 
ΤΕ ΈΡΕΙΒΒ, ἐσ. Β6 τγὰβ8 τε γεβῃθα, ὙΒβο Βα τ. ἸΏ : 

. 88. δὲν αραίπα ἐδὲ Ζονγά, (5.7 Ιἴ ντᾶβ ἃ 
Ὀσγοᾶςοῖ οὗὨ ἴδε ἰανν (1.ον. 11}. 17, υἱὶ, 26, χυὶϊ. 
105-14, ὅς... Βυῖ ἴῃς ῥγομιθ! θη νγαβ8 511}} 
οἷάοσ ἴμδὴ {πὸ ἰδνν οὗ Μοϑεβ (Οξεη. ἰχ. 4). 
ΟομΡ. Αςῖἶϑ χνυ. 20, 29. 

ἐδὲε 44.γ.71 Ἀδίδοῦ “Ἰποιοάτα 01," 28 ἰπ 
᾿ϊ. 16. 
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δηὰ 8'η ποῖ δραϊπβϑὲ ἴῃ ΓΟΚᾺ ἴῃ δδῖ- 
ἱπρ νντἢ τῆς δοοά. Απά 81] τῆε ρεορὶς 

ἸΕν κι Ὀγουρῆς ἀν ΟΥΥ πιδη 8 οχ ἵν Πἰπλ 
τμαῖ ηἱρῆξ, δπά 8[ενν ἐλδσι τποτα. 

Ἂς Απά 84} θυ] ἂπ δἰΐϊαγ υπῖο 
ἐΗερ,͵., ἴἢ6 ΓΠΟΚῸ: [πε βάπιθ νγὰ8 τῇς ἤγβὲ 
ἀφόκγαα ΑἸτΑΥ τῆδι ἣἢς θυ} ἀπο τῆς [ΟΚΌ. 
“.ς ςῸη6 ᾷ Απά ϑαιὶ κ5αἰά, [εἰ 8 ρῸ 
ΖοΑΡ. ἄοψῃ δεν πε ΡἈΠβτίη65. ὈΥ πίρμῖ, 

δηὰ 8ροὶ] τπεπὶ ὑπὸ} τῆς πιογηϊηρ 
Ἰρῆτ, δηὰ εξ 8 ποῖ ἰεᾶνε ἃ πιᾶῃ οὗ 
τ6πι. Απά τμεγ 844, [ο τνῇῆδῖβο- 
Ἔνεγ βεοιεῖ ροοά ὑπο ἴἢ66. ὙΠ εη 
βδΔἃ τῃ6 ρῥγίεβι, [κεῖ 8 ἀγᾶνν ΠΟΔΓ 
Ἀπ Ποῦ απῖο (ὐοά. 

7 Απά 84] δεκεά οουπβεὶ οὗ (σοά, 
5841} 1 ρὸ ἀονγῃ δε τῆε Ῥἢβεπαϑὶ 
αν ὴς τῆου ἀοἰίνεγ τῆεπιὶ ἰηἴῖο τῃς Παπά 
οὗ Ι5γϑεὶ] ἡ Βυῖ Πα δηβννεγθὰ ἢϊπὶ ποῖ 
τῃδῖ ἀδΥ. 

48 Απά 84} 8.14, γανν γὲ ΠΕΘΆΓ 
2 γυὰμ. :ο. ΒτΏοτ, ὅ 411} τῃ6 ἴοὨΙ εξ οὗ τὰς ρεορὶε: 
της, ἅπά Κπονν δηά 8εεὲ Μεγείη τη 8. βίῃ 
εονηιένα. ἈΔΙῊ δέξῃ [18 ἀδγ. 

40 ἔογ, ας ἴῃε [ὸῸἈ} Ἰἰνεῖῃ, νος ἢ 

85. “414 (οΥ “0) ϑαμί δωΐδ, φο"ε.7 1. ε. οὗ τ}9 
ετολῖ βῖοπο νυν πο ΤΠΟῪ Πδά τγο]]οὰ το Κὶ}} {6 
ΟΧΘῚ πὰ βῆδερ ὕροῦ, 6 σηδάς δὴ δ᾽ίασ ἴο 
7]εβονδῇ. 

ἐδὲ “απιθ «αὐ: 1δε βγεῖ αἰαγ, δ ..71 ἘἈδίδοσ, 
“ Τε αηῖὸ 6 ὈοΘῚ ἴο Ὀυΐϊ]ὰ 828 ΔῈ ΔἸΙἕΩΑΣ 
{ο ἴΒοὸ Σοσχὰ," δυΐ ἀϊὰ ποῖ Πηϊ5} 1 (45 ἴμε 58π|6 
Ῥῆγαϑο δι βηῆεβ,  ΟἾγ. χχυῖ!. 24), 1 ἢ8 Παϑία 
ἴο Ρυγδιδ ἴΠ6 ΡΠ Ἰσεϊῃ6 5 τπδὲ πἰρῆϊ, 85 11 ξ0]- 
Ἰοννβ ἰπ υϑῦβο 16.5. Το Ηρῦτον νογάβ ἀο ποῖ 
ΘΟχργοβ8 ἴπ6 ϑεῆβ86 σίνεῃ ἴῃ [πε Α. Υ'., πὰ [΄' 
ΠΟΥ αἷά [ΠΕΥ ψνου]ά δε υπὶἰηίο]]Ἰρί 16, δηὰ 
νους ροϊηί. ΤῊΘ ΟΗΪΥ οΟἴμοΓ 1016 5686 
15 ἴπδὶ σίνθη ΟΥ̓ Οτοίυ5, ν]2. (ῃδὲ 8540] Ἰδϊὰ 
1ῃ6 ἢγπϊ βἴοπο οὗ [π6 θυ] ης, Ὀυς [18 18 ποὶ 
80 ΠδίιυΓαὶ ἃ 86η86 οὗ [Π6 ὑψογάϑ. 

36. Τρεη «αἱά δὲ Ῥγίεσί, ὦ ΑΒ δῆ 
Β6θη8 ἴο ἤδγθ δδθη ἴῃ ἀουδί (δὶ 54:5 ᾿δϑῖῪ 
ἱτηρεϊ οϑι τνὰ5 ποῖ “ννογκίηρ πε τὶ ρῃΐθοιυβ- 
Ὧ655 οἵ Οοἀ;," δηὰ νι δαυλὶ σουγᾶρμο δηά 
ΑΓ ]π658, ΟΠ οὗ 18 οἷος 45 “6 
Ρχγεϑῖ, ψηθῆ ΘΥΟΥΥ͂ οπθ εἶδ γὙΥὰράοά ἰο 
581.}5 Βυηουγ, Ῥγοροβεά ἴμδῖ [ΠΟΥ 5ῃουϊά 
ΑΥΑᾺ ποῦ ἴο Οοά ἴο επαυΐϊγε οὗ Ηἰπι. 
(οι. 1 Κ. χχίϊ. 7. 

87. “:Πξεά εομπεοὶ, 49...}1 866 Τ[υάρ. χυι. 
5, ΧΧ, 18, 21:1 ΟἿἾΓ. Χ, 11; Ηο5. ἴν. 12: δαυῖ 
ἴῃ 411 [Πε86 ρβαβ888ρ65 [6 ρῆγαϑθε 5. ἜΧΔΟΥ (ἢ 6 
ΒΔΙΩ6 45 [υάξ΄ 1, ΧΧ, 27: 1 84Π|. Χ. 22, χχίϊ. 
1ο, ΧΧΙΪ, 2, ΧΧΥΪῚ, 6, χχχ, 8; 2 84π|. ἰϊ. 1, υ.1 

1. ΒΑΜΌΒΙ, ΧΙΨΝ. ἵν. 35--.44. 

βάνει ἢ ἴβγδεὶ, τῃουρῇ ἴ Ὅς ἰη [οπΑ- 
1ΠΔὴ ΠΙΥ 80η, ἢξ 5Π4]] βγεῖ ἀϊα. 
Βυς λεγε τῦας ποῖ ἃ τηδῃ Ἀἃπιοηρ, Δ]] 
τῆς ρεορὶε Ζῴσὲ δηβννεγεά ἢϊηι. 

40 ἼΠεη 8414 ἢε υπἴο 4]} [5γδεὶ, 
Βε γε οπ οῃς 8ϊ4ε, ἀΔηά 1 δηά Ϊοπα- 
[Δη ΠῚ 80η ΨΨ0|1 6 οα τῆε οἵδεγ 
5ῖ:4ε. Απά τῆς ρεορΐ]ςε 5δἰά υπῖο ὅδιι, 
ἢ ννῆδῖ βεεπιεῖῃ σοοά υπἴο ἴἢεεα. 

41 Τπετγείογε 8411} 8.4 ὑπο τῆς 
ΓΚ Οὐσά οἔ 18γβεὶ, "Οσίνε ἃ ρεγέεςξ "ον, δάειν 

Απά ὅ4ι} δπά οπδίμδῃ ψεγε ἐν. 
ΣΝ 

42 Απὰ ϑαιυ] εαἰά, Οδϑὲ ἐοές Β6- ὥχά. 

ἰὶ. 
τακεη : δυῖ τῆς ρεορὶε ᾿εβοδρεά. 

ὕνθθη πὸ ἃπά Ϊοπδίμδῃ ΠΥ 50ῃ. 
Απά ΪΠομδίμδη ννᾶβ ἴᾶΐκοη. 

43 ΤΠαπ 84. εαἰά τὸ οπδίμδη, 
ΤΕ πὸ ψνῆδῖ ἴοι ἢδϑῖ ἄοπθ. Απά 
]ομδῖμδη τοϊά ἢΐπὰ, δηά αἱά, 1 ἀϊά 
θυζ τλϑῖς ἃ π||6 ἤόποΥ ἢ τῆς επά 
οὗ τῆς τοὰ τῆδι τὖσς ἱπ πλης δαπά, 
απά. ἴο, 1 πιυϑὲ ἀϊε. 

44 Απὰά ὅδ} δηϑνεγεά, (ὐοὰ ἀο 50 
Δ πΠΊΟΓΕ 4150: ἔοσ ἴπουι 5Π4]1 βγοὶν 
ἀϊε,, Ϊ]ομδίῃδη. 

19, 21, ἄς,, τόσο ἰδ 15 τοηάεγοά ἐησωώνγεά οὗ, 
οἵ, “ὐἰεά οΥἹ Ιἴ ἰΒ [Π6 τεοβηϊοδὶ ρῆγαϑθο ἴὺσ 
ἘΠ ΠΙΠΗΡ οὗ Οοάὐ ὃΟγ ὕτίπι δὰ Τβυπιπιῖπι, 
δηἋ ΔρΡρ]ιεὰ αἰϑο ἴο επηυΐγγ οὗ οἴδιοῦ οτδο 68. 

δὲ απεευεγεά ῥίνι ποί.}] Οὐοτηρ. ΧΧΥΪ. 6, 1 ς. 

88. Χποευ απά “:4.}0 ΑΠ δατγηοδὶ ΡὮΓΑΞΘ, 
ΧΙΪ, 17, ΧΧΙΪΙ, 22, 22:1 Καὶ. χχ, 22; 2Κ, νυ. 7, 
ΨΑΙΓΙΟΟΙΥ γοηάογεὰ ἰη ἴῃς Α. Υ. 

39. 4: δὲ Σογά ἰξυείῥ. ϑυϊ 5. Γάϑῆπϑϑβ 
Ὀοςοῖι65 ποτ ἀπά πλογο ἀρραγοηῖ. Ηδ ΠΟῪ 
δαάβ δὴ δάάϊξτίοπαδὶ οἀἵῃ, ἴο Ὀὑσηρ ἀἄοόνῃ γοεῖ 
ξΙΓ ΠΟΥ συ ἴῃ “ τακίην Οοὐβ πᾶπιὸ ἴῃ ναίη. 
ἴῃ {86 οτρίπδὶ ουγϑὲ (τεῦϑα 24), ἴῃ {Π|5 σαϑῇ 
οδῖδ, Α5 ἴδ 1 ογάὰ 1νεῖπ, τερθαῖθα δὲ τυ ῦβο 
44, ἃπιὰ ἴῃ [86 πιδίίοσ οὗ ἴῃς Οἰδεοηίζεϑ, 
1 ϑᾶπι. χχὶ. 2, Ὸ δᾶνο ἃ τορεῦπιοη οὗ [Π6 
88Π|6 οἴδηςο ἃραϊηϑί ἴπ6 Μλ)ε81} οὗ 6 Ναπια 
οὗ [δε 1 ,ογά. 

40. )ο «υδαΐ “εεγιείδ φοοά, 5.1 ὍΤΠο 
ΒΔΙΏΠΘ ΟΧΡΓΟΒΒΙΟΠ 89 ἰπ σοῦβα 16, ἱπἸσΔὈηρ (ἢ 6 
ἔξαγ ἴῃ νυ ὶςἢ ἔπε ρεορὶς βίοοά οὗ θαυ]. Νοης 
ἀλτεὰ τεϑβἰϑὶ 815 ψν"}}]. 

41, Οἴ'ε α ῥεγγεῖ ἰοἱ. 1|1ΟΓΑΪΥ Ουε 
εγξε. ὙὍὮδ ρῆγαϑε ἰ8 ΟὌυβοῦσε, 85 ἰἴ ΟΟΟΌΓΒ 
ὨΟΒΟΓΟ οἾ56. Ῥοσμαρβ ἴπ6 ΑὉ Υ. 18 τῖρδῖ, 
Ὀυϊ ἴἴ ΤΩΔΥῪ 480 Ὀε τεπαάογοὰ Οέυε, ,. δ. “ῥοφυ, 
«υϑο ἐξ ἑπποοέηί, ἃ5 ἴῃ [86 τηΔΓΡΊΗ. 

44, Οοά 40 :ο, "5.1 δεεὲ Ἀνυ1} 1. 17, ἀπὰ 
Ὡοῖθσ. ; 



ν. 45--5ο.] 

45 Απά τἢς ρεδορὶε βα!ά υπίο 841], 
5}}} ]οημδίμδη ἀϊδ. νγῇο παῖ νυγουρῆς 
118 ρσγεδλῖ ϑαϊνδίίοη ἰῃ [βγδεὶ ἡ 
[ουδιά : σε ἴῇε ΚΡ ᾿νεῖῃ, {πεγα 
804}] ποῖ οπὲ ἢαὶγ οἵ ἢἷ8 πεδά 48]] 
ἴο ἴΠ6 ρτοιπά ; ογ ἢς δίῃ ψτουρῆῃς 
ἢ (ὐοά τιῖ}8 ἀΑγ. δο ἴῃς ρεορὶςε 
τεβουσά Ϊοπαίμδηῃ, τηδὲ ἢς ἀϊεά ποῖ. 

46 ἼΤΒεη 8] ψψεηῖ υρ ἔτοηι [0]- 
ἰοννίηρ τῆς ῬὨ] 5εῖηα8β : δηά τῆς Ρἢϊ- 
᾿Ιϑτη 68 ὑγεηΐ ἴο ΤΠ εῚΓ οὐ ΡἷΪᾶςα. 

47 ὅ 8ο ὅ4.1} τοοκ {Πε- Κιηράοπι 
ονοτ ἰβγδαὶ, ἀπά ἐουιρης ἀραίηβι 41] ἢ 5 
ΘΠΘΠλ68 Οἡ ΘΥΘΙΥ͂ 8146, ἀρδίπϑ Μοδρ, 
πὰ δραίπβὲ τῇς ΤΠ] άγεη οὗ Απιπιοη, 
πὰ δραϊηβδὲ Βάοηι, δῃὰ δραϊηβὶ τε 

᾿ππεσατιστας, απατοαας, 

46. δϑαμὶ «υεπὶ τῷ, "6.1 Ης αδϑαπάοποά 
ἢΪ5 ἱηϊεπύοη οὗ ρυτγϑυΐηρ ἴπ6 Ῥ]] 1511 π65 ἰηῖο 
{Π6 ῥἰδίη, ἀδπὰ γεϊζυγηδαά ἴο {86 811} σοι ΠΈΓΥ οὗ 
ΟἸθοδὰ οὗὨ 840}. 

417. 80 ϑακμὶ ἰοοξ {δὲ ἀϊπράονι, (0.1 ΟΟτΉΡ. 
1 88. Υἱῖ!. 15. Τῆς ρῥγεσθαάϊηρ πδιτδῦνα 
διονβ ἴμαῖ Ὀείογε 1ῃ|8 ἔπ|ὲ 541 μβδά Ὀξεῃ 
Κίηρ ἰῃ Πδὴ6 ΟΠΪΥ͂, δίποα δὶβ8 σου ΠΥ τ) 88 
οοςσυρίοὰ ΟΥ ἴδε ΡὨ]βΕπε8, ἀπά δ οουϊὰ 
ΟἿΪΥ τηιϑίεῦ ὄοο πιθῃ, ἀπά ἴποβα δυΐ [4] 
διτηθά, δπὰ ρεηΐ ὮΡ ἰπ ἃ πᾶστον βίγοηρβοϊά, 
Νονν, βΒβοννενεσ, οὔ ἴδθ εχρυϊδίοη οὗ ἴδε 
ῬΒΙβὔπεβ ἔτοπι [15 οουπίσυ, δπὰ {πε σεΐυσῃ 
οὗ τῃς 5.80} 165 ἔτοπὶ {πε ναϑβαΐδρο δηά 
ἔγοταῃ τμεῖγ ΒΙἀηρ ΡΙΔΓΕ5 (γεῦβεβ 21, 22), 588] 
θοοᾶπιο Κίηρ ἰπ ἀδοὰ 45 νγ6}}] 85 ἴῃ πϑπΊδ, δηὰ 
ἃοῖεά πε Ρατί οὗ ἃ Κίηρ 1πγουρἢ ἴδε τγεβῖ οὔ 
ἢ 8 γείζῃ ἰῃ ἀείεπαϊηρ ᾿ἷ8. ββορὶε δραίηϑί ἐῃεὶγ 
Ἔποπλ65 σουπὰ ἀρουῖϊ. Α σομργοπεηβῖνα [15 
οὗ ἴμεϑε ἌἽπεϑηθ8, ἱποϊιάϊηρ τὰς Αχηπιοηϊῖθ 
ὙΑΥ ὙΏΙΟΒ δδά ἀἸγεδὰγ θεέ ἀεβοτρεά (ἢ. 
χί.), δηὰ ἴδε Ατμδιεκίϊα ννᾶσ ἡ ΒΟ ἕο] ]ονγΒ ἴῃ 
οἷ. χγ., 15 ρίνθη ἰῇ ὑεῦβοβ 47, 48. ὙΒΟΙΟ ἰ5 
ποῖ {88 5] 1χῃϊεσὶ ἱπάϊοδίίοπ ἔσοιῃ ἴμε ννογὰβ 
Ὑν ΒΟΟΣ (ἢ}15 “ τλκίηρ [πε Κίπράοπι" οσουγτοά 
ΒΟΟΙ ΟΥ̓ ΓΏΔΗΥ͂ Υ6 815 Δ[ΕΓ 8411}8 δηοιητηρ δὲ 
ΟἹ χα]. Αἱ {πε βᾶπια {ἰπηὰ ἴξ οδηποί ὃς ἀεηϊοὰ 
τὰδιὶ (Π6 εἰδυβθ 47-52 νουϊὰά σομὴο ἰπῃ της ἢ 
ΤΏΟΓΕ ΠΑΪΌΓΑΙΙΥ ἱπηπιθα δία! θοῦ ΟΒ. χὶ., ΟΥ̓ 
οἷ. χὶϊ., ἃ8 ἃ 58: οὗ 8541:}᾽5 γοῖΐρῃ. Τδ6 
ἀεί] ̓ οῇ πε τεΐρη, ΥἱΖ. οὗ ἴδε Ῥἢ]ΠΙ5Έ]ΠῈ ννὰγ 
ἴῃ οἶ8. ΧΙ, χὶν., ΟΥ͂ [6 ΑἸλδί οἰκο νᾶ ἴῃ 
οἷ. χν., δηὰ πο ΟἴΒΟΓ νοπῖα ἄοννη ἴο [δ6 
ἐπά οὗ (ἢ. Χχχί., Ῥγεζεδεὰ ὈΥ {πε ἔοσγπιυ τυ, 
Χ}1}. τ, ψου]ά ἔβεη ἕο ουν δοςογαϊπε ἴο {πε 
Ξοτηπιοη τποιμοὰ οὗ Ηδδτενν Βἰβίοσί β] πᾶττᾶς 
να. 
ΖοδαΡ ὋττΤμὶθ ψὰβ οπε οὗ (δε Ῥεῖ 

Αγδιηδη Κίηράοπι5 Πουγϑῃίηρ δί (ἢ]8. {{πῚ6 
(ΡΒ. ἰχ. [Πὲ). [{ 8εεπιβ ἴο μάνα θθθη βἰἰυδἰοὰ 
θεΐνεεη Ὠδπιᾶβοιιβ ἀπά {πε ΕΡἢγαΐεβ. Εἰνν δά 
ἸἀδηΈ1ῆ65 1 τνῦ72ῖ1} ϑαόφ. δε ἀείμι}8. χίνθῃ ἴῃ 

ΙΞ ΒΘΑΜΌΒΙ, ΧΙΝν. ᾿ ᾿ 

Κίπρβ οὗ Ζοβαῖ, δπά δραδίηβι ἕῃς Ρῃϊ- 
1Ι5Ὲ1Π65 : δηά Ἀπ δεοοῦνον δα τυγτηοά 
Ὠϊπγβ.] ἢ, ἢς νεχαὰ ἐλόπι. 

48 Απά ἢς ἜΜ ΕΝ 8η δοβῖ, ἀπά 1 ὁτ, 
ϑπιοῖς ἴῃς Απιδίεϊῖῖοβ, ἀπά ἀεἰϊνεγοά πάλε. 
ἴβγδεὶ ουἍ οἔὗ τῆς παηάβ οὗ τῇδ τηδῖ 
8ΡοΠ6ἀ τ επὶ. 

49 Νον ἴδε 80ῃ8 οὗ 8411} τὑγεσα 
]ομδῖμδη, δπά 1β5ῃυ!, δαπά Μεϊς}]- 
βϑῆυλ: πὰ [Π6 ΠΑπι|ε8 οὗ. ἢὶ8 ἴψο 
ἀδυρῃϊζοιβ τὐεγε ἦσο; τῇς παᾶπὶς οὗ 
τὴε διβίθοση Μέεγαρ, δηά τῆς πᾶπὶς 
οὔ τα γουηρογ ΜΙοΒΑΙ : 

50 Απάὰ τῆς πᾶπιε οὗ 84:15 υἱέξ 
τυας Αιίποδπι, ἴῃς ἀδιιρῇζεῦ οὐ Αἢϊ- 
ΠΔΆΖ: πὰ τῆς πᾶπιε οὗ ἴῃς σδρίδίη 

2 881). ΥἹῖϊ, 2.8, 12, Χ. 6, 8: 2 Ο(Ἶἶτ. Υἱῖ!. 1, 
8ῃονν ἴξ ἴο βᾶνθ θθθῆ ἃ ΠΝ δηὰ ροννεγίῃ! 
{ῖθε, δηὰ ἴο μᾶνε ββεγίοα [53 ἱπάερεπάβηοέ 
ἴῃ ΘΟΪοπιοηΒ τεῖξτι. 

δὲ σεκεά {δεν} ΤὨδ γοσῦ ἴῃ [πὸ Ἡοῦτεν 
οἰβοννῃογα ΤΘΔΠ5 ΟἸἾΠΟΓ 20 εοπαΐρηι, ΒΡΟΚΘη 
οὗ ἃ Ἰυάξε, οἵ, :ο αεὶ «υἱεοξεά. Ὑῆδα 86η56, 
ἐπεγοίοσο, δεισιδυϊοα το [ἴ ἴῃ ἴΠ6 νουβίοῃβ δηὰ 
ΌΥ Οεβθηϊυ5, “ἢ6 ννᾶ8 ΥὙἱοϊογιουβ," 15 ΨΘΓΥ͂ 
ἀουδί. Ὅλα ϑερῖ. στεδὰ υ095,», οσ υ)95»}),", 
ἰηδίοδά οὗ Ὁ» 5, “δὲ «υα΄ΓΨ ῥγειογυεά, ΟΥ̓́, 
»ηιαδε οἱείογίοις,) ἐσώζετο. (οτΏραΓο [ἢδ ΨΕΙΥ 
ΒΙΠΊΠΪΔΓ ῬΑΒΘΑΡΌ, 2 841). Υ]}1. 14) Οὐοά ῥγεσεγυεά 
Ῥαυΐϊά, 49. 

49. Νοαυ ἐδε τ“οπ: οΥἹ ϑαμί, ὦ.) ΤῊΪ5 
Θηυπογδοη οὗ 8415 οἰ!άτδη δηά οδιοῦ 
ΟΠ ΕΙΒ 15 δοσογάϊηρ ἴο [6 δηδίοργ οὗ ἴῃ6 
δυθβεαυεηξ δΔηπ8}5 οὗ ᾿ανὰ δηὰ ϑοϊοπιοη 
γεῖξζῃ. (ΠΡ. 2 84π|. ν. 11-16, Υἱῖ}. 15:18, 
Χχ. 231-26; Σ Κ. ἵν. 1-19ς. Α8 τχερασγάβ {δε 
ΠΔΠΊΕ8 Οὗ 541}}5 50Π5, οπαίδαπ ἂπὰ Μεϊεβὲ» 
σόμα Οὐσὰγ ἴῃ 8}1 (με 115ῖ8, χχχὶ. 2, 1 (ἢν. 
ὙΊ]. 21, [Χ. 39, χ, 2. Βυΐ {86 ὁπ6 μέτγο οἂδ]οά 
Περι (ἃ πᾶῖλθ ᾿μαῖ ΟὨΪΥ οσσυγβ οἰβθυνῃογα, 48 
[μδΐ οὗ ἃ 5οη οἵ Αβπεσ, σεῃ. ΧΙνῖ. 171:.1 Οἢνγ. 
ΥἱΪ. 30) 56θὴ5 ἴο ὃς οΔ]1οὰ “ῥίπαάαὸ ἴῃ ἴλο5ὲ 
Ῥάββαρεϑ; δπὰ ἃ ἔουττ 5οη, ᾿δι θὰ ἴῃ τσ (τ. 
Ὑ}}}.. 31, ὄΧ. 39, Ε:δ-δααὶ, δηὰ ἰῃ 2 854π|. ἴϊ. 8, 12, 
11. 7-8, ο., 17εδεδοιδεῖῤ, ι5 οτα οτχηϊ θὰ. ΤΙ 
οδυι56 Οὗ [Π686 ἀἰβεγεποαβ '5 ἀπκπονι. Μεγαὸ, 
απ... ΜΙεραὶ, χυϊ, τ7-528, ΧΙΧ. 11-17, 
ΧΧΥ. 44; 4 ϑ58π|. 11ϊ, 132-16, Υἱ. 16.232, ΧΧΙ. 8, 
ἴη Ὡς ἢ ἰδαϑσῖ Ῥᾶβϑϑᾶρο “Μίοδαὶ βϑεῖοβ ἰο ΡῈ δὴ 
ΟΙΤΟΓ ἕοῦ εγαό. 

50. “δίποα»".} 1 18 5ἴη 
ῃᾶπιὸ οὗ 541::}}5 νυ δ βῃουϊὰ ὕεῈ ἴδ βδτὴθ δ8 
[δῖ οὗ οπο οὗ [αν ννῖνθϑ, Χχυ. 41, ΧΧΥΙ,. 
1. Ρογῆδρβ ἴδε δαάϊίοη, “πὸ [6 Ζγεο! ο58," 
15 ἴο ἀἰδείησυ δη ̓ λαν!ά᾽5 νυἱδ ἔτοπι 541}}}5. 

“ῥίνιαας.) ὙΤῊΘδ ΟΠἹΪΥ οἴμεγ “ῥένιασε τάξβη- 
εἰοποά ἴῃ ϑογίρίυγε. νν85 1Π6. 58ρη οὗ Ζαάοὶς π6. 

υἷας τῆλ [6 
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οὗ 8 μοβῖ τᾶς Αὐποῖ, τῆς βοη οὗ 
Νέεῖ, 84ι}᾽58 πιποϊε. 

51 Απάὰ ΚΙΒἢ τοῦς τῆς ἔλῖμογ οὗ 
841}; δηά Νεσῖ τῆς ἔδῖμογ οὗ Αδηρογ 
τυας ἴῃε 80η οὗ Αἰεὶ. 

52 Απά τΠεγὰ νγᾶ8 δοῖδ ὑνᾺΓ Δρδίηϑὶ 
τε ῬὨΠβεῖπεβ 411 τὴς ἀδγ8 οὗ δδμ]} : 
δηὰ ψγῆσθπ ὅϑδι1} 88ὺν ΔΠΥ β8ἴγοηρ πηδῃ, 
ΟΥ ΔΠΥ ΥΨΑ]δης πιᾶη, ἢθ ἴοοκ ἢἰηπὶ 
υπἴο Πϊπι. β 

ΟΗΑΡΤῈΚ Χν. 
1 «αν» εἶ τορπαείλ ϑαμδ ο οἰδείγον Αν»παϊοξ. 6 

ϑδαμ 7αυομγείά ἐΔς Αἰορεί. 8. 257ὲ “ῥαγείλ 
Ἄγαρ αμκα 1Δε δεεὶ ο7 ἀΔε «“ῥοί, τὸ ϑανεμεῖ 

᾿ ἥρποιροείλ τρίο ϑαιί, εορρεριεραϊ νι αμα ἐχ- 
ἐξείη ἀένριαεξ, Οσαὶ» γεζεεζίο»ε οὐ ἀίνε ,Ο» ἀξ 
αἐδοῤεάίεηζε. 24 «αἴ: ἀωνραδοο. 22 
“δα, με ξιϊείά ρας. 534. ϑανιμεὶ απο δαμῖ 
2 αγ. 

ὑτίεδι. ΤΒε ψογά “με (Ὀγοίμογ) 18 τε ύΚΠΕΥ 
ἰουηά 'ῃ σοχηροβίζίοη ἴῃ πᾶτη65 ἱπ ἴΠ6 δὶν 
Ῥυοβι β ΆΓΩΪΪΨΥ, ἐ. Ζ. ἰῃ ΑἸ συν, ΑΒ ἤαμ, Αἢ- 
τοὶ ες, ΑἸ πιδδΖ. [1 15 ηοΐ ἱπιργοῦϑῦϊο (δδὲ 
ΑΒ πλΔ82 ΤῊΔΥ να δθθη οὐ [Π]5 ΤΆΤ, 48 
ΓΛΆΓΤΙΔσε5 Ὀεΐνοοη [πῸ ΓΟΥ͂ΔΪ δηά ὑστιοϑΓΥ 
ουδο5 ὑγεσα οὶ ὑπυβυδὶ (2 Κ. χὶ, 2; 2 (Βγ. 
Χχίϊ. 11), δη ΡΟΓΠΔΡΒ ἰἴ ΤΩΔΥῪ ἢᾶνο Ὀθθη Οὐ 
ἴο ϑ0ςἢ ἃ σοπποχίοη ἰμδὲ ΑὨι 8 ννα5 Ὀγουρὰὶ 
ἱπίο Ῥγοπηΐηθηςα ὉΥ ϑ40]. [0 ἴΠοτὰ 5. ΔηΥ ἴτυ ἢ 
ἴῃ ἴῃς ἀδονε βιρροβίτίοῃ, ἴἃ τνουϊὰ Ὀ6 δὴ ἱπάϊ- 
οδέοη ἴδαΐ ὅδυὶ ννὰ8 ποῖ τηλιτιοὰ {11} δῆτοσ 818 
εἰεςοη ἴο {86 [Πγοπα. 

. ϑὅ.σωῆς ὠποῖν. 1 18 υποογίδίπ, σγαπηπιδί- 
ΟΔ]γ, νεῖ οσ [696 ψογδ ἀρΡΙΥ ἴο Αὐποσ, οσ 
ἴο ΝΕΣ ἢἰ5 δίποσ. Τῆς ὁ πελ ον ἴπ 1 ΘΟ τ. 
ΥἹΙΙ. 33, ΙΧ. 30, νοι τηδκοβ ΝΟΥ [Π6 ἐβῖΠοῦ 

νΟΥ͂ΘΟ. 

δΙ1. 4.4 Κιεδ, Ὁ. ΤΕ ἱπίοστηδέοη (μαῖ 
Χμ «υα: δὲ γα! δὲν 97 ϑαιω βθετὴβ βιιροσῆυοιβ 
ΔΙ͂ΟΣ ΙΧ, 1,Χ. 21. ΕΘΌΔΙΪΥ 50 15 {πε ἱπίοττηδιοη 
δὲ Δῖον «ὐα: ἐδὲ ,αἰδεν ὁ Αδπεν (ἴοσ 50 ἴῃ6 
εἶδυβα τηιϑδὲ θ6 (γδηϑβίδίοὰ 1 186 ἔοσπιοσ οἰδυϑα 
15 ἰγδηβίδίο 45 ἀῦουθ), δῦου νυῆδί 18 βαϊὰ ἰῇ 
ΨΕΓΒΟ 50, [δὲ ““ὁπεν' «υα4ς ἐδεὲ :οη ΟΥ Νεγ. Ὁ 
Ὑ6 τεοδὰ “0... ἰποϊοδὰ οὗἉ «ο», ἴῃ6 8θῆδε υνἱ]] 
οοπῖα οὐΐ αυἱΐς εἰεᾶγ, ἴῃ ρΡεγέεςϊ δρτοοτηθηΐ 
ἢ νεσθο 5ο, δηά ΠῚ σ ΟἾΓ. ἰχ᾿ 35, 16. 
“μά Κπδ δὲ γαϊδεὲνγ 97) ϑαμί, από εν ἐῤὲ 
7 κπεδὲν 9 «ὀπεῖ, «ὐεγε ἐδα “054 97 «“διεί. 

Ι, ΒΘΑΜΌΕΙ, ΧΙΝ. ΧΥν. [ν. σ1τ-:.-.. 

ΑΜΌΕΙ, «α͵εο ςΞαἰά υπῖο 84], 
“ΤΠ [ΟΚῸ 8δηΐῖ πι6 ἴο Δηοϊηζ “ εἂ. ο. τό. 

ἴπ6ς 29 δὲ ἰκὶπρ ονϑῦ ἢΐ8 ρβορίβ, ονϑῦ 
ἴϑγδοὶ : ποὸνν τποσείοτο ἤοάγκοη τῆοιι 
πὑπῖο τῆς νοῖςα οὗ τὴς νογάβ οἵ τῆς: 
ΙΟΚὉ. ; 

2 Τῆυ5 541 τῆς ΓΟΚΡ οὗ Πολῖϑ, 
Ι γτοιοπλδοῦ ἐλαὲ ΜψὮϊςἢ Απιδίοϊκ ἀϊά 
ἴο ἴϑβγδεὶ, ἔμον ἢς ἰαἱά τυσίΐ ἔογ Ηἰπὶ ( Ἐχ- 17. 
ἵπ τπε ννᾶγ, θη ἢ6 σΆπιε ὰρ ἔτοπὶ Νααι. ας 
Ἐργρί. 

4. Νονν ρῸ Δπά 5π|ῖτε Απιαὶ εἶς, ἀπά 
ατῖογ]Ὺ ἀςϑίγου 11 τῆαϊ {ΠΟΥ μάνα, ἀπά. 
ϑρᾶσγε (ἢδπὶ ποῖ; θυζ 5140 Ὀοῖἢ πΊδῃ 
δΔηἀ ψοπιδη, ἰηΐδης δηὰ βιςΚ] Πρ, ΟΧ 
Δηἀ 8Πεερ, σδπηαὶ δηά 458. 

4 Απά ϑδϑαδυὶ ρδιβεγεά τῆς ρεορίὶε 
τορεῖδεσ, δηα πυπηδεγαά τπ6πὶ ἰη ΤῈ- 

52. ἤῥεν ϑαιΐ σαευ, ..1 ΤΠῖ8. τεηηαγκ 
8 ΡΓΟΌΔΟΪ πιδάθ ἰῃ δηξοεϊραϊίοη οἵ αν 5 
Ὀεΐηρ ἴδοη ἰηΐο 840}}58 βοιυίςθ, χυΐ. 18, 19, 
ΧΥΙΪΪ. 2, ΒΟΓΟ [86 ΘΧΡΓΟβϑίοηβ ἀγὸ ἴῃ6 βδπιε 
85 ὮΘΓΕ. ᾿ 

ΓΗΑΡ. ΧΝ. 1. δαν»ιμεὶ αἰτο, 57 "“Απὰ 
ΒΔιΩ 061." ὙΠ δῦβεηςο οὗ 8}} σΠΓΟΠΟΪΟΡΥ ΟΥ 
ποῖδ οὗ {ἰπ}6 ἰ8 σου δῦ Ϊε. 

Ὡ. 1 γερριογιδεν ῥα! «υδίερ «»ιαἱοξ ἀϊά, 45. 
ΤΒ6 δἰ]υβίοη 8 ἴο Ἐχοά. χυ!. 8-16, ἔγοπὶ 
ΜΠΙΟΒ ράβθᾶρα ἴξ ἀρρεᾶγβ ἴδαξ ἵπεγε Ὑγ85 
δοπιοῖ ΒΡ ὙΟΥΥ͂ ἴσοςσιουβ ἴῃ ἴἢ6 σοπάυςϊ οὗ 
[86 Αμηδὶοκίίοβ, ἰδουρ ηο ἀεί41:}5 ἅσο ρίνθη. 
ΤῊβ 18 ᾿πιρ] οὶ ἀρϑῖη ᾿ῃ Βαϊβδπ) 5 ργορβεςῖθβ, 
Νυπι. χχίν. 7, 2ο, δῃὰ 15 τῆοσο ΕΥ̓ ἀοίλι]οὰ 
ἴῃ Ὠδυῖ, χχν. 175-19, ἴο ψὨΙοδ [ἢ6 ῥδβϑβδᾶρὸ 
Ὀεΐογα 05 Ῥαγ ΙΟΟΪΔΙΙΥ τεΐογβ. Ἡδησα Αὐηδι ες 
15 τηϑητοπεά ἀπιοηρ ἴδε Ὀἰτ[εγεϑῖ ἐπετηῖε8 οὗ 
8.26] ἱπ 8. ἰχχχὶ!. 7, ἀηὰ Ηδηδη, ἴῃ (δ6 
Βοοῖκ οὗ Εβίποσ, ἰ5 ἀδβοσί θα 25 δὴ Αρδρῖϊο, 
ἐ. 6. Δη ΑΤΛΔ]οΚιῖθ. [0 ἄρρθᾶγβ, βούνευεγ, ἔγοπὶ 
χὶν, “8, [δἰ (18 ἐχρεάιοη δραϊηδὲ Ασηδιοῖς 
ψγ5 ποῖ τηδάς σπου ἤγεϑ γον ΔΈ Οἢ, 
ῬΙΟΛΔΟΌΪΝ δοηῆθ ἱπουγβδίοη δισηαῦ ἴο {μπδῖ 
ἀεβοεγ θεά ἴῃ οἰ. Χχχ, τνᾶβ8 τηδάδ ΟΥ̓ {Π6 πὶ ὈὩΡΟΏ 
(πὸ βου σουπΌΥ δὲ 4 {ἰ|6 τυδθη ὑμεγ 
(1 πουρθῖ ἴἢ6 [5γδο} 8 ψεγο ννεαϊκοηθὰ ὉΥ͂ 
{δεῖν σοηϊεβί5 τ (ἢς ῬΒ1 151 1π68, δίηςο ΠΟΥ 
8΄Ὲ ἀεβογ θὰ δ5 “"ἴποϑὲ [(Πδῖ 5ροϊεὰ 15Γ26].᾽" 

8. ὕμενὶν ἀε1:1γ07γ.} ἈΔΙΠοΥ “ ϑονοίθ ἴο 
ἀοείσποίίοι," 28 [ἃονἹῖ. ΧΧΥ. 28, 29ς. |6- 
το μο νγᾶ8 50 ἀευοΐεά (ο88. νἱ. 17, 18; Υἱῖ. 1). 
Ἅδη 4 ΟἿ οὗ Ῥεορὶθ ψεέγε ἴῃ ε ἃ 
ἐδέγενι, σνετγ την ᾿ἰνίης ννᾶ8 ἀδδισογοί, δηὰ ἢοῸ 
Ρατί οὗ {Βεὲ 5001} [611] ἰο (ἢς σοπαῦεσοσβ. ΤῈ 
γΑ]υ 4165 ψέσε ρυϊ ἰηΐο (ἢς δαςγεοὰ {τς αϑυσγ. 

4, ἰθύραι ῬΓΟΌΔΟΪΝ [86 δᾶτηθ 45 Ζοίφρε 
(18... χν. 24), οὔς οὗ “ (6 υἱζεστηοβὶ οἰ68 οὗ 



ον, 
͵,νκγράμ. 

Υυ. 5-ττ.}" 

ἰαὶπι, τῦνο δυπάτγεδ τΠουβαηά ἐοοΐπιεη, 
Δηά τεη τῃοιβαηά πγεη οὗ [υἀ δῇ. 

, 5 Απὰ ὅδ] ολπια ἴο ἃ οἷ οὗ 
Απιλὶ εἷς, Δηά ᾿]Α᾽ά νγαῖξ ἴῃ τῇς νᾶ]]εγ. 

6 4 Απά ϑὅ84ι1 5α]4 υπῖο τῆς Κε- 
πἰῖε8, (ο, ἀερατῖ, ρεῖ γοιι ἀοννῃ ἔγοηι 
ἀπποηρ ἴῃς ἜΑ εἶα Ιεδῖ 1 ἀεβίγοΥ 
γου νγ ἢ τῆδηὶ: [ὉΓ γὲ 8ῃεννεα Κὶηά- 
Ὠ688 ἴο 41] τς ΟΠ] άγεη οὗ [βϑγδεὶ, ψ ἤθη 
{ΠΕΥ σάπια ὉΡ οὐἕ οὗ Εργρί. 80 τῆ8 
Κεπίῖεβ ἀεραγιθὰ ἔγοηι διηοπρ ἴδε 
Απιδὶεκίτεβ. 

7 Απά δαυϊ 8πιοῖε ἴῃς Απιδὶεἰκῖῖεβ 
ἔἴτοαι Ηδνι δῆ ὠπλ[ὼ τῆου σοπηεβῖ ἴο 
δῃυγ, τῃαῖ ἐξ ονεῦ δρδίηβε Εργρί.0 " 

8 Απά δε τοοῖκ Αρὰρ ἴδε Κίπρ οὗ 
τε Απιλίεἰκίτεβ αἰΐνε, δηἀ υτίετ]γ ἀε- 

«0. 7υά δῇ, ἰονγατὰ [δε οοδϑδὶ οὗ Εἄοπα βου" 
ψατὰ." [Ιἰ πιρᾶπ5 ἰα»πόν, δῃἃ νγὰ8 ῬγοΌΔΟΪΥ 
80 «Δ ]οἀ ἔγοιῃ (86 ηυτηοτοῦβ ΠοςκΒ. 

ἑᾳαυο ῥμπάγεά ἐδοισαηπά, 45 ..}1 Α νοηάεοτγδιὶ 
ςοηϊγαϑὶ ἢ (Π6 οὐκ δωυπάγεά »͵ιοη 0 σοτ- 
Ῥοϑϑὰ ἢἷ5 ννῇοϊθ Ἀγ Ὀεΐογο, δηά ἃ ὑγοοῦ ἕονν 
ΠοπΡ] οἴ ον ἴοσ ἃ {πὲ ἴπ 6 ΡΒ] ϑ[1η65 δὰ θδδα 
ἀτίνεη ὑδοκ, 

απ ἱεπὶ ἱδοιαπά,, 49..1 ΤῊΘ βοραγδῖο πιθ- 
τίοη οὗ ἴ6 πιθη οὗ ] βιίοννβ ἤονν {Π||6 
υπίοη ἴδετε νγὰ8 δεῖψεεη [υάδῃ δηὰ ἘΡἈγαίηι 
ὄυθὴ δὲ [Π]18 {ἰπ|6ὸ ; ἃ οἸγουπιδίδηςς ὙΠΙΟΝ 
ἴὔγοννβ ᾿ἰχῃξ ὕροῦ ἴ[π6 πμοΐς δῖ γ ἢἰβίοσγγ. 
(866 1 ὅ8πι. χὶ, 11). ὍὙΠα Ῥγδβεηςο οὗ ἴπ6ϑ6 
τηθη οὗ [υὐδὴ ἄγοβϑα πὸ ἀουδῖ ἔγοτῃ {δεῖν (γα 
θείην ἴῃ6 οδίοῖ βυβογουβ ἔγοπι ἴῃς ἰηγοδάβ οἵ 
[Π6 Απιδιοκίῖο5. ὙΠῸ δορί. ἀπά Ϊοβορδι8 γοδὰ 
Οὐαί ἔος Τείαΐνι, διὰ τηδίτα [86 ὨυτΌΟΓ5 
40ο,οοο δηὰ 1ο0,οοο ΓΕΒρος νΕἸΥ. 

δ. “ εἰν 97 “»παἰεξ.} ὙΒα δερῖ, δπὰ [οβο- 
Ῥδυϑβ τοδὰ εἰδέφ. Βυΐ 11 18 ποῖ ὑη]1Κεὶγ (μδὶ 
ἴῃς οἰίεῦ οἰ οὗἩ ἴῃς Απιδὶο κίας ποσιδα 5. ΠΊΔΥ͂ 
δᾶνὸ Ὀδοη οδ θὰ [ΒΡΑΜΑΚΕΚ, 1.6. ἴῃς οἰ οὗ 
Απιδῖεκ, ((οπιρασε ἴγοῤῥεγε:, ἰγ-δαρείαερ, 
Ἰγπαδασῦ, ὦ ε., νΜοαὸ, Νυχι. χχὶ. 28.) 

. ζαία φυα!..}] 80. 411} [86 νοσγβίοῃβ δηὰ [0 ϑ6- 
Ρδυ. 

Θ. 7δὲ Κορε. 8ε6 [υάς. ἱν. ΣἹ, 17, ἀηὰ 
ποίς οὐ Τυάν. 1. τ6. 

“δεαυεά ἀἱπάπε:.} 8566 ΝΌΠ,. Χ, 29.322. ΤῊΘ 
ἃςϊ οὗ “ [12ε], ἴδε σε οὗ Ησῦεσ (ἢ6 Κοηϊίε," 
Ὁγ25 ἃ ἰδῖοῦ δηά ἱποιιογδῦϊε ἰηβίδηςς οὗ κιηά- 
[685 ἰη ἴῃς Κοηϊζεβ ἰοννασγά [5βγδεϊ. 

7. ἔνγονι ΗἩκσυίΐαδ᾽. ., ἰο ϑόιγ. ἘλίΠοΥ 
το Ἐν, 4 δου οομμοδί 10 
δμυν." ΝρΙ ΠΟΥ οὗ ἴμοδε εἰΐεβ οὔ ἀϊδιτίςῖςξ 
δδνε θδοη ἸΔεπεβοά, θυ {ΠΟῪ τεσ νυ 6]]-Κπόνσῃ 
οὔςδ, δηά ἅσγο γοροδίθαϊ υὑδεὰ 48 ἀεβοτί ραν 
Ἰδηά-ηλᾶσκβ. ΤὨυ5, Οοη, χχνυ. 18, [6 [52 6]- 

ΤΙ ΘΑΜΌΒΕΙ, ΧΥ. 

ΠΝ δὰ 411 Ἐῃ6 ρέορὶς στ τῆς εἀρς 
οὗ τῆς βϑυνοτά. 

9 Βυς ὅλ} ἀπά τῆς ρεορὶς βραγεά 
Αρᾶρ, ἀπά τῆς δεβῖ οὗ τπε βῆεερ, δηά 
οἵ τῆς οχεῃ, δπά 'οῇ τῆς ἐλ: ]πρ8, δηά ' 0 
τ6 ἰΔπ|08, ἀπά 411} ἐδαὲ τυᾶς ρσοοά, »ον". 
δηά του ]Ἱὰ ποῖ υζτευ! γ ἀεβίγου ἤει : 
δυῖ ΘΥΘΙΎ τιΐπρ ἐγ4ὲ τυᾶς νἱ]ϊε δηὰ 
τεΐιδε, τῃαῖ {ΠΕΥ ἀςδδιγογεά υὑκίει]γ. 

1Ιο 4 ἼΠεη οἀπις τῆς ψοτγὰ οἱ [πε 
ΓᾺΡ ἀπο ϑδπιμεὶ, βαγίηρ, 

11 ἴτ γερεπίειῃ πιε τπδῖ 1 ἢανς 8εῖ 
ὉΡ 8801} 19 δὲ Κὶπρ : ἕογ ἢς ἰ8 τυγηεὰ 
θδοῖκ ἔτοπι ἐο]οννίπρ; πλ6, πὰ Πα ποῖ 
Ῥεγίογπιεα τλΥ σοπιπιαπαἀπιμεηῖ8. Απά 
ἰξ σπανεα δδηλμεὶ ; δηά ἢς οτοά ὑπο 
τε [ΒΡ 411 πίρᾷῖ. 

168 ἅγο βαϊὰ ἴο ἤδνε “ ἀννεῖξ ἔτοπὶ Ηδνυ δῇ 
πὑπίο δῃυτ, ἴπδὲ ἰ5 θείογο Εργρί, 5 ἴποιι ζοδθβδῖ 
ἴο (νναγὰ) 4:-γγία (Αβδυγ) (τεδὰ, δι»). Απά 
Ἱ 841. ΧΧΥΪ. 8, ἰξ 5 δδ!ὰ οὗ ἴῃς Ατηδίεκιῖοβ, 
ὙΠ} οἴμοσῦ ἰτἱδο5, [δι ΠΟΥ σνετὰ “ ἴλ6 ᾿ηΠ80]- 
1δηῖβ οὗ ἴπε ἰδηά, ἃ5 ἴδοι. γοοϑῖ ἴο ϑῆυγ, ουεπ 
απο ἴδε ἰληά οὗ Εεγρι." Ηδζᾶγ, ἰπ μεσ Πρ 
ἴτοπὶ Ἡδθῦγου ἴονσαγάς Ἐ, ΠΟΙ Ὠδίϊνθ 
ςΟὈΠΙΓΥ, κοΐ 45 δὰ 85 ἃ ἰουπίδὶπῃ Ὀεΐνγεοπ 
Καάοδϑῃ δπά Βογεά, “ἴῃ (Π6 ννὰὺ ἰο ϑδυγ᾽" 
(Οσεη. χνὶ. 7, 14). “Αὔγδμδπι ἀνγοὶϊ Ὀεΐνγθοη 
Καάοδμ δηὰ διιυσ, δηὰ βοϊουγπηθὰ ἰῇ ΟΣ "ἢ 
(Οεη. χχ. 1). Ὑδα [526 1165 οηϊεγοὰ “(Π6 
νυ] ογη655 οὗὐἨ 8 υΓ "ἢ ᾿πηπηοα!δίο υ (ΠΟῪ Ρδϑϑοὰ 
(γουρῃ τς Ἀδὰ ὅ8ὅε4 (Εχοά. χν. 22, ῃοσα 
866 ποῖθ). Ὅδὲ ΟἹΪΥ οΟἴδεγ τηθπέοη οὗ ἴδε 
“Ἰδληά οὐ Ἡνῖ δὰ "ἢ ᾿ς Οϑη. 11. 11. 45 ἴδ 
πᾶπὶ οὗ ἃ Ῥδιγίδσοῃ 1ξ οσσιγα ἰῃ Οεη, Χ, 
7, 29, ἱπάϊοδιίης ἃ ΡΪα Ὀογάογίηρς ὕροπ 
Αὐδϑῖδ δπὰ Εργρί. Ἡξηςε [ἢς ἀϊδίτιςϊ ποτα 
ἀοβουι θά ψνου]ὰ βίγεῖς ἔγοπι Ηδυ δὴ οἡ τ86 
ἘΧΌΕΙΘ δαϑὶ ἴο ϑἢυγ, ΟἸΠΟΓ ΠΟΔΓ 8062, ΟΥὉ 
ΓΟΓΓΠΟΥ πο οἡ ἴῃς ἡ αρῃ ὡκὸ τ Οαζχᾷ 
ἴο Εεγρί. δυ8 ἀεβοῦθο5 ἴῃ 6 σΟΒΠΙΓΥ 
οὗ τς ἐπὶ 45 “ τοδοδίηρς ἔγοτῃ Ῥεο]υ- 
βίυπι ἴο ἴ!ς Ἀοὰ 864, ὉΥ ψΒΙΟΝ ἢς νουϊὰ 
δοοπὶ ἴο ἰδοπι ν Ἡσυΐαὸ νὰ Ῥεϊμρη, ἀπά 
ἴο ρίδος ὅδωγ πᾶσ ὅμεξφ. Νο οεγίδι ΠῚΥ σδῃ Ὀς 
αττινοὰ δῖ, ὅ866 ποῖϑ οῃ Οὐδ. χυῖ. 7. 

8. Ἡπεδ 1δὲ εάσε 97 ἐδὲ “«υογ.} 8ὲες ἰυάξ. 
ἱ, 8, ποῖο, δηὰ χχ, 37. ὙΠὸ βαυηρ Αγὰρ αἰΐνθ 
γν85 ἰη αἀἰϊγοςῖ νἱοϊδίίοη οὗὨ ἔπε ὠρυοίίοη ἴὸ ἀθ- 
διυςοηῃ. 

θ. δὲ ,ε||ηρ:.}1 8:6 ῃοῖΐς οἵ οηὰ οὗ 
εἰαρῖογ. 

οἱΪε)] Ὑδὲ Ηοῦτενν ντοσὰ 15 τ δη δῈ} 7 σΟΓ- 
τυρῖ. [{ 58ου!ὰ Ὀ6 ΠῚ). 

11, Π εγίευεά ϑαριμρί.) (ΟΟΙΏΡ. 2 84πὶ, Υἱ. 8. 
ΤΗΟ Ηεῦγχον ἰ8, " βαρ! 1 Ῥτ8 ΔΙΕΘΣΥ͂, ΟΥ̓ 
ἀἱον»!οδεδοὰ," 85 [οπδὴ νγᾶβ (0. ἷν. 1) [ὉΥ ἃ 

3511 

θυ, 47 
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12 Απά ψνῆἤδη ϑαπιιοΐ σοβα ΘΑΓΙΥ͂ 

ἴο τηξεῖ ὅδ] ἱπ τῆς τηογηΐϊηρ, [ἴ 
ννλ8 τοὶ ἀ ϑδιμμεὶ, βαγίηρ, 84:1} σδπὶα 
ἴο (ὐδγπιοὶ, δηὰ, θεῃμο]ά, ἢς 8εῖ ἢϊπὶ 
ὋΡ ἃ ρΐδςε, δηά 18 ᾿νὰν δρουζ, δηά 
ΡΑ556ἀ οῃ, ἀπά ροπε ἄοννγῃ ἴο ΟἸ]ρϑὶ. 

11 Απάὰ ϑαδιηιεὶ οαπὶς ἴο ϑδιμὶ]: 
δηᾶὰ ὅδ4ιι1 ϑδαϊά τιιηῖο ἢΐπι, Β]εββεα ὁδ 
(δου οὔτῆς ΟΚΡ : [ πᾶνε ρεγίογπιθα 
τῆς ςοπῃηπηδηάπιεης οὗ τῆς 0Ὰ. 

14 Απά ϑαπλῖεῖ 5αἰά, ὙἼηδι γιδαρ- 
οἰ τε (ἢ!]5 δ] εατίηρ οὗἩ τῆς βῆδερ ἴῃ 
της εαγϑ, Δηά τῆς ἰονίηρ, οὗ τῆς οχεη 
ΜΏΙΟἢ 1 Πεαγὺ 

15. Απά 8διυ] Ξα, ΤΥ να δτουρῆὶ 
τῆεπὶ ἔγοπι ἴῃ6 Απιδλ οἰ κιῖα8 : ἔογ τῆς 

δ᾽ 1112. γοάβϑοῃ. ϑδπιυοὶ νγᾶ8 αἰβρίοαβϑοά [δα 
186 Κίηρ ννῆοπι δε Πδὰ δηοϊπηίεὰ βδβουἹὰ ὃς 
δεῖ 4ϑἱάβ, [1 βεεπηϑὰ ἃ 50. οὔ ᾽5 ργορβοείϊς 
οἵῆςο. 

ῥὲ εγίεδ ὠμὶϑ δὲ ΤογάΔ Ἰθᾶῃ ϑ.ΔΠ]ΟΥ͂ 
πη Κα ΠΟΤ νγᾶ8 βοηθοί ίην ΡΟ τ ἰῇ ϑάσαι6}}5 

, “ἴδε νη]ὰ βογθᾶπι οὐ βμγίεκ οὗ βιρρ]!οδ- 
τἰοη" (μεςῖ οπ [ενν. ΟΒ. Ρ. 391), 45 ἴξ 15 γδ- 
Ροδίθαγ πιοποηθα. (δες υἱῖ. 8, ο, Χίϊ. 18.) 
Αἴ 411 ονθηΐβ ἴῃ ρίγαϑθ δηὰ ἴῃς δοϊΐοῃ λυ κ 
84 Π10.6}᾽5 ἔογνθηΐ, ογησϑίὶ σμδγδοῖοσυ. 

᾿ 15, ἥῥεη ϑανιμοῖ γοτε, (95. Ιἴ ἄοεβ ποῖ 
τὰ εἰ Οἰεα βετε ϑαπιυεὶ νγᾶ8, Ὀυϊ Ργο- 
ὈΔΌΪΥ δἱ [18 οὐ ΒοπΊΘ. 

Οαν»εἰ. Α οἰ ἰπ ἴδε τηουπίδίηβ οὗὅὨ [ἀΔ8 
({0 χν. 55), ἴὗγοθ ουγδα ἴο ἴδ δου οὗ 

οὕσγοι (5:1 ΒΕ Ὁγ ολϑῦ) (Κ οὐ. “Β. Κ.᾿ 11. 97, 
δῃὰ Νδη ἀς ὟΝ εἰάε᾽5 πιδρ). ΝΑ 4} 53 ρΡγορε 
ΙΔ ἴβεγε (Χχυ. 2, 5, 7) 40; ΟΟΙΏΡ. ΧΧΥΡῚ. 3, 
ΧΧΧ, 5; 2 ϑάγΏ. 1. 3). [{ 15 ἢονν οδ]ϊοά ζωγ- 
»ῃιμἱ͵ δηὰ [6 ὨΔπι658 οὗ ἴπ6 ποὶῃθουγίηρ ο1[165, 
Μδοη, Ζίριι, [υἱδι, Απδῦ, ἄζο., ϑυγνῖνε 4150 
(Κοῦ. “Β. Ἀ.᾿1..491-498). 

4 ῥίαεε. ἈΔΊΠοΥ κ 8 πὰ ὁ Δα τΔ61 ἢ" ΟΥὉ ΤΓΟΡΗΥ. 
Τῆς Ηοῦ. νογά (γα) πιεδη58 α δαμά, Ὀυΐ νὰ 
πᾶν 4 οογίδίπ οἷς ἴο ἴ86 πιραπίηρ, »ποπμϑηΐ, 
οΥ “ῷ » Ποῖ ΟἿΪΥ ἰπ ἴπε νεγθ δογα υϑοί, “ 5εῖ 
υρ, δυΐ ἰπ 2 84π)ι. ΧΥΠ]. 18, ὙΒΟΓΟ γγὸ γα 
το] ά (δὲ {86 τρᾶσῦ]ς οἱ τ τ μῖςι. Αὐβδίοπι 
86ῖ Ὁρ ἴῃ δἰ8 Ἐπ Εἰπ|6, νγᾶ8 οδ᾽ δὰ 7.4] “ὁ:αΐονι. 
ὅδε. ἴοο Ϊοβορῆιβ, “ΑηΠ4.᾿ γἱϊ. χ. 3, δηά 
Οὐοβοη. " Μοη. Ῥῃοη., Ταῦ. 16 δηά 17, ῇοσα 
ἃτὲ ἤρυτεβ οὗ ἴννο τποηυπιοηῖϊ8 ἢ δαμάς 
τοργοϑθηϊοὰ οὐ ἴθεημ. Οδγπιοὶ σου ]ὰ 6 οἡ 
541} 5 πὸ οὗ πιᾶσοῖ οἡ Βἰ8 σεΐυσῃ ἔγοτῃ ἴῃ 6 
ΠΟΥΠΌΥ οὗ [6 Απιδοκί[ε8, πλογα Θϑρθοίδ! 
ἱξ Βο ςᾶπηο ἔγοταῃ ἴδε πο χῃουτγῃοοά οὗ Αἰκαθα. 

18. Βἰε: "ἐπ ὁφ ἐδοι, 45..1 Αὄἔοττῃ οἔἉ 8810. 
ἰαϊϊοη. 8εε Οεη. χὶν. το; [υἀξ. χνυὶ!. 2; 
Ἀπ 11. 1ο. 
“-.1 βαυεῬογγογηεοαῖ, 45. 58εἰ δ.» 1} ἀπ ταβ}» 

1. ΒΑΜΌΕΙ, Χν. [ν. 12---τϑ. 

Ρεορὶς βραγεὰ τῆο δεϑῖ οὐ τῆς. βδεερ 
δηά οὗ τῆς οχεη, ἴο βδογίῆος υπῖο ἴῃς 
ΓᾺΡ τὴγ Οοάὰ; λἀηά τε τεϑὲ ψε 
Πᾶνα υτίεγ ἀδβιγογοά. 

Ι6 ΤΠεη ϑδπιιεὶ δά ὑηῖο ὅ84ι], 
ϑίδγ, δηὰ 1 ν7}}} [611 τπθῈ να τῆς 
ΓΚ Βδῖῃ 8αἰά ἴο πις τ 8 πὶρῃῖ. 
Απά δε 584]4 υἱππΐο ἢἰπὶ, ὅ8Υ οη. 

17 Απά δαπιιεῖ 5414, νΉεπ δου 
«υατί ᾿π||6 ἰπ τΐης οὐνῃ εἰρῃῖ, τυσε 
του ποῖ γιασάΐφ τῆς Πεδά οὗ τῆς {{|θε5 
οὗ ἴϑγδεὶ, δηά τῆς [3 ΚῸ δποίηϊεά ἢ δε 
ἰζϊηρ ονεγ βγδεὶ } 

18 Απά τῆε Ικὴ βεηΐ ἴῃδέ οῃ 
ἃ Ἰουγηου, ἂπά 844, (σο δηά υζτει!Υ 
ἀςβίΥΟΥ (ἢ βδίππεῖβ ἴῃς Απιλ] εἰκίτεϑ, 

Π658 ἤλυθ ΒΒ ποτῖο θθθη 8540}85 ομίοῦ ἔδυ. 
Ηε πον βεεπὶβ ἴο δά ά ἔβεβοοά δηὰ Ἀγρο- 
οτἿ5γ 

156. Τόεγ δαυε ὀγοωυσδὲ ἐδεέηι, 49᾽.1 νοῦν 
ννογά υἱζογοά ΟΥ̓ ϑαὺϊ β8εοπὶβ ἴο ἱπάϊοδίο (86 
Ὀγεακίπρ ἀἄοννη οὗἉ ̓ ἷ5 πιογαὶ ομαγαςῖοσ. ὙΠΟΓΟ 
ἰδ δοπιειμίπρ' (ΒΟΓΟΌΡΙΥ τηθδῃ ἴῃ ἢΐ5 δἴτεπιρῖ 
ἴο 581{τ[ἢ}6 γβροηβι } 7 οΟΥἨ ννδδί ννᾶβ ἀοης 
ἔτοση 85 ονσιὶ Κη  Υ 5Βου]άογβ ἴο ἴθοϑο οἵ [Ὡς 
Ῥδορὶθ. Οπε ἔδεϊς (ἢδί δἤἔῖοῦ {Π6 βοθῆθ 50 ἔογ- 
ΟἸΙΥ ἀρβοσί θεὰ ἰῃ [Π|5 Ἄσμαρίοσ, 840] πιιβὶ 
μαᾶνε ἑογίειοα Π1]8 οὐγῇ 5  γοβροςῖ, δπὰ (παῖ 
Π18 ἀονγηνγαγα ΤΑΓΘΟΣ νγὰ8 Βοποοίοστῃ δἰπιοσῖ 
ἱπου δῦ ]6. 

.. 10. {2εν ϑανιμεὶ σταἱά͵ 7 ὙΠῸ ΨΥ ἴῃ 
ν δος ἢ ϑαπλυ οὶ ἢονν βεοῖὴβ ἱΠΟΓΟΌΡΗΪ ἴο 80- 
αυΐεβος ἴῃ [Π6 τυϊϑάοσηι ἀπά ᾿ιυίῖοο οὗ 186 86η- 
ἴεηςε ΠΟ ἢ (νεῦθα 11) μὲ δά 50 5 γεπΌ ΙΙΥ 
Τεϑιϑίιθὰ δ᾽ ἢἤγϑϊ 8 ὙΘΙῪ βιγικίης. Ὁ μδῖ 
Ὀεΐοτε νγᾶ8 ΚΠΟΥΤΠ ΟΠΙΥ ἴο ἴΠ6 ϑοᾶσγοβοσ οὗ 
Ἡρατγῖς, "δὰ ἤον ὕδθη αἰϊβρίαγοά ἴο ϑαπιοὶ 
ὈΥ 85484.1 Ὠἰπιβοῖῦ, ϑαάγαιοὶ 5 στίο δηὰ ἀϊ9- 
Δρροϊππηθηϊ δἱ [815 ἰδπιθηίδθϊς Ὀγοακ- ἀονσῃ 
ἴῃ ἴ0)6 ςβιγαςῖεσ οὗ οὔθ ἰπ ψνβοπὶ δ6 νγᾶϑ 
80 ἀξερὶ ἱηπίογοδίεα 8 πιοβὲ ἱπιργοβϑῖνα: 
ΤῈ ΠΊΔΥ Ἰοᾶσῃ ἔτοπὶ Βεπος ἴο ρυΐϊ ἱπὶ- 
ΡΙας συϑὲ ἱπ ἴμ6 σϊβάοπι ἂπά 7υΞᾶοε οὗ 8}} 
Οοὐβ᾽͵υάετηεηῖβ. Εογ βοπηὸ ἰηϑιγυσξίγο τὸς 
ΤΏΔΓ ΚΒ Οἱ δ8411:}}8 σμαγαςίεσ, 58ὲ66 ΑὐοΒΌΙ5ΠΟΏ 
Ττεποἢ 8 “ϑμρντοςοκβ οὗ Βα. ὙΤὨγες 
ΒΟΓΠΟΠ5 ῬγΓοδοποα Ὀεΐοτε ἴπ6 ἴΠηἰνεγϑ τυ οὗ 
Ὁ ΎΡΌΗΙΘΕΣ ἴῃ ΜᾶΥ, 1867. Μδοιλδη δηὰ 

ο. 

, ζρὶ, πίφδι.) ΟἿ γαῖ νγᾶβ ψιίη τς π}}68 
οὔ τπη ϑαυλυδὶ πλῖρηὶ Θδ5 1} Βᾶνα σοπια 
ἔγοσῃ Ἀδπιδὴ [Πδἰ τηογηίηρ. 

17. ἤδη ἐδομαυαν :ε͵..7] Ἀδίδον, "ἼΒου ἢ 
Ἐμοῦ ψῶᾶϑί 1ὲ{Ὲ16." δ66 ἰχ., 21, Χ, 22, 27- 
“ (ὐπὶ Ράγνι]}115. 65565᾽ (νυ ]ρ.). 

18, ΤΡὲ εἰππου. Α58 τδουρῃ Οοα ψουϊά 
υδῦν Η!5 σοι βείοη 6 ἀδδῖτΓοΟΥ ἴΒε. 50 



ν. 19---29. 

δηὰ ἤρβι ἀρλὶπϑὲ {16 πὶ ἀη1|] ΓΛ ΟΥ θ6 
ςοπϑιπηδά, 

19 ΝΒεγείογε τεη ἀϊάβε τμου ποῖ 
ΟΡΕΥ τῆς νοῖςε οὗ τῆς ΓοκΡ, δὺς ἀϊάϑι 
ΗΠγ ὑροη τῇς 5ρ0ο]], δληὰ ἀϊάβε εν} ἰπ 
τῆς 5ισῃς οἔεδε Γοκὺ ὺ 

20 Απάὰ ὅδυὶ ϑεαἰά ὑπο δδηλιαὶ, 
Ὗεα, 1 αν οδεγεά τῆε νοῖςε οὗ {πε 
ΓΟΚΡ, δπά μανὲ ροηβ ἴῃ ννᾶὺ ψνῃςἢ 
τἢ6 ΓΟΚΡ 8εηῖ της, ἀπά πᾶνε Ὀτουρῆξ 
Αραρ ἴῃς Κιίηρ οὗ Απιδίοκ, δηά ἤδνε 
υαἵτετγῖγ ἀεβιγογοά τῆς Απλδ]ε κῖτεβ. 

21 Βυῖ τἢε ρεορὶε τοοϊκ οὗ τῆς 
8001], 8ῆεερ δηά οχεπ, ἴπε Ἵἢίεξ οὗ 
16 «πηρ8 ψνΒΙΟἢ 8ῃου]ὰ ἤανε Ὀδθη 
υἱτογὶγ ἀεϑιίτογεά, ἴο ϑ8δογιῆςς υπῖο 
τῆ6 [ΚΡ τὰγ (ὐσοά ἰπ ΟἸΠρΔὶ]. 

22 Απά ϑαγ,ιεὶ κά, Ηδῖῃ τῆς 
ΓᾺΡ ὧς ργεαί ἀεϊρῃς 'π δυγηῖ οετ- 
ἵῃρβ ΔΠαὰ βδογιῆςεβ, 88 ἴῃ οδαγίηρ ἴῃς 
νοῖςα οὗ τπ6 οκ ἢ ΒεΠο]ά, “ἴο ΟὔΕΥ 

. ἧς θεῖζεγ τῆδη 8δογιῆςα, σπ4 ἴο μελγίκθῃ 
τῆδη τῆς ἔδϊ οὗ γδπ8. 

23 Εοτ τερε]]οπ ἧς ας τε 5'η οὗ 
ΤνοΠογαῖς, δηὰ βιυοΟγΠΠ688 ἐς 4: 

᾿ἸΠΙΖΌΠΥ ἀπά Ἰἀοἰ]λίγγ. Βεοδυβε τπου 
᾿λαβὲ τε)θοτεὰ τμλ6 ψοτγά οὗ τῆς [ΟΚΡ, 

ἱξ ἰ5 βαά οὗ [86 πιθη οὗ ϑοάοση, ἔμδϊ {Π6Ὺ ψοσα 
“ ΘΏΠΟΓ5 Ὀοίοτε (δ6 1,οτγὰ " (Ο»εη. ΧΙ. 12). 

19. Διάτε Μγ ἀῤοη, δ. Α5 ἴῃς (δεδὶδ οὗ 
Χῖν. 32. 
4 ευἱ͵ 4.1 ὍΒο ἔπι αῦ Ῥπγαβθθ ἴῃ 

Τυάρ. 11. 11, 11. 7, ἵν. 1, ἄς. Μογὲ οοσγ- 
ΤΟΟΙ͂Υ, “ἘΒαὶ ΨΈΣΟΙΒ ἰδ οΥἹἱ]," 

21. 76ε ἐῤίη: «υδίορ «δομίά ῥαυε δεφη αἱτεγὶν 
ἀε::γογεά4.1 Ἡεῦ. “τ8ὸ ἀονοΐϑὰ᾽" {πίηρ8. 

ἐδε Τογά Ὅν Οοά.] ὙΠοΓα 15 δὴ ἱπιρ οὰ 
σδηϑυγα οὗ ϑασηιοὶ ἱπ [15 ρῆταϑθθ 8411} 5 γ5 
(δὶ δ4τλ16] ὈΪΔπλ68 δϊπὶ ἔοσ ναὶ νγᾶ8 ἀοῃθ [ἢ 
Ποπουγ ΟΡ θαι Οοά ; 45 ἰξ πο δά πιοτὸ 
ΖΕΔ] ἔογ ἴ6 ίοιγ οὔ Οοά τ1μδῃ ννᾶβ ἔεὶς ὉΥ 
ϑασμιοὶ. 

42. δι δὲ Ζογά, 49"..1. Α σταπὰ δχδτηρὶς 
οὗ [Π6 πηογὰὶ δηὰ 8ριγιζυδὶ τοαοπηρ οὗ ἴΠ6 
Ῥτορβεῖβ, ννῃ!οἢ πγ6}} 1] δῖσαῖεβ οπς ρατί οὔ 
ψνδδὶ ἰ8 πχοδηΐ ἴῃ {86 γερὰ ννῆθη ἰΐ 15 βαϊὰ 
οὗ ἴ6 ΗΟΙΥ Ομοβὲ ἴμαϊ Ηδ “"ϑρᾶκε ΟΥ̓ {Π6 
Ῥγοφμοίβ.᾽ (Οοπρασο οΟὐγ [οτὰ 8 αυοϊδίίοη 
ἔτοιῃ Ηοϑβ. Υἱ. 6, “1 υνἱ}]} ἤἕδνθ τθγου δηὰ ποῖ 
δλοτίῆςο,᾽ Μαῖϊ. ἰχ. 13, χὶὶ. 7. ὙΤΒο τοηδίοη 
οἵ ϑαγηιο 8 Βρι ΓΙ, 48 ἢ6 ἰ5 ἀθουξ ἴο ὑῬγοηουποδ 
[ες βεπίεπος οὗ τοὐεςτίοη, ργοάυςθ8 ἃ ᾿γγίοδὶ 
τσ οὗ (Πουρῃΐϊ δηὰ ἰδησιᾶξο. 

238. ον γεδεϊ ον, (0.71 ὙΒ86 πιοδηίηρ ἰ8 

1. ΒΑΜΌΕΙ, ΧΥ. 

ΠΥ 51η}} 

ἢς δῇ αἷϑο σεϊθςοιϊθὰ τῆς ἔτοπι ὀφίμ 
Κίηρ. 

24  Απά ϑὅλΔιι] 5414 υπῖο ϑαπιεὶ, 
Ι πᾶνε βἰππεά : ἔογ 1 πᾶνε ἴγδπβ- 

εβϑεὰά (ἢς Ποπιπηαπάπιεπε οὗ {πε 
ΟἈΌ, ἂπά τῃγ ννογάβ : δεςᾶδιβε 1 

[εαγεὰ [6 ρεορίβ, ἀπά ορεγαὰ τῇῃεὶγ 
νοϊςε. 

25 Νον {δεγείογα, 1 ῥγὰᾶὰὺ 1ἢεα, 
ΡΑτάοη ΤΥ 8η. δηὰ ἴυγῃ ἃρΆ1η ΜῈ 
πι6, [δῖ 1 τδὺ ννουβῃρ τς ΓΧΟΚΡ. 

26 Απά ϑαπιιεὶ δά ὑπο 84}. 1 
ψ}}} ποῖ γεῖυγη ἢ τες : ἔογ τθου 
Παβῖ τοὐεςιτοά τἢς τννογὰ οὗ τῆς Ι͂ο ΚΡ, 
δηὰ τῆς ΓΟΚῸ Πδιὴ τγε]εςοϊεά (πες ἕτοπὶ 
βεὶπρ Κίπρ ονεγ [β8γδεὶ. 

27 Απὰ 88 ϑαπημαὶ τυγηδά ἀροιζ το 
ὅο ΑνγΆΥ. ἢς ἰαἰά Ποὶά ὑροη {Π6 βκίγε. 
οὗ ἢϊ5 πηδητ]ε, δηά [ἴ τεηῖ. ' 

28 Απά ὅϑδηλιεὶ βδἰά ὑπο ἢϊπι, ΤῊΣ 
ΓΟᾺΡ δίῃ γεηῖ τῆς Κίηράοηι οὗ 5γδε] 
ἔτοπι τες ἢ 15 ἀδγ, δηὰ δίῃ ρίνβθη ἰξ 
ἴο ἃ πείρῃθουγ οὗ τῆϊπα, ἐλαὲ 15 Ὀεζίοσ 
τπδη τπου. 

29 Απά 4130 τῆς 'δίγεηρτῃ οὗ [βγδεὶ "Ὸσ 
Ὑ71}} ποῖ 1ἰῈ ποῦ τερεηῖ : ἔογ ἢ ἐς ποῖ ὑὰ 
ἃ πιλη, ἴῃαῖ μα βῃουϊά τερεπῖ. 

“ ἈΘθΕ]]Ἰοη 18 48 δὰ 85 ἴπο βἰη οὗἉ αἀἰν! πδίϊομ, 
δΔη ϑζυ ΟΥΠΏ688 18 ἃ5 Ὁδα 48 ὙΨΟΥΒρρίης 
ἔλ]56 σοάβ, δηὰ ογδρδῖπλ." 

ἐπίφι7.}] Η δῦ. “ὙδῈΣἘΥ," 1.2. 2156 σοάϑβ. 

ἑάοία!γγ.}] Ἡ οὗ. “ΤοταΡρΒ ἐπι," ὙΠο ϑερῖ, 
οτηϊὲ σηά, νυ ἰς ἢ σῖνοϑ ἴΠ6 5θῆβ86 “ δε σαὶ! 
Γ᾽ ἐεγαῤῥένι," Πσοτυεβροηάίην ἴο “δε «ἷπ οὗ 
ἀῥυϊπαΐο»." 

824, 1 ῥατνε εἰππεά.}] πᾶ δραὶη [Πα βαπὶα 
τυογάβ, γεῦβῈ 30, δΔη ἃ γοῦβα 25, ῥαγάορι 9917 “11. 
Ηον νν8 1ἴ (αὶ {π656 γοροδαϊθα Ἴσοηξοββίοηϑ 
ψΟΓῈ υηδυδιηρ ἴο οδίδίη ἐΟτρίνθηθβθ, ἢ 
Πανὶ 8 “1 βάν βἰπηθά δραϊπϑδὲ ἴθ [οτὰ," 
δοΣ ἃ Ὡγ τοτο δοίηουβ οἴρηςο, οὐἰδίποὰ (ἢ 
ἰτηπιθάϊαϊο δηϑύγοσ, “Τῆς 1, οτγὰ μΒδῖἢ ρυξ ΑΥΑΥ 

ΒουδΈ1685 ἴἢ νγᾶ5 ἴῃδΐ 541} ΟἿΪΥ 
Βέγδηκ ἔτοπὶ με ῥωπειδηεθηξ ΟΥἉὨ ἢ 15 βίη (25, 30). 
᾿αν!ὰ 5ῆγδηκ ἴῃ δ ποσσεηςθ ἔχοι ἴῃ 6 510 :015010| 
“Αραϊηδὶ ΤΊ οο, ΤΠεα ΟὨΪΥ, Βᾶνο 1 δπποά, δηὰ 
ἄοῃο [88 61] ἴῃ ΤΥ δἰρπς." 

49. Τόδὲε “ἰγεηφι 97 Τεγαοὶ ] Α ρῆγαϑθο στ ηϊοὰ 
ΟΟΟΌΓΒ ΟἾΪΥ͂ Βετοθ. ὍΤΠα νοσγά τηθᾶηβ8, 26γρέ- 
ἐγ, ἐγ, σίου, αἱκίοῦγ, δὰ ἐγιωΐ ΟΥ̓ εοπ- 
ἄφηεε. 

δὲ ἡ ποῖ ἃ »κῶη, 45 ς.1ὺ Οοπιρ. Νυπι. ΧΧΙΪῚ, 
19, ῬΏΟΤΕ ΠΟΑΓΙῪ [ΠῸ δᾶτς ᾿νογα5 Ὅοουγ. 

9312 



Ι. ΒΑΜΌΕΙ, ΧΥ. 

40 Ἴδη ἢς 8414, 1 ἤᾶνε 5ἰππεά: 
γεῖ ΠοποιΓ πι|Ὲὸ πον, 1 ῥγὰΥ ἴἢ66, 
δείοτε τῆς εἰάειβ οὗ ΠΙΥ ρβορίε, δηά 

“5 
[ν. 3ο----35. 

23 Απάὰ ϑαπιιεὶ καϊὰ, ὅκΑς τὴγ ὁ Ἐπ 17. 

ϑύγογά ἤδῖῃ πιδάς ὑνοπιεη ἢ} 4}ε88.. 50 Νάπι. τς. 
8}.4}} ΤΥ πιοῖμεγ δὲ ς ἢ] 1688 ἁπιοηρ “ἢ 

θείοτε [Ιβγδεΐ, αηὰ τὐγῃ ἀρδίη νυ Π16, 
1πδὲ 1 ΠΥ ὙΟΥΒΗΙΡ 6 ΓῸΚΡ ΤΥ 

21 80 ϑδηιυεὶ τυὐγηοα ἀρδίη δῇζογ 
54] ; δηά 8411] υγογβῃϊρρεά τῆς [οΚΡ. 

42 4 ᾷ1ΤΠεη 5414 ϑδαπιιεὶ, Βτίηρ Ϊ: 
θοῦ τὸ πὲ Αρᾶρ τῆς Κίηρ οὗ τῆε 
Αἰλλ] εκτε8. Απάὰ Αρᾶρ σαπὶε υπἴο 
᾿ἰπιὶ ἀε]ἰςατεῖγ. Απά Αρδρ βαἰά, ϑιιγεὶγ 
τῆς ὈΙττΘΓΠα88 οὗ ἀδδῖῃ 15 ραϑβῖ. 

80. Ηοπομν 5: ποεὺ, 5.1 ὙΠῸ ῬΟΓΏΔΟΙΠΥ͂ 
Ὁ ὨΙοἢ 540] οἰϊηρ5 ἴο ϑαηλθοὶ ὍΣ δυρροτί 
19. ἃ ΒΕΓ Κίπρ' (65ΕἸΠἸΟΠΥ ἴο δαπιυε 5 ἰη( ΘΕ ΤΙ. 
ΔῈ 411 ἢ15 ννοσ] ἀγαπλϊηἀθάηεβ8 8541} οουϊά 
Ρογοεῖνο δηά δρργεοϊδῖς τ86 Ρυσιγ οὗ ϑασλθε} 8 
οδδγάαςίοῦ 848 ἃ τῆδη οὔ Ο 

Ὧδε Ζιογά ἐῤγ Οοά.1 448 δῦογο, ψεῦβὸ 1: 5. 

82. τάς τοό αἱ ΤῊΪ5 ΡἢΓΑ56 18 ΕΓ ΟΌΒΟΌΓΟ. 
ΤΠ πιρδηίϊης οἱ ἴδ6 ψογὰ 80 σεπαάογοά 15 
Ταϊηεἶρυ, ἀεί. (Οεη. χΙχ. 20; τον. χχίῖχ. 
17; 1ὅτη. ἵν. 5, νος ἅγὸ ἴδ ΟἿΪΥ Ῥαβϑβϑᾶροϑ, 
Ὀεβίοβ οὖὐζγ ἴοχῖ, γποῦα ἰξ οσσυγ8), ΒΊΟΣ 
μαγαΪϊγ οἶνοβ ἃ τοϊογαῦϊο δεηθ6 μεσθ ὕδῃ 
({ῃΠὲ ννογὰ πιϑθᾶὴ “ἔδυ ηρὶγ, δας ΓΙ ΗΡΙΥ ") 
ϑ ἃ τνἱενν οὗ δρρεδϑίηρ δδπιοὶ. ἢς 
δορί, δὰ Νυἱρ. δοοῖλ ἴο δᾶνε ἔουπά Δηοῖδοῦ 
τελάϊηρ βίποθ {ΠΟῪ σοπάου 1{ “ ΓΟ] Ιηρ,᾽ 10 
νυ ἢ τπ6 ΨΝ υἱκ. δά ἀ5 ἃ βεοοπὰ γεσβίοῃ, “ ρίῃ- 
δυ ϊπ5ἰπλ08.᾿" 

δωγεὶν ἐδὲ δἐἠῥ΄ογπε, Ὁ ὙΒ6 γογβίοῃβ 
Εἶνε ἃ ἀϊδεγεηϊ 5σθηβθὲ. ΤΒἊ 45, “μγεἰν 
ἀδαϊδ ἱὶ δέἑἑεγ, δηρὰ ἴο ἴδε βᾶάπη6 οεςϊ {Π6 
Ομιδιὶά., ὅγγ., αηά Ασγαδῖς. Βαυῖ ἴς Ἡεοῦ. κχῖνε8 
ἃ βοοά βεῆβ8θ6. Αγᾶρ βορεβ ἴμδὲ 818 116 νἢ}]} 
Ὀε δὰ, δηὰ 850 ὄχργεββεβ8 ἢὶ8 Ἴςοηῆάεης 
δε εῇ τηδὶ {μ6 Ὀϊς[[ΟΓΏΕ688 οὗ ἀθδίῇ 18 ουοσ, 

38. 4“: 167 “«υογά, Φ'΄..1 866 ]υάξ. ἱ. 7, 
δηὰ ποῖο; τ Κ. 1ϊ. ς,6. ἀοτῃρ. Μαῖίϊ. χχνὶ. 
52. ἌΝΦΤΩΔΥ ποῖσ, ἰη 186 οᾶϑε οὗ Αξὰρ 85 ἴῃ 

νγοθη. Απά ϑδηοὶ Ὠεννεὰ Αρὰσ 
'η Ρίεοαβ δείοτε ἴῃς ΓΚ ἱπ ΟἸρΑὶ. 

24 ΦΨΎΠεη ϑάπιιεὶ ψψεπὶ το Βδ- 
πιδὴ ; δηά 8411} ψψεηῖ υΡ ἴο Πὶ5 ἤοιι86 
το Οσι!θεδὴ οὗ δδιι. ᾿ 

45 Απά ϑδηιιοὶ σᾶπΊ6 ΠΟ πιοζε ἴο 
866 8411} ὑπ] τῇς ἀδγ οὗ [8 ἀδδίῇ : 
ΠΕν ΓΙ 6 1685 ϑάπιεὶ πιοιγπεά ἔου 
δ]: δπὰ τῆς ΓΙΟᾺΡ τερεπιεὰ τῇδῖ 
᾿ς μαά πιδάς ὅδ] Κίηρ ονεγ [βγδεὶ. 

(δὲ οὗ 84υ], Ὸ Ἰυπέϊοο οὗ Οοὐ 5 Ἰυάδρτηοηία, 
ὙΠ ἢ ἅτ Πογ ἱπίοσγργείοα δυϊβογ δινεϊυ ὉΥῪ 
ϑδπλιοὶ [6 Ῥσομμοῖ. 

᾿ῥεαυεά ἐπ ῥίεεε.. Οἠ]γ ἕουπά ἴπ [δ ϊς ῬΑΒΒΔΡῸ. 
ϑδῆλι6} [ἢ 0.5 ἐδ εἰς ἐδὼ ευοήδον ΜΒιοἢ 
5821 μαά νἱοϊδιθαὰ, δηὰ 80 οί: βανοὰ [δἊ 
πδίίοῃ ἔγοπι ἴθ σὺ] οὗὨ ἃ Ὀγόκθη οδίῃ, δηὰ 
φᾶνε ἃ ἤπαὶ ὄἼχδαιρὶς ἴο 841}, Ὀυϊ ἀρράγεπεγ 
1η νδίῃ, οὗ ΠΡ ΟΡ ΟΡΗΒΕΡ οὐοάϊεπος ἴο τὴ6 
ςοπηπιδηστηοηίβ οὗ Οοά. ὙΠΕτο 15 βολεῖ ηρ 
ΔΥῸ ἰπ ἴἢδ πηλ)οϑῖγ οὗ ἴῃ6 Ῥγορβοῖ γί ϑίπς 
ἃῦονο δηά εὐ]! ρδίηρ (αὶ οὔ ἴα Κη. Οοπὶ- 
Ῥᾶγὸ ΑΠμδὺ ἴῃ ἴπ6 ῥργϑϑοϑηῆςο οὗ ΕἸ} ἢ, τ Κ. χχὶ. 
λ2ο; Ζοάεκίδι δεΐοστε Ϊεγοηλίδη, [6γ. χχχυι, 
14 8η4.; ΝΕὈυςδδάποζΖζασγ Ὀείοτε 1)αηίεὶ, Πλῃ. 
1, 46, ἱν. 27, ἄς. 

895. ϑω»κπωεί οαρι πὸ ριογε, 49"..1 ὙὍὙδὲ 
Ἡδεῦγενν 18 δανιμοὶ “ααυ ϑαμὶ πο πιογε (ἰΐεν 
ΤΑΙ, σάὐδεά ποί 109 “:6); δηὰ ἴῃς χυεϑίοῃ 
ΑΥΒ6Β, ΠΟῪ 8 1118 σοηβίϑσϊθπὶ ὑἱ ΧΙχ. 24} 
ΤἼΘ ἄΠΒΝΟΥ 8 ἴπδἱ 10 “ἐξ 185. υϑοὰ ἰη Ἡδῦτενγ 
ἔος 1ο υὐτέξ, ἐ. δ. 10 κορδ αμαᾶ “ἐξ, ἃ5 2 ϑᾶχῃι, 
ΧΙ, 5; 2 Κ. νἱῖϊ. 29, ἄς.; 80 {πα ἴ6 ΔΟΝ, 
εἶνοβ ἴῃ6 {Γ6 586η86. ὙΝΊΟΙ βοσμονν δῖ 5᾽ ΠῚ ΑΓ 
ΒΓ ΞΕΟΙΟΥΥ Μτ. Ριῖξ βαϊὰ (ἴὰ 1804) τῃδὲ ἴπ6 

ἴῃρ μδὰ ποῖ βθθὴ δἰπὶ [ῸΣΓ [ἰγορ ὙοΑΓδ, 
Τλοδηϊη, ςΤοηνογβοά ΜΠ  πὶπὶ οὐ Ρ])1ς 
αὔδλίγβ, [που ρἢ (ΠΟΥ δά τορεδίθαϊυ πιεῖ δ 
Ἰενθοβ δῃηὰ ἀγανίη»-τοο 8.---( [6 οὗ ΡΠ’ 
ἷν. 167, 8.) 

ὠμκτεπαπειοαπαιαπεεαταινε κα, 

ΑὈΘΙΤΙΟΝΑΙ͂, ΝΟΤῈ οα νεῖβα 9. 

θ. 12ε ,ε:ἶπρι (γε ϑηΐ). ὙΤῪΠΘ ῥγοβοηῖξ 
Ἡδοῦ. τεχὶ σαπηοῖ δ6 50 γεπάθγοὰ, [{ οδῇ ΟἿΪγ 
Το “2δὲ “τεοπά Ὀοϑι,᾽ οΥ, 85. Β εχ- 
Ρ δίῃ 1ξ, βῆδερ οὗ [6 ἂρὲ ἴο οσυξϊ οἵ δῃδὰ [δε 
ἴνο το}. ἰη [,Δὔη Βιάθηβ, 5} ἴῃ {ΠΟΙΡ 
Ρτγίπιο ( Ηἱεγοζ. 11. χἹ!.). Βυϊ ἰξ 15 ργοῦδδὶς 
(δὲ [86 τολάϊηρ 15 ςοστυρὶ, δηὰ ἴμαΐ (»κκαὐὁ- 

γη»ι17) “ἴλὶ ΟΥ̓ ἀδλίηὙ δ115" 5 [δὲ (τυ 
τολάϊηρ. Ὅλα δορί. τοπάον ἱξ ἐδέσματα, ἃ5 ἰῇ 
[ΠΕΥ τεδὰ ΛΟ 45 ἰπ θη. χχνὴ. 4; ἴδε Νὺ]- 
ξϑῖο [85 νεσίδιω, 88 ἢ Ϊεγοπια τεδὰ ὮΝ. 

Σα»δ ἢ ὮΝ. δορί. τοδὶ ουὐπεζαγάς 
(8 Ὁ. 



ν. 1--τ-θ9.7 Ι. ΒΑΜΌΒΙ, ΧΥΙ. 

ΟΗΑΡΤῈΝᾺΚ ΧΥῚ. 

1 «δανιεῖ “οὖ γ Οοαά, Ὡρορν ῥγείομιες 97 α 
“αεγίβεε, εονεείλ ἰο δε -άεζρι. 6 “Τὲς ἀμρια 
ἡμάρνιοι ἐς γέῤγουεά, τι “1. αποϊρέείλ 
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Απά τῆς εἰάετβ οὗ τῆς τονγη τγεπιθ εά 
αἵ ἢϊ8 Γσοπλίηρ, Δη4 8414, (ὐοπιεβὲ ἕπου 
ρεδςοϑῦϊγ 

ς Απάὰ ἢς 8414. Ῥεδοεδῦὶγ : 1 4π| 

Ἧ Ηδεδ. 
ἡπηεείρ. 

αυτά. 15. “δαμ “πάλ 70» Φοαυλαί ἐο φμίέξ 
ἄξε ευὴ “ῥέγὴ, 

ΝῺ τῆς [ΚΡ 8414 υπῖο δαπιαεῖὶ, 
Ηον ἰοησ νῖ τλου ππουγη ἔου 

ϑ4υ)], βεείηρ, 1 ἤᾶνα γεὐεςτϊαά ἢ] πὶ ἔτοπ 
τεϊρηίπρ ον ογ ἴβγδεὶ ὃ 411 τϊηα ἤόγη 
τ οἱ, ἀπά ρο, 1 ν}} βεπά τες 
ἴο |ε586 ἴδε ἤεῖ Ἰἐμεπεξε: ἴογ 1 
ἤανε ῥὑγονἀβά τὴς ἃ Κίηρ δπιοηρ ἢ 8 
80ῃ8. 

2 Απά ϑαπιυοὶ 844, Ηονν ςλη 1 
οὗ ἱξ 84} ἤθαγ 22, ἢς ψν}}} Κ}} πιε. 
Αμά τις ΙΟΚῸ 5414. ΤαΚε δὴ δείξεῦ 

ΟΠ ἴο βδογίῆεοα ὑπο ἴῃς ΓΟΚΌ: 
ΒΑ ΠΟΙ γουγβαῖναϑ, ΔηΠ4 ςοπῖς ἢ 
πι6Ὲ ἴο ἴῃε βδογτίῆςε. Απά δε 8δηςῖ!- 
βεά 7ε858ὲ δηὰ ἢἷβ8 8οῃ8, δηά οδ]εὰ 
τΠεπὶ ἴο ἴΠ6 ϑδογίῆςα. 

6 4 Απά ἴ᾿ οᾶπιῈ ἴο ρ833, ἤεη 
ΠΟΥ σγεῦα οοπια, τ Πα Ἰοοκεὰ οἡ 
ΕἸΙΑΡ., ἀπά βαϊά, ϑυγεὶγ τὰς [,ΟΚΡ᾽ 8 
δηοϊητεά ἐς δθείογς ἢϊηλ. . 

γη Βυῖ τῆς ΠᾺΡ 84] 4 υπίο ϑαπιεὶ, 
Τοοἷκ ποῖ οἡ ἢ8 σομηϊξηδηςα, οΥ οα 
τῆς Βείρῃς οὗὨ ἢ]5 βϑἴδτυγε; Ὀεσδιιβε 1 
μανς τεξιβεά ἢϊπὶ: ἔογ δε Ζ,οκρ «τε 

ΗΘ. Τνἢ πες, ἃπὰ 54, 1 ἃπὶ σοπὶὲ ἴο ποῖ 48 πιδῃ ϑεεῖῇ ; ογ πιδη ἰοοκεῖῃ 
ἀακί. ΒΆΓΤΙῆςα ἴο [Π6 ΓΟΚΌ. οη τῆς ἰουζνγαγά ἀρρεάγδηςε, Ρυΐ τῆς ΠΡ. 

ΓΚ Ἰοοκεῖῃ οἡ τῆς “Πθαγῖ, ἐς Ως. 
8 ΤΠεη 6856 οδἱ]εὰ ΑὈἱμδάδρ, 38. 9. 

Ἀπὰ πιδάς Ηἷπὶ ρᾶβ8. δείογε ϑαπηιοῖ. 7εγ' τὶ οο. 
Απά ἢς 5414, Νείζπετ παῖ τῇς ΚΡ ἃ .ὐ, χα. 

Απά «8]1] [6556 ἴο τῆς βδογῆςθδ, 
δῃά] νν}}} ἐἤονν τῆδ6 ψῆδὲ ἴδοι 8}4]1 
ἀο: δηά ἴδποιι 8η]ϊ δηοίΐηϊς ὑπῖο πΠι6 
λίγι ψοσι 1 ἢλπὶῈ υπηῖο ἴῆδα. 

4 Απά δϑδπλιεὶ ἀϊά παῖς νυν ἢ τῆ 6 
ΓΚ 3ρᾶκε, πὰ σδηιϊε ἴο Βειἢ-] ἢ εηι. 

ΩΗΑΡ. ΧΝ]. 1. Τρίπο ῥογηἢ Α ἀϊδεγοηΐ 
τυοτγὰ ἔτοσὶ ἴ86 υἱα] βροίκβη οὗἉ αἵ Χ. 1ἱ.Ἅ 

Ω. “Ἵπ"4 δὲ Ζιογά «αἰ4.}] ὙΒογε '5. ἤεγο δη 
ἄρρϑάσγδηςε οὗ ἀυρ] οἵ βαποϊοπεά ὈΥ ἀϊνῖπε 
δυϊποΥ Υ τὶς 11 15 πηρογίδηϊ ἴο ΘΧδΠΊΪ ΠΟ. 
[1 νυᾶϑ8 ἘΡΉΤΡΟΣ οὔ Οοὰ ἴδαῖ Πανὶ ά βμβουϊὰ 
δ δποἰηϊοα δὲ {1158 τἰπ]6 458 85411}}᾽5 ϑι 1: σσ σϑοῦ, 
δὰ 85 ἴδε δηςεϑίοῦ δπά ἴδε ἴγρε οὗ Ηϊ5 
ΟἸγβ, [ἴ ννᾶ5 ποῖ ἴδε ρυγροϑε οἵ σοὰά [Πα 
ϑαπῖθοὶ 5μου]ὰ 5] Υ ὉΡ 4 εἰν! ννᾶσ, Ὁ βοῖ(ης 
Ρ αν 45 8411}5 γίναὶ. ϑδεέγες, ἰμογεΐογο, 
ὉΥΔ5 ἃ ὨΘΟΘΘΘΔΤῪ ρατγί οὗ ἴπε γδηβασοη. Βυϊ 
“φογεςῦ δηὰ εοπεεαίριεπ ἀΓῸ Ὡοῖ ἴΠπ6 8δπ|6 88 
ἀμρ ον δὰ ψαμοδοοά, (Ἰοπορδὶπηεηῖ οὗ ἃ 
ξοοὰ ρΡυγροβε, ἴογ ἃ ξοοὰ ρυγροβε, 15 οἰβαγὶΥ 
7 5Έ 6416, ἐ. 3. ἴῃ νγᾺγ, ἴῃ πιθάϊολὶ {γεδαποεηϊξ, 
ἴῃ 5ίδίῖα ρο]!ςῦ, δηὰ ἱπ ἴπε οσγαϊηδιυ δα! τ 
οὗ 16. ἴῃ τῆς Ῥχονϊ ἀθηζίαὶ σονεσγηγαθηΐ οὗ 
16 νοτ]ὰ, δηὰ ἱπ Οοὐ β ἀδδιίηρβ νυ ᾿πά]- 
ν᾽ άι.2}5, οοησοαϊσηθηΐς οὗ ΗἾ5 ρυγροβο, {1} 186 
ῬΤΟΡΟΣ {{π|6Ὸ ἔογ 118 ἀσνοϊορπιοηΐῖ, 15. (ἢς Γυ]α 
Υδῖθου τπδη [6 ἐχοθρίίοη, ἀπά τηυϑὲ δ6 80. 
ΎΒοΓο 15 (πογοίοτο ποϊπίηρ ἴῃ ἴῃ ἰεδϑῖ ἱποοη- 
εἰϑβίοηϊς ἢ ΤΕΑΌΤΗ ἴῃ ἴἢ6 οσσυγγοηςα ΠοΓα 
τοϊαῖο. Οοιρ. ἔχοά. νἹ]. 16, Υἱϊ,. 1, 26, 27, 
χ. 13, ἄχο. 

4. Τγενιδίε.] ὙΉεγα νγὰ5. εὐ  ἀΘ ΕΥ̓ δοπιθ- 
της υπυβιιαὶ τη ϑδπηι6}᾽5 σοπληρ ἴο ΒΕΙἢ- 
Ἰεοσα ; δηά πὸ οἰ θσβ, κπουνίης [ἢδὲ ϑ84π)|6] 
νγὰ8 ΠΟ ἰοηροῖ δὲ Ἰεάϑη!ρ ΜΠ 84ι}, ἔοσγθ- 
Ὀοάοα δοιηα οΕΥ]]. 

σΒόβεη 1} 18. 
9 ἼΠεη 6886 πιδάθ ϑῃδηπιπιδῃ ἴο 

απδ «αἰά.}] Ὑδα Ἡοῦγον ͵ἰ5, απ δὲ «αἱά, ἴῃ 
[Π6 5 σΌ Αγ; ΡΧΟΌΔΟΪΥ ἃ ἰΓδηβοσ θα 5 ΟΥΤΟΥ. 
ΤΕΣ ϑερῖ. βάνε εἶπαν, ἃ5 ἴΠ6 5686 ΓΕΘ ΓΕΒ. 
“ϊχογυηῖ, ,υ]ς. 

δ. δαημο γομγεεἰυ.} Οοἴηρασε Εχοά, 
ΧΙΧ. 1Ο, 11, 14, 15; Νυχπ. χὶ. 18; 08. 111. 5, 
ἄς. ῬΥΟΌΔΟΪ ἴδ6 βδοσγίβοθ νγὰβ ἢοΐ {1} [86 
ποχῖ ἀδγ. ὶ 

“μά δὲ “απο βεά .7..5.5:ε, ὦ. 1.64. ἴοοϊκ 
σᾶγα ἴδαΐ {ΠΕΥ δμου]ὰ δὲ βδηςἰβεά. 

6. Ὁ Ὶ 1.ὲ. διὰ ἴο Βιἰπιβοῖξ, τπουρῆϊ, 
Οοιίραγα ἰυάν. ᾿ἰ, 3, δηά ἠοῖο. 

7. Βμὲ δε Πογά «αἰά, Φ᾽..}1 ἴῸ ἸΙΚΕ πλδῆπε 
ἴπς ΤΠ ογάὰ ἴῃ [ἢε ἀδγβ οὗ Η:5 ἤεβϑὴ τοδὰ δηὰ 
δηϑιγεγεά τηθη 5 (πουχῃῖϊβΒ. Οοπιρᾶσε Μαῖϊ. 
ΧΙ, 25; [0ΚῸ ν΄. 22, ΥἹ]. 39, 40, ἄζς. 

για ἰοολεοίῥ, 5.1] ΟΟἸηρασο οὐὖγ 1, ογὰ β 
δΑγϊηρ, Τραὶ «υδίεῦ 'ς δὲρ δὲν εεἰεεγιεά αριοης 
γδη ἐς αδοριέμαέίοη ἐπὶ δὲ σἰρῥὶ 977 Οοά. ἴὐκὸ 
ΧΥ. 15; δηά ΡΒ. ΟΧΙΥΣ. 1ο, 11. 

9. δδα»»παϑδ.} Μεπείοηθά ε5ϑὸ χυϊῖ. 11. 
Τῆς Ὠδηης 8 τ 6 δ πλοαῃ (ΠΡΌ), 2 88πὶ. 
ΧΙ, 1; δηά ϑδῃϊπιπιδ (ἘΣ 9}ΌΦ)), τ (ἤγ. 11. 13, 
Χχ, 7. ὙἼῆα Ῥγορεῦ ΟΥ̓ΠΟΡΤΑΡΒΥ 15 ῬγΟΌΔΟΙΥ 
1Πδῖ ἴῃ 2 ϑδῖῃ. χὶιὶ. 1. Ηὀ νγᾶβ ἴδο ζπϊτὰ βοὴ 
οὗ [6856, δηά ἔδίμογ οὗ ἰοηδάδὺ “ ἃ ὑϑΊγ βυδ.}]} 
ΤηΔΏ," ΑἸΠΠΟΠ 8 ἔθη, 2 ϑ8π|. χὶϊὶ. 3, δηὰ οὗ 
Ἰοπαίδδῃ, ψῆο δον ἃ ρίδηϊ οἵ Οδίμ, τ Οἢγ. 
Χχ. 6, 7. 
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4 ἃ ὅλα 
, 8. 
ΐ. 8. 70. 

τῊ:ο. 
γον, 

ΤΉΘε-:Ρ. 
“Ζαἰν» 97 
4γε:. 

ΡΆ88 Ὁγ. Απά ἢξ 8414, Νεῖῖμεῦ μὴ 
τε ΠΟΚΡῸ σἤόβεη 1} 18. 

Ιο Αραίπ, [6886 πιδάς βενεη οὗ ἢ 18 
80η8 ἴο Ρᾶ388 βθείοτε ϑδδηγιεὶ. Απά 
ϑΑπλιοὶ 8414 ὑπο ε8586.0 1ΠῸῈ ΓΟῸΒΡ 
Βδῖἢ ποῖ σβοββθη ἴἢεϑε. 

Ι: Απά ϑαπιιιεὶ βαἰά ὑπο 6886. 
Ατε ἤεῖε 411 20} ομ]άγεπ ἢ Απά 
ἢε 544, ὙΠ τγαπιδίπεῖῃ γεῖ τῆς 
γουηρεβῖ, ἀπά, Ὀεῃο]ά, με Καεαρεῖῃ 
[πε βῆεερ. Απάὰ δαδπιλιεὶ 844 υπῖο 
[ε88ς6.,, 4 ϑεπά δηά ἔείςι ἢϊπὶ: ἔογ ψγε 
1} ποῖ 8: ἰάοννῃ [1] ἢθ τςοπια 
ἈΠ ΠοΓ. 

12 Απά δε 586εηῖ, ἀπά δτουρᾷς Πἰπὶ 
'η. Νὸον δα τύᾶς τυάάγ, σπά τι} ] 
ἴοΓ 4 δεδυῦδι! σουπίεπαπος, δηά 
θοοάϊγ ἴο ἰοοκ ἴον. Απά τῆε ΙοκῸ 
8814, Ατίβθ, δποῖπὶ ἢϊπὶ: ἔοσ [818 ἡ: 
ἢο. 

10. δευεπ.] 1. 6. ἱποϊυάδηῃην ἴδο [ἄγος 80 
πιδὰ Δἰγοδαν ραβϑβοᾶῦ, (ΟΠΊΡαΓΟ 8 51: π|1|12. τηοᾶδ 
οὗ ἐχργεββίοῃ, [υἀρ. χῖν. 17. [ἴ Ἀρρθᾶγβ ἔγοπι 
1815, δηὰ ἔγοπι ΧυἹ!. 12, [δῖ {ε886ὲ Πδὰ εἰρῃῖ 
8οη5; δυῖ ἴῃ 1 ΟἿΓ. 1]. 13-15,) ΟὨΪΥ Βενθ ἃ1:Ὲ 
δϑουδοά ἴο Ὠΐτη, 

11. ἢ «υἱΪ] ποὲ “ἰἐ ἀοαυη, 45"ε.] 1, 1ΕΓΑΙΥ, εὐ 
«υἱ!] ποὲ ἐμγπ γοιριά ἴο 81ϊ δ [86 ἴδ0]6: ΟΥ, 
«ὐεῊ «υἱΪὶ ποί «ὠγγοιριά [6 (Δ20].0.Ὀ Ὑῇδ 5686 
18 ΟἸθδγ, 85 βίνεη ἴῃ (6 γογβίοηβ, (Βουρ ἢ ἴ86 
Οχδςῖ 086 οὗ [8158 σοτημηοη ψοσγά ἴῃ [ἢ ]8 5656 
ἀο68 ποῖ οςςιγ οἰβονοσο ΕῸΣ ἴδο σηδῖζοσ 
ΠΟΙΏΡΑΓΕ οἢι. 1χ, 24. 

12, Οοοάϊγ.) Οομραστε Ἐχοά, 1, 2; Οσϑη. 
ΧΧΧΙΧ, 6. 

18, 7δε δογπ"} Α8 ΎΈΓϑθῈ 1. 866 2 54Π|, ἰϊ. 
4, Ὡοῖδ. 

ἐδ ϑρίγιξ .... καρ το αυϊά.} ΤΒΟ 
Ἔχᾶςῖ ἢ υϑεὰ οὗ (6 [υάξεθ δηὰ 840}. 
866. Τυάν. 11. το, νἱ. 34) χὶ, 29, ΧΙΥ, 19, ΧΥ 4; 
1 5841. χ. 6, Δηά ποΐ68. 

14, “πη ουἱ! σρίγὶἐ 3 ον» ἐδ ον Δ Οοτα- 
ῬΆΤΕΟῚ Κ. χχὶὶ. 19-22. 

156. “45 εὐυἱ]ερίγὶ οι Οοά.] ΤῊΣ Ηοῦτονν 
845, “ ἘΔ6 ΟΥΣῚ δρὶσὶ ΟΥὁἨ 6 οὰ" (ογ υεῤουαῤ, 
δορῖ.), 45 ἰῆ γϑσβε 23, ἐδ “ρεγὶ! φῦ Οοά ταθδηϊηΐῦ 
[δι6 6Υ]1} βΒρ: γξ ; δηά χυΐ!, το, ἐδε ουΐἱ “ῥέγὶ ὁ 
Οοά; δῃὰ χίχ. 9, ἐδε ευΐΪ ορίγὶ οΥΓ ϑεῤουαῦ. 
Ετοπὶ ἴΠ6 Ἔχργοβδίοη ἰῇ ὙὑΈῦβα 14, ἐῤε σῤὲγὶὶ οὗ 
ἐδὲ Τιογά ἀεραγίεά ὥορε ϑαμί, 45" ε., ᾽'ἃ 15. εἶθασ 
(δῖ ἴ86 ἐν] βρίγιῖ, ΟΥ, ἃ8 1 ΤΊΔΥῪ Ρογῦλρ8 Ὀδ 
Τοηάογοα, ἐδὲ »ιείαποδοῖγ «ρίγὶἑ, 15 οι ]θὰ 26ὲ 
“ρίγὶ} ΟἹ Οοά, ἀπὰ ἐδεὲ “ῥέγι" ὁ ϑεδουαῤ, ἴῃ ἃ 
ἀἰπετεῖι 5686 ἔγοιῃ ἴδ τυ ϑοἢ Ὀεϊοηρβ ἴὸ 
[6 ψογάβ “ΡΣ ο77. δὲ Τογά, ἰΏ ὙΘΥΒ65 13,14. 

Ι, ΒΑΜΒΙῚ, ΧΥΙ. ἶν. το---τό.. 

132 Ἴδη ϑδπλιεὶ τοοΚ {πε Ππογη οὗ 
οἱ], Δηὰ δποϊπιεά ἢίπι ἱπ ἴπε πηϊάϑε οὗ 
Ηἰ5 Ὀτγοίῆγεη : δηά τῆς ϑρίπι οὐ τῆς 
ΓΟᾺΡ οᾶπὶὸ ὑροη [αν ἔτοπι τῇῃδῖ 
ἀδγ ἴογννατά. ὅὃο ϑάπιιθὶ τοϑα Ὁ, 
Δηὰ ννεηῖ ἴο Κδπιδῇ. 

14 4Βυς τπε ϑρίτις οὗ τῆε ΓῸΚΡ 
ἀεραγιεά ἔγοπι ϑδυ], πὰ π᾿ εν1] βρίγιξ 
ἔτοτῃ ἴῃς ΓΙ͂ΟΚΡ ᾿τγου]εἀ ἢΐπ. 

Ις Απά ϑ84ι1}᾽5 βεγνδηΐβ δ τπηῖο 
ἢΐπι, ΒΕ ΠΟ] ὰ πονν, δὴ εν] ϑρὶ Πξ ἔτοπὶ 
(ὐοά ττουδ] ετὰ τῆδε. 

16 [,εἰ οὐγ ἰογά πον σοπηπιαπά 
ΤΥ βεγνδηΐβ, τυλίεἦ γε Ὀείοτε δες, 
ἴο 566Κ ουῖκ ἃ πιδη, τυὴσ '’ ἃ ουπηίηρ 
Ραγαῦ οὔ δλῃ ἢᾶΔΓΡ : πὰ ἰζ 5Π4]] σοπηδ 
ἴο Ρᾶ58. ΘΠ τῆς ΕΥ}}] 501 ἴτοπὶ 
Οοά ἰ5 ὕροη ἴδεε, τῃδῖ Πε 5}|4]] ῥ]ΑΥ͂ 
ἢ 8 Παπά, δηά τοι 5ῃδῖὶς δὲ 
ψνο]}]. 

ΤΙ “'οΥἹ] οὐ »πεϊαπεροῖγ βρὶ τις " Βόγὸ βροίβη οὗ 
νγὰ5 “πε βρι τ οὗ σοά," οσ “ οὗ [οδονδὰ," 85 
θείην Οοὐ 5 πιθββοηροῦ δηὰ πγϊηϊϑίοσ, βοηΐῖ Ὁ 
Ητὰ ἴο Ἔοχεουῖε Ηἰ5 στ ῃΐζθουβ ῬισΡροσθα ὈΡΟᾺ 
841. 866. οὔςθ ποθ, 1 Κ. χχὶὶ. ΝΟΥ 15 
ἴΠΕΓῸ ΔΥ τηοσὸ αἰ ΠΠσΟΪΠΥ ἴῃ τὯ6 ΡῃγαθῈ “ 6Υ]] 
δρ᾿ ΣΙ οὗ [οπόνδι,᾽᾽ τ[ἤδη 1η [Ὠδΐ οΥ̓ “ εν] 5ρίγὶς 
οὗ Οοά." [τ ΠΙΔΥ ὃ6 ἴο ἴδε ροϊπέ ἴο οοπι- 

6 Ἀσδν. ἱ. 4, 1. χα, ἵν. ς, ν. 6 ; ψογα ἴδοσὸ 
185 ἴη6 84 Π|6 αἰ γουϑὙ οὗ ἀοϑοτ ροη ἃ5 πεζα. 
Ιῃ (πὲ ἢγϑί ρβαββᾶρο ἴ ἀδϑοτιριίοη “ ἐῤὲ “ευέπ 
ΦΡΙΡΙΣ «ὐδίο ἀγὸ ὀεύογε Η ἐδγομδ᾽ ςοττο- 
ΒρΡοπαάβ ἴο 1πδΐ ἴῃ 1 ὅδ. χΧυΥϊ. 14, “ αη εὐ 
ἘΠ’ ον δὲ Τιογά ;" ἴῃ ἴῆ6 ΟἾΒΟΙ ρβϑϑᾶρεβ, 

6 ρἤγαθο “266 τευεη ΡΙΓῚ: 9.7 Οοὐ ἢ" οοττο- 
ϑροπάβ ἴο {πδὶ οὗ “{Πὸ 61} βρίτιὶ οἵ Οοάὐ,» 
Φῃ6 βρὶσῖὶ οὗ Οοά," ἄς. ἴη οἵἴποσ ψογάβ, 
ἴῃ ὈοΙΠ οᾶ565 ἴΠ6 ἴογτλ “ βρίγίξ: οὐ σοά᾽᾿" ἰ5 
ΔρΡΡ δα ἴο 5ρ᾽γϊ58 γῆο ὄἜχοουῖϊο Οοὐ δ δεμοβῖβ. 

16. Ο»»ιαπά 167) “ἐγυαπ!, 7 ΤΒῈ 
Ἡοῦτον Μψογάβ δηποί Ὀ6 50 ἰγαηϑίδίοἃ. Ας- 
ςογάϊηρς ἴο ἴδε Ψ υϊρ., ἀπά ᾿ἱπάοεοὰ (6 ϑθρῖ. 
4150, ἃ ἢ (νας) 458 δ ]θὴ ουἱ οὗ [π6 τοχὶ δ6- 
ἔογτε “ 2Ὅν “εγυαπί!," ῬΥΓΟΔΌΪΝ οὐηρ ἴο ἴπ6 
Ρτθοθάϊηρ ψογὰ οηάϊηρ ἢ ἃ σαηυ. ΤΟ 
δ6η86 1} [Ποη Ὀ6: ΙΘΈ ΟἿΣ Ἰοτὰ Θοτρτ δὴ ἃ, 
διοὰ Γ(ὮΥ Βογνδηΐδ ΜΈΣΟΣ ΔΙΘ ὈΘζοτο [8660 
ὙΠ δοϑκ," ἄς. 

"͵ αν «υἱὲ δὲς ῥαπά.1 866 Χ, ς, ποῖδ. 

ἔδοιμ “ῥαϊ! δὲ «υοἱ.] Ι4ἶὀ “τῆς οὐ] δρίσιξ 18 
τ ΒΕ τοηάογοα ““ »εαπεδοίν," ἴδῃ ἴῃς ἔοτος 
οὗ 5] νν}}} Ὀ6 “δεγθῆδ, ἰουῇι,᾿ νυ ὶςὶ ἰ ἃ ΨΟΕΣΥ͂ 
ΠΟΙΏΠΊΟΠ 86Πη56 (566 Χχν. 36: 2 ϑ817η. Χἰϊ!. 28, 
ἄχς.). Βοοσβδιαγί μᾶ5 ςο]οοῖθα ΤΏΔΠΥ ρᾶ5ϑΑρ 65 
ἔγοπι ῥγοίδῃε νοῦ, Ῥῖο ἢ ϑρθὰκ οὗ ἴῃς 
τηθαϊςοηδὶ εἴεςῖβ οὗ τηιϑὶς οἢ ἴδε τὐἱηὰ δπὰ 

ΙΟ νυν, 
“εγυσεῖ. 



Υ. 17--ἰ.] 

17 Απά ϑ40] 84]4 υπῖο ἢΪ8 586Γ- 
νδηῖβ, Ῥγονίάς πὸ πον ἃ πιᾶη τῆδῖ 
σδΔη ΡΪΑΥ͂ νγα ]], ἀπὰ Ὀγίηρ ἀέπι ἴο πια. 

18 ἼΠδη δηβυνεγεά οης οὗ τῆς 8εῖ- 
νδηῖβ. ἀπά 541:, Βεἢο]ά, 1 ἢανε βὁεεῃ ἃ 
80η οὗ |[ε8586 τῆς Βειἢ-ἰοπαηχῖῖα, Ζἦαὶ 
ἧς συπηΐπρ 'ἰπ ΡἰΔγίηρ, ἀπά ἃ πρΥ 
ν᾽ ας πηᾶη, ἀπά ἃ πιδῃ οὗ ννᾶσγ, δπά 
Ρτυάδης π΄ ᾿πιαίζογβ, δηά ἃ σοΟπΠΊΕΪΥ 
Ῥεζβοη, δπά ἴπεὲ [ΚΡ ἐς ἢ Πίηι. 

19 ἢ Ὑνετγείογε 84] βεηΐ πηεβϑεη- 
ἔετϑ υπῖο 6556, ἀπά 5414, δεπά πὶὲ 

ανὶα τῆν 8οη, ΠΟ ἐς ΨἸΠ (ἢ 5ῆδαρ. 
20 Απά 7|ε886 ἴοοῖκ Δ4πη 458 ἐσάερ 

ἢ Ὀτεδά, δηά ἃ δοκεῖς οὗ ννίηε, δηὰ 
ἃ Κιά, Δπὰ βεης ἐλεπι ὈὉγῪ [αν] ἢϊ5 ϑοῃ 
απῖο δα]. 

21 Απά αν ἀ ολπὶς ἴο 8δι], δπά 
βίοοά δείοτε Ἀἰπὶ: δπὰ ἢς ἰονεά ἢϊτ 
ἔπεα; Δηα ἢς Ὀεοδηια ἢ 8 Ἀγπλοι- 
ΘΆΓΕΓ. 

Ὀοάγ (΄ Ηϊεγοζ.᾽ Ῥαγὶ ἱ. 1. 1... οἷν. 44), 685ρ6- 
ΟἾΔ 85 δρρθδϑίηρ δηροῖ, δηὰ βοοϊῃίηρ δηὰ 
ρδο σης 4 ἰτουδ]οά 5ριγῖ. Τὸ ἴδο βάσης οἴδςοϊ 
δῖ. Βαϑβϑὶὶ βᾶγ8 οἵὗἨ Ρβδὶπιοαγ ---" [ οΔ]πὶ5 (ἢ 6 
τηϊηα, ἀεοϊά 65 1 ἴῃ ἕδλνουγ οὗ ρεᾶςς, δηὰ 4178 
6 βίογηι ἅπά 5ἰγε οὐ σοπῆϊςτὩρ Ρᾶϑϑίοῃϑβ. .. 
Βγ ἴἰ (τἰοη 5 ἀγα ὑσουρῆϊ τορεῖδοσ, ἴποβϑὲ [δὲ 
ἀϊδετοα ἀγὸ υπἰϊοά, τπο86 τῆλῖ ὍΟΓΘ ΘΠΘΠΊ 168 
Δ͵Θ τοοοησὶϊθά... Ῥβδὶ ΠΟΥ Ρυΐβ8 ἀετηοῃβ ἴο 
Βιγμί, Ὀτίηρβ δῆρϑὶβ ἴο ΟὔἋνγ δ89ϑίδῃηςθ, 5ῃ16148 
15 ἔτΟΤῚ ἴΟΓΓΟΓΒ ΟΥ̓ πἰρῆΐ, δηεὶ τείγεβῃεβ υ.5 
ἃιηϊά5ὲ τπῸ ἰδθοιγβ οἵ ἴπ6 ἀδύ" (΄ Ηοπι. οἡ 
Ρ5. 1.) [{ 15 ἀξερὶγ ἱπίογοϑείησ ἴο δδνε [86 
γουῖθδι! αν ἃ (8 Ὀτουρῆς Ὀεῖοσο υ85, 858 
υιϑίηρ τηυϑὶς ἔοτ 118 Πίψμεβδῖ ρυγροβα, ἱμδί οὗ 
ζυγηίης ἴῃς 5ου] ἴο [ἢς ΠΑΙΤΠΟΠΥ͂ οὗ ρεᾶος ἀπά 
Ἶονε. ὟΝ ε πιδὺ ἰηΐογ ἴμδὲ ϑοπιὲ οὗ 815 Ῥβδὶ πη8, 
δυςἢ 6.3. 85 Ρ5. ΧΧῆΐ,, ἡ Τα ἀἰγεδαγ οοτηροβοά. 

18. 4“ »ιἰσδὶγ τυἡαἱαπὲ »ιαη, 49"..1ὺ αν 5 
τορυϊαίίοη ἴοσ σουγᾶξο, 511}}, ἀϊβοσοίίοη, δπὰ 
ΤΏΔΏΪΥ ὈΘΔΟΥ, νγὰ5 αἰγεδαν ρτοαῖ, Πουδ61655 
δίηςο “ἴδε ϑδριγι οὗ [6 1 ,οτά σᾶτηδ Ὀροη Ἀἰπιὶ 
δ8 πδῖἴυσδὶ 40.2}}{|65 δηδ ρβουνοῖβ [μὰ Ὀδοη 
ΒΥΟΔΙΪΥ οπμᾶποοά, Η:5 ἔοαδξ οὔ ΚΙ Πρ [Π6 Ἰίοη 
δηά τἢ6 ὈεᾶΓ (χυϊ!. 34-16) δὰ Ὀδθη μεῖ- 
ἔοπησα, |{κ6 ϑαπιβοη᾿ 5 ἔεδίβ οἵ βίγεηρτῃ (]}υἀξ. 
Χχίν. 6, 19, ΧΡ, 14) υὑπάοῦ τῇδ 5ΔΠ|6 50 ΡΟ Πᾶ- 
ἔυγά] ἰηῆιεηςο, δηά νγὰ8 ῬγοῦδΌ!Υ πῆογε οὐ 1688 
Κηονη. 

δὲ Ζιογά ἐς «αὐἱὲὸ᾽ δί»ι. ϑ86εῈ χυϊῇῖ, 12, 11], 
19; δηά Οδεη. Χχχίχ. 3, 21, 23. 

20. “5 “::, 5.1 Το Ηροῦτον 5 π 4.:: ὁ 
ὀγεαά, ἃ 5ἰησυΐαν δπὰ ὑππῃολγά-οὐ οχ ἴοῃ. 
Ῥεγθδρϑ ἴπ6 ἡ (υσευὺ 885 πογὸ ἴοο ἐδίϊθη ουΐ, 
δηὰ νὰ οὐρῆξ ἴο σοδά, “ “4η4 ..7.1:6 ἰοοῦ απ 
4: δῃὰ ὀγεσά," ἄεο. (Ο(οχηραγα [οβἢ. ἰχ, 4, 5.) 

Ι. ΒΑΜΌΕΙ., ΧΥΙ. ΧΥῚΙ. 

22 Απά ὅδι)] 8επηΐ ἴο εβ88ς, βδαυίηρ, 
εἰ ανὶά, 1 ργαὺ τπεε, βιαπά θεΐογε 
της ; ἔογ ἢς δΒαῖῃ ἰουπά ἔλνοιιγ ἴῃ ΠΥ 
βρῇς, 

22 Απά ἰξ σᾶπιδ ἴο ρ438, σῆεη [ἢ 6. 
οἱ 8ρί τὶς ἔτοπι (σοά νγᾶβ ἵροη ὅδ], 
ἴηδς [αν ἀ τοοὸῖκ ἂῃ Βᾶγρ, δπά ραγεά 
ἢ ἢ18 Παπά : 80 8811 νγᾶβ γείγεβῃβα, 
Δηὰ νγᾶϑ8 νψὲ]], δηὰ τῆς ἐν} βρίγς ἀς- 
ραττεά ἔγοηι Ὠἰπ,. 

ΓΟΗΑΡΤΕᾺΚΝ ΧΥΙΠ]. 
: 72 αγνιἶξς οὗ ἐλε Πιγαεδέες απο ΤΑΣ ΠΩΣ 
ὀείρ σ᾽ γεαάγ ἰο δαξέζς, 4. σοἑίαίά εονεείλ γομαν 
"72 ογιλ ἐο ἐλαύέοριρε α εογεδαί, 12 Φοαυϊά, τεμΐ 
ὁν λὲς μαέλενρ ἐο υἱεῖ ἀϊτς ὀγείλγεον, Ἰαξείά ἐπέ 
ελαίέροιρε. 28 αὐ εἐἀτάείλ ἀΐρι 410. 272 ἐξ 
ὀγοωγλί ᾿ο ϑαμί,. 12 2772 τἀεισείλ ἰλἀε γεασοκ 
}" εοηῃδάεηεε. 18 Ἡρδλομέ αγΡΙΟΗ, αγνεεαῖ 

,αμᾶ, ἀφ εἰαγείᾷ ἐδε φίαν. ἐς ϑαμ ἑαζείδ 
ποίΐες 7 Φαυϊώ, 

ΟΥ ἂς ἢ] ϑεῖπε8. ραιδεγεά 
(ορδῖθοῦ {παὶγ ἀγπλο5 ἴο βθδῖ- 

21, Μπά δὲ ἰουεά ῥὲγε φγεαϊγ, 6.1 1ὶ 
δεοπ5 πηροβϑίῦϊε ἰπαΐ 8401 5ῃουϊά ἰογρεῖ 
Βαανὰ, ἀπά ποῖ Κηονν ᾿ἰπι ὈΥ βἰρῃϊ, ἃ5 ἀρρεᾶσβ 
ἴο ᾶνα Ὀδθη [86 σϑ56 ἔγοπλ ΧΥΪΙ. 55, 58, ἀἴος 
Ὧθ6 δὰ Ὀόοη ἴὺσ ἃ ἰεηρίῃ οὗ πιο ὑπάοσ Ηἰβ 
ἱπιπιοάϊδῖο ποῦςορ, δηὰ δὴ οδ]εςξ οὗ 5 βρϑοίδὶ 
ἔδνουσ. Οη ἴδε οἵδοσ δδηά, (6 [ΠΘΟΤΥ οὗ 
ἴννο σοπῆϊοτίης τγδάϊεοπβ δείπρ' ἐο]ονγεὰ ἤογα 
δηά ἰη οἷ. ΧΥΙΙ, 15 ὙΘΤΥ υῃϑλιδίδοςοΥΥ ἰῇ ΘΥΟΣῪ 
Ροϊπηί οὗ νον. Βυῖ ἰ{ 15 φυϊζϊε οοηβίϑίοπς ψ ἢ 
[86 ξεοπίυβ οὗ Ηεῦτονν ΠΑσγδῖνθ, ἔῸΓ [6 δ. 
ΓΑΐΟΓ ἴο ρυγβυς δ]5 ἴποπγε ἴο 118 Οἱ παῖε σοΠ- 
ϑοαυδηςσοβ ἴῃ τοϑρεοῖ ἴο ἴΠ6 Ἰοδάϊηρ ἰάδθα οὗ 
δἷ5 πδιτδῦνο, δηά θη 10 τεΐυγῃ ἴο Π]] υὕὉ 86 
ἀοίδιῖὶς ννϑϊοΒ μα Ὀδεη οὐ. Τδυ5 ἴπ6 
ψογάβ, Ἧς ἰουεά ῥὲνι ργοαϊ, απά δὲ δεζαρι 
δὲ: αγσιομγεδεαγοῦ ; απά 5αμΐ ππὶ ἰο ..ε:::, 167» 
ἐπ, 1εἰ αυϊ εἰαπά δεζογε νιὸς, ὅζς., ἄγ ἴῃ6 
υἱυπιδῖς βοαυθηςο οὗ [αν 8 ἤγϑοϊ υἱϑὶῖ (τὸ 
8411}, δηὰ οὗ ἢ 5 5111} ἴῃ τηυϑὶς, δηα ἃ ἴπογο- 
ἔοτε ρίδεοοὰ βεγε; δυῖ ἴΠῸῪ ἀϊὰ ποῖ τϑϑὶ}}γ 
ζΟπΊῈ ἴο 455 {1} δέος [δυ ᾽5 νἱοίουυ οὐοσ 
ΟοἸϊδῖη. (866 χυῇ!. 2, χχὶϊ. 2ο; 2 ὅ4π|. χυϊΐ. 
22, ΧΥΪΣ, 17. Οὐοτὰ Οὐδ χὶί. 31, 32, χὶϊ. 
1-ς Ἰυάν. χχ,, ἀπὰ δὔονθ χίν. 47, 52.) [118 
αυϊε οοηςείνανϊς ἴπδὶ ἡ αν δὰ ΟοἹἱγ 
Ρἰαγοὰ οῆςε, οὐ νῖςο, ἴο 8401, ἀηὰ [θη τὸς 
τυγηρά ἴο Πί5 Δι Βοτ᾿5 δοιιδ6ὲ ἔοῦ βοιὴξ τροῃῖηδ, 
8541} ταϊσῃςϊ ποῖ τεςοζηΐβο Ὠἰπὶ, 

48. 12εὲ εὐἱ] “ρἰγ,͵ 67 Ἡδῦτον, “ὙΒ9 
ΒΡΊσὶ οὗὨἨ Θοὰ," δέε ἄῦουο, ἢοΐθ ἴο υθῦβο 1ξ5. 

Ῥαυϊά Ἰοοξ απ δα», δ. ὙΤῊ8 ἀοϑογῖδ68 
τὰς Βαδίξυδὶ ργδοῖίοθ. 866 χυῇὶ, 1ο. 

ΟΗΑΡ.ΧΥΝΙΙ. 1. Νοευ δὲ Ῥδίδε ποι, θ᾽. 
ΤΒΕ πεγαῖϊνε σευοσῖβ ἴο ἴπ6 ϑδυῦδ͵εςϊ Ὀγοδοἢ 
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418 Ι. ΒΑΜΌΕΙ,. ΧΙ. [ν. 2--.Ψ 

{|6, πὰ νγοῦεὲ σαϊῃογεά τορθῖμοῦ δῖ 
ΘῃοσΒοῦ, νης ἢ δείσησεί τὸ [ἀδῇ, 
Δηὰ ρτοῃεά Ὀδεΐννγεεη ὅΒβόοσμοῦ ἀπά 

᾿ τ, σία ΑΖε κδῃ, ἴῃ ᾿Ε ρμεβ-ἀδηιπιπι. 
Δ ανεκέν.. 42 Απά ϑ4ι] δηὰ τῆς ἄχεη οὗ 13γβδεὶ 

γαῖα ρλῖῃεγααὰ τοροίμογ, ἀπά ριτοῃ θὰ 
"Ηοῦ. ,, ΟΥ̓ ἴπε νά] |εγ οὗὁὨἁ ΕἸΔῃ, ἀπά ἴβεῖ τῆς 
δαίέα. ὈΑ[Ε ἴῃ ἈΓΓΑΥ͂ ἀραίπϑι τς ΡὨ βίη 68. 

42 Απά τῆς ΡὨΠΙΒεπε8 βιοοά οἡ 8 
τηοιηϊδίη οἡ ἴδε οης 5άε, δηὰ [8γΔ6] 

βίοοδ οὐ ἃ πιοιιηίδίη οἡ τῆς οἵδετῦ 
δάς: δηά λεγε τυᾶς ἃ νΔ]]ΕῪ Ὀεῖννοεπ 
τδηι. 

4 ὅ Απά τοτὲ σνεπῖ οὐξ 4 ςδδηι- 
Ρίοη ουξ οὗ πε σάπιρ οὗ τῆς Ρἢ1]15- 
τίηε5, παιιεὰ (ΠοἸ δῖ, οὗ (σδίῃ, νἤοβα 
Ἀεῖρῆς τυᾶς 5χ συδ]18 Δηἀ ἃ 5ρδῃ. 

5 Αμὰ ἦε δαά ἂῃ Ἠεϊπηεῖ οὐὁἨ Ὀγδϑ8 
ρου ἢΪ5 Πελά, δηὰ ἢξς τας ἴαγπιεὰ ΤΗςεῃ. 
ἢ ἃ οοδῖ οὗ πγ}} ; δηὰ τῃ6 ννεϊρῃϊ 

αἱ χὶν. 52, νἷζΖ. ἴη6 ῬΗΠἰσῦπο ψᾶσβ ; ἔπῸ οἴμοῦ 
μΑτδ]]οἱ ἱηιγοάυςσίοΥΥ ἀεῖ1}5 σοποογηίηρ 54ι}5 
τοϊοςξίοη, δηὰ Πανὶ ἀ᾽ 5 ἰηἰγοάδυςίοη ὕροη ἴῃ 6 
δίδσξε οὗ ἴδ Βἰβίογγ, μανυίης Ὀδοη ἀϊσροβοαὰ οὗ 
ἴῃ ἴδ6 ᾿Ἰηἰοπηοάϊδία σπδρίοσϑ. 

ϑϑδοοδοῦ «υδίεδ δείοηφείδ 1ο “υάκαδ. 866 
]οβὴῃ. χυ. 35, ψῆϊοἢ Ρίδοεβ δβοσμοῦ δηά 
ΑΖοκδὴ ἴῃ Π6 «δεῤῥείαὁ οΥ τλλυϊ πὸ ρῥἱδίη, 
δηά 2 (ἤγ. ΧΧΥΙΙ. 18, δ'ῥοεδοῦ Ὡονν ϑδιμαυείξε, 
“ ηἴηθ τῊ} 165 ἔγοιῃ ΕἸευ ΠΟΓΟΡροΟ 8" Τεγοπλθ. 

Ἐρδει:ἀαηερεη.}] Οδ]εὰ Ἡκρῥαν-ἀαηινεῖηε 
(Ραϑ-ἀδιηιτηῖπι, Α. Ν.), τ Οἢγ. χι. 11 (ἐδ ἐπά 
97 ὀίοοά-ερεά, ἘΔ τ5ῖ), πονν Ῥαριώη, δυουΐ 4 
πῖϊο5 Ν.Ε,. οὗ δδυννείκεῆ. 

4. ΤΡε υαἱϊεν ο7 Εἰα}. 1. οὗ ἴἸὸ τοτε δὶ πῖἢ 
οἵΓὁἮΞ Βιυΐηπι, “οἵ ψΠϊοἢ (847γ5 ἘΟὈΪΠΘοη) ἴΠ6 
ἰαγγοβὶ βροοϊπιθη Μὰ 8Δ 7 ἰῃ Ρδἰθβϑίίηθ 581} 
βίδηἀβ ἴῃ [Π6 υἱοϊηγ." “1 ον ἴδκοβ 118 
πᾶτη6, 4: δὥνιξ (ϑὕηϊ, 2, 4. 5} {{λη-ἴΓ6 6) ἔτοτῃ 
106 δοδοῖδβ ὑψοῖ ἀγὸ βοδίϊογοὰ ἢ ἰΐ,"--Ε. 
“Β. ΚΕ. νοἱ. ἰϊ. Ρ.. 2ι. Ἐοδίηϑοπ Ἵγοβϑεὰ [᾿ς 
Ὁ δἀγ-ἐ5-ϑυπλῖ οὐ εἶθ τουῖΐε ἴΤῸπὶ [οΓιιδαίοτ 
ἴο ΟΔ2Δ. 

8. “πᾶ ἐδέγε «υας ἃ τὐαῖΐογ, ὦ "..} “ΤὨς 
ψΆ]]ΟΥ " (6) ἴῃ [18 γεγϑε 15 ἀϊδβογεηΐ [ΤῸ Πὶ 
186 νΑ] οΥ " (ΡΌ") οὗ νεῖβα 2. Το [Ὀγπιοσ 
(ὥηπθά) 15 δρρ!δὰ ἴο “ ἴδ ἰοὴς Ὀὑγοδά βινεερβ 
βοιῃθῖπιοβ ἰουη δεΐννθθη ῬΑγα 16] σϑῆροβ οὗ 
Ἀ1115,᾿ (86 ἰδζίογ (χα), 15 “ ἃ γανΐπο " (΄ 81η. δηὰ 
Ῥᾳ]., Ρ. 476-7). Ἐοδίηϑοῃ ἀεβογίθε5 [Π6 νδ]- 
ἸοΥ οὗ ΕἸδὴ (Νν δὰγ. ϑ-ϑυπι) 45 “ ἃ ἤπε ἔεγΈ 6 
Ρ δίῃ ἢ τηοάογαῖο ἢ1118 οη οδοῖ 8146," Ρ. 2ο. 
1 τλεϑ96ὲ ἴνο ννοτὰβ ἃσὸ δρρ]εἀ ἴο [Π6 58πι6 
ΥΔΙΙΘΥ͂ ἱῃ ὙΟΓ868 2 ἃπηὰ 3, 1ἴ 15 ῬΓΟΌΔΟΪΥ ὃ6- 
οϑυβ6 δ (ῃ6 ραγίίουϊαν ροϊπὶ βροκεῆ οὗ ἴῃ 
γΈΓ56 2 [6 Ὀγοδὰ υδ]]οὺ οὗἩ ΕἸδἢ σοηίγαςί8 ἱπίο 
ἃ δἴεη “ἴη 115 ἀεδοθηξ ἰονναγὰβ ἴπ6 ρῥἰδίη οὗ 
ΡὨΠ5114.".-- δίδηϊου, ἃ5 ἄῦουε. ΤῊΪΒ 15 ὈΟΓΠΘ 
ουΐ ὉΥ ἴδ τιοπίοη οὗ ἴδ σαὶ ΟΥ γαυΐπε ἴῃ 
ΧΥΪ,, 52. ΟΥ̓ἴδ6 ραὶ ΠΔΥ Ὀς (πε ἀδορ ουζην 
ὁδυδοά ὮὉΥ͂ ἴδε 5δἴγεδπι ἱπ [6 σοηΐῖγε οὗ {6 
ενιεξ οὐ υαἷρί, ἘἈορίηθοη βροᾶῖκβ οὗ “τῆς 
πο υος οὗ ἴδε νδι ον, πον (ΜΑΥ 18) ἀτγ." 
-- ΤΡ. 

4. Α͂ εδα»ιῤρίοπ] ΤΠ ψνοσὰ 18 νδγουβὶῦ 
οχρίαϊηθά, δυξ τῆς Ὀεβί ἱπίογργείδί!οη 566 πὶ8 
ἴο Ὀ6 [δὲ ἰῃ τῆς Α΄ Ν,, [δ6 116 Γ8] τιοδηϊηρ 
Ὀεοίηρ “4 »παη δείαυξε ἐδ ἰαυο εανιβε;" ἐ.6. 

οὔθ ψῆο ἀϊά ποῖ ἤρῃϊ ἰη [ἢ6 τη κ5 ἴκὸ δλη 
ΟΥ̓ ΠΑΤΥ 50] ἀἴεγ, θυϊ σΔπλὸ ἔοστη ἰπῖο ἴδε 5ρᾶοδ 
θεΐζνεθη (Π6 Βοβίϊο σδτὴρα (ν μαῖ [86 Οτοοῖκϑ 
ΟΔ]1] μεταίχμιον) ἴο ςΤδΔ]!]}οῆρο [6 ταὶ ρμτεβὲ 
τΆδῃ οὗ ̓ ῖ8 Ἔἐπϑηλθ5 ἴο οοπὶα δηὰ ἤρμζ Π1π|. 

Οοίϊαι!δ 9 Οα1}.} Οε οὗὨ [π6 ρἷδοεϑ πιοῆ- 
Ὠοπεά ἴῃ οβὶ. ΧΙ. 22, ἃ8 51}}} τοϊδιπίηρ ἃ 
Τουληδηΐ οὗ (ἢ6 5008 οὗ ΑΠδῖ ; ΟδΖᾷ δπάὰ Α53ἢ}- 
ἀοὰ θείηρ [6 οἴπετβ. ὍΤῊΘ γᾶςθ οὗ ρἰδηΐς 
{4 Ὑ9) 6 τηοποηρά ἀραίη ἴῃ ἴπε δοοουπῖ 
οὗ [αν 8 ῬὨΠΠ1511Π6 ννᾶγϑ, 2 ϑᾶπ. χχΐ. 1.5-22} 
Ι ΟἿΓ. χχ. 4-8. [ἴ ἀρρθᾶσβ ἔγοϊῃ ἴδμπεϑο Ρᾶ5- 
δΑγε8 [παἰὶ Οοἷαῖἢ πλὰ ἃ ὕὉγοίπου 1,Δῆγη. 
ἙουΓ τα παπηθά 45 δεΐηρ “ Ὀοσῃ ἴο ἴα ρίδηΐϊ 
ἴῃ Οαδῖἢ." δες ])ουζ, 1]. 1Ο, 11, 240, 21, ἰϊΐ. 
11-11. 

“ἐκ εἐμδὲίς, 6.7 ΤῊΣ οχδοῖ νάϊ οὗὨ Ηδῦγον 
τ θδϑιτοβ ἰ86 ὑποοτίδίη. Βιυῖ [86 εὠ[Ζ, {Π6 
ἰοησίῃ ἔγοπι ἴῃς εἶρονν ἴο ἴῃς Εἶρ οὗἨ {πῸ τά α]6 
ΠΡΟΣ, 15 Ὀε]ονοὰ ἴο Ὀε δϑουϊ τὰ ἔδεϊ, δηά 
1ῃ6 “ραπ, ἴῃς ἀϊϑίδηςο ἔτοσ ἴΠπ6 τπυπιῦ ἴο ἴῃ 6 
τἀ] οὐ 1 Ἐ|6 βηρετ, νυ ἤδη βγεῖ ποα δρασὶ 
ἴο ἴῃ6 1} Ἰοηρίῃ, Π4] ἃ ουδὶϊ, 560 τ[Πδΐϊ πὲπε 
ἐμόϊ!ς απ αὶ “βαπ δαυλὶ δδϑοιυῖ πῆς ἔδεϊ πὶπὸ 
ἴπηοπο5. ὙΤῃθ Ὀεὰ οὗ ΟΣ Κίης οὗ Βαϑῆδη 
ὙΔ5 Ὠΐπ6 οὐδ]15 Ἰοηρ. Α ρμίδηϊ ποαΑΥῪ 85 18]} 
6 βδἱὰ ὉΥ Κοὶὶ ἴο μᾶνς υἱϑίίοὰ Βοσ]η ἰῃ (Π6 
γεᾶγ 1857. Ομδηρ, ἴΠε ΟΒίποϑο γίδηΐ ἰαῖοὶν 
ἴῃ ΕπρΪδπά, τνᾶ8 βεύθη ἔδεϊ οἰρῆϊ ᾿πο ἢ 65 δῖρδς 
ῬΊΣΩΥ τιθητοη5 ἃ ρἰαπί, δὴ Ατδῦ, παπιοά Οδὸ- 
Ὀὑάγαβ (ἀουθι]685 Ο ον, ἃ ταὶ  πιδη, ἃρ- 
ΡΙΙεά το ΘΟ] δῖ" γεγβα 51}, γνῃο οᾶπὶς ἴο Ἀ μηδ 
1ῃ [86 τεῖρῃ οὗ ΟἸδιιάϊυ5 Οξϑαγ, ἢ Ὸ νγᾶβ πὶπὸ 
ἔδεϊ (Ἀοπλδη) πῆς ἴποδο5 πἰρῆ, 85 ΠΟΆΓ 45 Ροϑ- 
51:0 ]6 ἴῃς Βεῖγῃξς οὗ Οο]ίδίῃ; δηά ἃ τδη δηά 
ὙΟΠΊΔ ἰῃ [86 χεΐρπ οὗ Αὐυζυκίυ5 ψῆοῸ “ΟΓα 
84} ἃ ἔοοί 12]16γ.--- Ηἰς5:. Ναῖ.,᾽ νἱ]. τό. 

δ. Οομαὲ 97 »παὶ}] ΟΥ “Ὀσϑαϑίρ]δίο οὗ 
808108." ἢ εοαξ οὐ »ιαϊΐ (γοτβὲ 38), ὀγσεαν- 
}ίαϊε, 581. ᾿ἰχ. 17, ΟΥ δαδεγσεοη, Νεῆ. ἵν. τό 
88 ἸἪὮ 8. ὙΔΓΙΟΌΒΙΥ Τοπάογοα, 566 Π|5 ἴὸ μάνα 
Ὀόδοη ἃ Κιηὰ οἵ πηείδ] βῃϊγί, ργοϊοςζ πε [6 Ὀδοκ 
85 ΜΟΙ] ἃ5 (6 Ὀγοαϑὲ, Ηρσσε (Πόσο 18 δά ἀθά, 
ψ δὶ ἴῃς Α. Μ΄. ἜπΌγεϊγ οπιῖβ, [6 ἔμ ΓΒΟΓ 
ἀεδοτίρίινα ἴοστῃ “ οὗὍὨ 808]68,""ὄ [ῃ6 5λπὶς ννογά 
85 ἰ5 υϑοὰ οὗ ἴΠ6 5.81.8 οὗ τῃῆ6 στοςοῦ!]α ἰη 
Εχεκ. χχῖχ. 4, ΕΥ̓͂ πῃ οἢ να δάση παῖ [86 
ΡΠ δΕπ6 ἀγπιοΟυΓ ννῶ5 πιδάθ οὗ τηἼείδὶ ϑολίες 

εἰρζ καῖ. 



Β Οε, Ζόν- 
Ζεϊ. 

ν. 6--τό.] 

οὗ τδε οοαῖ τσ: ἔνε τπουξληὰ 8} εἶκ6}5 
οὗ Ὀγά58. 

6 Απὰ ἐψε ψαά ρτεᾶνεβ οὗ Ὁγδϑβ 
ροπ ἢἰ8 ἰερβ8, ἀπά ἃ 'ταγρεῖ οὗ Ὀγδββ 
θεΐνγεεη ἢ 5 83ῃου άετβ. 

7 Απὰ τἢε 8:26} οὗ ἢὶ5 βρθᾶγ τᾶς 
ΙΚα ἃ νγεάνεγβ θεᾶτι; δπὰ ἢἰβ βρεᾶγ᾽ 8 
μεδλά τυειρ κά 5ἰὶχ Ὠυπάγεά 8ἢεἴκε]5. οὗ 
ἸΓΟΙ : ἃηὰ οπα θεδγίηρ ἃ 56] 4 νγεηΐϊ 
Ὀείογε ἢ ηλ. 

8 Απὰά ἢε βίοοά δπά οτεά υπῖο τἢ6 
Διτηΐε8 οὗ ἰβγδεὶ, δηὰ 8δ:ὰ υπῖο τῆ δηλ, 
ΝῺῊΥ ἴα γε ἼοοπὶῈ ουκ ἴο 86ῖ γ0ω7 
δαῖτῖΐς ἰπ ἀτγαν ἢ ἀπὶ ποῖ 1 4 ΡἈ}]15- 
εἶπα, ἀπά γε βεγνδιιῖβ ἴο 41} ἡ σῆοοβε 
γοιι ἃ τηδη ἴογ γοιι,, ἀπά ἰδεῖ ἢϊπλ σοπς 
ἄἀοννῃ ἴο πιδ. 

9 1 ἢε δε «δϊ]ε ἴο ἤρδε ψ ἢ πιο, 
δηὰ τὸ ΚΙ]] πιε, τπθ πη νν}}} να Ὀ6 γουΓ 

᾿ βεγνδηῖβ : δυῖ ἰ( 1 ργενδ!} δραϊπϑὲ ἢΐπι, 
δηὰ [011] Πϊπι, τη 58}4}} γε ὕὈ6 οὖζγ 
δεγνδηῖβ, Δπἀ βδῖνε 1.8. 

ΙΟ Απὰά τε ΡΠ ϑεῖπα 84, 1 ἀεΐγ 
ἴῃς Δἀγηλε8 οὗ [βγδαὶ 118 ἋδῪ ; ρῖνε 

Ι. ΘΑΜΓΕΙ, ΧΥΙ]. 

6 ἃ τιλῃ. πὶ Μ͵Ὸλ ΠΊΔΥ ἤρῆϊ ἴο- 
ρβεῖδογ. 

ι1 ΝΒ η 840] δηὰ 1] [5γδ6] ἢεαγὰ 
ἴΠοβ6 ννογάβ οἔτῃς Ρἢ]18εῖπε, ΓΠΕΥ ἡψεγα 
ἀϊβπιαγεά, δηὰ ρτεδιὶγ δίγαια. 

. 12 Α Νον 
τῆλ: ΕΗ γδίηϊε οὗ Βειἢ-ἰἐΠεπγ-} υἀΔἢ, 
γῃοβα δίς τοῶς 586 ; ἀπά ἢς δά 
εἰρῃϊ 850η8 : δηὰ ἴῃς πηᾶῃ ὑγεηΐ ἈΠΊΟΠΡ᾽ 
ἤδη ΔΓ δὴ οἷά πιδῃ ἰῃ τῆς ἀλγβ οὗ 
54}. ' 

12 Απά τῆς τῆτες εἰάεβὶ 80η8 οὗ 
7ε88ὲ ψεπὶ σπά [Ὁ] ονσεὰ 840] το τῆς 
θδῖιὶε : ἀπά πε πδηςβ οὗ 8 ἴἢγες 
80η8 ἴπαϊ γνεηῖ ἴο τῆς δαῖζίὶε τοέγς 
ΕἸ τῆς διβίδογη, δἀπὰ ποχὲ υπΐῖο 
πὶ Αδιπδάδθ, ἀπά τῆς τπιγά ϑῃδηι- 
ΣΩΏΔΠ. 

14 Απά αν ὰ τυας τῆς ἀὐθ ρὸ 
δηὰ τῆς τῆτες εἰάεβὲ ἐοΟ]]ονγοά δ84ιιὶ. 

Ις Βυῖ [αν ὰ ψγεπὶ δηά τεϊτυγποά 
ἔτουῃ ὅδ] ἴο ἔεεά ἢϊ8 ἔδι π τ᾿ 8 5ῆ6ερ δὲ 
Βειῖἢ-Ἰεἤεπι. 

Ι6 Απά εἢε ΡΒ] βεῖηα ἄγον πθᾶγ 

Ἶκὸ (ἢοδο οὗ ἃ ἤβῆ:; ἃ95 ννᾶβϑ ἴδε οογβοϊεϊ οὗ 
6865 {Π]., πον ἴῃ ἴῃς Βγι9ἢ Μυβουσῃ. 

Το ἴογηιβ, δεύρει, εοαὲὶ, ἀπὰ εἰοίῥεά (Αττηεὰ 
ΠΣ ΒΟ Δ ν5 ΞΒΒΕ ΕΣ ὙΠΟ πο [532]. 

17. 

ϑ ον ἐδοισαπά “ῥελε.7 ΤῊ οχαςὶ νεϊγδὶ 
{πῸ διιεκοὶ 18 ὙΘῚΥ͂ υποογίδίη. Βυΐ ςοοο 

βῆ 6 Καθ ῬγοΌΔΟΪΥ νψεϊχῃοά δρουξ 157 ρουηάϑ 
ἀνοϊγάυροῖ8Β. 8ὅεεὲ ποία οπ Εχοά. χχχυῖ. 
14. [{158 ΥΕΓΥ ῥγόῦδῦ]Ὲ τὲ ΟοἸ δῖ 5 Ὀγάζθη 
ςοδῖ ΠΠΔΥ πᾶν ὕδθεη ἰοὴς ῥγοϑοσνοὰ ἃ5 ἃ 
ἘΡΡΗΥ, 849 ὲ Κπονν ἢ|5 βινοσγὰ ννᾶ8, δηὰ 50 
[86 ννεϊξδϊ οὗ [ἴ δϑοογίδιηρά, 

6. “ αγχεῖ, δ᾽ «.1] ἈΔΙΒΟΥ “ἃ δυοὶΐῃ,; 845 
1380 γεῦβα 45. ΤΠ 56η86 ἐγσεί ρίνθη ἰη [πὸ 
ψΟΓϑΙΟἢ5 068 ποΐ δείοης ἴο ἴῃς Ηοῦτοιν 
νογά, νυ] ἢ δἰννγβ πιθδηβ ἃ ἰδυθΐη. [ἢ [ἰκὸ 
ΤΑΔΏΠΟΥ ἴῃ6 ἘἈοπίδη 50] ϊεγβ οδ᾽οὰ Ηϑίαϊίὶ 
«λιτὰ ϑρεᾶγβ (ἴῃε “ρῥεαγ οὗ γεσϑὲ 7), δῃὰ 150 
[Π6 δέδμρε οὐ ἸΔνεὶη ἴο πυγὶ δἵ [6 ποίη. 
ΤἼηῖβ ψουϊὰ θῈ σοηνεηίθῃεΥ Ρἰδοθὰ Ὀεΐννεθη 
ἴΠ6 βΒδου άογβ, 45 ἴῃ αυΐνεῦ νν83. 

7. Τόε «ἰαῇ, Θ᾽ .] ΤΉ Ϊ5 18 ἃ ἰγαπβίδιίοη οὗ 
ἴδε Κεγὶ (γν), γμις ἢ ἀουθῖ 655 ἰ5 [πῈ ἴγὰς 
ΤοΔάϊηρ, ἃ58 ἰῇ 2 88ΠΊ, χχὶ. 19: 1 ΟἾΓ. ΧΧ. ς. 
ΤΒε διό (ΥΠ)) πιεδηβ απ ἀγγοαυ. 

“βεαγ “τεσ. Ἡδεὺ. “189 86: οὗ Βἷδ 
πρώραν πε πηοίδ] ραγί τσ βαβϑπεά ᾿ἰκο ἃ 

6. 

“ἷκ διπάγεά «ῥελεῖ;. Οτ, οδἹουϊδίοά ἃ 
δῦονς, δδουΐ {ννεπίγ-γες ρουπάϑ ἴΓΟΥ, οΣ 

δεΐνψεεη δουεηΐθοη δηὰ εἰρίδθη ρουπά8 ἀνοὶν- 
ἀπ ροίβ. 

8. “4»» ποί 1 α Ῥρίδμεῖμε ] ἴῃ τῃς Τάγρυτι 
οὔ ]οπαΐμδη, (οἱ δῖ ἢ γοὺβ οἡ ἴο Ὀοδϑῖ [(ἢδί ἰΐ 
νγ5 Π6 ΨΜηΠῸ Κιοὰ Ηορδηὶ δπὰ ΡΠ ἢλ8, 
ἃηά ολττίεὰ {πὸ ἀτκ ἴο ἴῃ6 ἤουβε οὗ Πδροηῃ, 
Δηα ΟἹ ΠΊΔΩΥ͂ ΟσςΑϑίοηΒ ᾿λὰ 5ἰδυρῃζογοα [Π6 
[3γδοὶ 68. Τ 8 15 ουἢ ποίοίηξ 48 δη 6χ-- 
δηρίς οὗ [πὶ ϑριγιῖ νυν ῖς ἢ ἰοὰ τλδηῦ οὗ {86 
ΤΠ ΟΓΒ οὗ ἴδ ΔΡΟΟΙΎΡΒΔΙ ὈοΟκβα ἴο ννεᾶνθ 
{Πεῖγ οὐ ἱπλδρΊ ΔῈ] 0η5 ἰηΐο ἴΠ6 νγὰσρ οὗ [6 
ϑοσίρίυσε ὨΔΥγδ νυ 8. 

12, ΤῊ15 ἀπά (ἢε ἔο]] ον νοσϑοϑ ἄονη ἴο 
[ῆ6 οηὰ οὗ γϑῦϑο 11 ἅσζὸ οχηϊῖοϑα ἴῃ ([Π6 Νδίίςβη 
ΓΟΡΥ͂ οὗ {π6 δερῖ., 45 ἃγὸ ὑθῦϑοϑ 55-58. ὙΠῸ 
οὐγοοῖ οὗ [6 οπιβϑ!οη ννὰ8 οι δίο55 ἴο 
δνοϊά ἴπΠῸ ἀρράγϑηΐ ἱποοηβίϑίθποΥ ἢ τεχασγὰ 
ἴο 84:}᾽5 δοηυδιπίδηος ἢ αν. ὅ66 χνὶ. 
21, Ὠοῖθ. 

᾿ {2ε “οη οὔ δα! Ἐῤῥγαιδὲιε.} ΨΜΏΟ μδὰ Βθθη 
Βροκοη οὗ [ἢ ςἢ. ΧΥνΊ, 495 [ογοπθ ἐχροιυπάϑ ἴϊ, 
Φ ἠδ 400 Ξυρτὰ αἀϊςΐυπι 6581." 

«υεηΐ αοηῷ δ 70 απ οἷά »"απ.}30 866 
Ὠοῖο δὲ θηὰ οὗ Ἵδδρίογ. 

.. 18. "δῆεπὶ απμά γο οευε.}] ὝὍὝΒε Ηρδτ. ἰ5 
«υεηπὶ, «υεηὶ αἴέγ; ἴα ϑεσοηᾶά υογὺ 15 οἰ θα Υ 
τοἀυπάδηϊ, ἀπ 15 ηοΐ ἜΧργοϑβοα ἴῃ τῆς Ψαυϊς. 

δδανριαθ.} 866 χνΐ. 9, ηοῖδ. 
16. δαυίά «υτηΐ͵ (5 ..}] “Ὑ788 016," τοΐοτ - 

τὶν ἴο χνΐ. το, 2ο. Ηδά ἢθ Ὀδοη 540.1᾽}8 διτῆοιτγ- 
Ὀοάγοσ δὲ {18 {{π|6 11 [8 ΒΙΡὮΪΥ ἱπιργοδαῦὶο [δδὲ 
Βα νουϊὰ μάνα ἰοῖδ πὶ το ἔδεὰ ϑἤδβερ. 
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νὰ τυᾶς “1ῆ6 80η οἵ “ οἰ. τ6. σ. 
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πιογηΐηρ ἀπά δνεηΐηρ, ἀπά ῥγεβϑεηϊεα᾽ 
Ἀἰ 86] ἔοΓ ἀλγ3. 

17 Απὰά 7ε88ε 8418 υπίο Ὠανίά ἢ 8 
800, ΤἸΆΚΕ ΠΟΙ͂ ἔογ τὰν Ὀγεῖῆγθη δὴ 
Ἔρἢδἢ οὗἔὨ {Π|8 ρδυοπιδα εσγη, δηά τ ε868 
ἴεη ἰοάνεβ, ἀπά τυ ἴο ἴΠ6 σδηρ ἴο 
τ Ὀτεῖθγαῃ ; 

υἰλρὴ ἘΣ 18 Απὰ ολΥ ἴδε86 τεη ἴσἤδαβ68 
νὰ. υπῖο τῆς ἴσαριίδίη οὗ ἐῤεὶγ τῃουβαπά, 
ΤΉΡΣΣ ἀπά Ἰοοῖς μονν ΤΏΥ Ὀγεῖθγεη ἔλα, ἂἀπά 
α ἕλον- [ῖΆΚ6 {ΠΕ ]γ ρ]εάρα. 
μμμὰ Ι9 Νον ϑδυ], πὰ πεν. δπὰ 8]]} 

τῆς πιεη οὗὨ ἰϑβγδεΐ, τῦϑγε ἴῃ τῇς νδιῈ Ὺ 
οὗ ΕἸλδῃ, βρβεπρ ἢ τῆς ΡΠ βεῖη 68. 

20 ἢ Απὰά [ϑανίά τοβα ᾧἃρ δλιΥ ἴῃ 
τς πιογηίηρ, ἀηὰ ]εἴζ τῆς 5ῃεερ ἢ 
ἃ Κεαρεῖ, ἀπά ἴοοκ, ἀπά ννεηῖ, 25 [6888 
μδὰ ςοπιπιδηάεοά ἢἰπὶι; ἀπὰ ἢς οδηιϊς 

ένα το τῆς ᾿τγεποῆ,, 45 τὰς Ποβὲ νγᾶ8 ροίηρ 
γαζ. ἰοὐτῃ τὸ ἴῃς ἱβρῃϊ, δπὰ βῃοιϊεα ἔογ 
1 Οτ, δαίεία ἢ 5. Ὀδε]α. 
φιαε 21 ον [βγδεὶ δπά τῆς ΡἈΪ]βείπεβ 

Πδὰ ρυῖ τῇς Ὀδῖοθ 'π ἈΥΓΆΥ, ἈΓΠΊΥ 
ΔρΑϊηϑῖ ΔΓΠΊΥ. 

17. “154 .7.::. “αἱά, 7 ΑἸ! τῆς ραγα]]εὶ 
αἰγουπιβίδῃοοβϑ ΠΟΟΟΘΒΔΙΎ ἴογ ἴῃ ςοπιρ]εῖς 
υπάογϑίδπαϊηρ οἵ [6 παγγδῖίνε μανίην ὕθεη 
πονν ἐχρίαἰπεά--ἰῃς ἀϊδθροβί(ίοη οὗ 6556} 8 
ἔλταγ, ἴῃς ἀδι]γ ἙΒΔ]]οηρε οὗ Οοἰϊαιῃ ἔογ ἔοτΥ 
ἄλγβ, ἀπά ἴδε ἴεσσοσ οὗ ἴῃς [5γδο} 1ἴ65--- 6 
Πλῖταῖίνο οσΘ πηοῦὸ ργοςθθαάβ σῃηοοΐῃγ. Τῆς 
ςοηΐοϑς δεΐνοοη ᾿ανίὰ δηὰ Οοἱϊδίῃ ἰ8 οἱ 
σουγβο 86 ουθηξ ἴο ψὩ]οἢ [86 πᾶιταῖίνο 15 
πον τοπάϊης. 

βαγεδεά εογπ ὅ86ὲ Ἀπ 11. 14, ποῖα. 

18. Ταλε ἐδεὶγ ρίεάσε) ὍΤῆοδθο ννογάβ ἅγα 
ΥὙΔΑΤΙΟΟΒΙΥ ἱπίεγργείεα. ΤῊ βἰπιρίοϑὶ Ἂχρὶδ- 
πδίίοη 866 πὶ8 ἴο ὃὑ6--Βτίην Ὀδοκ ννῆδῖ 1867 
να ἴο 547 ἴῃ τεΐυγῃη. 2) 8 ἴο ἐχοῤαηξε, 
ὀαγίεγ. Ἡρδῶςο Π ἢ νου]ὰ ὃ 2ῤε ἐδίης σίυεη 
ἐπ ὀαγίογ. Ἡρταο τῆοὶγ δῆ ΟΥ̓ΆΠΊοϑ5ᾶρο ἰῃ 
ΤΟΙΌΓΩ. 

10. οτυ ϑαμί͵, «1 [115 υποογίδίη τυ ΒοῖΠοΥ 
[Πϊ15 5 δὴ Ἔχρ δηδίοσυ οὐβεγνδίοη ἱπβογῖθα ΟΥ̓ 
[86 πλσυδῖοσ, οὐ ἃ ρατί οὗ [6596᾽5 βσρθθςῆ ; ὑτο- 
ὈΔΌΪΥ [ἢ ἔογτηοσ, 85 ἴῃ ἴδ6 ΑἹ Υὶ.. 

20. “454 δαυίά τονε, 62 Οὔβοσνε ΠΕΓΟ 
(85 του ΉΓΥ οἰϑοννῇογο, γοῦβῈ 12) ἃ ΞΓΟΩΡ Γδ6- 
δοιηδίδηςς ἴο ἴπΠ6 πΑγγδῦνο οὗ Οὐδησϑὶβ ΧΧὶ!, 3. 

ἐῤε ἐγεηο.) Ἀδίδογ, 89 τα ρ θ 058, νης ἢ 
ψΈΓο ἃ] Ῥυ Τοροῖμοῦ ἴὴ ἴΠ6 σΔΙΊΡ, 80 ἃ5 ἴο 
ἔόστη ἃ κἰπὰ οὗ Ὀυϊνγαγῖκ οὐ ἑοχεποδίίοη 
(ϑεε χχνΐ. 5, 7). Ηετσγε αν ὰ Ἰεῆς “ 5 οἂγ- 
τᾶσα, ἡ. 6. [86 (Ὠΐπρ5 νης ες παὰ οδττίεὰ, 
“ἢ19 {ΠῚ »5᾽ 85 ὸ 8ῃου)]ὰ 540, ΟΥὁἨ ὀαρραρε, 

Ι. ΒΆΜΌΒΙ,. ΧΥΙΠ. [ν. 17---26.. 

22 Απὰ λαν!ἀ Ἰεξξ ἴἢ!15 σλγγίαρε ἰη 1, ἢ δ. 
τε Παπὰ οὗ [πε Κεερεγ οἔ πε ξἰμο ρα, το τς: 
ἀπά γδῃ ἱπῖο ἴῃ δγπιγ, ἀπά σᾶπηα δηὰ 
Τρα] τε ἢ158 Ὀτεῖῆγεη. ΓΉΕΡ ες 

23 Απά 858 Βςε τλὶκεὰ τυ τ επι, ἐνείάνεν 
ΒΕ Π οἷά, τπεγα σᾶπις ἃρ ἴῃς οΠαπιρίοη, 22," “- 
τς ΡΒ] δτπς οὐ σδῖμ, ΟΟ] δὴ ὉΥῪ 
πᾶπια, οὐξ οὗ τῇς Δλγηγε8 οἔὗ τῆς Ρἢϊ- 
᾿ἰδεῖίπαβ, ἀπὰ βραΐζε δοςοογάϊηρ ἴα τῆς 
βᾶπιε ᾿ψογάβ: δηὰ [αν ἀ ἢεαλγὰ ἐδεσι.. 

24. Αηὰ 8ἃ}1} τπε τηδη οὗ 15γδαὶ, ἤθη 
ἴΠεΥ 8ανν 86 πιάη, ἢεὰ ἴΤέτοιῃ μἱπι, ΗΕ 
δηὰ νγεγα βόα δίγαϊιἀ. : ὕπο. 

ἃς Απάὰ τῃς πιεη οὗ βεγᾶδὶ διά, ε 
Ἧανε γε β8δεη τἢ]8 πιᾶῃ τΠδῖ 18 σοηΊς 
ὉΡ ἡ βυγεῖν ἴο ἀείγ ἴβγδεὶ 8 6 ςοπΊα 
ὉΡ: πὰ ιἴ 514}1] δε, ἐσὲ τῆς πιδῃ 
ννμο ΚΙ] ΘΙ ἢΐπι, τῆς ἰκῖηρ νν}}} δ ἢ 
᾿ἰπιὶ νντἢ ρτεδὲ τίς μεβ, δηὰ ἦν}}}} ρῖνε 20: 5. 
᾿ΐηι ἢ18 ἀδυρῇτοτ, Δπὰ πιᾶίκα ἢ 15 ἐδ ποι 8 
Βοιιβε ἔγεα 1η [βγδεὶ. 

26 Απά αν ά βρακε ἴο τε πιεη 
δῖ βδίοοά ΒΥ Πίτη, ϑβαγίηρ, ὟΝ μαῖ 
8041} θὲ ἀοπο ἴο τῆς τὰδη τηδὲ ΚΙ] ετἢ 

ἰταηπϑίαϊοά “ὦ (Χ. 22, χχν. 13, ΧΧΧ. 24). 
ΤὨς 58Ππ|6 οσυϑῖοπι οὗἩ πιδκίηρ ἴδ6 ννᾶρροηβ δηᾶ 
Ὀαγρᾶρο ἃ Κιπὰ οὗ ογιβοδίίοη ργευδι θα ἀπποηρ 
[ῃ6 σεπηδη {γτῖῦε8. ὙΠΕΥ τι56ἀὰ ἴο ῥἷδος {ΠΕῚΓ 
ΟΠ Θη δηὰ Ἑδ]Ἰάγθη ἴΠεγα ἔῸΣ 5δἔείγ. 

αι 1ῤὲ ῥοιῖ, δ. Το Ηεθῦ. ἴεχὲ σλπηοῖ 
δε 90 τοηδόγοα, [{ἴ τπηυκὶ Ὀ6, “δηὰ ἕο 189 Βοδὲ 
ὙἘΪΟΣ γ͵αδϑ)ὲὸδ ποὶηρ ζοσῖι, ἄς." Βιυῖ 15 
ἸΚοῖγ τπδὲ τῆς ἁτγιςϊς (Ὀοέογε δὲν) βῃου)ά ὕδ 
οὔ δα 45 ἰη [6 ΟΠ δ] θοθ, δηά (ἤδη ἴῃς ΑΟΥ.. 
ΤΏΔΥ 5ἰδηά. 

ΔΩ. ΤΡ ἀεεῤεγ 97 1δὲ εαγτίαχε, 9.71 Ἐδ- 
ποῦ “οὔ ἴ8ὸ ῬΑ ρ 5869" (5εε ποῖος, γεῦϑε 20). 
ἼΤΠοτε βεοῖηβ8 ἴο ἤᾶνο Ὀδθ δὴ οῇςεῦ ἴῃ (ῃ6 
ἩΘΌΓΕΥν ΑΥΤΗΥ͂ ῬνοβῈ σπάγρε 1 νγὰ5 ἴο ρυδγὰ 
(πὸ θασξᾶγο. [π᾿ 1Π6 βᾶτηθ 56ῆη86 ννὲ σοδὰ οὗ 
ἄφεβεγ οΥΓ δὲ ογειί, ἀεερεν ΚΓ, δὲ «υαγάγοδε, 
ἀδεροῦ 977 δὲ χαΐε, ἀεοροῦ οΥΓ δε «υογδη, (9". 
(ϑεε ἴοο νεῦϑε 20, δηὰ χχχ. 24). 

48. Το Ηδοῦτονν 28, “ΤΈΘΙΘ οδὰθ ὌΡ 
Ἐδὸ Θδδιαρίοι, Οο᾽Ἰ ἐδ [86 ῬΆΣῚΣδοἑπ6 ὉΥ 
Ὥδιλθ, Οὗ ΘΔ .ι, ἄς." ὙΒο υἱργαῖο γδῆβροϑοβ 
(ῃ6 ψοσγάβ 45 ἴπ6 Α. '΄. ἀοσϑ. 

Ομὲ 97 δὲ αγηιθ.}] 8δοὸ ἴδε Χεγ. ΤὍΤδα 
Οεἐρῥὶό ἰ5 ἃ εἰοσῖςδὶ ουτου. 

45. ἔγεε ἰη Πεγασὶ,] Ιπ 411 [ῃ6 οἴοΥ Ρ89- 
δᾶρε5 (Πεθη) ψβεγε (ἢ|5 ννογὰ οσςυγβ, ἱτ 
ΤΑΘΔη8 ,,εε, ἃ8 ορροϑθοά ἴο δοίηρ ἃ υ"ἱαυε 
(θευϊ. χν. 12, 13, 18, ἄς). Ηετῖε 1ἴ ΤΛΔΥ 
ἸΠΊΡΙΥ ἃ ἔσοθάοπι ἔγοπι 4}} ϑυις ἢ βογνῖςθϑ δηά 
Ὀυγάθσῃϑ 85 ἅγε δροκεὴ οἵ (ὙἹ 1. 1 1..17}. 



Υ. 27)--34.] 

1185 ΡΒ ΠΕ η6, ἀπά ταικοῖ ἢ ἀνγᾶὺ τἢ6 
ΤΕρΡΓοΔΟ ἢ ἔγοπὶ [βγδαὶ ἡ ἔογ ἦν ἀν ) 
1Π1|8 υποϊτουπηςϑεά ΡΒ] Ἰ5τῖπε, τδῖ 
ἢς 8μουϊὰ ἀεῖν τῆς διτηῖε8β οὗ τῇς 
᾿Πϊνίηρ Οοάὴ 

27, Απά τῇς ρδορὶς δηϑυγεγεαὰ ἢϊπὶ 
Δἴζεῦ {15 ΠΊΔΠΠΕΥ, δΑΥ ΠΡ, 80 5}8]] [ξ 
δε ἄοπε ἴο πε πιδη τπδῖ ΚΙΠ]Πεἴἢ Βἰηι. 

,ϑ ἅ Απά ΕἸΙαῦ ἢ]18 ο]ἀαδϑὲ Ὀγοῖῆοῦ 
μελγὰ ννῆεηῃ ἢς βρᾶκε υὑπῖο (ἢς πιεῃ ; 
δηὰ Ε]1Α0᾽8 ἀπρεῦ ννᾶ8 [πα] 6 ἀ δρδίηβι 
Πανὶ ά, δπὰ ἢε 8414, ὙΝἊΥ ὄδπιεβὲ 
ἴοι ἀονγῃ ΠΕ Πεγὶ δπὰ ἢ νΠοπὶ 
ἢδλϑὲ ἴδοι ἸεΙς τῆοβε ἔενν 8ῆδερ ἴῃ 
τῆς ὙΠ] άεγπεββ ἡ 1 Κηονν ΤᾺ ργάς, 
ἃηὰ ἴῃς πδυρπτίης88 οὐ τπης Πατεῖ; 
ἴογ που δῖ σοπα ἄονγῃ ἴῆδιὶ τῆου 
τα ρϊαϑὲ 866 ἴῃς ὈΔῖ6. “τ 

29 Απὰ δανίά 5114, ὙΥηδ: ἢανε 1 
πον ἀοπεὶ 7: ἐεγε ποῖ ἃ σδυβε ὺ 

20 ΑΠπὰά ἢς τυτηεὰ ἔτοπι ἢϊπὶ 

46. ὕει γειινεῖσο4.1 866 χὶν. 6, ποῖδ. 

δὲ ἰμυίπρ Οοά ΤὨῖ8 ἔπε εχργεβδίοη 
οὐςυγβ ἤγοι Ὠδυῖ, ν. 26, ἀπά ποχὶ [οϑὶι. 111. 1ο, 
δηὰ 2 Κ. χίχ. 4. Ν'νὲ δηάὰ ἰξ ἔνῖςο ἴῃ ἴῃ6 
Ῥςδὶπβ οὗ αν (5. χὶ, 2, Ἰχχχῖν. 2), ἔουσ 
{ἰπ|65 ἰῃ ἴδ Ῥτγορδεῖθ, ἀπά ἔΥΓΘαυΘΉΥ ἰῃ τς 
Νεον Τακίδπιοηῖ. [ἴ 18 ζΟΠΟΓΔΙΥ ἴῃ σοπίγαϑί 
ἴο ἔδῖϑε ξοάς (1 Τε85. 1. ο, ἄζς.). 

48. “44 Εἰαὐ ῥς οἰάε: ὀγοίδεγ, 6. ΤΊΣ 
ἴυγῃ οὗ [6 πδυγδίῖυθ 15 ὙΘΓῪ 5:11|2Ὁ ἴοὸ [0Κ. 
Χυ. 25-2:8: Δπα [18 χτοβοηδίδηςα βδυρροϑὶβ 
πὲ (186 ρΡοϊηϊοά ἀοϑογρίοη οὐ ΕἸ1ΔὉ 85 
Βανι 8 “ οἰάεδὶ Ὀσγοῖμογ,᾿ ΠΛΔΥ δὲ ἱπίοπάρά 
ἴο ΠΟΠΨΕΥ͂ ἃ ᾿ἰεβϑοῆ 8ἃ8 ἴο ἴπ6 ϑονεγεί γ οὗ 
Οοὐ᾽β οἰοοϊΐοη, ἀπά 85 ἴο ἴθ ἰθπάθηοῦ οὗ 
[Ποϑ6 ἴῃ ροβϑοβϑίοη οὗ ΔΠΥ͂ Ὀγίνι εχ ἴο εῖ 
ὮΡ οἶδ πι8 ἀδγογδίοτσυ ἴο [πὶ ϑονογει ΚΠΥ ; 88 
νν238 ΘΧΟΙΡ πο 'ἰπ πε αδἰτυάς οὗ ἴῃ6 [ονν5 
τονγαγὰ [6 ΟεπΏ]65. Οὐ Ἰογὰ ἄγαν δῃ 
δπδλίοσου ἰοβϑϑοη ἤἔγοπι ἴἢ6 ᾿ἰϑίοσυ οὗ Νδδηιδη 
τῆς ϑγτγίδη, ἀπά (Πδὲ οἵ ἴε ννἱάονν οὗ δαγερίδ. 
ἴῃ ᾿ἰκὸ Δ ΠΟΥ 186 (οδοθοσβ οὗ [86 δυπΊίδη 
τᾶςο, ἴη6 Αροϑίϊΐεϑ οὗ (γί ϑῖ, σεσε ποῖ ἰδυρῇϊ 
πη ἴῃ 8. ἢοο]5 οὗ [6 ἈδΌδ15, Ὀυϊ οἡ ἴδ 5ῆογεβ 
οὗἩἉ τῆς 8εᾶ οὗ Οα]1|66. Ὑβεὶγ “ εἰάεγ Ὀσεῖἢ- 
του" οὔ [86 ϑδηβοάγπι τοῦικοά ἴπεπι, δηὰ 
νουϊὰ ἤδνο 5] οπσοὰ ἴποπὶ 1 ΤΠΟΥ οςου]ὰ ; δῖ 
ἴδον δΙΙοἀ τὰς ννονῦ]ὰ στὰ {πεῖν ἀοςίτίης, ἀπὰ 
στ Τῆοῖγ το ΏΟΩΥ ἴο ἴδε Ἀ ἐβυγτεσίίοη οὗ 
]εϑ805 ἙΒσίϑβε, 
Ὁ» εα» ει ἐδοω ἀοαυη Ὦ Ἑτοπι ἴδ με 5 

οἵ Βειβ]είιθπι ἴο [ἢ νδ]] ον οὗ ΕἸδῇ. 

46» ῥγίάε, απ ἐδε παμρδείπει: Γ᾽ ἐδίπε δεαγι.} 
866 ἴῃ 5ἰπ|}}|ΔΣ ἜΧργοβϑίοη, [6Γ. χιῖχ. 6. ὟΝῈ 
ἅτε τοπγϑηἀρὰ οὗ [86 ΘὨΥΥ Δ οἢ [Δ ΟὉ᾽ 8 50η8 

γοι. 11. 

Ι. ΒΑΜΌΕΞΙ, ΧΥῚ]. 

τονναγὰ Δποῖποῦ, πὰ βραΐζε δίζεν τῆς 
ΒΔΠῚ6 ᾿ΠΊΔΠΠΕΙ πὰ [ῃ6 ρβορὶἜε δη- ἢ Ποῦ. 
δυγεγεά ἢϊπὶ ἀρδὶπ δήῖεσ τΠ6 ἰὈΓΠΊΕΓ 
ΠΛΔΠΠΕΓ. 

21 Απά ψνῆεη τῆς ψνογάβ ννεγε 
ἢελγὰ νης ἢ αν ἀ βρακε, τῆεγ τε- 
Βολιβοάὰ μἔἔζθρι Ὀεΐογτο 84:1}: αδπὰ ἢδ ΓΗοΣ, 
Τροηϊ ἔοσγ ἢ π. 

22  Αμὰ αν! ὰ 4: ἴο δαυὶ, ἴ,εἰ 
ΠΟ πιλΠη᾿8 Πελγί (2]}] θεοδιυβε οὗ ἢ πὶ; 
ΠΥ βεγνδηῖ Ὑν}}} ρὸ δηὰ ἤρῃς σῇ 
1815 ΡΒ] βίης. 

223 Απά ϑδαυϊ 5414 το Ὠανὶά, Του 
᾿Ατῖ ποῖ 40]6ε ἴο ρῸ δραίηϑε {Π15 Ρἢ}]18- 
της ἴο βρῇς νυν Πιπι: ἔογ ἕπου γέ 
ὀμὲ ἃ γουῖῃ, δηά ἢθ ἃ πιᾶῃ οὗ ννᾶγ 
ἔτοιῃ 18 γουτῃ. 

24 Απὰά ανὶά δὰ υπῖο 8δυ], ΤΥ 
βενδηΐ Καρὶ ἢ18 ἔδίπεγ᾽β 8ῃεερ, δηᾶ 
1Πεῖε σᾶπης ἃ ]Ἰίοη, ἀπά ἃ δεᾶγ, δηά 
ἴοοκ ἃ "Ϊδιδ ουἱ οὗ τῆς ἤοςκΚ: 

δῃονγεὰ τονγαγὰ τμοὶγ Ὀσγοῖδοσ Ϊ , πᾶ οἵ 
6 5'δηάεσβ ποδρεὰ ὕροη ἴΠ 6 ϑοὴ οὗ Ὠδνίά ἴῃ 
186 ἀδγο οὗ Η!5 ἤ65ῃ. 

49. 11 ἐδέὲγέ ποί α ἐσθ] ὙΠῸ Ηοῦτον 
δοηΐθηςο 18 οὔϑουγο. [115 ΠῚ ΟΥΑΙ 1, ΟΥἩ «υα. 
ἐΐ ποί ἃ «υογ3 ϑοιῃθ ἴδκο ἴ, ἢ 4: 11 πο ἃ 
εογυπαρα Οἵ Τῇῦ  ἔδῖμον (παῖ 1 5ῃου]ά ςοπιο Ὁ 
Οἴδεῖβ, ἢ [Π6 δηςίεηϊς υϑγβίομβ, 7. ἱΐ 
ποί ἃ (ΤΛΟΓΘ) αὐογά, ἩὮΏΪΙΟΒ 1 ΒροκοὶΙ ἀϊά 
τοῖ ἀο δηγτίησ, 1 ΟἿΪΥ ἀϑκοὰ ἃ δδγτη εβ8 
ηυοσῦοη. ΤῈ ΑΟΝ πηιϑὲ Ὀ6 υπάοτγοϊοοά, 
1. ποί δαὶ α (Ξυβῆς!6η1) ἐσσε ἢ 15 ποῖ 5411}}5 
ῬΓΟΠΊ56, δηὰ ἴπ6 ᾿Ἰηδοΐθηςε οὗ ΟοἸ δίῃ, ἃ 5υΗ- 
εἰδηΐ οϑυ56 ἔογ ψνῃδὲ 1 4πὶ ἀδοιΐ ἴο ἀο᾽ 

84, Τῤέεγε εα» ἃ ἰΐοη, (9 ..1 Ἡδρτε 18 Δπο- 
{Πὸὺ ρδσγδιἰεὶ, οὐ σαῖμοσ σοηνογρίηρ, ᾿ἰπὸ οὗ 
ἐνθηΐϑ, ἰοδάϊην ἴο αν 8 υἹςϊοσυ ονοσ Οοἰ ἰδίῃ, 
δηὰ 80 οὔ ἴο Πὶ5 Κιηράομμη. αν πὰ ἐοϊϊ 
[Π6 5 ρου πδίιγαὶ ϑἰγοηρτῃ Τοπηπιυπηϊςαῖεά ἴο 
πὶ ΟΥ ἴδε ϑριγίϊ οὗ Οοά (χνῖ. 13) πη [18 
οοπῆϊςοϊ ἢ ἴλο Ἰίοη δπὰ ἴῃ6 ὈΘΑΓ, ἀπ ννυᾶ8 
(ἢ ργεραγοὰ ἴο γίϑκ ἴΠ6 σοπιθαῖ ἢ {πε 
εἰαηῖ, ἴῃ ἀορεηάδηςο ὕροη ἴδε 524π|6 ΑἸγα  ΠΥ 
δριγιῖ, 

α ἰα»ιὸ (2) 850 ἴδε Χορ, δηὰ ΤΉΔΠΥ͂ 
Μ55. Βυῖ [δὲ Οεδὲὶδ ᾶ5 Π, ἐν. ὍΤπα 
δοη56 βοὴ ψουϊά δὲ: σπά ἐδὲς (ν1Ζ. [Π6 ὈδαΓ) 
ἑοοξ (οπ6) ,ορι ἐδ ἥἔοεῖ. ΤῊς ῃαγταῖϊνα 
ἀοοβ ποῖ πλᾶῖο ἰΐ σεγίδίη ν᾽ βεῖθοσ [86 Ἰίοη δηὰ 
(Πς ὈοΦΑΓ οᾶπια ΟἹ οὔδ δηὰ ἴπε βλπΊ6, ΟὐΓ οὔ 
ἔνο αἀἰβετοηΐ οσολϑίοηβ. [{1| νγᾶ8 ὁπο οσοᾶ - 
βίοη, ἴδ 6 ῬΓΟΌΔΌΙΠΥ ψνοι]άὰ δὲ ἴδδὲ ἴ[Π6 Ὀθᾶγ, 
Βανυίης βοιζθὰ ἃ ἰδηϊῦ, δηὰ ολστγίης [1 οὔ, ἃ 
Ἰίοῆ ἀρροασθά ἴο ἀΐβρυΐθ ἴδε ὑγίζε νἢ [86 
θεΑγ, οὐ ἢ αν ἃ ἀἔοσ Ὡς δά ἴδκοη 1 

Υ 

421 

εν, ζά. 



τ φῦ. 
εἰολρά 
Ὠαυίά 
«,ἱὰ ἀΐξε 
εἰρέλε. 

1 τ, 
σαίΐίον 

4 Ἡεδ. 
τεδεεί, 

25 Απά] ψεπῖ ουΐ δἴτεγ ἢϊπι, δπὰ 
δπιοῖς ἢϊπὶ, ἀπά ἀε]νετεὰ ἐξ ουὖἱ οὗ 
ἢϊ5 πιουτῃ : δηὰ ἤδη ἢ ἅγοβε εἰὐριν. 
πλδ, 1 σδυρῆς ἐπι Ὁ ἢἰ5 Ὀεαγά, δηὰ 
βπιοῖς ἢϊπὶ, ἀπά 8'ενν Ὠ1η1. 

26 ΤῊΥ 8εγνδπὶ 5ενν θοιὴ ἢ Ἰίοη 
δηὰ της ὈελΓ: ἀπά {Π|15 πποϊγοιπης5εὰ 
Ρῃ]Πβῦης 51.411 θ6 45 οπε οὗ {πδηλ, 
δεείηρ πα δίῃ ἀεβεὰ τῆς Δἀγηγε8 οὗ 
τῆς ᾿ἰνίπρ Οοά. 

77 ᾿ανὶὰ 5414 πιογεονεγ, ΤῊς ΓΟΚῸ 
τῆι ἀεἸ]ϊνεγεά πα οὐ οὗ τῆς ρᾶνν οὗ 
τῆς ]Ἰίοη, ἀπά ουῖ οὗ τῆς ρᾶνν οὗ τῆς 
Ὅδδί, ἢ6 ψ}} ἀδὶῖνεγ πτὲ ουξ οὗ τἢς᾿ 
μαπὰ οὗ τὴϊ8 ῬῃΠκῖπε. Απὰ δδὺ] 
β8ἰὰ ἀπο αν, (ο, ἀπά ἴδε [ΚΡ 
Ὀε ψνἢ τῆςεε. 

248 ἢ Απὰ δὅευὶ] ἰαγπιεὰ [αν  ᾳ στ τἢ 
Ηἷθ ἀγλουγ, ἀπά πα ρυῖϊ 4πη ΠεϊΪπγεῖ οὗ 
᾿γαβ8 Ἰροη ἢἰ8 Πεδὰ ; αἷϑο με δγηπιεὰ 
ἢϊπὶ ννΠ 4 οοδῖ οὗ π12]]. 

290 Απάὰ  ανίά ρἰγάεά 8 βυγογά 
ὩΡΟΠ ἢΐβ ἀγπιοιγ, ἀπά ἢς δϑϑαγθὰ ἴοὸ 
ο; ἔοτ ἢς Πδὰ ποῖ ρτγονεά 5. Δπά 

Ῥανιά 82:4 υπῖο ϑαυϊ, 1 σδηποῖ ρῸ 
ἢ ἀπ686; ἔογ 1 πᾶνε ποῖ ρτονεά 
ἐδεπι. Απά αν ρυῖ τπεπὶ οἱ 
ἢἈϊπι. 

40 Απά ἢς ἴοοκ 8 51:8 ἱπ ἢΪ8 
Βαηπά, δηά Ἵοἤοβε ἢϊπὶ ἔνε ϑ8πιοοιἢ 
βϑίοποβϑ οιξ οὗ τῆς 'δγοοκ, δπὰ ρυΐῖ 
τπεπὶ ἴῃ ἃ βῃερμεγα᾿β ἴθαρ νυν] ἢ ἢς 
Πα, ὄνδῃ ἴῃ ἃ βοῖρ; δηά ἢ185 5]1ὴ0ρ 

ἔγτοπι [86 δᾶ, δπὰ [δδὲ ᾿αν ἃ δἷονν ἤγϑί οῃς, 
ἃπὰ τποη ἴΠ6 οἴμεγ, [ἢ οὐ ἀϊβεγοηῖ οςοᾶ- 
δΊΟΠΒ, [αν 8 ἀεβορ(οη ρρ]168 ἴο εδςῇ. 
ὙΤδοενοποῖ (’  ογᾶσε ἀὰὺ 1,εναπηῖ, ἰϊ. 11, υοῖ. 
ΌγΥ ὙΤΠεηϊυ.5) 8ᾶγ5, “ὙΠῸ Ατδὸβ ἅγὰ ποῖ αἴγαι ἃ 
οὗ Ἰίοπϑ, δυῖ 15 ἀττηθὰ τὶ ἃ ροοά 5(ἰοκ ν}}} 
ΡῬυγϑιθ {δεπι, δηὰ Κὶ]] (ποτὶ (ἢ ΤΟΥ οδῃ οαἴοἢ 
1Ππεπι." 

3855. Ἡΐς δεαγ.}] Ῥυΐ ἴότὸ ἴοσ δὲς ἐδγοσέ, 
(τοῦ φάρυγγος αὐτοῦ, 1,ΧΧ.), οΥ υπάεν ᾿ᾶν ; 
ὙΠ σογταϑροπάς ἴο ἴδε οπίη (01) ἴῃ ἃ πιδῃ. 
ΝΕΙΈΠΟΥ Ἰίοῃ ΠΟΥ ὈΘΩΓ [28 ἃ δοασγά ὑγορεσὶῦ 
Βρεακίηργ. οϑερῇυϑ 5υι δ ϑιτυἴῖ65 “ ἢϊ5 [Δ1}.᾿ 

38. “1»»εοὰγ (1). ὅ866. χΥΐ!, 4, ποῖδ. 

89. Ηε δαά ποὲ ῥγουεά |1.1] Τὶ 5Ξῃουϊὰ 6 
“Ὁ 861, ΥἱΖ. [86 οΟΪοί 65 δηα ἀγτβ δῦουθ πιθῆ- 
τἰοποά. ᾿ανιὰ δὰ πενοσ {τὰ δυςὶ Ὀοΐοτγο, 
δηὰ ἔε]ῖ [Ποπὶ 8η ἱπουτηθγδηςθο. 

40. 8ι47.1] δετε ρεσθΔρΡ8 ἃ “δεῤῥεγα" “αν 
85 ΖεοΝ. χί, 7, 10, 14; δυξ 25 ΡΥΟΌΔΟΪΥ τὰ 

Ι, ΒΑΜΌΒΕΙ, ΧΥΙ]. [ν. 35--46. 

τυᾶς ἴῃ 5 Παπὰ : δπὰ ἢδ ἄγεν πϑᾶγ 
ἴο ἴῆε ΡῃΠίβεπε. 

41 Απὰ τἢςε ΡῃΠίδεης σλπια οἡ δηά 
ἄγενγ ΠΟΆσ πο [αν ὰ ; δηὰ τῆς ππδῃ 
τι Ὀάγε τῃε 5} 1ε1ὰ τουδὶ Ὀείογα ἢΐπι. 

42 Απά ψβεη τῆς ΡἢΠ5επα Ἰοοκοά 
Δρουζ, απὰ 8δνν ἰανίά. ἢς ἀϊξάλιηοά 
Ἀἰπι: ἰοῦ μ6 νγὰϑ ὀμέ ἃ γουΐῃ, δηὰ 
τυάάγ, Δηὰ οἔ ἃ λίγ ςουπίεηδηςε. 

42 Απὰ «δες ΡὨΙ]βεης κά υπῖο 
Ῥλαν!ά, “ἔνι 1 ἃ ἀορ, τῃδῖ ἴῆοιυι σοηχεβῖ 
ἴο πὶ ἢ βίανεβ ἡ Απὰά τῆς ΡὨ}]15- 
τἰπε ουτϑοά [αν Ὀγ 8 ροάϑ. 

44 Απά τῆς ΡΒ] Ιβεπς 54] ά το [)2- 
νἱὰ, (ὔοπιε ἴο πια, δηὰ 1 ν}}}} γίνε (ἢ 
ἤεβ8ῃ υπίο (πε ἔονβ οὗ τῆς αἱσ, δηά τὸ 
ἴῃς δελοῖβ οὗ τῆς βε]ά." 

45 Ἴδεη 8614 [αν τὸ τῆς ΡὨϊ- 
᾿ἰιβῖπθ, Του Τοπιεδῖ ἴο πιὸ τῇ ἃ 
δυνογά, δηὰ ψ ἢ 4 βρεᾶσ, ἀπά στ ἃ 
8Π16]ὰ : δυξ 1 σοπις ἴο ἴῆεε ἴῃ τῆς 
πδηὶ οὗ τῆς ΓΙῸ ΚΡ οὗ Βοεῖβ, ἴῃς (ὐοά 
οὗ τῇς δίπηῖεβ οὗ [βγδεὶ, σσῆοπι που 
μαβὶ ἀεδοά. 

46 ΤὨϊβ8 ἀλγ ψ}} {πε ΓΚ ἴάε- ΠΣ 
Ἰΐνεσ τῆε6 ἱπῖο πιίηε παπά; δηὰ 1 
Ὑ}}}} βιπτς τες, ἀηά ἰαΐκε τῆϊης πελὰ 
ἔτοπι ἴῆεε; δηά 1 νν}}} ρίνε τῆς οἂγ- 
ς2568 οὗ τῆς δοβὲ οὗ τῆς ΡὨ]]ΠἸ5Ε 68 
[18 ΟΔΥ υπῖο ἴπς ἔον 8 οὗ τῇς δίγ, 
δηὰ ἴο ἴῃς νι] ὰ δεαβῖβ οὗ τὴς δδγῇ : 
τηλὲ 41} τῆς δαγίἢ τῇᾶῪ Κπον ταὶ 
ἔπεγε 5 4 (ὐοά ἴῃ [βγδεὶ. 

σοπιπΊοη «υαὐἀίηφ-σί εξ, Οεη: Χχχὶ!. τὸ; Νυμπι. 
ΧχΙΪ. 27, ἄο. [{ 8 8150 υϑεὰ ἔῸΓ ΔΩΥ͂ “ἐἑοξ ΟΓ 
γοδ (Οεη. χχχ. 37; [6γ. ἷ. ταὶ, ἄζο.). 

ἐδὲ ὀγοοῦ.) ΤὮδ Ξἴγοᾶπὶ νυν ςἢ τα ΤὨγοι ἢ 
ἴῃς νιον της ϑεραγαῖεά (ἢ ῬΒ1]15{1Ππ65 
ἔτοτα ἴδε ἰ5γδθ ἴ65, πὰ νυ ἢ νγᾶ8 γ ΤΥ [1ΚΕΪῪ 
ἀτγ δἱ [15 {πιὸ (8εε ἀῦονθ, γεσϑο 3, ποῖθ). 

4 «ὀεῤῥεγα, δα ας 186. ποῖ δβόποσαὶ 
Ποῦ. ϑοπηθ 58: ἢ τοῦ, ἃ5 ἐριρίδριθηΐ ΟΥ 
«εσεἱ Ννου]ὰ Ὀ6 Ὀεζίετ, 85 ἴῃ τῆλσε. , 

46. 4 «ῥἰεἰά.1 Η6Ὁ. “4 ανοὶἑη, 25 γεσϑα 
6, 866 ῃοῖδ. 

46. Τὶ: ἀαγ «υἱὴ δὲ Ζιογά ἀείνυετ, Φ6᾽.} 
ΤὨϊ ννὰ8 ΠῸ ΠΟΥ δοᾶδὶ οὗ [αν 8, ἰκὸ 
Οοἰ αι" 5 ννογάβ 'ἴἢ σεῦβὲ 44, θυῖ ἃ ρσγορβεῖς 
υἱΐεγαπος ὑπάοσ (6 ἱηῆμυδηος οὗὨ “16 ϑριγιΐ 
οὗ τπε 1 ογὰ " (χυΐ. 13). Εογ ἴδο (συ ποτα 
(λυφξῆῖ, σοι ραγο (ἢ. ἰ]. 1-1ο. 

ἐδαὲ αἰ ἐῤε εαγδ γιαγ ἔποαυ, 5.2 Οὐ» 
ῬᾶΓο τ Κ. χυῆὶ. 16. 



ν. 47--54.] 

47 Απάὰ 411] τῆϊς 586] 584}} 
Κηονν ἴδαῖ τῆς ΓΚ βάνεῖῃ ποῖ ἢ 
ϑύνογά δηά βρεᾶγ: ἔογ τῆς δαί] ἡ: 
τὰς [,0ΚΡ᾽ 8, ἀπά Πα νν}}] ρῖνε γοιι ἱπῖο 
Οὐ ἢδηάϑ. 

48 Απὰ [Ιἴ ςᾶπιδ ἴο ρ8538, γῃεη τῆς 
ἈΠ βεῖπς ἄγοβα, ἀηὰ ολπια δηὰ ἄγαν 
ΠΙΡῊ ἴο πγχεεῖ ᾿ανιὰ, τπδὶ [αν Πδβῖθά, 
Δηα γδη τουναγά (ἢς ἈγΠῚΥ ἴο πηεεῖ τῆς 
ΡΠ] της. 

49 Απά αν ρυῖ ἢΪ8 μαπά ἰηῃ ἢ 5 
Ὅλο, ἀπά ἴοοῖ τπεῆοε ἃ βἴοπε, δηά 
ϑἰδηρ 11, ἀπά βιηοῖς τῆς ΡἢΠ]Π ϑεπ ας ἴῃ 
ἢ18 ἐογεμεδά, δὲ τῆς βἴοπε ϑιπΚ ἱπῖο 
ἢϊ5 ἔογεῃεδὰ ; δπὰ ἢς ἔ6]1 ἀροπ ἢἰ8 
ἴλεε ἴο τς δασπῃ. 

50 80 “αν ὰ ργενδϊ θὰ ονεγ τῆς 
ῬμΠβεῖπε ἢ ἃ 5ἰηρ δπὰ νυν ἃ 
βἴοῃα, Δηα 5πιοῖς ἴῃς Ἀἢ1Π5τη 6. ἀπά 
85ενν ἢϊπι; δυῖ 2027 6 τυᾶς πο ϑυνογά ἴῃ 
τῆς μαηά οὗ Ὠαν!ά. 

ςΙ ΤΓπεγείογε ᾿ανὶἀ γδη, δηὰ βιοοά 

Ι. ΒΑΜΌΕΙ, ΧΥΙΙ. 

ρου τῆς ΡΣ] 51 πὸ.) ἀπὰ τοοὸκ ἢΪ8 
ϑυνογὰ, δπὰ ἄγεν ἴἴ ουὖἕξ οὗ τῆς 5 6δῖὴ 
τΠπεγεοῦ, δηὰ 8]ενν ἢΐπὶ, ἀπά οις οὔ; 
Ἦ5 πεδά το. Απά ψἤεη τῆς 
ΡΠ] βεῖπ 68 αν Ἐμεῖγ Ἐμδπηρίοη νγᾶβ 
ἀελά, {Πεγ ἢεα. 

52 Απά τἢε πιεη οὗ ἴβγδεὶ δηά οὗ 
7μάδῃ. ἀγοβε, δπὰ βῃουϊεάὰ, δηά ρυτγ- 
βιιεἀ τῆς ΡΒ] 5168, ἀπ} του σοιης 
ἴο ἴῃς νδ]]1εγ, δπὰ ἴο τῆε ρδῖεβ οὗ 
ΕΚτοη. Απά τῃ6 ψουπάεὰ οὗ τῆς 
ῬὨΠ]Π δεῖ μ68. ἔ6]1 ἀονγη ὈῪ ἴτε ΨΑΥ ἴο 
Θηδαγαδίπ), ενεη ὑπο (ὐδίῃ, δηὰ υηῖο 
ΕΚτοη. 

52 Απᾶὰ {πε ομ]άγεη οὐ [βγδαὶ 
γεϊυγηθά ἔοπιὶ οδαβίηρ ἅΐεγ ἴδε 
ῬὨΙΠβεπ65)9 ἂπὰ {ΠΕ 8ρο]εὰ {πεὶγ 
τεηἴ8. 

54. Απά αν τοοκ τῆς εδά οὗ 
τς ἈΠ δεῖμα, ἀπά Ὀγουρῃς ἰξ ἴο 
]εγυβαίεπι; δῖ ἢς ρυΐ Ἀ8 ἈΓΠΊΟΙΓ 
ἴῃ ἢ]5 τεηΐ, 

47. 1δὲ Ζιογά “αὐεὶρ ποὲ «υἱῷ “«υογά, 45᾽..] 
Οὔϑεσνο [ἢς ςοηβίϑιοηϊ ἰοδοδίηρς οὗ δυο ἢ ρΡ45- 
585,65 885 Εχοά. ΧΙΥ. 13-18 ; [υαᾶρ΄. Υἱῖ. 2, 4, 71 
1 δαὰ. χίν, 6: 8. χ]ϊν. 6, ἄς. ; δηά {Π6}Ὁ 
Ῥτδςίίςδὶ υ5ε ἴο ἴδε (υΓΟἢ 85 Ἰεββοη5 οἵ γιιϑῖ 
ἴῃ Οοά, δηὰ ἀϊδίγιισξ οὗ ουγβοῖνεϑ. 

48. Τοευαγά 1δὲ αγ»γ.} 1... ἴε ῬΒΠΠ1511η6 
ΔΓΤΩΥ͂. 

ο »ιϑε.}] (Οοπια ἃρδίηβίῖ, ἔοσ ἴδ 6 ρυγροϑε 
οὗ ρηἝηρ, Ετσ. υϑηὶγ ἃ 1 ΘΠΟΟΏΙσΟ (566 ο5ἢ. 
ΧΙ. 20.) 

490. 15» δὶς ϑογεδεα4.75 ὙὍὙῆδ πδγγδῖῖνο ἀοα8 
ποῖ οχρίδι ἤονν ἢΪ5 ἰοσεῃοδα οᾶπὶὸ ἴο ὃδ 
ἐχροβοά; τ δεΐδεν ἢἷ5 Πεϊπηεῖ ννᾶ5 οἱ δῖ ἴΠπ6 
πιο, ΟΥΎ τυ βεῖδον ἴδ σἴοῃο ρίογοθὰ ἴπε δοἰπηοῖ, 
οὐ νδβεῖδεν [ἃ νγοηΐ ἴῃ δἵ βοπὶὲ ροϊηϊ νν Ὡς ἢ 
(86 Βεϊπιεῖ αϊὰ ποῖ σονοσ. ΕἸΠοσ οὗ ἴΠ686 
ὙΔΥ͂Β ἰἴ5 ςοῃςοίναρῖθ. ὙΤΠῈ δερῖ. δά 8 ἴΠ6 
ΧΡ ΔηδίοσΥ νογάβ “(Ὠγουρὴ ἢ5 Πεϊτηεῖ," 
τρθδηΐηζ ὈΓΟΌΔΟΪΥ ἴδ6 νἱϑου, ὑπο ννου]ὰ Ὀ6 
[86 Ἰεδϑί 5014 ρασί. 

51. Ομὲ οἵ δὶ. δῥεα47 Α8 Ῥαν ἃ μδὰ ὑγε- 
ἀϊεϊεά, γεῦβα 46, ννῆξῃ 85 γεῖ ἢδ δά πο βννοζὰ 
ἴῺ Π15 Ῥοβϑϑϑϑβίοῃ. 

ερα»ηρίοη.)] (32), φυϊΐο ἃ ἀϊθετεηῖ νοτὰ 
ἔτοπι ἴμδί 50 γθηάοσγθα νϑσβ65 4 δηά 23; δείζεσ, 
“4 ψατιστίοσ.ἢ 

52. Τόὲ »ποη 97 πγαοὶ απ 7μάα}.}1 ΟὉ- 
Βοῖν ἴῃ ἀϊδιϊποϊοη θεΐννεθη [ϑγδοὶ δηά 
Τυάδἢ, ἃ8 χν. 4, ῇεγε 566 ποῖδ. 

ἐο δὲ υαἰΐεγ.)] Ιῃ 186 Ηοῦτεν χαὶ, 85 γ γθῈ 
4Ἢ (ΒογΟ 866 ποῖθ), δυῖ ποτα ψτουῖ [6 
ἁΠΤοἷς, ἢ οἢ 15 ἱπάϑρεηϑαῦϊθ, ὍΠὸ δερί. 

τεοδὰ Οσαΐδ, 85 αἱ ἴδε οπὰ οὗ [6 υϑῦϑθ, ὠμρζο 
Οαϊ απά μπίο Βάγοη, δῃηὰ 1ἢ}18 15 ργοῦδου (Π6 
ἴσιο τεδάϊης. Το εχδοῖ βἰζυδίίοη οὗ Ο δὴ ἰ5 
υηκηονῃ, δου ἢ ἴἴ 15 ἐβουρῃξς ΟΥ̓ βοπὶθ ἴο 
Βανε βἰοοά δἱ Το6]}- εἰ -ϑαδγεὶ (΄ Ὠιςῖ, οὗἨ ΒΡ. 
ΟΑΤΗ δηὰ ΘΗΑΛΑΒΑΙΜ). 

δδααγαὶ».} Α ἴον οὗἩ Ιυάδῃ ἴῃ ἴῃς δδε- 
, 2  είαϑ (58. χνν 36), δ {Π15 ἔἰπὶὸ ργοῦδοὶν 

ἴῃ ἴΠ6 ροβϑοϑϑίοῃ οὗ ἴῃ Ῥἢ1)]βιΊη68. οβερδιβ 
ΓΕΟΚΟΙβ 1ο0,οοο 5ἰδίη δηὰ όο,φοοο νουηάοα ἴῃ 
(ἢ 15 γσουξ ! 

58. Οδαιηρ. ὍὌΠο ποσὰ πλθδῃ8 [Π ΟΓΔΙΪΥ 20 
δωγη, Ὦπος ἴο δώγεώς δον (858.8εὲῈ θη. Χχχίὶ. 
36). 

δ4. 10 “εγιμσαίονι. Α5 ΔΤ ἃ5 νὰ ἅτγὸ ἰη- 
ἔοπιοὰᾶ, [ἐδυ.5 δἵ [815 {[{π|6 ννᾶς ἴῃ Ἰοῃ 
οὗ ἴῃς Ϊεδιυιιῖο5, ἀπά ἴῃ6 ΟὟ νγὰβ ἠοΐ γεῖ 
οδ θά Ϊεγυβαϊοπὶ (2 ὅ8:ι. ν. 6; [υάζ. 1. 8, 
δηά ποῖος; χίχ, 105-12). Αἱ 4]] ουθρηῖβ "τὸ 
Κηονν οὗ Π0 γϑάϑοῃ ΨΥ [επιβαεπὶ 5μουϊὰ δἱ 
1815 τὰς Ὀ6 βεϊθοϊθα 845 ἰἢς ρίδοε ἴο ρυΐ 186 
ἸΟΡΕΥ οὗ αν 5 υἱοΐοσυ ἴη. ον δ11658, 
Κπογοίοσο, [8.18 νγὰ8 ποῖ ἄοηθρ {1} αν τδὰς 
Ἰογυβαὶθπὶ 815 οδρίία] δηά [μ6 ἰγθδβιγΥ οὗὨ ἢϊ5 
ΤΓΟΡΒΙΘΘ (2 854πι. Υ. 5, Υἱῖ. 7), δαΐ 18 πιθη- 
τἰοηδά πον, ΌΥ δηθοεϊραϊίζοη, ᾿ἴπ [86 υ.501}8] ννΑῦΥ͂ 
οὗ Ηεργτενν πδιταῖϊνε (866 δου, χυὶ. 21, 
ποῖο). 

δὲ ῥὼμὲ δὶς αρρπογ ἐπὶ δἰ 1τπ|.}ἢ ΟΥ̓́, 85 
Ὑποηϊυ5 δηὰ ΚοΙὶ γοηάου {ἴ, δὲς δοισο. Βιυῖΐ 
Ὠανι ἃ μδὰ ἢο ἴοπί ΟΥ Ποιὸ δῖ {ἢ]58 {ἰπ|6, ΠΟΥ 
8 [6 5ΒΙ ηΙΠοΔΠΟΥ οὗ [6 δΔηπουποοπιεηὶ [δῖ 
ΒῈ Ρυΐ ΟοἸ 4} 8 ἅιτὴβ ἴδμεγε δρρᾶτεπί. |0- 

Υ 2 

323 



3324 
ςς ΤΑπά ψῇεη ϑδυΐ εν αν ά 

ο ἔοστἢ δρδίηϑβὲ ἴῃς ΡἈΙ]ϑεπα, ἢς βαἰὰ 
ὑπο ΑΡπεοῖ, ἴῃς ςδρίδιπ οὗ τῇς Ποβῖ, 
Αθηεῖ, ψῃοβα 80ηὴ ᾿ς τΠ]8 γοιῃ ὺ 
Απὰ Αδπεῖ 8.4, “ἷς τῇγ οι] Ἰϊνεῖῃ, 
Ο Κίηρ, [ ςαπηοῖ [6]]. 

ς6 Απά τε Κίηρ 3αϊά, Επαυίγε ἴοι 
γνΠοβε 80η ἴπα 8:Π|Ρ]ΪΠΡ ἐς. 

ς7 Απά 48 αν! ἃ τεϊτυγηθά ἔτοπι 

Ι. ΒΘΑΜΌΒΙ, ΧΥΠ. [ν. 55---58, 

τῆς 5δυρμῖεγ οἵ τὰς ῬΆΙ]βεπε, Αὐπογ 
τοοῖκ Πἰπι, δπὰ Ὀγουρῆς πἰπιὶ Ὀεΐογε 
540} ἢ τῆς Ποδά οἵ {πε ΡὮ:]Ἰ8επ6 
ἴῃ ἢ18 Παπά. 

ς8 Απά 84:1] 54ἰά ἴο ἢΐπι,  ποβε 
80 ἀγέ δου, Ζἦσοι γουπρ δὴ ἢ Απὰ 
αν 4 δηϑυγεγεά, 71 γι ἴῃς βοὴ οὗ 
ΤΥ ϑεγνδηῖ |[68686 86 Βειἢ-ἰ ἐμ εην- 
1ε. 

ΒΟΡὮ115 ΓΆ505 ἴδε ραᾶθϑᾶσθ ΟΥ̓ δδγίῃηρ, 
" Ῥανίά ἐϑθα ἀτί [86 πεδά οὗὨἨ ΟοἸ δῖ ἴο εἰς 
ον ἴεηΐ, Ὀυῖϊ δε οἴετγεά ἢ]5 βυνοσγὰ 858 ἃ νοϊϊ γε 
εἰς το σοάἢ ἐλῦδ αν ἴῃ 50 ῬΌΡΡ ΤΩΝΡΕ, 
ἢδ ννᾶ5. ΟἿΪΥ ἱπῆιυσποεα ΕΥ̓ [6 ἔαςΐ παῖ σο- 
1218 σϑυνοσὰ νγᾶβ “" ψνγδρρϑὰ ἴῃ ἃ Ἅοἱοίἢ θθμηα 
186 ορῃοά" ἰῃ (6 [Δθθγηδοὶα δὲ Νοῦ (χχὶ. 9). 
Βυῖ πὶ νοσῪ ἰδεῖ βϑυργοδβίβ ἰμδῖ 186 “τη Β6ΓῈ 
πιοπίϊοπεα τηδῦ ὃς {πε ἐσόεγπαείε. ἴ[ἴ τψου]Ἱά 
Ὀ6 ᾳυΐϊε ἰῃ δοσογάδηςε ἢ αν 8 ρἱοῖγ τμδῖ 
δ6 5δουϊὰ ἱπιπιοάϊαιοὶν ἀεδαϊςαῖς ἴο Οοά ἴδ 
ΔΙΤῺ5 ἰδκοη ἔγοση ἴῃς ΡΒ} Ξπο6, ἰῃ δοίκηον- 
Ιοάστησης τπαᾶὶ (6 νἱοΐοσυ ννᾶ8 ποῖ ἢϊ5 ονγῃ 
δυῖ 186 1,οτάδ. Ηΐ (ΔὈογηδοὶο, πιοδηΐης [86 

ἐλθογπδοῖο νἢϊοἢ 6 πδὰ ροΠοὰ (2 885}. νἱ. 17; 
ςοπΊρᾶγα Αςῖβ χν. 1:6). 

δ5. δονε :οη, 9" “.1 Τ 656 ἔουΓ 1451 σοῦβος, 
πὰ ἴῃς ἢχϑι ἔνο οὗ οἷ. χυὶ!., ἀγὸ ογοὰ ἰπ 
ἴῃ6 ϑορ[πδρίηξ, 85 γγνὸ}} 498 125-11, δηὰ οὔν!- 
ΟΥΒΙΥ͂ ἴον 186 58π|6 γεάϑοῃ, ἴο ἃνοϊὰ ἴδε ἂρρᾶ- 
Γοηΐ ἱποοῃϑίϑίθπου οὗ ὅ841:}᾽5. ποῖ γοοορπβιην 
Πανὶά. Βαυῖ ου [6 ΒΕΟΥΥ͂ βυρρεβίοα ἴῃ ποῖα 
ἴο ΧΥΪ. 21, ΠΟΤΕ 15 ἢο αἰ ΠΠσυΠΥγ. [[ 8540} δὰ 
ΟἿΪΥ 566 ῃ πὶ οὔςε οΥ ἔνῖος, ἀπά [δῖ βενοσγαὶ 
τλοπίἢ5 Ὀοΐοτο, 6 πιῖρζ ΘΑ ΞΥ ἔογρεῖ νῇο 6 
νγ48:; πὰ 6556, ϑίποθ 80 νγοὶ] Κποῦχῃ ἃ5 [6 
ἔλί μοῦ οἵ ᾿ανιά, πιϊσὰξ Ὀ6 ἃ Ῥογβοῃ οὗ ῶὩο 
ετοδλῖ ποῖθ δ [δῖ {{π|6. 

ΑὈΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕΘ οἡ νοϑῖβο 12. 

Νοευ Παυΐ4.1 Τὶ τηυϑῖ θὲ σοπξεββεά (Ππδὶ ἴ86 
τηοητίοη οὗ ̓ δνιὰ ἴῃ (Π5 γοῦβ6 5 ἔοσγοθά δηά υη- 
Πδῖιγαὶ, δηὰ [6 συδιηπαῦ οὗ [6 ψ8ΟΪ6 86ῃ- 
ἴοῃος βίγδηρο. Νοῖ ᾿ αν, δυΐϊ [685ς, 18 ἴῃ 6 
Ῥτγίηςρδὶ βυδ)εςῖ οὗἨἉἍ γοῦϑε 12. Τ 6 ἡνΏΟΪ6 ΠΑΓ- 
γαῖϊνα ουἹὰ συῃ υϊῖο βιό οί} Υ 18 [ἢ6 ννογά8 
« “πᾶ αυϊά «υα: ἐῤδὲ “05 ᾿ψοῖὸ οπιτοά, δηὰ 
ἴον ΠῚ, “ ἴμδι,) νὰ νοσὸ ἴο γοδὰ “"Π, “" νν858." 
ΎΒΟ ϑ5οηΐοηοα ψου]ά τποη στυπ τἢυ8: “ δηὰ 
ἴδογο νγὰ8 δὴ ΕΡσαδίηϊε οὗ ΒοιΒ] μοπ.» 64}, 
ὙὮΟΘΟ πδῖὴθ Ὑγὼ53 |[6556, ἄς. [ἔ, Βοννοτογ, 
[86 ργοβοηΐ ἴοχί ἰ8 ξουηά, ἴμ6 Ὀε5ῖ ἰγοδίτηθηξ 
οὗ ἴἴ ἰ5 [δῖ δἀορίοα ΕΥ̓ {πὸ ϑγσγίας νευβίοι, 
ΥἱζΖ. ἴο ρΡυΐ 411] ἴδε ψογὰβ δήῖοσ Μοίδίθρει- 
“ωάαϑ, ἄοντῃ ἴο ἴπ6 οηὰ οὗὁὨἁ νϑῦβῈ 14, ἱπίο ἃ 
Ῥαγεηῖβεβίβ, δηὰ 80 ἴο σοππεςῖ ἴδε Ὀεξ πη πρς 

ΟὗἩὨ γεῖβο 12 ΜΠ γοῦβο 15, " δήοευ Παυΐά δὲ 
“0π 0 δαὶ Ἐρῥγαΐϊδίἐο 9" Βειδίεδεο»ιοὐμάαρ (15 
ΠΑΠῚΘ νν89 [6586, ὅζο.,) ἄζς., δΔηὰ Τλανίὰ ννᾶ8 {86 
γουηραβῖ, δηὰ ἴδ ἴῆγεε οἰ εβῖ ἰο]]οννεά 54}]), 
ΥοβῈ 15, διαυϊά ([ 547) ννγὰ8 ροῇβ," ἄο. 

ἤγεηὲ ανριοηρ γιφη, (9 ..}1 ὌΠ Ἡροῦτεν οδη- 
ποῖ Ὀ6 50 ἰγδηϑβιδῖθα, Α Ἴσοχηραγίβοη οὗ Οϑῆ. 
Χχίν. 1, ἱπάϊοαῖοβ (Πδὲ οἰἴποῦ 9 (ἀπιοὴρ 
ΤΏ6Π) 5 ἃ ΟἸΘΙΙΟΔΙ ΟΥΤΟΥ ἴοσ Ὁ.) ΟΥ ὮΝ" 
([ῃ γεᾶγϑ), οσ,, δεϊζεγ 8311}}, [ῃδὲ δὲ 15 υιϑεὰ εἰ]ρ- 
ΓΙ ΔΙγ ἔοῦ ὮΝ δὲ. Ὑἢο νοσβίοη ὑχοι]Ἱά ἴπθη 
θα, απά ἐδὲ »παη ἐπ ἐδε ἀαγ: οΥ δαιώ «υας οἰὰ 
απ «υεἱϊ εἰγιοξεπ ἴῃ γοᾶτβ απ ΟΗΡ »ιέη, ἡ ἢ 
5, ἱη δεῖ, δῖ, [Ἔγοπιεΐβ νογβίοη, “ ὅθ πὸχ οἷ 
δταηπάξυυϑ ἰηἴοῦ Υἱγοβ." 
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ΓΗΠΑΡΤΕῈΚ ΧΥΠΙ. 

1 οκαίλα» ουείά αυΐϊά, καὶ ϑακῖ οεευϊείὰ λές 
2γαΐσε, τὸ «οὐξείά το ἀὲδ ἀνε ἐπ ἀξ 2477, 
12 Μμαγεΐλ ἀένε Χ07 ἀὲδς φοοαΐ “μεεέες, 17 
ογεγείὰ ἀΐνε ἀὲὶς ἀἐαιεράίεγς 707 ὦ σμαγέ. 22 

αυϊά εγεμασεα ἰο έ ἐλέ ξέρρ: σον ἐγ ἔστ, 
δίνεϊα ἔτυο ἀμπάνεα “γε ζέμ: ο7 ἐλε λεξοίίρες 
ον Μελαῖς: ἀοιυνγ. 28 δαμῆς λαΐγεά, σ»αἷ 
“αυϊῦε: φον ἱηπεγεασείλ. 

ΝῺ [ἴτ ςᾶπιε ἴο ρᾶ83, ὑῆεπ ἢς 
Πδὰ πιδάβ δὴ Ἂεπά οὗ ϑβρεδλκίηρ 

απο ὅ4ι}, τμδὲ τῆς δου] οὗ ]οπδῖμδη 
νγνὰ5 Κηΐϊ ἢ τῆς 5οι] οὗ ἢανιά, 
δηὰ Ϊ]οπδίμδη ἰονεὰ ἢϊηὶ 45 18 οὐνῃ 
8οι]. 

2 Δπά ὅδι} τοοῖς πἴτπη τῃδὲ ἀΔγ, ἀπά 
νου ὰ ἰοὺ πὶ ΡῸ 20 πλοῖα Ποπια ἴο 
8 ἔδυ μετ᾿β πουβε. 

42 Τεη Ϊοπδίδδη δηά [αν ἃ πιδάςε 
ἃ ςονεπδηΐ, δεοδιιδα ἢς ἰονεὰ ἢἰπὶ 83 
Πιἰ5 οὐνῃ 5ου]. 

4 Απά Ϊ]Ποπδλίδδη βιγρρεὰ Πϊπλβε] 
οὗ τῆς τοῦδε ἐπαῖ τας ὑρο ἢϊηι, ἀπά 
σάνε ἰξ ἴο ᾿αν!α, ἀπὰ ἢ5 ραγπιεηῖβ, 
νοπ ἴο 5 ϑυνογά, δηὰ ἴο ἢϊ5 ὈΟΥΨ, 
Δηά ἴο ἢ5 ρίγαϊε. 

ς 4 Απὲ δ)ανίά ψεηῖϊ οὐυἵ νγ ἢ ἘΠ Γ- 
ἀνοτλργεά, ΒΩ 840] 8επῖ μῖπι, σπά ᾿θεπανεά 

ΟΗΑΡ. ΧΥΠΠΠ. 1. "3: ἐπὶ! «υἱὸ ἐδε οαΐ οὗ 
Ῥαυΐά.1 [1μτετα! γ “δοππὰ ἴο.) ΤΠδ 5884π|6 
ἔογο]6 ρῆγαϑβϑε οσουγβ Οδη. χ]ῖν. 10, οὗ [ΔςοὉ 8 
ἴονς ἔογ Βεπ͵απιιῃ. [οπδίμδη 8 [ΥΌ]Ὺ οτος 
Πμδγαςσῖοῦ ἰ8 δον ἰπ [Π]|5 φοΠοσοι8 ἰονα οὔ 
Πανὶ, πὰ δάπηιγαϊίζΉη οἵ δὶ8 στοαὶ ἀθεά. 
ΤΠἼο δορί, ἰοϑοβ {}18 δεδυ 1] ραβϑϑαρο ὉΥ 118 
Οπχἰβϑίοη πιεητοηδα ἀρονς (ΧυἹ. ς 5). 

4. ΤΡδὲ γοὐόε.} Ἡεῦ. (»»ε᾽}}), τεηάογεα εοαὶ, 
ἱ1, 19, ΏΘΙΕ 566 ποῖδ. 

ξΞαν» πη.) ὍὌΒο ψοσγὰ (ἼΩ) 5. Ἔβρεοῖδιγ 
υϑεὰ οὗἁὨ τ ΠΥ ἀγοβϑ8 δῦονε ΧΙ, 18, 39: 
7υάκ. 11. 16; 2 ϑ4πι. Χχ. 8; δῃά πεσε ᾿ξ ζοπι- 
Ὀτ565 ἴ6 βινοσγά, ὑονν, δηὰ ρίγὰά]εὲ νυ ας ἢ ἡ σα 
αἰϊδοδοά ἴο 1ἴ. Εογ ἴδ σίγα]ε 866 2 ϑᾶχῃη. χυΐὶὶ, 
ΣΙ, ὨοΙ͂Θ, 

δ. “41“.:.,4] δεδαυεί ὀδοριεῖ «υμε.1ὼ ὍὌδα 
ςορυϊαῖῖνε “πα 5δεῖ ἴο πᾶνε ἴδ] οὐυὐΐ οὗ 
186 Ηεῦ. ἴεχῖ ΌΥ ἀοοϊάορηϊζ, 

6. 7δὲ Ῥρδιδῥμεκπε.}) ἘΔΙΠΟΓ 85 ἰὴ [Π6 Π1ΔΓ- 
εἴη, “ἼΒο ῬΒΣ1 δεπ 98." ὙΤἢα Δ] υδίοη 15 ποῖ 
ἴο ΟοἸϊεῖδ, Ὀυϊ ἴο οὔς οὗ ἴῃς ἐχρεαϊξοηβ 
Τοίοσγοά ἴο 'ἴπ σοῦβο ς, ἰπ νι ϊςἢ αν μδὰ 
ξαϊηοὰ ἃ νἱοΐοσυ οὐδοῦ ἴπε ΡΠ 565, ἴῃς [2π|6 
οὗ νοὶ ργοοράδα ἢἷπι. 

“ἰησας απ ἀαποησ. Τδο Ηδθῦ. ἴεχῖ 
(δῖος σληηοῖ ΡοΟδϑΙΪΥ ἐ 80 ἰγαηδβίδίθα) 19 

ΒΙ86 1 ννβεὶγ : δηά ὅδ] 8εῖ ἢϊπὶ 
ΟΥ̓ΟΥΓ {πΠε6 πιεῃ οὗ ννᾶγ, ἀπά ἢς ννᾶβ 
Δοςερῖαά ἴῃ ἴδε εἰρῆϊ οὗ 411 τῆς ρεο- 
ΡΪε, δηά αἶϑο 'ἰπ τῆς εἰρῃε οὗ 88} 5 
βεΙνδηῖ8. 

6 Απὰ ᾿ξ σΆπ16 ἴο ρ488 85 ΠΥ σᾶπι6. 
ψθεη [αν ἀ ννᾶβ τεϊυγηθὰ ἔτοπὶ τῆς 
βἰδυρῃτεγ οὐ τὰς ᾿ΡὨΠΙβεῖπε, τπξ τῆς "οι, 
ννοπΊεη σϑτης οὔ οὗ ]] οἰζε5 οὗ 15γδεὶ, δέρεένει. 
βίπρίηρ δηὰ ἀληοίηρ, ἴο πιεεῖ ἰκίηρ 
50], τυ τἢ ταδγεῖβ, ἢ [ογ, ἀπά τ 
ΤἼΠΒΕΓΙ δ Πἴ8 οὗ τηϊιβο τεῦ. 

ἕλνεε 
7 Απά τὲ ννοπίεη ἀπϑυγεγε ορό εἰν ίκεά 

ἐνείγε απο δεν ἃ5 ΤΉΕΥ ρἰαγεά, ἀπά 5, α ϑδιι] βίαν. 
ἢ 5[41π ἢϊ8 Ἐποιβδηάβ, απὰ [αν ά « οἱ. 2. 
Ἀ18 ἴδη τπουβδπάϑ. ἜΡΗ͂ΝΕ 

8 Απὰά δι} ννᾶβ νεῦγ ψτοῖῃ, δηὰ Ἑκοίος 47. 
ἴῃς 8αγίπρ ἴἀϊϑρ[ελβϑεὰ ἴω; δηὰ ἢς ἡ πεν. 
8414, Ἴ ΠΕΥ πᾶνε δϑογιεὰ ὑπο [αν] τας εὐ ἐν 
ἔδη τπουβϑαηάϑ, ἀπά ἴο πὶῈὲ 1ΠῈὺ μᾶνθ Ὁ 
Δϑογι θεὰ δμΐ τῃουβδηἋ5 : δῃά τὐλδι οδη 
ἢς δᾶνα πιοῦὰ δυζ τῆς Κίηράοηι ὺ 

9 Απά δι] εγεὰ [αν ἔτοηι δαὶ 
ἀδγ δηὰ ἔογνναγά. 

ΙΟ ἢ Απὰά [τ οδηιε ἴο ρ488 οπ ἴδε 
τηογγονν, (δῖ τῆς εν]] ορὶ τς ἔγοαι (σοά 
οᾶπιε ὑροη ὅδ], δηὰ ἢς ργορμεϑίεά 

Οἰθασ Υ οοτυρί. Εοσ ἡ απά, ψὰ οὐριϊ ἴο 
Τεδὰ 5, εἰ, δηά τῆδη ἴἢ6 5θῆϑβϑε τν}}} Ὀ6 “10 
ἷπᾳᾷὶ ἷῃ ἴμ0 ἀ8:060," ΟΥ “ὙΕῈΔ ἀδποὶῃβ." 
ΤΠς δεοίίοῃ νγᾶβ ἔῸΥ ἴῃς ψοπηθη ἴο ἄδηςε ἴο 
ἴδε δουηὰ οὗ ἴῃς Εἰπιῦγεὶ, δηὰ ἴο δβίηρ ἴῃς 
ἐφω ῥα σὰ πγοβόφ πὰ αηπίείγορδε ἃ5 

ΕΥ̓ ἀδηςθὰ πὰ ρἰαγεά. (Οοιίρασγε Εχοά, χν. 
20, 21; [υἀν. χί, 34.) 

ἐπείγιρροη; Οὗ »ισῖ..}] ΟἾΪΥ͂ Βεγὲ ἴῃ 118 
δεη56. Τἢὸ ψοχὰ πιθδῃ8, Δη ἰηϑίΓυπιοηΐ οἰ ΠΟΥ 
οὗ τὐδηρι αν σθδρο, οσ, τ ἢ [ἄγος οογάϑ. 

7. ““π:Πευεγεά.1 866 Εχοά. χν. 21. 

α: ἐδεγ ρ]αγε4.) ΤῊ ννογὰ τεπάογοὰ ρἠηγεά, 
ΤΑΘΔΠ5 ΘΘΡΘΟΔΙΥ “ἴο ἀἄδληςθ 1} νοοδὶ δηὰ 
ἰῃδίΓυπηοηϊ] πχυϑὶς " (5εε [ἀν χΥϊ, 25, ποῖος). 

8. α! ἐπα δὲ δασε, δ᾽ ..] Ἀδίδου "ἼΒΘ 19 
ἐδ ΟὩΪΥ [80 κίηράοιι 1οζὲ 710. δὲῃ.Ἶ 
Ο(ομπηρᾶσζο ἴον ἴῃ6 βᾶτηθ βϑεηίπηοηΐ τ Κ. ἢ. 22. 
“Α Κιηράοτη (838γ8 (απιάθη) Ὀσγοοϊκοῖῃ πο 
ςοπιρδηΐοῃ, δηὰ πηΔ)᾽ 6ϑ Υ ΠΟΤῈ ΠΟΑΥΠΥ (Δ ΚΟ 
1 υΓΊ658 ἴο ἢεατὶ " (' Ηἰβῖ, οὗ Ω. ΕἸ12.᾽ Ρ. 23). 

10. Ευδ ρἰγὶ᾽ ονι Οο4.} ὅ8εε ἀῦονε χνὶ. 
1ς, ποῖθ. νδῖ 15 βεγε δα ἀδά, 

δὲ ῥγοῤῥειίεά ἐπ ἐδὲ νά 977 ἐδε δοιωε.] 
ΤΙΙ8, 45 ἴῃ εἴἶεςϊ οΥἩὨἨ [Π6 61] 5ρίγὶ σοπιηΐ 
ΡΟ ἢίπι, 8 δίῃ χυ ΑΓ 85 τεζαγάϑ 840}, θυ 15 
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ἴῃ πε πιίάϑξ οὗ τῆς Βοιιβα : δπά ᾿ανίά 
οἰαγδά νι ΠΙ5 παπᾶ, δ8 δὶ οἵἴπεῦ 
τἰπη68: ἂπά 2΄06276 τᾶς ἃ λνα]ϊη ἴῃ 
8411} 5 μαπά. 

11 Απὰά δδυ] οδϑὶ [ἢ [δνε]η ; ἔογ 
ἢς 8414, 1 νν}}} βηιῖς αν ὰ ὄνεπ ἴο 
τῆς νν4}] τοἱΖἢ 11. Απά Πανὶ δνοϊἀ δὰ 
ουξζ οὗ Πϊ5 ρύεϑεηςε τυνγίςε. 

12 ὅ Απά ὅδδιυ] νυλ8 δἰγαιἀ οἵ [αν ά, 
Ὀεσδυβε ἴῃς ΓΟΚ νγ8 ἢ ἢϊπὶ, δηὰ 
ννὰ8 ἀερατίεά ἔτοῃι 8411]. 

12 ΤΠετγείογε ὅδὺϊ γεπιονεά ἢ ἰηῚ 
ἴτουσι ἢίηι, δηὰ πιδάς ἢϊηαὶ ἢ8 σαρίδίη 
ΟΥΟΓ ἃ ἰπουβαπά ; δΔπὰ ἣς ψεπῖ οὐ 
ΔΠά στε ἰπ δείοτα τῆς ρθορῖα. 

Ι14 Απά [ϑανιὰ "βεμανεὰά ἢϊπιβεὶξ 
ὙΊ5 6] [Π 41] ἢ18 νγᾶγβ ; δηὰ τῆς ΓῸᾺΡ 
τυᾶς νυν ἢ ἢ πι. 

Ις Ὁ εγείογε ἤδη δδυ] 8)νν τἢδι 

Ι, ΒΑΜΌΒΙ, ΧΥΠΠ. [ν. 11--20. 

Πανὶ, θεσδυβδε ἢς ψεπῖ ουῖξ ἀπά σδπηε 
ἴῃ δείογςε τπθπι. 

17 ἢ Απὰά ὅλΔι] 844 το Ὠανιά, Βε- 
Ποά τὴν εἰάεγ ἀδυρῃτεγ Μαεγδρ, με 
Ψ1 [1 ρῖὶνε πες ἴο νγἱξε : ΟἿ] δε 
του ἵνδιίδης ἔογ πι|6. δηά ἤρῃι {πε " Ποῦ. Σ 

ᾶ ΣΟᾺ 

Εογ ὅδ] 5α1ὰ, [,6ἴ τα»; ΓΚ 8 δαί ε8. 
ποῖ πλπε ἢαπά δὲ ὑροη Ἀἰηπι, δῖ ἰεῖ 
τῆς δαπά οὗ τῆς ΡἢΠ]ΠἸβηεβ. θὲ ὑροη 
Ἀϊπι. 

18 Απά αν ά 5Ξαἱά υπῖο δδυ],  ῃο 
απ Τὺ πὰ ννῆδῖ ἐς ΤΥ ἰδ, ογ ΤΥ 
τ οτ᾿ 5 ΠΆΠΥ ἴῃ [βγδεὶ, τηδῖ 1 5μοι] ἃ 
δε 80η ἴῃ ἰανν ἴο τῆς Κιηρ 

19 Βυῖ τ σάπλε ἴο ρ438 δῖ [Π6 {ἰπ|6 
ψγῃεπη Μετὰ 8418 ἀδιρῆτοῦ 5ῃου]άὰ 
ἢανε Ὀεεη σίνεη ἴο ᾿λαν!ά, τῃδῖ.5ῃς 
νγᾺ5 ρσίνεπ υπῖο Αὐτοὶ τὲ Μεβο- 
δι ἷτα το νέες. 

20 Απὰ Μίςομδὶ ϑ84υ}}5 ἀδιυρῃίογ, τε. ἣς δεμανβὰ ΠΙΠπΊ86][ νου ννίβεὶγ, ἢθ 
Ἰονεά [λαν!ἀ : δηὰ τπον το] ά 841}, ἀπά «τας γίζα νν»23 αἰγδιά οὗ ἢίηι. 

έγς:. 16 Βυϊ 81] ϑγδεὶ δπά Τ[υάδῃ Ἰονεά 

θοσπα οὖ ΟΥ̓ ψγῆδὶ νὰ τεδὰ ἱπ τ Κ. χχὶϊ. 
22, ΜὮογα (6 Ῥγορδοϑυίηρ οὗ ΑΒδοβ ργο- 
Ῥμοῖβ, ἴῃ σὑϑῦβϑα 6, 15 δϑογίυθἁ ἴο ἃ ἱγίην 
ϑΡΙΓΙ: (σοπηρᾶγε Αςῖβ χυϊ. 106-18, Χὶχ, 18: 
1 [08 ἵν. 1-3). [{ 15 ἱπῃηροβϑίθ 6 ἴο ρίνο [86 
86η896 οὗ γαυΐηρ ἴο ἴῃ6 ψογὰ φγοῤῥεσίοα, ἃ5 
[ΒΟΌ ἢ ἃ πλοΓΕΙῪ πδἴιγαὶ βἰδῖε οὗ ῬΡΏγΕΠΖΥ ἡγεσα 
Ἰηϊεηάοά, ΤῊ 2γοῤῥεουγίπς ὮΘΓΕῈ ννᾶ8 85 αἰ σε 
{πῸ οθδοϊ οὗ ἴῃς οοπγίηρ οὗἉ [ἢ 6 61} βρί τὶ ὑροη 
580], 858 [πὸ 2γοῤῥειγίμς ἴῃ Χ. 10 ννᾶβ ἴ6 οβδθοῖϊ 
οἵ [δὲ ϑρίσιξ οἵ Οοά οοπιὶηρ προὴ ἢ. Αἱ 
[6 584π|6 {Πππὶ6 ἰξ 18 αυ ἴτὰ6 [δι »παάπε": 
δηᾶὰ φγοῤῥειγίηφς ὝΕΥΣ Ποπϑιἀογεὰ 828 ὩΘΑΓ 
ἀκίῃ (8εε [ετ. χχίχ. )δό; 2 Κ' ἰχ, 11). 

11, ὥμ δὲ ᾿αυεἰη.} ΒΥ ςοτηραγίηρ [15 
Ῥαββϑᾶρο ψ] Ὦ χῖχ. 1ο, ἰἴ υννου]Ἱὰ ἀρρθᾶγ [ῃδῖ οἡ 
ἴἢς γβὲ οςοδϑίοη 840} ἀϊὰ ποῖ δοῖι δῦ ςακί 
(6 ἵανοὶη, Ὀὰϊ ΟὨΪΥ Ὀγαηάϊβμεά ἰξ ἴο ἴδκε 
αἷπὶ δὲ 1)ανι, δηὰ (μδῖ ἢδ οϑοᾶ θεῖο 
δ4ι}} δοίυ δι! οαϑὶ ἰ. ὙΠῸ σψογὰ τοηάδογοὰ 
εα.: " ΡΓΟΌΔΟΙΥ σαραθὶθ οὗ θείηρ 80 υὑπάσι- 
βΒῖοο 

16, ᾿υγαοὶ απ ωάαδ.1] ϑ8ϑεὲ δδους χν. 4, 
δηά ποῖε; 2 88πι. χχὶ. 2: χχίν. ἱ, 9, ἄζο. 

ὀεεσισε, 9.1 ὙΠΟΥ αϊὰ ποῖ ἴονε ἢἰπὶ 
δεοσισε Ὧδ ΘΠ Οὐἱ δηά Τᾶπιο ἰη δεΐογε [πὸ 
Ρεθορΐδ, δυῖ [818 οεἰγουπιδίδησε οχρίδίηβ ἢονν ἰὰΐ 
νν8 1ηδλῖ ἢθ6 νγᾶ8 ἔποννη ἴο ἴδεῃ. Ηδά ἢἣὸ 
οοπἭϊηιϊεά ἴο δὲ ἴῃ 88} 5 Ββουιβοῃοϊὰ ἢ ψουϊὰ 
πᾶνα θδθη {{{{|6 Κπουνῃ, Ὀιιῖ 8458 ἃ οδρίδίη οὗ ἃ 
(δουβαηὰ δα ννᾶ8 Ὀσγουρῆϊς ἱπῖο ρυδ]ὶς 116. 
(ϑεε δῦονθ, Υἱῖ1. 12 δηὰ ποῖβ.) 

17. Βεῤοίά »ην εἶδεν ἀαμσῥίεγ, 49. 8480] 

τῆς τῆϊηρ ΓΡΙΘαβεά ἢί πὶ. 

δά ποῖ δἰ ποτίο 16 ]}1Θἀ [π6 Ρτγοπιῖθα οὗ ψηϊςἢ 
Πανὶὰ δὰ πεαγὰ (χυἹ]. 25), ΠΟΥ νγᾶϑ ἰὲξ υπηδ- 
ἴυγΑ] (πδἴ 5411 βΒῃουϊ ἃ ἀοίδυ ἴο ἀο 50, {1} τὰ 6 
ΒΟΡΒΟΓα 8 ὈΟΥ͂ Πιδὰ χίϑεῃ ἴο ἃ ἈΙρθεΓ σᾶηκ, 
Νονν (δαὶ πε πδὰ 50 γίβεη ἴθ φυιεσίοη οὗ. 
ΤΑΔΙΤΥΪηρ 8541.15 ἀδυρηῖο, νγᾶ8 πδίυγαιυ 
Ὀτγοδοποᾶ. ὅ8581:1 νγᾶβ ἱπάυιςοά ἴο δηϊετγίδίῃ ἵξ 
ὃγ ἴδ6 ψἱοκεὰ Βορο ἴπδὶ 1)ανὰ νουϊὰ 8]} ἴῃ 
Β0ΠΊ6 ἀεβροσγαῖθ θπίογρσγίϑε ὉΥ̓͂ νυ] οἢ Βα τρ Ὡς 
ΠΟΡΘ ἴο πλοῦὶϊ 50 στεαῖ Δῃ ΒΟΠΟΌΓ. 

ον δαμὶ ταἰά4.} 1.6. βαϊὰ ἴο Εἰτηϑεῖξ, (δουρί. 
(866 [ϊ. 30, ποῖα. 

18. 454 Ῥαυΐά «αἰά, ..1 Απ ἱποίδηςο, 
δηά ἃ σγοιλσκαῦϊο οὔθ, οὗ [αν 5 νυ ϊϑάοσῃ, 
(σοῦβ65 14, 15) δπὰ βἰηρυΐαγ ἀϊδοτγοίοη. 

«υδαὲ ἐς »ῦ ἰ7ῶ, νιν αι βεγ. αρεΐγ, Θ᾽. 
ΤΗς Ηεῦτεν ἰεχῖ βοδγοοὶγ πλα Κο8 5δθῆϑ6. ΤῊΘ 
ΑἸοχαπάσίδῃ νεγβίοῃ οὐὗὨ ἴῃς ϑερῖ., ὉΥ ἴῃς 
5:1. δῖεϑξ ΡοβϑβϑὉ]6 σβδηρθ οὗἩἉ Ῥυποιυδίίοη, ψῖνοϑ 
[ἢ6 586η56 “ὙΜδ: ἰδ ἐ8ο 1179 ΟΥ̓ ΣῪ ΖΔ ΤΊ ΒΟΣ 
ζαταὶ}γ," ὅζς., ἴδ Ὀεΐηρ Ρυΐ ἴον εοπαϊἑέοπ,οΥ, 
γε: 07 ἰδυίηρς (Ῥτον. ΧΧΥ. 27). 

19, “ἀγιεὶ ἐδ Μερδοϊαι δε. ΤΆΘ ἤνο 80ῃ9 
οὗ 1158 πιλυτίαρο ρεγϑμῃεά Ὀγ ἴῃς μαπάβ οὗ [Π6 
Οἰδοοηϊίεβ, 2 848πὶι. χχὶ. 8, ἡ ΟΥο νγο ἰθᾶγῃ 
υτῖβονῦ τδδῖ τἴὴ6 παῖὴλθ οὗ Αὐἀγίο ] 8 ἔδίμοσ, ΟΣ 
ΔΠΟΘΒΙΟΥ, νγὰ8 ΒαγΖΙ}Ἰαῖ. Η8 Ὀϊγ  Ὠ-ρίδος νγὰ5 
Μεβοϊδῃ, ὑγσοῦδὶν ἴΠ6 βᾶτης 85 Αδοὶ- Μεδοίϊδα, 
ΠΟΔΓ Βεῖἢ-58οδὴ (ἀρ. Υἱῖ. 22, ποῖο). Αἀτγίοὶ 
ΤΟΛΒΟΣ ξΑΥ6 ἃ γε ἀοΥΤΥ ἕοσ Μεγδῦ (νεῦβα 
25). 

20. 126 ἐδὶπρ ρῥίεαιεά δἰ». [ἴ ΡΑΓΕΥ τὸ- 
Ἰἰενοὰ δἰπιίτοιι ἴ6 οὔδγρε οὗὨἨ Ὀγολκίηρ 15 



Ι. ΒΑΜΌΒΙ,. 

21 Αμπὰά δι] 8414. 1 ν}}} σίνε Ὠϊπὶ 
μος, τμδῖ 5ὴ6 ΠΊΔΥ Ὅς ἃ 5ηΔΓ6 ἴο ὨΙΠῚ, 
πὰ τπδὲ τῇς Παπά οὗ τῆε ἢ] βεῖ πο 8 
ΠΙΆΥ ὧδε Δδραίηβὲ ἢἰπι. ὮΝ Βεγείογε 
δ4ι}} 4:4 το ᾿ανὶά, Του 8ῃαἰς τὴ 5 
ἀδγ δὲ ΤΥ 80ῃ ἴῃ ἰἂνν ἰπ 2᾽ε οπε οΥ τῆς 
ἔννδιη. 
.22 ἢ Απὰά ὅδ] σοπηπιδηάεα ἢΪ8 8εῖ- 

νΔηῖβ8.) “αγίησ, (ὐοππιυπε νγἢ [αν 
ΒΕΟΓΕΙΪγ, δηά β88Υ, Βεμοϊά, τ6 Κίηρ 
μδῖ ἀεὶ! στ ἴῃ τῆες, δηά 411 ἢ]8 8εῖ- 
νδηῖβ ἰονε ἴπεε : πονν {πεγεΐογε δὲ 
(ἢς ρ΄ 5 8δοη ἴῃ ἰδῦν. 

22 Απά 88:5 βεγνδηῖβ ϑρᾶκε [58 
ὑογάβ ἰπ ἴῃς δαὶ οὐ αν ά. Απά 
αν! ἃ 5414. δεεγηλεῖῃ [τ ἴο γοιυ ὦ ᾿ἰψῃι 
ἐλίηρ ἴο θεὲ ἃ [ἰ πρ᾿ 5 βοὴ ἴῃ ἰδνν, β66ηρ 
(Πλὶ 1 ἀγὶι ἃ Ροοσ πιᾶῃ, ἀδηὰ ᾿Ἰρ ΠΟΥ 
αϑἰθαπγοά ἡ 

24 Απά τἢς 8εγνδηΐβ οὗ ϑυὶ το]ά 

ν. 21--- 1. 

ΚΗ . δίπι, ϑαγίπρ, ΓΠ 1818 πλᾶηπογ βρᾶκα 
19 ἐάσ4 1)ανϊά. 
ϑδώ Ὡς Απὰ ϑ840] 5414, ἼΤιι5 8}8]} γα 

ΒΥ ἴο Πανὶ ά, ΤῊς ἰκῖηρ ἀδϑίγει ἢ ποῖ 
ΔΠΥ ἀονντΥ, δῖ 24η Βυπάτγεά ἐογεβκίη8 
οὗ τε ΡΠ] ϑῖπεβ, το θ6 ἀνεηρεά οὗ 
τῆς Κίηρ᾿ 8 ἐπεηιεβ. Βυῖ 84] τπουρῆς 
ἴο πηᾶκε ᾿ανιά [411] Ὁ τῆς παπὰ οὗ 
ἴδε Ρἢ]511Π68. 

26 Απὰ ψἤεδη 8 βόγνδηῖβ το ]ά 
Τλανί τπ686 ννογάβ, ἰξ ρΙεαβεά ᾿ανιά 

᾿ νν6}} το θὲ τῆς ΚΙηρ᾿ 8 βοῇ ἴῃ ἰδνν: δηά 
Ἡεῦ. ΑΗ ο 

μῴπωά. τῆς ἀλγβ ννεῦε ποῖ ᾿εχρίγεα. 

ΧΥΠΙΠῚ. ΧΙΧ. 

27 ΝΒειείοτε [αν ἃ ἅγοβὲ δηὰ 
νεηῖ, ἢς ἀπά ἢ]5 τγδη, δηὰ ἷενν οὗ 
τῆς ῬΠΙΠδΉπε8 ὑψο πυπάγεαά τηδη ; 
δὰ [αν ά Ὀγουρῃς τπεὶγ ἐογεβκίῃβ, 
ηὰ {ΠῸΥ ρᾶνε ἴπεπὶ ἴῃ 1.1 ταῖς ἴὸ 
της Κίηρ, τπαῖ ἢς τϊρῃς θὲ 16 Κίηρ᾿ 8 
800 ἱπ ἶανν. Απά ὅδ] ρᾷνὲ Ἀϊπὶ 
ΜΙςδδὶ ἢϊ5 ἀδιιρμῖεγ ἴο ψ]ε. 

28 ὅ Απὰ δδι} 8δνν δπὰ Κπον τπδῖ 
τῆς ΠῸΚῸ τας ἢ ανίά, ἀπά ἐδὰϊ 
ΜΙοβαὶ 84:5 ἀδιιρῆζεγ Ἰονεά ἢϊπι. 

29 Απὰ ὅδ] νγχὰβ γεῖ πε πΊΟΓΕ 
αἴτδλιά οὗ αν ἃ : δηά 8411 Ὀδοδηης 
αν ἀ᾽ 5 ἐπε ΕΥ σοπαπυλ]}γ. 

20 ὙΠεη τῆς ρῥγίποεβ οὗ τῆς Ρἢϊ- 
᾿ἰβῖ]π685 νγθηῖ ἔογῃ : δηὰ ἴξ σάπια ἴο 
Ρᾶ38, Δἤεγ ἴΠΕῪ ννεηῖ ἔοστῃ, 2λαὲ )4- 
νά θεπανϑὰ Πιπλβ6]Ε πλοῦα νν!56}]γ [μλη 
411 τῆς β8ογνδηῖβ οὗ ὅδι)} ; 80 ἴπδῖ ἢ 15 
ΠΑ νγὰ8 πιυςἢ ἴδεϊ Ὁγ. 

ΟΗΑΡΤῈΒΝ ΧΙΧ. 

1 δονμαίλαπ ατεϊοεείλ λὲς ,αΐλεγς μροσέ 10 
“ αυΐϊά. 4 4714 ῥεγεμαάκίά ἀὴς γ)α λέγ 10 

γακοπξαϊον. ὃ. 48} γεατορ 97 Φαυῖα": ρυοά 
σΜΓΓΩΣ ἡ ὦ μεῖὺ τοαν, δαμῖ; »ιαἰίαοιε γ᾽ 
ὀγεαξείά ομέ ἀραΐμοΐ ἀἕἔρει. 12 Μηλα] ἀ6- 
εεὐτείλ ἀξν )2α1λε7, το ἀρ» ἔριαρε ἐκ διαυΐα": 
δεάύ, 18 Φαυΐά εο»πείἀ ἰο δανεμε ἐμ Λίαίοίλ, 
20 «σμῖ; 4: ΡΥ: σέμέ 19 αξεέ Μανία, 
22 αμα «απ ἀνιρεζ,, ῥγοῤάσγ. 

ΝῺ δι] 8ραΐκε ἴο [οπδίμδῃ ἢ18 
80η, Δ4η4 ἴο 4]] ἢ5 βεγνδηῖβ, [δῖ 

[ΠΟΥ 5ῃου]ά [Κ}} ᾿ανιά. 

[λῖ!, ἀπὰ ορεποὰ ἴτε ῥγοβρεςῖ οὔ χεί[ίηρς τὰ 
οὔ αν ὰ ΌΥ τηθδηβ οὗ [6 ΡἈ15[1η658.. 

41. Τραὶ “δὲ ναῦν δὲ) "9.1 Ἀδίμον, “" Απὰ 
880 2881} Ὁ9 86 8876," ἐ.6. ἃ ὁΔι.86 οὗ ζχυΐη, 
8ε6 [υάς. ν1}1. 27, ποῖδ. 

ἐπ δὲ ὁπ 67 ἐδε ἑκυαί Τῆς Ηοργεν 
ΡὮΓΔ436 ἰ8 ἱησαραῦὶε οὗὨ δοίης 50 γτοηάδγοά. [ἰ 
Ταθδῃ8 “80 δοοομὰ ἐπι6,᾽ 885 [οὐ χχχίϊ. 14. 
ΤὮο γε ςοπαςῖ μδὰ θδθη Ὀγοόκεη ΟΥ̓ εἰς 
Μεσαῦὺ ἴο Αατϊεὶ. 

428. ΑἹ ροονΣ »παπ ἀπά ἰϊρδεὶγ εεἰφεηιοά. 
(οτρ. 58. οχῖχ. 141. Ῥοοῦ, δηά {βεγοίοσγα 
υηδῦϊο ἴο ΡΑΥ͂ ἃ 5υΠςϊοηῖ ἀον ΤΥ. 866 γΈΓ86 25. 

25. “5 διπάνεά ζογει 5.7 ΓΓῊΪΒ ἰ5 πλοτοὶῦ 
ΔΠοΐΠΘΓ οχργοϑϑίοη οὗ ἴῃς βριγὶξ ννῃιςοἢ ἰεά ἴο 
1η6 ςοπεοίδηϊ ἀρρ]οατίοη οὗ ἴδε οριἴΒεῖ ὠπείγο 
«ρροσοα ἴο ἴῃς ΡΒ: 511η65, 45 ποϊςθὰ αδἵ χίν. 
6, ποῖο. 

26. 1όὲ ἀα7: «υεγε ποῖ σχρίγεά.) 1ΐ ἀοαβ 
ποῖ ἌΡΡΟΑΓ ΟἰἸΘΑΓΙΥ ἴο ψυμδῖ ἴΠ|5 γοῖεσθ. Βυῖ 
ῬοϑβΙΟΪΥ τε γείεσγθηςθ 15 ἴο ἴδε ἔοστηοσ σοη- 

ςῖ, νγϊςἢ ἀοβηρὰ 4 ςεγίδϊπ πυπλῦοῦ οὗ ἀδνβ 
ΠΏ] ΙΓ ἢ [ἢ6 σηλγτίδρε ἢ τὰς Κιηρ 5 
ἀδυφσμίοῦ (Μογδὺ) νγᾶβ8 ἴο ἴδκε ρἷδεθ. αν ὰ 
νγ5 8350 Σαρἃ ἴῃ [15 δἱΐδοικς. ὑροὴ ἴ86 ΡΆἘ]]}15- 
[π68 [αἱ πε ννα8 δε ἴο ὑσίηρ ἴδε τοσυϊσγοὰ 
ἄοντΥ Μη τῃ6 ἔἰπιο, δηὰ ἴο τεςεῖνα ἢὶ5 
νὴ (Μ|ΊςΒ41) θεΐίογε ἴς πιο πδὰ οχριγοά 
νη δὶς πα νν88 ἴο Βανὸ δὰ Μοσδ. 

27. Ττυο ῥωπάγεά γιεη, 8. Ιἴ ἀρρεᾶῦβ 
ἔτοπι σοῦβ 26, ἀηὰ 2 ϑδχὴ. 111, 14, [δι οπο 
δυηάγοα ΟΓΘΒΚΙΏΒ νγᾶ8 [ἢ 6 5 υ]Αἰοα τη Υ. 
Βιυῖ, ἴο τηᾶκα βυγὰ οὗ δανίηρ ἴῃ6 ἢ.}} Ὠυπιδοσ, 
ἃηά ἴο γὸ δεγοηά ἴδε 5ἰσὶςῖϊ ἀειηδηά, 1)ανὶὰ 
δίενν ἵχο υπαγεά ῬὨ]] 511} 68. 

30. Ἡεη! 2ογι}.] 1.6. ἴο Ὀαί16, ἴο τακο 
ΘΧΟΙΓΒΙΟΏΒ ἀρδιηδὲ ἴπε [5γ86 1.5. ὙΠΟ νογὰ 
15 ΤΓοαΘΠΕΥ υϑοὰ ἴῃ ἴΠ6 56 η86 οὗ φοίρᾳ ομΐ [0 
«υαν. 866 ΧΧΙΙΙ. 15, ΧΧΥ. 120: 2 ΚΙ. χίχ. 9: 
{6 11. το, ἄς, ΤὮε πγβὶ ψογὰ 12εη, νουὰ 

Ὀεῖῖεῦ γσεπάεγεά απ. 

ΓΗΑΡ. ΧΙΧ. 1. Τραιί {δὲν “δομίά 4,μ.} 
ἈλΙδοῦ “ἼΒαῖ Βο ἱπίοπάοὰᾶ το Κὲ]]," το. 

9527 

ΤΗΣ. 
2γαίοις. 



Ι. ΒΑΜΌΌΕΙ, ΣΙΣ. 

Απά Ϊοπδίδδη Ὀσουρῆς ᾿ανὶά τὸ δδυΐ, 
ἈπΠὰ Πα νγᾶβ ἵπ ᾿ἰβ ργεϑεῆςε, 48 [ἴῃ ἢ Η εν 
Εἰπ|68 Ρ48ἴ. ΤΑὐνά ἀκ. 

8  Απὰ τῆετε νγᾶβ8 ΚΑ ΙΏ : 
δηὰ [αν ἃ νψεπὶ ουἍ, δπά ἰοιυρῆὲ 

428 ν. 2---1 3. 

2 Βυῖ Ϊοπαῖμαπῃ ὅδ4ι}}8 βοὴ ἀε- 
᾿ρμτοά πιυςῇ ἴῃ Πανὶ : δὰ [οπδ- 
ἴλη τοϊά [ανίά, βαγίωηρ, ϑ4ι] ΠΙΥ 
ἔλῖ μοῦ βεεκεῖῦ ἴο ΚΙ] τῆεα : ποῦν 
τΠεγαίογα, 1 ῥγαῦ ἴδες, ἴᾶκα Πεεά ἴο 
{ΠΥ 6 ὑπ] τῆς πιογηῖηρ, δηὰ δϑιάα 
'π 4 βεογεῖ ῥίσος, πὰ πἰάς τ γ56 1: 

2 Αμὰ 1 νἹ]]] ροὸ ουἕ ἀπηὰ 8ϊαπά 
Ῥεβιὰθ τῇγ ἔδῖποῦ ἴῃ τὰς βεϊὰ ψβογα 
ἴποιυι γί, ἀπά 1 νν}}] σοπιπιπς σῇ 
ΤΥ ἰλῖπογ οὗ δες; δπὰ ψῇῆδὶ 1 8εε, 
ἴλας 1 νψν}}} τ }} τῆεα. 

4 ἢ Απά Ϊοπαίμδη 8ρακε ροοά οὗ 
᾿ανὶὰ υπῖο ϑ8δυ] ἢἰ8 ἔδίμεῖ, δηὰ αϊὰ 
απο Πίηι, [μεῖ ποῖ τῇς Κίηρ 8'π ἀραίηβι 
5 ϑεγνδηῖ, ἃρδίπϑς [αν ; δεσᾶιιϑε 
ἢς Πδῖῃ ποῖ βἰππεά δραίηβὲ ἴῃς, δά 
δεσδιι8ε ἢἰ5 ννοῦκβ ἔσὺς ὀφέη ἴο πε6- 
ννΑΓα νεσῪ ροοά 

γῇ τῆς ΒΕ ΙΒ 65, δηὰ εἰονν τῆδη 
νν ἢ ἃ ργοᾶῖ 5ἰδυρητεγ ; δηά {πεν Βεά 
ἔτουτῃ ἴΠίτη. 

9 Απὰ τε ενὶ! ερὶπε ἄοπι τὰς" 
ΓῸΒΚῸ ν»ὰ8Β ὑροη ϑδυὶ, 25 ἢξς 82ῖ ἴῃ 
ἢϊ8 ἤουβα Π Π8 ἰἀνο]η ἰῃ ἢ 8 
μαηά: «πὰ [ανίὰ ρἰαγεά στ λὲς 
Παπά. 

10 Απά ϑὅδυΐ βουρῆξ ἴο βηγῖῖα [)4- 
νἱἀ ὄνεη ἴο ἴδε νγ2}} νυν ἢ τῆς [ανε π; 
δυῖ ἢς 5] ρρεά ἀννᾶὰὺ ουξ οὗ 84:8 
Ρτγαβδηςα, ἀπά ἢδ ϑιηοῖς ἴῃς [Ἄνε]η 
ἰηῖο τῆς ννὰ]} : δπά ᾿ανίὰ δά, δηά 
εβοδρεά τἢδῖ ηἱρῃῖ. 

ΤῊς δ. δὲ 

ς ἔογ ἢς ἀϊὰ ρυὲ δ'8 δ]: ἱπ ἢ]8 
Πδηά, δηὰ ἰενν τῇς ΡΠ] πα, δὰ 
τὴ ΓΟΚῸ ψτουσῆς ἃ ρτολῖ βδἰνδίίοη 
ἴουγ 411 ἴβγαεὶϊ : ἔπου βανγεϑὲ ἐΐ,) δηά 

ΠῚ ὅ4}} αἰβὸ 86 πἴ π)ἜββἜΕΠρῈΓΒ ὑπἴο 
Πανὶ ἀ᾽ 5 μουβε, ἴο νγαῖςῃ Πΐπι, ἀπά ἴο 
814Υ ϊπιὶ ἱπ τῆς πιογπίηρ : δηὰ Μ|ςδδὶ 
αν 8 νυϊίς το]ὰ Ἀἰπι, βαγίηρ, [{ ποὺ 

ὁ Ἰυάς. ο. 
17. 
ἂχ τ2. 3. 
οἷν, 28. 2:. 
Ῥς., στο. 
100. 

αἀἸάθε τεϊοίςε : τυϑογείοτε τἢεη νῖ 
ἴδοι. 8'π ἀρϑίπϑὲ ἱπποσεηΐ δ]οοά, ἴο 
δία [λανϊὰ νυ τβουῖ ἃ σας ἢ 

6 Απὰ δαυὶ μεαγκεπεά υπίο τῆς 
γνοίσε οἵ Ϊοηδίδδη : δπὰ ὅδ4ι1] βύγαγε, 
Λε τῆε ΠΟΚΡῸ Ἰίνεῖι, μα 8}4}1] ἤοῖ δὲ 
δἰαίη. 

7 Απὰ Ϊ]Ποπαίδδη ςοδ]εὰ ᾿αν ἀ, ἀπά 
7οπδίδδη βῃενγεά ἢϊπι 41} τῃοϑβε τῃϊηρβ. 

βϑᾶνθ ποῖ τὴγ [Πξ ἴο πίρῇῆϊ, ἴο πιοστοὺν 
ἕπου 5ῃἷς Ὀς 5ἰδίῃ. 

12  δο Μιίςοβδὶ ἰεὶ ᾿ανίά ἄοννῃ 
τΠτΟΌΡἢ ἃ νγίπάου : δπὰ ἢς ᾿ψεηῖ, ἀπά 
βεἀά, ἀηὰ εβςαρεά, 

12 Απὰ Μιςομδὶ τοοῖς Δη ἱπιδρε, δηὰ 
Ἰλιὰ 1ὲ ἴῃ τῃ6 θεά, δηὰ ρυϊ 4 ριϊΐονν οὗ 

ἴ8᾽ ὅ417 ἔοτ ἢϊ5 θο]βῖει, ἀπά ςονογεὰ 
εἴ Μνἢ 4 οἰοιῃ. 

2. ὕμεὶ ἐδὲ »ιογμὶπρ.} ἘΔΊΒΟΣ “ἐπ 89 
ἹΔΟΤΩΣΏ 6." 866 ΨΝΕΙΒ6 11. 

δ. Ῥω δὲ: 7 ἐπι δὶς ῥαπά.ἢ 866 [υἀξ. χὶϊ. 
ἢ, Δ 1 881). ΧΧΥΙ. 21. 

ἐδὲ ον «υγουσῥί ὦ φγεαὶ ταἰυασίδοη, 49 «.} 
ΤΠδ βΑπΠΊ6Ὲ ρἤγαθα 88 χί. 12; [υὰξ΄. χν. 18. 

Θ δϑαμί “«υαγε.1 ἈΔΒΉΠ685 ἴῃ ΟΝ νγᾶβ 
οτε οὗ 8411}5 θεβεϊης ϑἰῆ8. Οπδ οὔτε πΊΔΩΥ 
Ἰ6580η8 ἴο ὃ ἰεαγεηῖ ἔγοπι 841:}}5 βδὰ [ιἰϑίογῃ ἰ8 
ἴῃς ἀδῆρσοσ οἵ ἰακίην Οοὐβ πᾶπιὸ ἰὴ νδίῃ. 

7. 4 'π πιο ρα. 86ὲ Ἀπ1Ὲ 1]. τι, ποῖδ. 
ΤῊ 8 Ὀείηρ δῃ ἰηΐεγνδὶ οὗ ροᾶςς, δηὰ ᾿)ανίά 
ΒΑΡ ὯΟ οςολϑβίοη ἴο “ ξὸ οὐ" (χυνῖ!. 13) οἡ 
ΤΑΙ ΥῪ οχροαϊοηβ, ΒῈ νγὰ8 ἀζαὶη ἴῃ δίϊοηά- 
Δῆς6 προη 840}. 

9. 7δε ευἱ ορὶ ΓΙ. ον ἐδὲ Σογά. 866 ἅδον 
ΧΥ͂. 14, ποῖδ. 

«υἱῷ δὶς δαπά.}] Αὔογὲ χνυὶ. 1:ό, δηὰ χ. ς, 
Ὠοΐο. 

10. [πίο δε «υαἱ.1]1 Αὔονο χυἱῇῖ, τι. 

Ῥαυϊά ε4.1] ΤῊ ναβ ἴῃς δορὶπηΐης οὗ 
᾿ αν |1ἴὸ 48 ἃ δυρί εἶν ἀπά ουϊοδεῖ, [δου ρἢ 
ἴου Ἷς “ οδηοε οὐ ἴδ " οὗ ἷἰ5 (8. ᾿ἰχ, 2, Ρτ. 
Β. Ν.). 

11. 1 δὲ »πογηἷις.] ΤῊ5 ἜΧρὶδὶπβ ἴῃς “ἢ 
[πε τλοσηΐηρ " οἴ νοσϑα 2. 8410.}}5 ρίδη ννᾶβ ἴο 
βιστοιυηά ἴπ6 ουδα αἵ ηἰρῆϊ, δηὰ ἴο ᾶνο ᾿ανίὰ 
ΚΙ]Θὰ 48 δοοῦ 88 ἢ6 Ἴοἄτηθ δυγοδά υπϑυβροςῖ- 
ἱπρὶγ ἴῃ ἴῃς πιογηίηζ. ΕῸΣ ἃ 5ἰπιῖϊασ υ86 οὗ 
ἴς ψοτὰ «υαέοῤ, 5ες [υἀξ. ἱ. 24; Αςῖϑ ἰχ. 24; 
δά Ρ5. Ἰἴχ. [{|ς. 

1, Τδνομσ α «υἱπάοαυ. ἙΟΥ͂ ἃ ΒΙ ΠΛ] ΔΓ ὙΤΑΥ͂ 
οὗ Ἔβϑοᾶρε ὈΥ πίρῃῖ, οοπιραγε [οβῇ. ἰΐ. τς; Αςῖβ 
ἾΧ. 25:: 2 ον. χὶ. 12. 

18. “ἡ ἐριασε.) ΤὮο ἐεγαρ δένι νγᾺ5 δῃ ἱτηδρο, 
ΟΥ̓ ρλμε ἃ Ὀυϑῖ 'ἰπ Ὠυπίδη ἔοττῃ, δηὰ 85 
ἃ5 ἰἰΐθ, οὗ ἃ κΚιηά οὗἁ πουβομοϊὰ σοά, ἴο ἴδε 
ΟΣΒΙΙΡ οὗἩ νυ ]οἢ ἴῃ 6 15γδοὶ ἴε5, δηα Ἔβρθοίδ!]ῦ 
ψΟΠΊΘη, ΜΟΓΟ πιυςῖ δα άἀϊοϊοά, ΤὨιυ5 Ἀδοβοὶ 
βίο! 1,804η᾽5 (ἐγαρμΐπι, θη. χχχὶ. 19. (δες 
]υἀξ. χνί!. ς; 2 Κι. χχηϊ, 24, ἄο.) 

Ω 2 ίοαυ 9 ξοαί ν᾽ ῥαὶγν.)] ὙὍΒεῈ ψοσζὰ σϑω- 



ν. 14--23.] 

14 Απὰ νῆῤηῃ 84} 86πῖ πιςδβ86η- 
δεῖβ ἴο ἴδε [αν ά, 58ῃ6 84, Ηε ἐς 
8: Κ. 

Ις Απά ὅδυ] 8επὶ τε ΠΊΘΘΒΘΠΡΈΓΒ 
ρα ἴο 8εῈ [ανίά, εαγίηρ, Βείηρ 
Ἀϊηπὶ ἃρ ἴο πγ6 ἴῃ τῆς Ὀεά, [παῖ 1 ΠΑ 
ΒΥ ᾿ΐπ|. 

16 Απὰ ψῆσδῃ [6 πηαβθθηροΥβ ἡνῈ ΓΕ 
οοπλς ἰῃ, θεΠοΪ]ά, ἐἦεγέ τᾶς ἂἃῃ Ἰπλᾶρα 
ἱπ ἴτε θεά, νι ἃ ριον οὗ ροδῖϑβ᾽ 
ἐαῖν ἴον ᾿ΐ8 Ὀο]βζεγ. 

17 Απά ϑδ4ι1 αἰά ιπῖο Μιςβμαὶ, 
ὝΥΥ διαβῖ του ἀεςείνεά πε 80, πὰ 
β6ηἴ ΔΑΥΨΑΥ͂ ΠΠΪΠΘ ΘΠΟΠΊΥ, ἴπαὶ ἢ 13 
εβολρεά ἢ Απὰ Μ|ςδδὶ δηβννεγεά ϑδδυὶ; 
Ἡς 54]ὰ υπῖο πιε. [μεῖ πὲ ρῸ ; ΜῺΥ 
8ῃου]ά 1 Κ|}} τῃεεὶ 

18 4 δο [λανίά ἢεά, δηὰ εβολρεά, 
δηὰ σάπια ἴο δδηχιεὶ ἴο Κδηδῇ, δπὰ 
το] δΐπι 81} ταὶ δι} ἢδὰ ἄοπε ἴο 
ἢἰπι. Απά ἢε δπὰ ϑδπιιεὶ τνεπὶ δηὰ 
ἀννεῖὶς ἴῃ Ναίοιῃ. 

19 Απά ἰξ ννὰᾶβ8 τοϊὰ δδιιΐ, βαγίηρ, 

ἀεοσγὰ ᾿κώΐραα ΟὨΪΥ οὐσουτϑ ποτα, Ὀυΐ, ἴγοπι ἰἴ5 
ΟἸΥΤΔΟΪΟΡΎ, ΠλΘΔ 8 οτος {ν]ϑιοα οΥ Ὀ]αἰϊοά. 
[τ νγᾶβ ὑγοῦδο!Υ ἃ 41}}} οὐ ὈΪϊδηϊκοῖ οἵ ροιῖβ᾽ 
Παῖγ, ἀπὰ οὗ σοπηπίοη τι86 ἃ9 ἃ ὑθά-οονοσϊηρ. 
νεῖμεν ΜΙςΒδ] ἀτγον ἰζ ονοσ ἴμ6 ποδὰ οὗ ἴῃ 6 
ΚΟΓΔΡΪ πὶ, 45 17 (ῸΥ νγαστηῖι, δηὰ 80 Ἴοονεγοὰ ἴΐ, 
ΟΥ̓ ΝΝΠΕῖΒοΥ 8ῃς ἀἰϊδροθεὰ 1 αδουΐ ἴΠ6 οδά 30 
ἃ5 ἴο ἰοοκ {πὸ μαὶγ (ςοπιρ. ὕδη. χχυΐ! 16) 18 
Ὡοῖ οἶθδγ. 

156. 10 “-εε Ῥαυϊά. Το ἰπβίδξ ὕροῃ “εεἰπς 
ἔπι, δηά, {8 ἢ ΤΓΕΑΙΪΥ ννᾶ8 ἴοο 111 ἴο νναἱὶο, ἴο 
ΟΔΙΤῪ Ἠἰπὶ ἴῃ δὶ5 δεά, 

17. Ἦν δα. ἐδοι ἀεεείυεά »ε})] ΜΟΙ 8 
ἱηρεηΐουβ ἰσὶοκ ἴο ϑᾶγνε Πεσ μυδοδηκ β 1} 6 ΠΛΑΥ͂ 
θὲ οοπηραγεά ψ|} ἐμαὶ οἵ Ἀδῃδῦ, [οδῇ. 1]. 6; 
οἵ Ἀοδεκδῃ, ὅδη. χχυϊ!. 1ς, 16; οὗ Ἀδοβοῖ, 
Οεη. χχχί. 14; οὗ [86 νοπιδῃ οὗὨ Βαδβυγχίτ, 
1 541. ΧΥἹ. 18, 19, ἄζο. 

«υδν «“δοωά 1 ἀἰ} ἐδεε ] Ὅο δνοτί 84ι:}}8 
ΔΏΡΕΙ ἤτοπὶ Ποσβοὶξ, δ[6 ὑγοϊοηδοὰ [πδλὲ Πανὶ ὰ 
δὰ {Ὠγοδϊθηθα μος 116 ὕη]688 586 οἰ τλϊοὰ 
818 ἐβϑοᾶρε. 

18. ὥωνιο ἰο ϑαριμοὶ. ΑΔ ουὐἱάθφηςς οὔ 
Τανι 8 ἱπποοοῆςθ δηά οὗ ἢ᾽5 ἄδὸρ τοβροοῖ ἔῸΓ 
ϑασηιοῖ, Ηὸς τπουρῃϊ ἴθογὸ πιιιϑὲ Ὧδε πδίεϊγ, 
εὐεῃ ᾿τῸΠ 841:};5 υἱοΐδηςς, ἴῃ [86 Ὀγεϑεῆςς οὗ 
δηλ], 

“ευεἶ! ἐν: Νιαὶο δ. Νο δυςἢ ὑἷδος 45 Ναίοίῃ 
(ον Νονδίοῖ 45 ἴῃς (ίδίό 828 1) 18. Κπονγῃ. 
Μογσϑονεσ, ἰῇ νοῦϑ68 19, 22, 23, Ναίοιι 15 βδλἰὰ 
ἴο δε ἐπ Καριαδ, δῃὰ Ναίοιϊ 248 δὴ δρρεϊϊδῖϊνθ 
ΤΘΔΠ8 ἀευείϊηρ.. Ὅθ6 Τςοηϊοχί βμβονβ (δὶ 

Ι, ΒΑΜΌΕΙ, ΧΙΧΣ. 

ΒΕ οΙ]ά, ᾿ανίά ἐς δὲ Νδίοιῃ ἱπ Κδ- 
ΤῊΔἢ. 

20 Απά δδυὶ β8επὶ πιθββθηροΓβ ἴο 
ἴακε αν! : δηά ψνἤδη ἴΠῸῪ δ5ἂνν (ἢ ς 
ΠΟΙΊΡΔΠΥ οὗ ἴῃς ργορῃεῖβ ργορβεβυίηρ, 
δΔηὰ ὅϑδηιι6] βιαπάϊηρ ας δρροιηϊεά 
ονεῦ τἢεπὶ, τῆς ϑριπὶ οὗ νν23 
ὉΡΟῸΠ ἴῃς ΠπΊεββαπρεῖβ οὗ ϑδι!, ἀπά. 
ἘΠΛΘΥ 4͵5ο ργορἢαβίεά. 

21 Απὰ ψῆεπ ἰΐ νγδ8 το] δδι}], ἢς 
β6ηΐ ΟΠΟΙ τηΘβϑθηρεῖβ, ἀπὰ ΤΠΕΥ ρῥτο- 
Ρμεϑιεὰ ἱἰκεν βε. Απάὰ ὅδδὺὶ 8εηῖ 
ΤΛΘΘΘΘΠΡΟΓΒ ἀρδίη ἴῃ6 {Π|τὰ εἰπιο, ἀπά 
ΠΟΥ ΡΓοραϑιεὰ 4150. 

22 ἼΠεη ψεηῖ ἢα 480 ἴο Ἀδπιδῇ, 
πὰ ολπια ἴο ἃ ργεδλῖ ννε]] (παῖ ἐς ἴῃ 
ϑόςσῆα : δηά ἢ δεκεά δηά δά, ΨΥ Βεγε 
γε ϑδῆλαεὶ πὰ [αν Απά ομέ 
8414, Βεμοὶά, ἐλ δὲ αἱ Νδίοιῃ ἴῃ 
Κλιιλῃ. 

223 Απά ἢς ψεπὶ {ὨΙΠεγ τὸ Ν ίοιῃ 
ἰη διιδῃ : ἂδπά τῆς ϑρίγι: οὔ σά 
νγ28 ΡΟ πὶ 430, ἀπά ἢς ννεηῖ οη, 

Νδίοῖ νγᾶ5 ᾿πμδο οὰὲ Ὁγ [δ 6 ῥγορδείβ, δηά ννὰ 
Ἰοᾶση ἴζοτι 2 Κ. υἱ. 1, 2, [δὲ [6 ρῥγορδεῖβ 
ἀννοῖο ἰοφεῖποῦ 88 1 ἃ σο]]ορθ. ΤΠ Ταγριπὶ 
ΟΥ̓ Ἰοπδῖμδη ὈΠΙ ΟΣ τεπάετβ Νδοῖῃ, ἐόε 
δοιψε 97 ἱεαγπίης, νυ 15 ἴῃς ἴεστῃ δρρ] θὰ 
ὉΥ ἰαῖοῦ Ηοὕγον ἴο (ἢς δοβοοΐὶβ οὗ ἴδε Ἀδθθίβ. 
Ησεος 1ἴ 15 αἰπηοδὲ Ἴεγίδίη (δαὶ Ναίοι ἢ ννὰϑ 
δε πᾶηο οὗἩ ἴδε ςοἸ]ογίαϊο τεβίάθηςς οὗ ἴδ6 
᾿αδὰ ἰρεῖτα ἷπ, οὐ υπῖ ουϊπίάο, ΒΔηλδῃ, ἑουπδοὰ 
ῬΤΟΌΔΟΙΥ ΕΥ̓ ϑαπιυοὶ, δηὰ ϑυρεγιηϊεηάεά ὈΥ͂ 
Ἀπ, (ες “ Ὀἱϊςῖ. οὗ ΒΙΌ 16, 11. Ρ. 929 544.) 
ϑαιηποὶ σοπουοά τὴ εν ἔγοσπὶ ἢ 15 οὐ 
Βουδεὲ δὲ Ἀαπιαῖ, ἀπά ἴοοκ ὺᾧρ [ιἰ8 δροάβ 
ἴῃ 186 Τοἴϊερσο, ἀουδῖ]εβ5 ΤῸΣ σγεδῖεσ βδῇεῖῦ 
ἔτοτη ἴῃς βδηςγ οὔ ἐδ ρἷδος δηὰ σΟΙΆΡΔΠΥ. 

20. ἢ δεν ἐδὲγ “44“υ ὙὍὙδὲ Ηεδ. μ48 δε 
“ααυ, Ὀυΐϊ 411} 1Π6 γογϑίοῃϑ “ 26 ε7 “α«υ. ΤὍΤΒε 
βηΔ] Ἰ 28 Ὀγο Δ Υ ἐδ! θη ουἱ ΟΥ̓ δοοϊάοηΐ. 

ἐδὲ εοριραηγ.} 80. 4]}} ἴπε γογβίοῃβ, υΐϊ ἴΠ6 
Ηοῦτον νογτὰ 19 υπκηονη. [Ι{ σοπίδιηβ 
{Πὸ βᾶσηθ ἰοϊἴουβ 45 ἴπ6 σοσῃπιοη γοσγὰ ἔοσ οοη- 
ἀγεραίοη, Ὀὰῖ ἰῃ 4η ἰηνεγίοα οσγάοσ. 

δανπμεὶ σαπάἐπρ ὦ, αῤῥοϊη!ε4.) ἈΔΙΠΟΥ “88 
ΟΥ̓́ΡΕΒΘΟΣ, ΟΥὁ Ἰοδᾶον." Το τνογὰ 18 [Γ2ῃ5» 
Ἰαϊεά οὔεεγ, τ Κι. ἵν. ς, 7, 27. 

ὯΔ, 10 4 φγεαὶ «υεἰ] Ἐδῖμον “ἴο 189 
τοδὶ οἱδίοτη, δοηὶ]6ς ἰᾶγρ ΜΧ76}}- Κπονγῃ 
οἰβίοσῃ δἵ ἃ ρίδεθ Ἂοδιοὰ ὅϑόθςῆι, ἴδ6 5:16 οὗ 
ν ἢ 18 πησεγίδίη (δοῖθ ρίδοθ 1 αδἵ ΒΙῚ 
Νεῦδ δῆ, δεΐνεθη Τυ}ε}1-61-ΕὉ}}} ἀπὰ Νεῦγ- 
ϑαιην. “ Ὠ]ςῖ. οὗ ΒΙΌ]6 ᾽) ννδιοῖ ϑ40] ραϑϑοὰ 
ΟὨ [18 ΨΑΥ ἴτοσλ ΟἸθεαῖ ἴο Ἀδπηιδὶν, 
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πὰ ριγορεβίεά, ὑπ|}} δες σᾶπις ἴο 
Νδίοιῃ ἰῃ βδιηδῆ. 

24 Απὰά δε ειΓρρεά οΥἵ 5 Ἑἰοῖῃεϑβ 

Ι. ΒΑΜΒΙ, ΧΙΧ. ΧΧ. [ν. 24---}. 

Δηὰ ννὴγ β8μουὰ πὴγ ἐλ μοῦ ἢϊά6 τῇ ]8 
τῆϊηρ ἔτοηι πιε ἡ ἰξ ἡ: ῃοΐ 0. 

2. Απὰά αν βννᾶγε πιοόγεονοσ, ἀπά 
4150, ἀηά ρτορῃεβιεὰ δεΐογε δαπιμεὶ ἴῃ βαιά, ΤῊΥ λίπε σεγίδίηγ Κηονγεῖῃ 

εν. ΚΕ πιᾶπηεγ, ἀπά ᾽ἸΑῪ ἀονγῃ πακοὰ 4}} τιδὲ 1 ἤᾶνε ἔουπά ργᾶσς ἴῃ τμίπε 
᾿ [δῖ ἀδγ δηά 411 τῆλ ηἰρῃῆεξ.:υ Ὑδεγε- ἐγεβ; δηὰ δε δίῃ, 1 ποῖ Ϊοπδ- 

“ομι το, ἔογα {ΠΕΥῪ 54. 1: 84. αἶϑοὸ δηοηρ ἴπε ἴθδη Κπονν τη 8, 1εβὲ ἢς θὲ ρτίενεά: 
ἷ Ριορμεῖβὶ δυῖ συν ας τῆς ΓΚ ]ἰνεῖῃ, ἀπά ἂς 

ΤΥ 8ουὶ Ἰίνεῖῃ, ἐὐόγέ ἐς Ὀυζ ἃ 8ῖερ 
Ὀεΐνγεεη πὶς δηά ἀδδῖῃ. 

4 Ἰδεη 84]ὰ [οπδῖμδη υπίο ᾿ανίά, 
ΕΥ̓ μδίβοενεσ [ΠΥ 800] ᾿ἀεβίγειι, 1 ψν}}} 1 Οτ, σαν 
δνθῃ ἀο :2 ἔοσ ἴῆεα. ἐὰν νεύπα, 

ς Απά ανὶὰ 5αἱά ὑπο οπαίμδη, 2. εἰς τὸ 
ἜεΠοΪ 4, ἴο πιοῦγοῦν ἐς τῆς ἤδνν πιοοῃ, ΤΗςΡ. 
Δπὰ 1 5ῃου]ὰ ποῖ [21] ἴο 8'ῖ νι τῆς καρ, 
Κίηρ δὲ πχελῖ : διυιῖ Ἰεῖ πις ρο, ἴδει 1 κ΄ 

ΓΟΗΑΡΤῈΒΚΒ ΧΧ. 
1 Φοαυΐϊά εομεμἠείά οὐἶὰ δοπαίλαπ ,ογ λὲς 

σαγείν. τι δϑοπαίλαρ σπά αυΐά γρηεὺυ ἐλεῶν 
εσυέμαρί ὧν οαίὰλ. 18 φοπαίλαν») ἰοξεμ 10 
αυϊά, 24 «αμῖ, νει δοαυά, «εὐξείά ἰο 
ἀἠ ρνηαίλαη. Ὁ ϑομαίλαπ ἐρυέησίν ἑαξείᾷ 
ἀξε ξανε οΥ Φαυτά. 

ΝῺ ἢ ανιὰ βεὰ ἔγοηι Νδίοιῃ ἱπ 
ἙἘλδιηηδῃ, ἀπά Ἴδης δηὰ δά ὃ6- 

ἔοτε Ϊοπδίμδαη, νμδὶ ἤᾶνα 1 ἀοπεὺ 
Ὑνηδὲ ἐς Πλη6 ᾿πΠΙαυ Ὑ ἢ δηὰ ννἢδὲ 1: 
ΤΥ 58:1 δείοτε ΤΥ ἐδίμεγ, τας ἢς 
86 κεῖῃ τὴγ [πε ἡ 

2 Απὰά ἢε 544 υηΐο Πίπι, (ὐοά ἔοτ- 
διά ; τῆου 50ῃ4]ς πος ἀΐβ : θεῇο]ά, τὴν 
ἔλθ αγ νν}}} ἀο ποιῃίηρ εἰ μοῦ ργθᾶῖ οἵ 

νεἰκα «αν. 8118}. Ὀὰϊ τπᾶῖ ἢς νν}}} ἴδμεν ἴὉ πιὸ: 

24. Βεύογε ϑανπμοί.) ΨΜΏΟ ννδ8 5{1}} δοίην 
ἃ8 ΟΥ̓ΕΥΒΘΟΙ ΟΥ ἰοδάον οὗ [6 ὑγορδοίβ. 

παλεά.}) 1... “θουϊ 8 τοῦθ ἀπά οἵποῦ 
Ουΐεῦ ψαγπιθηΐβ, Ὁ ζ ΟἿΪΥ ἴΠ6 Γ9 οὐ βμϊγί. 
ΟὐΟΙΡᾶσο 2 581. Υἱ. 14, 1ό, 20. 

1. ϑαυΐ αἴο, 9.2 866 ῦουο, Χχ. σΐ, ῃοῖδ. 
Το ΨΒΟΪ6 ἰγαηϑδοϊΐοη αβογάβ δηοῖπου ἰη- 
δίδηςε οὗ ἴϊ6 ὑχγοϊοοϊοη οὗ Οοά νουοϊιβαίοα 
ἴο Ηἰ5 δβογνδηΐβ, νυνὶ οἷ ἔουτη5 80 ἔγοαυοηΐ ἃ 
ἴορῖς οὗ ἴδε Ῥ5αὶπι5 οἵ Πανὶ, δηὰ ἰξ )υ.5:18ῆ65 
84Π10}.68 δῖορ ἴῃ [δικῖηρ γοΐαρο ἴῃ Ναίοῖδ. 

ΟΗΑΡ. ΧΧ, 1, “4]Ἷ5:4 Ῥαυϊά Με4.1 ὙΜΝΈΪΟ 
8411} νγᾶβ υὑπάεσ ἴπ6 σοῃδίγαιηϊηρ ᾿Ἰηἤποηςο οὗ 
ἴῃ 6 5ριγιῖ οἵ Ῥγορβθου, 1)ανἀ ἐβοδρεά ἔγοπι 
Ναδίοϊῃ, δηά, γοῦν ΟΥ̓ δδπλι6}5 δάνϊςο, 
τεϊυγηρα ἴο 8541}᾽5 οουγί ἴο σοτηπλιηθ νὴ 
]οηαΐβδη. Νοῖδμιηρ Ἵοουϊὰ ὃὈὲ 4 Ὀεῖζοσ ονἱ- 
ἄεδηοςς οὗ ἢἰ58 ἱπηοσεῆος ἴπδη ἴπυ5 Ρυζηνς 
᾿ιἰπιϑ6 1 Ὁ ἢ ]οηδῖ Δ 5 ροννεσ. Ῥογμδρ5 δοπιθ- 
της Ραβϑοά δεΐννεεη ϑαγλιοὶ δηὰ 854} οἡ [6 
διιυ)οςῖ, δίηςθ ἰτ ἀρρθᾶγβ ἔγοτι υοῦβ68 ς, 2ς, 27, 
(δῖ 5411 εχροοϊοά ᾿δνὰ δῖ (Π6 ἔεαϑί οὗ τς 
ὯΘΨ πηοοῦ. 

“εεξεῖρ » 2.) Α ἴτοαυσηΐ ὀχργοβϑίοη ἴῃ 
ἴδε Ῥβαίπη8β. ὅδεὲ 5. χχχν. 4, χχχυ . 12, ΧΙ. 
14, ᾿ἵν. 3, [ΧΙ]. ο, ΙΧχ. 2. 

2. ἩΗΪ 40 ποϊῥίπρ, 6.1 80 ἴδς Χεγί. 
ΤὮο Οἱ δὶδ 15 ςοττυρῖ. 

δμξ δαί ῥὲ «υἱἠ “ῥοαυ ἐξ »ιθ.} 1,10όΓΑ]}γ, 

ΓΔΥ ἢἰάς ταγϑε} ἴῃ τις Βε]ὰ ἀπῖο τπε 
τΠιγὰ ἀαγ δῖ ἜἽνεη. 

6 1{πτὴγ ἔδιμογ δὲ 411] πιΐ88 τις, τἤθη 
βᾶγ, [αν ἃ φαγηεβιὶν δϑίεὰ ἐχαὺς οὗ 
τ6 τῃαῖ ἢς πιρῃϊ γα ἴο ΒΕ. ἢ-Θ ἢ 6 πὶ 
ἢ 8 ΟἰΕΥ : ἕογ ἐἦδγε ἐς ἃ ὙΘΑΓΪΥ ᾿βδογ σα "τ, λητεῖ. 
{ποτα ἕογ 41} τῆς ἐΠΊΪγ. 

γη 1 ες 840 τυ, 1: ἐς ψε]]; 1ἢῪ 
βεγνδηῖ 5}4]1] μάνα ρεᾶςε: δυῖ 1 Πα 

δὲἊὼξ ἐδαὶ δὲ «υἱἱ ὠπεοῦεγ 7 ξαγ, ἃ5 ὙΕΥΒΕῈ 12. 
866 ἀῦογο, ἰχ. Σς: Ἀυτῃ, ἰν. 4, ποῖδ. 

ἐξ ἐξ ποί 50.}] Ϊοηδίμδη 5 υπνη]] 6855 ἴο 
θεῖον 6Υ}} οἵἩ ἢ5 ἔδί ΠΟΥ 18 οης οἵ ἴδ6 ΠΊΔΗΥ͂ 
δάτηγδῦϊο τα! ἴῃ 158 σμασγδοῖοσ. 

8, 4.αἋα᾽ Ῥαυΐά “«υαγε πιογεουογ.] ἘΔΙΒΟΣ 
“γοῖ δραδὶη." Ηε πιεῖ ]οπδίμδη 5 ἀδηϊδὶ ΟΥ̓ 
τοροδίίϊης ᾿ἰ5 δίδίθιηδηῖ δηά σοηῆγηγην ἃ 
δῇ οδῖξ. 

δ. Τδε πεεὺ »ιοοη.] ἌΝ ε ἴδάστι ἔγοπι Νυπι. 
Χ, 10, ΧΧΥΪΪ. 11-1 5, ἴῃαϊ [86 ΠΟῪ ΙΔΟΟΠ, ΟΥ 
δερπηΐπρς οΥ̓ δον πιοηΐη, νγᾶὰ8 Το] γαϊοα 
Μ] ἢ Θβροςί4] βαοσγίβοος δηὰ δἰονίηρ οὗ ἴτυπν» 
Ρεῖ8. σοζῃ ἴδε ραϑϑᾶρὸ Ὀθίογο 115, Δη ΠΊΔΗΥ͂ 
οἴδοῦα ἴῃ ἴἢς Ο. απὰ ΝΙ., νγὸ ραῖδμον {πδῖ 
ἴπε ἔεασὶ οὗ ἴῃ6 ΠΟῪ πιοοὴ νγὰβ8 κορί τ ἢ 
Ετοδῖ 50]  ΠΊΠΠΥ͂ 48 “ἃ ἀδγ οὗἉ εἰδάηεβ," δηά 
ἍΕ ΠΙΑΥ͂ Ργοβυπὶς ἴδδὶ [86 “Ρρδϑᾶςθ οβοσίηρἜΜ᾽" 
οἴεγοά οἡ [6 οςοδϑίοπμ δισγη!8ηθα ἴῃς [Δ 0168 
οὗ ἴμοβὲ (δδῖ οβεγοὰ, Εογ δ]]υβίοηβ ἴο [86 
ὯΘῚ ΠΊΟΟῺ ἔδϑίϊναϊβ, 5δθ6ὸ 2 Κ. ἰἷν. 21; 5. 
Ιχχχὶ. 1; 2 ΟἾγ. 11. 4, χχχὶ. 3; [88]. ἱ.ὄ 11,14: 
(οἱ. 11. 16, ἅτε. 

μπῖο {δὲ ἐῤίγά 4α7 αἱ εὐεη.}] ὍΤὮς Κίηρ᾽ Β 
ἔοαϑί αἱ ἴδ πον πιοοη, ἴο ψνὨϊοἢ 411 Ὠἰ5 οδῇ- 
(ΟΥΒ ΟΓΟ ἰην6α, 566 πὶ5 ἴο ἰἰᾶνὸ ἰδϑῖθα [ἤγοα 
ἀλΥ5, σοΥΔΙΗΪΥ ἴο. 866 γϑῦϑοβ 24, 27. 

θ. 4“ , γεανγίν “αογὶβεε.}) Αοτρ. Τάς. χχί. 
19. 



δ ΓὮ, 18... 
ἃς 23. 18. 

τ Ἡεῦ 
τ“αγτΑφαϊ . 

ν. 8--- 7. 

δε γΕΙΥ ψτοῖῃ, Ζλόπ 6 βυγα τῆδῖ εν]] 
15 ἀεϊεγπγποὰ ὈΥ Πἰπι. 

8 Ὑπδεγείογα μοι 5ΠΑ]ς ἀεαὶ Κι παϊγ 
ΚῈ ΤῊ βεγνδηῖ; ἴογ ὄζδου ἢιαβὶ 
Ὀγουρῆς [ΠΥ ᾿βογνδηῖ ἰηῖο ἃ οονεηδηΐ 
οἵ τῆς ΙῸκΡ τ τῆδε : ποῖνἢ- 
βίδπαάϊηρ, 1[ τπεγα θ6 ἱπ τὴς ἰηϊαυ τ, 
ΒΙΔΥ πῆς {ῃγβεϊξ; ἔογ ΨὩΥ βπουϊάεϑε 
ἴδοι Ὀπηρ πιε ἴο τὰγ ἐδιπετὶ 

9 Απά Ϊοπδίμδῃ α]4, Εαγ ὃς ἴΐ 
ἔτοπι τῆεε : ἔογ 1 1 Κπενν σεγΑΙηΪγ 
1Πλῖ εν}} ννεῦα ἀεζεγπιιπεά ὈΥ ΓΥ 
ἔλιπεγ ἴο σοπια ὕροη πες, [ἤδη νου ]ά 
ποῖ 1 τε]} ἴα τῆεεὶ 

Ιο ἼΠεη 8414 [αν ἴο [οηδίμδη, 
ὟΝ Βο 5811 τ6}} πιε ἡ ογ ψδδῖ 1.7, ΤΥ 
ἔτ Ποῦ Δηϑνγοῦ ἴῃ ες τουρἢ!]γ ὲ 

11 ἢ Απά Ϊοπδίμδη διά υπῖο [)4- 
νἱά, ὕοπιε, ἀηά ἰεῖ υ8 ρὸ ουΐ ἱπῖο ἴῃς 
Πεἰά. Απά τπὸὺ ννεηῖ οὐυξ θοιἢ οὗ 
τῆ επὶ ἱπίο τῆς δε]ά. 

12 Απά ΪΠοπαδίδδηῃ 8414 υιππῖο ἢ ανιά, 
Ο Ιοκῦ (ὐοά οἵ ᾿βγδεὶ, τνῆεπ 1 δᾶνε 
Ἰρουπάςαἀ τὴν ἐδίμογ δου ἴο ΠΊΟΙΤΟΥΣ 

θ. Σαγ δὲ ἐξ γογι ἐδε..)} ΤῊ βάτο ρῆγαϑο 
8ἃ5 δῆ. ΧΥΠΙ. 25; [οδῇ. χχίϊ. 29: 1 8. χχὶν. 
6, χχνΐ. 1Ἱ, ἄζο. ; δηὰ 85 γεσβεὲ 2 (Οοὐ ἔοσθια), 
οχοορῖ τδδῖ ἴῃ γεῦβα 2 ἴδεγο 18 πὸ ρσγοπουῃ. 
Ηετε ἴδ υ86 οὗ ἴῃ6 ρῥγοπουὴ ( 3,0»: {Π66) 
Ταῖθεσ ἰηάϊςαῖοβ [86 πηθδηϊηρ ἴο δε, αν δὲ ἐξ 
7 ον ἐδεε ἴο τὨϊπὶκς οὗ βδιις ἃ {δηρ᾽ 49 [ἢ 1 
ἜΤΗ οἴ μοΣ Κι] [δὲ οὐ ὈΕΙΓΔΥ πε ἴο ΓΑ 

4 ,ἴ- δ 

«υομἱά ποῖ 1 ἐεἰϊ {4 ἐδεε 3) ΟΥ ἀπά 40 ποὲ [εἰ 
ἐξ ἐδέε, ΒΌΡΡΙΥ Οοάὐ 40 “0 9 πὸ απά »πἼοδ 
ῬΊΟΓΕ, ἃ5 ἴῃ ὙΕΓΒΘ 13. 

10. "ο :ῥα]]} ἐε]} »ιε, ε.7 ἈδηάοΣ “Ὅ80 
ΒῈ4]11 [01] τὸ ἐζ ῬΟΙΟΏΔΠ:06 ΓὮΥ ἔδῖδμοσ 
δΘΟΥ," ἄς. 

12, Ο Ζονά Οοά 97 1:γαεὶ, ὁ ς.7 ΤὮΘ β86η- 
ἴοῃςο 8 γαῖθου οὔβουγο. [{ 5668 85 1 50Πὴ6 
ποτὰ δδὰ δ] ]οὴ οὐ. ΤῈ δορί. Β0ρρ]165 ἴδ 6 
νογὰ ἀποαυς αἴον 12ε 7,ογἀ Οοά 97 1εγαεὶ, Το 
οὗ Κοηηϊςοῖ(᾽5 Μ55. ἰηϑογ Ἢ Ὀοΐοσο [πο86 
τυογάϑ8--- Α58 ἴδε 1,ογτὰ Οοὰά οὗ ἴ5γδοὶ] ᾿νε ἢ." 
ΕΠΙΒΟΓ τλλῖκοβ σοοά 86η86. Αποῖδπου ροϑϑίδὶθ 
ΨΔΥ͂ 5 ἴο σοηπεςοῖ ἴμε νογὰϑ νὴ ἴα ἴοτ- 
τηιΐὰ ἴῃ νΟΓθ6 13, "ἀο 50 ἴο πιὸ ἀπά πιςὴ 
Τλοσο; (86 56η86 θείην β8ιϑροηάοα (Βτουρἢ 
ΔΟΓΒΟ 12, δηὰ {Π6 ποτηϊηδένε δοίην στορϑδῖθα. 
ΤΡε Ζονά 1.4}, ὦ ε. 

αδομὶ “ο-»πογγοαῦ ΩΉ} ἐΐγγιδ οὐ ἐδε ἐδίγἀ 44γ.} 
Ἀοησοῦ “δὲ πὶ Εἶπιο ΓΟ-ἸΟΣΤΟῪ ΟΥ [80 
ΔΑΥ͂ δύϊτοσ." 

“δεέφυ 12 1δεε.32 ΑὌΌοΥΘ γεγϑο 2, ποῖδ. 

Ι, ΒΑΜΌΒΙ, ΧΧ. 

ΔΠΥ͂ {π16, οΓ τῆς τηϊγὰ ἀσγ, δηά, δ6- 
Ποϊά, δ τἦεγε ἐφ ροοὰ τονναγάὰ ᾿ανὶά, 
πὰ 1 τπεῃ βεπά ποῖ υπῖο πες, ἀπά 
ἴρῃον ἴτ τπδα ; 

12 Τῆς ΠῸΚΡ ἀο 80 δηά πιυςῇ 
ΤΟΓα ἴο Ϊοπδίμδη: δυῖ ἰΓ ἴξ ρ[εδβε 
ΤΥ ἔλίμεγ 19 40 ἴπες εν], τδη 1 νν}}]} 
8πενν ἰἴ ἴῆεα, δηὰ βεπά {μεθ ἃύνᾶΥ, 
τηδλὲ ἴδοι πιλγεβῖ ρῸ ἰῃ ρεᾶςε: δηά 
τὲ ΚΡ θὲ ἢ τος, 45 ἢς Βαῖῃ 
Ὀεοη ψ τὴν (Δι δεν. 

14 Απά ἀνδα 5Π41 ποῖ οηἷγ τῆς 
γεῖ 1 Ιΐνε 5ηενν τῆς ἴῃε Κἰπάπεββ οὗ 
τῆς Ι͂οκῦ, ἴδ 1 ἀΐα ποῖ: 

Ις Βυῖ σίξο ἴῆῃοιι 58μ4]ϊ ποῖ ουϊ ΟἹ 
ΤΥ Κίπάποβ8 ἔγοπι ΤΥ ἤουβα [ὉΓ ἐνεγ: 
ῃο, ποῖ ψῆεση τῆς ΚΡ δαῖῆ οὐς ΟΥ̓ 
τὰς δπθη1168 οὗ ᾿λαν᾽ ἃ ἐνε Υ οπς ἔτοηι 
ἴῃς ἕδος οὗ (ἢς ελτῆ. 

16 8ὅο Ϊοπδίῃδη ἵπιδάς ὦ εσυεμαρὲ 1 Ἠεδ. κέ. 
ἢ τῆς Πουβε οὗ ᾿ανίά, «αγίηρ, εἰ 
τῆε ΠΟΚῸ ἐνεη τεχυΐγα ἐξ: δὲ τς μαπά 
οὔ [αν] ἀ᾽5 ἐπεπιῖεϑ8. 

17 Απά ]Ποπδίμδη οδυθεά Ὠανίά ἴο 

183, Τὸ Ὧἄο ἐδὲεὲ εὐ} ΤὨ6 οοπβδίσυςοη 
ΒοΊε, ἴοο, 8 νΟΓΥῪ ἰηνοϊνοά, Ασςοτγάϊης ἴο ἴδς 
δορί. ἴῃ νοσὰ ΝΡ ΠΟ 20 ὀγίησ, ὙΥ ΔΙ ἢ 15 ὨΘΑΤΙΥ͂ 

ἰάδηκίςδὶ πῃ βουπὰ υυἱτῆ ν δὲ δὲ, 20 »7 ,αέδεν, 
μδ5 ἔ]]|6ὴ ουξ οὗ ἴΠ6 ἰεχῖ. Ὅῇὸ [Ὁ]} τεπάογ- 
ἴῃν νου ]ὰ 068-72 σεοηι κοοαά 10 Ὅ,}7 7 δὲγ 10 
ὀγίηρφ συ ὡροη ἐδέε, 49. 

14, 16. Το σοηδίΓιςίοη οὗ τς βοηΐθησθ 
8 θεγοηά πιεᾶβιγε ἱπίγιςαῖθ, τοπὶ ἴδ 6 ἱπίγο- 
ἀυςίίοη οὗ ἔνε ποραῖνοβθ, 15 τὴς Μαϑβοσγεῖς 
τεχί 15 ςοστεοςῖζ. Τἢο Α. ΚΝ. οπιῖϑ οπ6 ποχϑῖνς 
1Ώ γεῦβ86 14, δυῖ 1 ῬΡΓΟΌΔΟΪΥ χίνοϑ [6 βιϑῆγαὶ 
ΤῊΘΔΠΙΠΡ, ΠΟΥΓΘΟΙγ. [οπαίμδη μδὰ ἃ ργοβθηῖ- 
τηϑηῖ, ἀουδι1655 ἔτοπὶ Οοά, ἰδ Πᾶν ἃ τυου]ὰ 
δε εϑιδ ϑηθὰ ὑροὴ 86 (ἤσοπθ. ΒΥ Οοάβ 
ΤΑΟΙΟΥ͂ 6 δά [ἢς ςοτηΐογῖ, ννΒῖο δ6 ννὲ]] 
ἀεβογνοά, οὐὗἩ Κποννπρ τπδῖ ἢ15 οὐγη Ῥοβίογι 
νου ὰ γσοοοῖνο Κιίηάμοθα ἂὲ ᾿δυ 5 παπά 
(5ε6 1 ϑδπ). ἰχ. ἱ, 7; χΧχὶ. 7). 

16. δὸ υοπαίδαπ, 45"..71 [1 8, ροσβδρβ, ὈθτοΥ 
ἴο ἴᾶκο ἴπ6 ψνῆοϊθ νεσβθ, 885 ἴῃ δορί. ἀοεβ, ἃ5 
ἃ Ῥατί οὗ [οηδίμδη᾽ 5 βϑρθοςῆ, δηά, [Ὁ] νης 
τῆς Η ἐνγ. ἴοχὶ (ἔγοπὶ μι ἢ ἴΠ6 δορί. ἀ186γ5), 10 
{γδηβίδίθ νοῦβο τό ἴῃυ5: 80 οπαίδαπ »παῖε: 
α εουεπαηΐξ «υἱ ἐδεέ ῥοισὁ οΥἹ )αυϊά, απά 
γη47 δε Ζογά γεφμῖγε ἐξ 977 αυΐά᾽: ἐπεορριῖε. 

17. Οκιυεά Ῥαυϊά 1ο ««υεαν.}1 ὙΠῈ δερῖ, 
δηὰ υϊς., ΌΥ ἃ ἀϊβογοηῖ ρΡυποιυδίίοη, γινὸ 
[6 86η586: “π4 υοπαίδαπ “αὐογε γε ἀφαὶπ 
ο αυνίά. ἘΛΊΠΟΙ πιᾶῖεβ ΔΓ θϑεῆβθο.Ό ΓἢῈ 
ΟΓΒΘ ΤΔῪ δὲ ἴδκδη 85 ἴπε οὐϑβεγνυαδίίοη οὗ [86 
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ἐπ ΒΑΓ δραίη, 'θεσδυβα ἢς ἰονεά Ἀϊπὶ: 
ἐριοανεΐε δε ἢςε Ἰονεά Πίπι 45 ἢς ἰονεά ἢἰ8 ονγῃ 

801}. 
18 ἼΠεη Ϊ]οπαδίμδη 94] ἴο ᾿ανίά, 

Ἴο πλοῦτον ἐς τῆς πενν πιοοη : δηά 
του 8Π|αἷς Ὅς πηϊβϑθὰ, Ὀδσδιδα ΤΥ 

ΗΟ. β6δῖ Ψ}}}} ὈῈ ἴἘΠΊΡΙΥ. 
ἘΠῚ 19 Απά τυδέπ ἴῆου ἢαϑὲ βιδγεά 

ἴἤγεα ἀλγϑ8, Ζῤεη ἴῇου 5Π4]ῖ ρὸ ἄονγῃ 
'Ον, ἀπὲ ΗΑ ας ΚΙγ, ἀπά οοπηθ ἴο ἴῃς ρἷδος 
ἐπ, Ψδετε ἕπου ἀϊάθε Πἰάς ῥδ ρθρ εη 
“γεαγ. ἴἢς διιβίπε88 νγνὰβ 15 δαμά, πα 88ῃαὶῖ 
ἸΜον, ἐπ, τετλδίη ὈΥ τῆς βίοης 'ἘΖεὶΪ. 
ἑλοῦ. 470 Απά] ψ|]] 5βῆοοῖ τῆτες Ἄγγουγβ 
ΓΟ, κα ὉΠ. ἴῃς 56 ἐλεγεο, 45 τμουρῇ 1 5δοῖ 
“ἀσισίά Αἴ Ἅ ΤῊΔΙΪ.. 
2“. τσα. 21 Απά, Ὀεδοϊά,  νν}}} βαπὰ ἃ ἰδλά, 

“αγίηρ, ἀο, πηά ουἨδ τῇς ἅγγονγβ [ἢ 
1 ἘΧρυαβϑὶυ 54Υ υηῖο τῆς ἰλά, Βεπδοϊά, 
16 δλγοννβ 474 οἡ ἴἢ|5 8146 οὗ ἴπες, 
ἴλκε τδηὶ; ἴση σοπια ἴπου : ἴογ 

ΤΉ. κοί ζ 676 ἐς ρεᾶςς ἴο ἴδεε, δπὰ ἴωο δυτῖ ; 
Δὴγ 2 ἀδηζ. α: ἴῃε [ΘΚ Ἰ᾿νεῖῃ, 

22 Βυς [1 840 ἴδιι8 υηἴο ἴῃς 
οὐπρ πλῃ, Βεβοὶά, τῆς ἄγγοννβ “7 

ἰ-γόπα ἴδε; ρὸ ΤΥ ΨΥ: ἴογ [δε 
ΓΚ Βαῖῃ βεπὶ [Π66 ΔΥΨΑΥ. 

223 Απά «α: ἑομελίης τὰς τηλίζογ 
ὙΠΟ τοὺ δηὰ 1 πᾶνε βροΐκεη οὗ, 

Ι. ΒΑΜΌΒΙ, ΧΧ. [ν. 18----20. 

ΕΠ οἷά, τῆς ΙΟΚΡ δὲ Ὀεΐνγεεη δα 
Δηὰ της ἔοσ Ἔνεσ. 

24  δο λανὶἀ πιά ἢιπιβε] ἰη τῆς 
Βεϊά : δηά ψῆεπ τῆς πεν πιοοῃ ννᾺϑ 
οοπηθ, ἴῃς Κίηρ, 841 ἢϊπὶ ἄονγῃ ἴο εδῖ 
τηρσλῖ. 

25 Απά τῇς ἰηίϊηρ δῖ ὑροη 3 βεδῖ, 
ἃ5 Δἴ ΟἴΠΕΟΓ {1π|68, σε ὑροη ἃ 86δῖ ΟΥ̓ 
[ῃε νν4}}: δηά Ϊοπαίῆδηῃ δγοββ, δηὰ 
Αὗπεῖ δῖ ὈΥ 84:8 5ἰάς, δηὰ [αν 8 
Ὀΐδος ννᾶ8 δπιρίγ. 

26 Νενεογθεῖεβ8 ὅδ] 8ρᾶκε ποῖ 
ΔΠΥ τῆϊηρ τῆδι ἀΔῪ : ἔογ ἢς τῃουρδῖ, 
ϑοπλεῖἢηρ δὴ ζεμδη ἢϊπι, 6 ἐς 
ποῖ οἰδδῃ ; 80 ΓΕ ἢς ἡ ποῖ οἰεδη. 

27 μὰ ἰξ οσλπὶς ἴο ρᾶ88 οἡ ἴδε 
τηογγον, τολίος τοαᾶς ἴῃς βεσοπὰ δα 
οὗ τῆς τροηῖβ, τὶ [αν ̓5 ρος νγᾶ8 
ΘΙΠΡΙΥ : δηά ὅδδι] 8] ὑπο [οπδίῃδῃ 
ἢ18 8ο0η, ΝΥ Βεγείογε σοπιεῖῃ ποῖ ἴῃς 
80η οὗ |ε886 ἴο πχεδῖ, ποι εγ γεϑίεγ- 
ἄλγ, ποῦ ἴο ἀδγὶ 
ἃ Απὰ Ϊοπδίμαη δηβϑυγεγεὰ δαιυὶ, 

Πανὶ ἃ βἈγπεβι]γ δϑίεὰ ἐσσυς οὗ πιε {9 
79 ἴο Βειἢ-Ἰεδεῖι : 

29 Απὰ ἢς 84ϊά, [,μεζ πιὲ ρῸ, 1 ΡΓΑΥ͂ 
ἴῆ6ε ; ἔογ οὐγ ἔτ ἢδι 4 βδογῆςε 
ἴῃ τῆς εἰν ; δηά τὴν Ὀγοΐδεσ, 6 δὴ 
ςοπιηχδηάεά πα 10 ᾿, ἐδέγε: πὰ πονν, 

ΠΆΙΤΑΙΟΥ Οὐ ἴδε ρῥγονίοιιβ πδισγδαῖίνο. “ΤὮυ5 
]οπαίδδη Ἴοονεηδηϊοὰ σῇ αν ὰ ἃ βεοοηὰ 
τίμιο ;" 186 ἤγοῖ {Ἰπ|6 θείης [δῖ τεϊδίοα χυὶ!. 3. 

10. "δ δεη ἐδοὼ ῥα" “ἰαγεά ἐῤνες 447., 49". 
ΤὨΟ ΡΒΓΑΒΘΟΪΟΡΥ οὗἁἨ {815 νθσβα 18. ὩΏ 5118] Δῃ 
ἀϊῆουϊ, φὺνφ ἰπ ἰδο βϑηϑθὲ οἵ “ἴο ἀο οὐ ἴῃς 
(Ὠἰγὰ ἀδγ," οσουγδ ΟὨΪΥ͂ ΒοΓΟ. 

580 4οευη σγεαιν (ταλτ.).}] [Ι͂ἢ [86 β8θῆϑὲε οὗ 
9 ἄοᾳυη φμεξίν, ΟσΟυ ΓΒ ΟἸΪΥ ἤεγο. ὍΤὨε πιοδῃ- 

ἴῃ, οὗ ἴε ρῆγαϑο κἴΠ6 ἊδΥ οὗὨ διιῖίη6585 ᾿" 
«υδέπ {δὲ ὀιωίπεις «ὐας ἐπ δαπά, Α. Ν΄.) ἰδ ὑεῖ 
ουδια!, Οεβοηΐϊυ8 υηάογϑίδη5 ἴῇ6 νογὰ 

“ δωείπει." ἴῃ [86 56η86 οὗ εγίρ»ιφ, ΥἱΖ., 841..}᾽ 8 
ἀἰϊειηρὶ ἴο Κ|}} αν ά, δ υάϊης ἴο χίχ. 2. 

ἐδ “΄οπε Ἐπεί.) [ἴ 18 ποῖ πηοπίοησά 6Ἶ96- 
ὙΠ ΟΓΟ, Ἔχοορῖ, ΡΟΒΒΙΟΪΥ δὲ νεῦβο 41, ΤΏ 566 
Ὠοῖα. 

28. Τόε Ζιογαά δὲ δείαυεε ἐδεό απά ν»ριἊ. 
Οοιηρασγε Οεη. χχχὶ, 49, 53. 

256. “54 .οπαίδαη ἀγοτθ.} "ΤῊ τηθδηϊης 
οὗ 1115 18 ὙΕΓῪ οὔϑουγε. Οβϑβί ΪΥ [οπδίμδη 
ΤΟΘ6 ἴο οοηάιυςὶ ΑὗΠΕΣ ἴο 18 "Β: ὃγ τδς 
Κιηρβ βἰάο, Βυῖ {δὲ δορί, δῃὰ Ϊοβορῆυβ 
ἰηοιεδά οὗ ὯΡ" τεδὰ ὉἽ", ἀπὰ ἴδ πιοδηΐηρ 
Ψ}}} θ6---απά οπαίδαη «υεη! 3 γε (Δῃὰ 541 αἵ 

δε Κιηρ δ σίρῃις πδηά--- [οβερῆυ5) απά “όμεγ 
“αὐ ὁγ ϑαμῖ.: οἴδον “ἄς, ἔτοπι νοὶ τα νου] 

Ρδδγ ἰδὲ Τλαν ἃ 5ῃου]ὰ δᾶνὸ δῖ ἴῃ {86 ποχὶ 
ἢ ησβῖ ρίδοθ. ἔογ πε τηϑδηίηρ 10 φγεοξάξ ΟΥ̓ 
809 δγ:ὲ 8εὲὲ Ῥβ. ἰχυ!!. 2ς (26 Ηδδ.). 

26. Με ἐς ποὶ εἶραθ.] ὍΤὯδ πὸνν ποθ δοίηρ 
ἃ τοὶ γίουβ ἔδαβιῖ, δηὰ τῆς πιοαΐ ἴο ὃ6 δδίθῃ 
θείης ρεδος-οἰογίηρβ, ΠΟ οπα ςοι]ὰ δ55ϊβὶ αἱ 
ἴδε ἐελϑῖ νγο Βδὰ δῃΥ ΟΕΓ ΠΊΟΠΪΔ] πο θδηποβ 
ὉΡοη πἰπὶ (1 μονϊξ. Υἱῖ. 20, 21). οβερῆυβ ἴῃ 
δ18 ῬΑγδρῆγαβθε οὐ {18 ὅς 52γ5---“" Βυϊ 
ἴΠ6 πεχὶ ἀδύ, ἴῃς Κίηρ δανίην ρΡυτγιβοά Πἰπι- 
8611 ἃ5 [86 ουπίοπι ννᾶ5, ἴοσ ἴὖὸ ννᾶβ ἴ)6 ΠΟΝ 
ΤΏΟΟΏ, οᾶπα ἴο ἴ86 Ὀδησιυεῖ," ἄς. 

417. Οπ ἐδε»πογγοαυ «υδίιοὖ «υα, 5.7 Μοτο 
ΓΟΥΤΟΟΙΥ, “Οπ [86 ἸΔΟΣΙΟῪ Οὗ [89 Π0ΓῪὟ 
ἸΏ 001," Υἱ2Ζ. “ἸΒο δοοοῃὰ δ γ᾽ οὗ ἴΠδ πηοΠ ἢ, 

28. “:ἐε4 ἰσαυε οΥ »ιὸ 'ο σο.}] ΤὍΤθα οἵηῖθ. 
δίοη ἰῃ ἴῃς Ηεῦ. οἵ ἴ86 ψογὰ 20 ρσο, Οὐ 85 ἴΐ 
18 ἴῃ γοῦβθ ό, 9 γμῃ, ἰ8 ὙΕΤῪ Πδτβϑῆ, [{ 1 Π85 
ποῖ Δ] Ἰδη ουϊ οὗ ἴ!ς Ηεοῦ. τοχί, (6 ΕἸ] ρ56 
ΤΩΔΥ͂ ῬΟΙΔΔρΡ5 6 δοζςουηϊοά ἔοσ ΟΥ̓ {Π18 νοῦβὸ 
Ὀοίης ἃ τοροϊτίοη οὐὨ γϑῦβο 6, ᾿ιιδῖ 89 1 58ΔΠῈ: 
111. 10 15 Ὀγιοῖοσ [ΠΔῃ ἴῃ γοσβ6 9. 

20. ΜΜν ὀγοέδεγ δὲ δαὶ εογπ»παπάξα "πε. 
Ἀδῖμοσ “Απὰ ἐδὲδ ΔΙ 17 Ὁζοῖδονς Ὀὲὰ 



Ι, ΒΘΑΜΌΒΙ, ΧΟ, 

161 ἢανε ἰουπά ἔδλνουγ ἰῇ τῆϊης ογα98, 
ἰεῖ πιὲ ρεῖ ἄννᾶγ. 1 ῥγδὺ ἴῆεε, ἀπά 566 
ΤᾺΥ Ὀτείῆσεη. ῬὙποτγείογα ἢς σοπλειῇ 
ποῖ υπῖο ἴδε Κίπρ᾽β ἴΔ0]ς. 

20 ἼΠεη ϑαυν 8 τ αν νν 58 ἰἸπάϊεὰ 
ἀραϊπϑὲ [οπδίμδη, δηά ἢς βαἱά υπίο 

Β Οτ, ΤΆσωε ἢγτη, ΕἾΤ Που 8οη οὗ τῆς ρεγνεῦβε Γα- 
σεὐεί,. Ὀ6]οιι5 τυοπίαη, ἀο ποῖ 1 Κηπον παῖ 
1ῊΗε, τοὺ διαβῖ σμοβαη ἴῃς 80η οὗ [εβ88ὲ ἴο 

ν. 30--- 41} 333 
425  Απά [ἴἰ οδηια ἴο ράᾶ88 ἰπ τῆς 

πιογηΐηρ, ἴδ [οπδῖδαη ψεπὲ ου 
ἱπῖο τῆς δεϊά «δὲ τῆε τίπτε δρροϊηϊτοά 
γῇ Πανὶ 4, ἀπά 4 1ἰτεὶς δά νυ ἢ Ὠΐπι. 

26 Αῃά δε 8414 υπῖἴο ἢ18 ἰαὰ, πη. 
ἤηὰ οὐυξ πον πε δίγονγβ τ ῆϊοῃ 1 
8ῃοοῖ. “μά 45 τῆς ἰδλὰ γδη. 6 5ποῖ 
ΔΠ ἄῖγονν ᾿δεγοπά ἢίηι. ῬῊΞ, “σ 

47 Απὰ ψῇεη τς ἰλά νγᾶβ8 σοπὶε γται μϑνς 
«505 ὁ 
εγυενς 

409». 

ΤῊΦὉ. ἰς 
ἐφ τον ὁ, 
ἀἰφωζά. " 

τῆϊη6 οννὴ Τοπῆιβίοη, δηὰ υπῖο ἴδε 
ςοηπῇβιβίοη οὐ [ὔγ πιοῖμει᾿β πακεά- 
Π688 3 

21 ΒῸΓ 5 Ἰοῃρ 28 τῆς 90η οὗ 6886 
᾿νε ὑροη ἴτε ρστουπά, τπου 586] 
ποῖ δε εϑ:20] 1542. ΠΟΥ [ΠΥ ἰωπράοπι. 
ὙΝνδΒεγείοτε. πονν βϑεηὰ δηὰ ἔειςἢ ἢϊπὶ 
ππῖο π16, ἔογ ἢε Ἶ3}.4]] 5 ΓΕΪγ ἀἰα. 

Ηἰβ ἔδῖδοτ, δηά δά υπῖο ἢἰπὶ,  Βεγε- 
ἔογε 541} ἢς ὃς 5]δίη ἡ ννῆδλι δίῃ ἢς 

22 Απά Ϊομπδίμδηῃ δηϑυνεγεά ὅδυ] ᾿ 

ἴο τῆς ρΐἷαςε οὗ τῆς δισον τυῆϊςἢ 
Ἰ]Ἰομπδῖμδῃ πιδά ῃοῖ, Ποπδίμδῃ οτϑά 
αἴεγ τῆς ἰδλὰ, δηὰ διά, 71: ποῖ τῆς 
ΔΙΓΟῸ δεγοπά {πες ὶ 

48 Απά Ϊοπαδίῃαδη οἽτγεὰ δῆϊεσγ τῆς 
Ϊλά, Μακε βρεεά, μιαβῖε, ϑβἴδΥ ποῖ. 
Απάὰ Ϊοπδίθδι 5 ἰλά ραιμεγεὰ ὑρ τῆς 
ΔΥΓοῦν8, ἈπΠἀ σης ἴο ἢΙ8 Πηλϑβῖοσ. 

429 Βυῖ τῆς ἰλά Κηεν ποῖ ΔΠΥ 
τῆϊηρ: ΟΠΪΥ Ϊοπαίμαη ἀπά αν! ά 
Κηονν τῆς τηδίζεγ. 

ἀοηπε ἢ ' 
23 Δπά δ4ι] ς8ῖ ἃ [Δνθ] πη δὲ ἢ ΐπὶ 

ἴο ϑβιηἶἷς πἰπι : Ὁ ΒΕΓΘΟΥ [οπαίμδῃ 
Κπενν τπαῖ ἰξ νγα8 ἀετεγπιηεά οἵ ἢΪ8 

40 Απά Ϊοπδίμαπ ρανς ἢΐβ ἴδγι]- ΤΉΕΙΣ 
ἰεγγ υπῖο 15 ἰλὰ, δηά 54᾽ἀ υπῖο Πίπη, σερεές. 
Οὐ, ΟΆΓΓΥ ἑλόπι το τῆς οἰτγ. ΤῊΦΘΡ. 

41 { “44 25 βϑοοὴ 45 ἴδε ͵δά γγᾶβ ἀπ 
ἔλι μεγ ἴο 8 [αν ά. 

44 80 οηδῖμαηῃ ἅτοβε ἔτοπι ἴῃς 
(40]ς ἴῃ δἤεῖοα Δηρο, ἀπά ἀϊὰ εδῖ πο 
πχεδῖ ἴῃς βεσοπά ἀδγΥ οἵ τῆς πιοπίῇ : 
ἔογ ἢ ννᾶβ ργϊενεὰ ἔογ [αν ἀ, θεσδιι88 
ἢϊ5 δῖ μοῦ Ὠδά ἀοπα Εἰἷπὶ βἤδιπβ. 

0 ἀο. Α8 6556 νγᾶϑ8 5{1}} αἰἵΐνο, χχὶΐ. 2, ἴδ 6 
τιθηζίοη οἵ αν 8 δγοΐδοῦ 85 ᾿ῇ ἢθ ννοσῦὰὸ [86 
μοδά οὗ ἴῃ ΨΆΠΔΙΥ 15 βίγαησε. ὍΤὸ δορί. 
τοδὰ ὀγείδγεη ἴῃ ἴῃς ρἷυγαὶ, 45 δἱ ἴε οηὰ οὗ 
[86 γουῦβα. 

5ε! ἀ«υα7.] 1, 1ἴεγΑ Πγ εαῤε. ΤῊΘ νγοσὰ νγὰ8 
ῬΓΟΌΔΡΙΥ ιιϑο, 8ἃ5 ννᾶβ 190 γμῆ ἴῃ Ὑ6 86 6, ἴο 
ἱπάϊςαῖς ἴπαὶ ἴἃ νγα8 ΟὨΪΥ ἃ ᾿ιδϑ(γ νἱϑῖ: τηδί 
Τανιὰ πδὰ δϑκθὰ ἰθᾶνθ ἴο πηᾶκθ. 

80. Τδομ “05 οΓΥΓἹ δὲ ῥόγυεγιο γεδοίἠοις 
«υοναη.} ΤὍὌΠῈ ρτοδίεδε ἱπβιὶϊῖϊ δηὰ πιοϑβῖ 
δίϊηρίηρ τοργοόδοῖὺὶ ἴπδί σδὴ Ὅ6 σαδῖ ὈΡΟ 8 
Οτοπίδὶ 18 ἴο σεργοδοῦ ἢϊ5 Ῥαγθηΐβ οὐ δῃ- 
οπϑῖοσϑβ (8εε ἰοῦ χχχ. 8). Τῆς Ηθῦτενν ρῆγαβϑα 
ΒΟΓΘ 15 Βοηενηδί βίγαηρε, [ἰΓΟΓΑΙΥ Το “οπ 
97 δὲν ἐραὶ ἢ’ βογσεγος ἐπ γεδείοη. 8480] 
ΤΉΘΔΠ8 ἴο ᾿πἴἰπηδῖς ἴπαὶ ἰοηδίμδη ννδ8 βἰυῦ- 
ΒΟΓΏ ἴΤῸπὶ ἢ18 τοῦ ΠΟΥ 5 ᾿νοπλῦ. 

33. δαμ ε΄: α ἡαυεἰἰη, (9.1 ΟΥ ὀγαμάμῥεά 
ἐδ, χυῖ. τι. ὍΝ 6 866 βεγὲ 84:18 υπρονεγηοὰ 
γἱοίοσηςο. ΝΜ δῖ ἃ βοεηθ ἴο δηδοῖ Ὀεΐογα ἢ 8 
ψνΠο]6 οουτί ΟἹ 8 80]6 ΠΏ ἔδαϑι ἀΔΥ ! δπὰ 
δῖ ἱπρο] οΥ, νὰ ϑυςὰ ἀδηρογουβ ηοὶρἢ- 
ὈουΓΒ 45 ἴῃς ΡὮΠ1511Π 65 ἜὐΘ οἡ [ἢ6 νναΐς, ἴο 

βΌη6, ραν! ἃ ἄγοβε ουζ οὗ ὦ ῥίσεε το- 
ννδιὰ τῆς β8ουτῃ, δπὰ {6}] οη ἢ 8 ἔλεος 
ἴο τῆς ρτουπά, ἀπά Ὀδονγεὰ ἢἰπιβεὶῇ 
[γος ἔἰπι65: δηά ΠῸῈῪ Κιβϑθεὰ οἠς 
Δποίδεῖ, δηὰ ννερῖ ομς νὰ Δποίδοτ, 
ὉΠ} Πανὶ ά ἐχοεεάεά. 

Αἰϊεπαῖς ᾿ἷ8 οὐσὴ δογοῖὶς 8δοὴ, δηὰ ι͵8 Ἵίοῦ 
ὙΥΑΤΤΙΟΥ, δηὰ ἰΔΥ̓ ἴῃς 5εε 8 οὗ ἀϊδϑυῃίοη διηοης 
8158 βιιυθ)οςῖβ δ ἴῃ6 δάτὴθ τιοϊηθηΐ. 

ἀεἰεγνιἑπεά.}1] ΑΌονο, νογϑαβ 9 δηά 7. 

84. Ηε «υα: 5γὶευεά γον Ῥαυϊά, ἠ..7 ὙΒε 
ξοὨΕΓΟΘῪ οὗὨἨ Ϊοηδίῃδη᾽ 8 σῃπαγδςῖοῦ 18 ὙΨΟΥ͂ 
ΔΡρραγεηῖ. Ηὸ ἀϊὰ ποῖ σεϑβεηΐ [86 ἸΠ]ΌΣΥ πὰ 
ἴη8.} οὔἴεγοά ἴο ΔΙ ΠΊΒο ἢ 50 πλο ἃ58 ἰδ6 
της ἀοπς ἴο ἢ5 ἔτ]οηά, 

38. 712ε αγγοςυ..} 80 (δος Κερὶ Τρ γ, Ὀυϊ 
[86 Οεερδὶ Ὧὰ8 ἀγγοαν, ᾿ἰβουρ ἢ ἃ. ΥὙΟΥΥ͂ 
ὉΠ 01.81.18] δἰ σαν ἔοττῃ, ἔου πα ἰ50 ἰῇ σγεγβο5 
16, 37, δῃὰ 2 Κ. ΙΧ. 24. 

41. 44 2ίαεε ἰοαυαγά 1δε “οἱ. 866 ποῖδ 
αἱ ἐπά οὗ σῃδρίογ. 

δοαυεά δῥ»ιπο ἐδγεο ἐἰριες. Τῃ ἴοκοη, ἀουδῖ- 
1658, οὗὨ ἢϊ5 ὑποθακοη ἸΟΥΔΙΠῪ ἴο Ϊοπαῖπδη 
ἃ5 (6 δοῃ οὗ 8 Κιπζ, 845 νν6}} 2458 ἢ]15 ἔτ ϑηὰ : 
δηπὰ ἴῃ δοκπον]εάρτποπξ οὗ [οπαῖμδπ᾽᾿ 5 ρονγοῦ 
ἴο ΚΙ πὶ Γ᾽ 6 ἐν δῖ, ΤὮυ5 [Δποῦ 8.- 
Κηονίεάρεά Εβαι}8 80 ρετοσ Ὑ ΟΥ̓ θονίηξ 
“ ὨΠΠ56 1} ἴο ἴῃς ρτουηὰ βονυθη {ἰπ|65,} Οεη. 
ΧΧΧΊΙ, 1 (ΠοπΊραγο ΧΙ, 6, ΧΙ, 26). 



4324 Ι, ΒΑΜΌΕΙ, ΧΧ. ΧΧΙ. [ν. 42---2. 

42 Απά Ϊοπαδίδαῃ βαϊὰ το [αν ἀ, πιὲ δπὰ ἴδες, ἀπά Ὀεῦνεθῃ ΠΥ 5εθὰ 
ἐθτ, ας (0 ἴῃ ρεᾶςε, ᾿ξογΑϑηλιο 485 ψγῈ πᾶνε δηά τὴγ βεεά ἔογ ἐνεσ0 Απά ἢε ἅγοβε 
ίτποις οἤ ΒΎΨΟΓΩ ὈΟΙΉ ΟΥ̓ ι18 ἴῃ τῆς πᾶπιε οὔ ἴῃς δηά ἀερατῖεά : δηά Ιοπδίμβδῃ ψνεηῖ 

᾿ ΓΟΚΡ, βαγίηρ, ΤῈ ΓΟΚΡ ὃς δεῖνγεεη 

Παυϊ ἐχοεεάεά4.1 ἨΗΐβ αβεςάοη ἴοΥ ἴΙοπᾶ- 
[ἢδΔη, σουρὶοὰ νυ 5 σθη86 οὗ 85411᾽5 1η}1.8- 
Ὦςο, δῃὰ ἢἷ8 οὐνγὴ ἰηϊυγοὰ ἱπποοθῆςθ, ΠΙΠῪ 
δοσουηίβ ἔοσ ἢϊ5 βΒ οηξ οηοϊΐοη. [{ ννᾶ5 ἴοο 
[5 ἢχβϑὲ ἐχροσίεηος ἴῃ ἴδε 5. 8οὺὶ οὗ δάνετ- 
δ1γ. 

42. Ἐογαι»μοδ α:, 6.1 ΤΙ 15 (ἢς τί 
τεηάοπηρς ; ἴδογε 15 ὩῸ Οσοβϑίοῃ ἴοὺσ 8Δη ωρονέο- 
2ειῖ, ἃ5 ἴῃ ἴῃς ϑερῖ., Νυϊχ., ΤΠΒοηϊυ5, ἄτα. 
Τα οδῖδ σγεςϊοὰ ΌὉΥ οὈδίμδη ρίνοβ ἴῃ γὄδβϑοη 

1Ἰηἴο ἴῃ οἸ[Υ. 

ΟΥ̓ ὅτουηὰ ΒΥ αν] 5ῃοι]ὰ ἀδρασί ἴῃ ρθᾶςε, 
νυ] Πουΐ ΔΗΥ͂ ἔξαγ οὗ τοοεϊνίηρ ον! δἱ [η6 Ββδηάβ8 
οὗ [οπαΐδδη. ὲὲ ἴῃ [Π6 5εῆϑε οὗ δεοσεε, 48 
Οδη. χχχίν, 27 ; 1 Κ. νἱῖϊ. 21, ἄζο. 

οπαίδαη «υεπὲ ἱπέο ἐδε εἰϊγ.1] Ἐτοπι το 
ΟἿδ ΤΑΥ͂ ἰηΐεγ, ννμδί ἴ[Π6 δήεγ ἢ Β(ΟΥΥ 4190 ἴπ- 
ἀϊςαῖεβ, [ας [οπαίδδη᾽ 5 114] ἀυΥ δπὰ ραϊσο- 
{ἰ5πὶ Ὀγενεηϊθα ἃ σοχηρ]οῖα Γυρίυγε ἢ Πῖ5 
λιμοῦ. [οπδίμδηβ οοπάυςϊ ἴῃ 1ἢϊ]5, 48 ἴῃ 
ενεγγι λίην, νγ88 ποσὶ δα πιγδῦϊο. 

ΑὈΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕῈ, οἢ νεῖβα 41. 

Αἡ υπηϊηΐο}]} }}10]ς ἀεβοσὶ ρίοη ; οὔς Ἄῶϑα ἃ 
τοροΌ που οὗ ἴῃς ἀδβοσρίίοη οὗ Παν  5 Ὠάϊηρ- 
Ρΐδοε ἰῃ γεσϑε 19. ΤΒε νοσγά γεπάεγεα ἐοευαγά 
(δύ) ἰ8 18 βᾶπιο 25 [δὶ τεπάσεσεα πραγ ἢ γαγβο 
19, Ὀυϊ ᾿ἰηϑϊοδὰ οὗ 2δὲ σίοπμε Ἐσχεὶ ἔο]]οννίηρ, 
ἴΠογα σοπλ68 [6 ἸΏΘΧΡ]ΙΟΔ0 16 “ [Β6 δου," (22), 
πεγεῦ), ἃ νογτὰ ἢ νης ἢ [6 δάνοσῦ πεαγ 

ΥΝ) 6 ΠΟΥΘΥ Ἰοϊησα, 45 ἴξ ΠΡΟΣ 5 ΟἸἾΠΟΣ 
ὙΠ ΔΩΥ͂ ΟΕ ἀδηοίΐης ἃ αυδγίεσ οὗἨ [6 

Ποανθηβ, πουίῃ, βου, ϑαβίῖ, ΟΥὁἨ τνοσί. ΤῊΣ 
ϑορῖ. ἰῃ ὈοΙδ Ρ]δοεβ τοδὰ αγχαὸ οὐ ἐγχαὸ, ἃ 
ννοσὰ τηεδηίης ἃ αἴ ψ “ἰοηει. [1{1}15 ἰ5 [86 
σὰς τοδάϊηρ, [αν  ἀ᾽5 πα ϊηρ- Ρίδος ννᾶ8 οἰ μοΓ 
ἃ Ὠδΐυγαὶϊ σΔΥΘΓΏΟΙΒ ΓΟῸκ Ώϊσςἢ νγᾶ8 οδ] δά 
“ναὸ, οὐ βοπὶὸ συ ΐη οὗ δὴ δποϊθηϊ θυ] άϊην, 
ΘΩ]ΌΔΙΪΥ βυϊεὰ ἴοσ ἃ πιάϊηρ-ρίαςθ. ΤΠε ἰαβῖ 
5] 40]6 οὗ αγραὸ 8 [6 54πιῈὲ 85 {πῖ οὗ περεό 
(Βα βου). 

ΟΗΑΡΤῈΝ ΧΧΙ. 

1 Φαυίά αὐ λιοῦ οὐέαϊκοίλ 97 Αλένερίκελ λαΐ- 
ἐριυεά ὀγεαά. ἢ Φοορ τυας Ξγερέμί. 8. δαυϊά 
ἑαξείά Οοίξαίλ'᾽» τιυογά, τὸ Φανυϊά αἱ σαί 
7, ρπελ ἀρ ο νεσά, 

ΗΕΝ οεδηιο αν το Νοῦ ἴο 
ΑΠϊπλείες ΒΒ τὲ ρῥγίεβε : δηά 

ΑΜ πλοίθοἢ ννᾶβ δίγαλιά δ τῆς πηθοῖ- 
ἱηρ; οὗ [λανίά, δπά 84 υπῖο Πίπ,, 

ΟΗΑΡ, ΧΧΙ. 1. 70 Νοὸ. ΜΝ εΊ]θαση ἴγομι 
1Π15 Βιἰϑίοσυ, δῃά Ἂβρϑςο δ! ἰτοτ οἷ. χΧΙΙ. 19, 
(μαΐῖ αἵ [15 {π|εὲ ΝΟῦ νν48 ἃ οἰγ οὗ ἴῃ6 γί θϑίβ, 
δηά [πδῖ 16 ΗἸ ἢ -Ὀγίοϑὶ σγοϑιἀθὰ τἤθγο, απὰ 
[δαῖ ἴδε τἀ ογηδοῖα ννὰ8 ρἰϊοδεὰ ποτὰ (1 ὅπη. 
ΧΧΙ, 4, ό, 9, χχὶὶ. το). Ετοπὶ ἰϑαὶ. χ. 12, ἰΐ 
ΤΛΔΥ Ὅς ραϊμεγοα [δαὶ 1ξ ννᾶβ8 ϑἰζυδίθα οἡ 186 
τοδὰ ἔτοιῃ ἴδε πού ἴο [Ἔγυβαὶοπὶ, πθᾶσ Απᾶ- 
(Ποῖ, δὰ νΒ]η 5 δῖ οὗ [86 ΒΟΙΥ εἰἴγ. ΝΟΒ. 
χὶ. 12, 4ἰ5ϑο ἱπάϊοδίεβϑ 115 ροβίοη 45 4 Βοη)δ- 
τηῖϊΐε οἰ ποῦ Απδίμοιῃ. Βυΐῖ τῆς 5116 δδ5 
Ὠοΐῖ Ὀδεη ἰάἀοηβοά νυν ἢ σογίδι πγΥ. 

“ῤ»ιοίεεδ. 866 χίν. 3, ποῖα. 

ΨΝῺΥ «γί τπου δίοης, ἀπά ἤο πιδῃ 
νι τῆςεε ἡ 

2 Απά [ανίὰ ςἰά ὑπο ΑἨϊπιθ- 
ες ἢ τῆς ρῥτγίεβῖ, ΤῈ Κίηρ παῖ σοῃι- 
τηδληἀεά πης ἃ Ὀιι5πε8585, δηά ἤδίῃ διά 
ΠΟ πε, [εἴ πὸ πιᾶῃ ΚπΟῸ ἅΠγ 
τὨϊηρ οὗ τῆς Ὀιυβίηα88 ψβεγεάρους 1 
βεπά τες, δπὰ ψῇῆδὲ 1 ἤδνε Ἴοηι- 
πιληἀεά {πεὸ: δηά 1 ἤδνε δρροϊηϊεά 
1) ϑονδηῖβ ἴο 5:10 ἢ δηά βυςἢ ἃ ρἷδος. 

7) αγὲ ἐδομ αἱοπε ἢ] Ἐρτ ἃ Ῥρεύβοῃ οὗ 
᾿ αν 5 σδηκ ἴο ὃς ἴγανο ] ηρ υπαϊϊοηἀοὰ νγλ8 
ἃ ϑίγσγδηῃρε δηὰ υηϊϑι2] (Ὠϊηρ. 

2. Τε ἀΐηφ δα! εο»»ιαπάξά νης, 5.1 Α 
ἔγεβ ᾿πβίδηος οὗ Ὠ αν ἀ᾿5 υπϑογσυρυΐϊουβ γοδάϊ- 
Ὧ685 ΟὗὨ ἱηνεπίίοη (566 ἅδογνο, χχ. 6). 

1 δανε ἜΡευμες »7 “εγυση:, 49 .}]ὺ ΤΙ 
8 ΡῬΓΟΌΔΟΪΙ ἴγῃε. [ἴ 15 5οδγοοὶῦ σγράϊδ]ς 
(παῖ ἃ Ρεύϑοῃ οὗ [αν 5 σαῖς δῃηὰ Ἷοηῃβιἀθ- 
ταίίοη 5ῃοιὰ ποῖ αν βοουγοά βοτηο δ[ἰοπάδηϊβ 
δηὰ ἔοϊοννογβ, ᾿Ὡουρἢ μα τρί της 1 ἢδοθ8- 
ΒΔΙῪ ἴο ἰγᾶγεὶ δΔΙοῃα 50 ἃ5 ἴο δἴίσαςϊζ πο αἴϊζεη- 
ὕοη, δηά σῖνε 818 δοσυδηῖΐβ Ὡ0 Ορρουτιη οὗ 



{πὰ 24. 
Δίαλιι. σὮ. 
«- 

᾿ ὧτ, :2ε- 
σαί 
τουΐσν λέ 
σα» ἐλέγε 
ἔς οἴδπεγ 

Υ. 3-ο.} 

2 Νον τδετείοτε ψνῆδὲ 18 ππάεγ 
της παπάἠ ρίνε γιὸ ἔνε ἰοαύξς ὁ 
Ὀγεδὰ ἴῃ σταΐπε ἤδη, οἵ ννῆδῖ πεσε 15 
Τργεϑθηῖ. 

4 Απά {δε ρτίεβξ δηβυγεγεά ᾿ανιά, 
δηὰ 414. 7Ζ2εγε ᾿ς πὸ σοπιηοη Ὀτγοδά 
ὉΠάΘΥ πλὶης παηά, διιῖ (Πεγα 15 5 ἢ4]- 

5. ἰονγεὰ ὑγεδά ; 1 τῆς γουῃρ πθῃ 
ανς Κορὲ τῃεπΊβοϊνεβ δὲ Ἰεαϑῖ ἔτγοπι 
νοπεπ. 

ς Απὰ αν ά δηϑννεγεὰ τῆς ρτγιεβῖ, 
δηά 54ἰά υπῖο ἢϊπι, Οὗ ἃ τππιτἢ ννοηιδη 
μας δέέμ Κερῖ ἔτοτιη ὺ8 αῦουζ {Π6868 
τἢγες ἀΔγ5, βίπος 1 ςᾷπιε ουζ, Δηἀ (Πε 
νε58615 οὗ τῆς γοιυπρ ΠΊΘΩ ἍΓα ΠΟΙΪΥ, 
δηά .ἐἢε ὀγεαά 'ς ἴῃ Ἃ τοληΠΟΓ ςοι- 
τλοῃ, 'γεδ, τπουρἢ ᾿ς ννεγε βδηςεὶπεά 
18 ἀὯΥ ἴῃ τῆς νεβ8ε]. 

6 ὅο {ἢ ρῥτίεβι ρᾶνα Ἀϊπὶ μδ]]οννεά 
“αποίξβεά ῥγεασ.: ἴοι ποτα ννὰβ πο Ὀγοδλὰ {Ποῦ 
ε»" ἔ 

σεε:εί, θυῖ τῆς 5ῃενγεδά, {παῖ ννὰ8 τἌκεη 
ἔτοπῃ νεΐοτγε τῆς ΓΙ͂ΟΚΡ, ἴο ρυξ δΒοῖ 

. ται Κίπρς δδουΐ δἰπι. Μογδονεσ ουῦ 1 ογὰ, 89 
τοροτίοὰ Μαγὶς 11. 25, 2ό, ἀἰϑΕ ΠΟ ΕΥ̓ 45ϑοτῖβ 
(Παἵ [86 ῥχοϑὶ γᾶν ἴδε βδβενεῦτεδα ἴο Ὠανά, 
δηὰ “το τῆδπὶ (παῖ ΜΕΤΟ ν ἢϊπὶ," ἤθη 
ὈοΙδ Πα δπὰ “πε [δαὶ ψεγε ἢ Πϊπι,᾿" 
ΨΈΓΟ “δὴ δυηρογοά, 

“μοῦ ἀπά “μοῦ, 45..}]ὺ (ΗΕ 68. Ῥεϊοπὶ αὕ»οπὶ.) 
866 Ἀπ} ἵν. 1, ηοῖο, ὙΠ6ὲ ρτεδῖ πΠ5Κ}]}]η 685 
οὗ [86 ϑερῖ. ἰγδηβίδίοσ ἴῃ [118 υθῦβθ, οὕ 16 
οοττυρτίοη οὗ [Βα ϑδερί. τοχί, 18 ἀρραζθηΐ, 

8. ,ῥαϊ ἰδέτε ἱξ ῥγωεμ ἢ ὍὌΗΪ5 νψουϊὰ δὲ 
Ὀεϊζεῦ σεπάεγοά, "ΟΣ τ ϑδῖουου γοῦ 6 6,᾿" 
᾿τογαγ ἤῥας ἐξ ϑουπά νὰ γου, τυ βαΐθνοσ 
1[ 18. 

4, Οονιριοη.) Α8 ορροβϑά ἴο δοῖγ. 866 ἴον. 
Χ. το; Ε2εκ. χχὶἹ. 26.5ἩὉ. Ύδυ5 ἴῃς ΒῊρ 5 ἢ 
ὑνοΟΥγὰ κορρριο! 8 8130 υϑοά Αςἴβ Χ, 14, 15, 
28. Ηετο, δπὰ {86 δϑονε οἰϊεὰ ρίδςθβϑ ἔγοπι 
(6 Ο. Τ΄, ἴδε δερῖ. τεπάοσ ἰ δοουγαίοὶγ 
βέβηλος. ἴῖ εῖνοβ δὴ ἰάθα οὐ ἴπ6 ἀοργοβθοά 
δηῃά ροοσ Ἴσοπαϊοη οὗ ἴῃδ ῥγϊοϑίποοά δἱ τῃ6 
Ργεβοηΐ {{π|6, [πὶ ΑΒ πλοϊθςἢ 5μουϊὰ μανο ῃδὰ 
ΠΟ ὑγοδά αἱ παπά οὀχοορί ἴθ ϑῃενντθσοδά, 
Εὸγ ἔπε ἰὰνν οὗ (6 5μενευγοδά, 866 1,ενϊῖ, 
ΧΧΙΥ, 5-0. 

5. Τρεῖς ἐόγος ἀαγ..}] Ἠδεδῦ. γεεγαγ ἀπά 
ἐδε ἐῤιγά ἀαγν (5.6 Ἀλπα 1} ἰἱ. τα, ποίο). 

δὲ τη "εἰς ο, δὲ γοωης ριέη, Ὁ". 16. 
{ΠΕΣ «οί 65 ἼΑΚΩ ΧΧΙΊ. 5) ΟΥ νγαὶ]οῖβ 
(αῦονε, χυῖἹ. 40), ΟΥ ΟἿΔΟΥ δτγίϊςϊο5 νυ ηϊοῖ 
ταϊἢς θ6 1 εν ΠΟ ΔΠΥ πποϊοδῃ ἃπά ποοά οἰθδηϑ- 
ἴῃς ([μενϊτ. χὶΐ, «8; Εχοά. χίχ. το, ἄς. ; 
Ματῖ υἱϊ. 4), ἃ5 ΜΕῈ]] ἃ5 [ἢ Ροσϑοῃ, 

Ι. ΒΑΜΌΒΙ, ΧΧΙ. 

Ὀτγεδά ἴῃ τε ἀδὺ ἤθη ἴς ννὰβ8 ταίζθη 
ΑΥ̓ΡΆΥ. 

7 Νὸον ἃ ςεγίδίῃ πιδη οὗ ἴῃς 86τζ- 
νΔπῖβ οὗ ὅλ} τας τπεγα τπδῖ ἄδγ, 
ἀεοιαϊποά Ὀοίογε τὴ6 ΓΟΚΡῸ ; δηὰ ἢΪ8 
πᾶς τῦα: ἴδοερ, 4η Ἑάοπιῖτε, τῆς 
ςἢιείεβς οὗ τς πεγάμπηθη τας ὀείοηρεά 
ἴο δι}. 

8  Απά ἴλανιά 5414 υπίο Αἢίπιε- 
Ιεςἢ, Απά 18 ἴδετε ποῖ ἤεῖε υπάθγ 
της παπὰ βρεᾶγ οἵὔ ϑδννογά ὃ ἔογ ] 
ἢανα ποῖποῦ Ὀγοιρῆς ΠΥ βϑυγογά ΠΟΥ 
ΓᾺΥ νΘΆΡΟΠΒ νν] ἢ τη6, Ὀεσδιιδα τῆς 
Κιηρ᾽β Ὀυ51Π688 Γεαυϊγεα ἢλβῖα. 

9 Απά τῇς ρτίεβτ βαἱά, Ὡς βννογά 
οὗ (ϑοϊΐβῃ τῆς ΡΠ] βεῖης, σοι τποῦ 
δἰενγεβὶ ἴῃ ὄτῃ6 νδεγ οἵ ΕἸδῃ, δε- 
ΠΟ] 4, ἴξ ἐς λεγε ψνγαρρεὰ ἱπ ἃ Ἅοἱουὴ 
Ὀεἢἰπὰ τῆς ἐρποά : τ τῆου νν τ τακα 
(Πλῖ, ἴἀκε ἐξ: ἔογ ἐδλέγε 'ς πὸ οἵδεγ 
ϑᾶνε {πὶ ἢέῖθό. Απά αν ὰ δά, 
Ζηεγ ἰς ποης Ιἰκε τῆδῖ ; ρῖνε ἴξ πλε. 

απά ἕω ὀγεαά..... ἱπ δὲ σεν“ε] ΤῊΣ ἷβ ̓Ξ 
ΨΕΙΥ͂ Οὔδουσγε ρᾶββαρε, [11 ΙΔΥ Ῥεγῆδρ8 
Ρνεϑί ἴο γεηάοσγ 1 (5: “41π4] ἡδομρό ἐδὶς ἐς ἐδε 
Ῥαππεῦ ΟΓ᾽ εορισιοπ ὄγεασά (ἰ.ε. ΤἰὨΟυρ ἢ ἱΐ 15 
ττγοδίηρ ἃ πκ6 σοιημηοη Ὀσγοδά ἴο κῖνο ἴ ἴο 
ΤῺ δηά ΤῊ γουπρ ΠΕ) γεύ σμγεὶν ἐο-άαν 
ἐδε ὀγεαά ἐπ δε ὑε.σε] ἐς ῥοΐγ (ἰ... ἴῇοτα 18 
ἔγοϑῃ βδῃονευγοδα δακοά δηὰ ρυῖΐ οἡ ἴδ6 
140]6 ἴῃ ρίας οὗ ννβαῖ γοῦ ρίνε αι; ἴῃς δύ 
θείην ΕΣΙΔΥ͂, 88 18 ἱπαϊςδίθαά 'π ἴδ6 σεῦβα 
ἔοΠ ον Πρ). 

7. Τειαίπεά δεΐῶγε ἐδεὲ 1ογ.1 ἘΛΊΠΟΥ ἴο 
ΓΌ]Η] 4 νονν (σοσηραγε Αςἴβ Χχὶ. 23-27), ΟΥ̓ Οἢ 
δοςουπί οὗὨἨἁ πησϊοδηποθϑ8, ΟΓΥ ὑπάοῦ (6 ἰᾶνν οὗ 
Ἰοροῦβ ([ὑον]ξ. ΧΙ]. 4, 11, 21) ΟΥ 48 ἃ Ργοβεϊγίο. 
ΒοΣῖδο ρῆγαθθ ἀείαϊπεά, οΥὁὨ “διέ μῷ, ΠοΙΏΡΑΓΕ 
1εγ. χχχυϊ 5. [{ ῖϑο σοι ΠΊΟΠΙΥ τλθΔῃ5 ἐοη- 
πεά, ε.σ. ἴῃ. Ῥτγίϑοη (|[6γ. χχχῇ!. τ, ἄς.). [{ 
18 ποῖ πῃ ροβϑιῦϊε πὶ Ποορ ΠΊΑΥ πάνθ Ὀδοη 
ἴῃ συδίοα  ΟΥ̓ΪΏ ΒΔ ΠΟΙΓΌΔΙΥ [ΟΥ̓ 5οΠ6 ΟΥΠΊΘ. 

ἐδε εὐϊεγεηὶ οΥἹ ἐδὲ ῥεγώνριεηι, 6 ὙΠΟ 
ϑερῖ. δά δῃοῖποσ σοδάϊηρ, “εάν ἐδε νιμίξε 
97) ϑαωί. 

9. Τὲε ταἱΐεν 9. Εἰα 6.1] 866 δϑονθ, χυὶϊ. 
2, Ὠοῖθρ. 

«υγαῤῥεά ἐπα εἰοίὁ δεῤὶπά δὲ ὙΠ :] 566 
δῦονο ΧΥΪ. 54, ποῖθ. ὙΤἢδ ορῃοά ννᾶβ ἢδίιι- 
ΓΑΪΥ υης ὑὕρ ποσὰ {86 ΠΡ σργίοσὶ δἱοης 
οουϊά κεῖ αἵ 1. Εο;» 266 οῤῥοά, 566 [ρ΄ νἱ}]. 
27, ὨοῖθΘ. 1» ὦ εἰοῖδι; ταῖῃοσ "ἐπ [89 οἱοδκ," 
ΟἹ! ἢ 58 τα ἴασυ οἰοακ, ἢ ς ἢ νν5 ρατί οὗ 
(ἢς ἀφάϊςειοά ᾿ΤΟΡῆγ. ΑΠοΓ [ἢ6 ννογὰδβ 20 γι, 
[δε ϑερῖ, δαἀ “ηπ4} δὲ ξανε ἐξ ἐο δὲπι. 
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426 Ι ΒΑΜΌΌΒΙ. 

1Ιο  Απὰ ἴϑανιὰ ἅγοβε, δπὰ ἢςεά 
(Πδῖ ἀδγ ἴογ ἔξαγ οἵ ὅ4ι}], ἀπά ννεηῖ ἴο 
ΑςΒίβῃ τῆς Κίηρ οὗ Οὐδιῃ. 

1: Απά τῆς β8εγνδηῖβ οὗ Αςβι8ἢ 
βδϊἃ τηῖοὸ ἢϊπ|. ..5 ποῖ τη ϊ5 αν! τῆς 
Κίηρ οὗἉὨ τῆς Ἰαπὰ ἡ ἀϊά {πε ὺ ποῖ 5ἰπρ 
Οης ἴο Δηοῖπεοσ οὗ Ἀϊπὶ ἴῃ ἀδηςαϑ, 

«α. 18. 7. δα γίηρ, 54} ΒΑτῈ 5]δίπ 5 τῃουιβᾶπάβ, 
Ἑκεΐυϑ. 47. Δη4 [λαν! ἢ]5 τεη τῃουϑαηάϑὶ 
ὲ 12 Απά ανὶὰ Ἰαϊά ὰρ {Πε86 νγογάβ 

ἱπ 8 Πελγῖ, δηὰ ννὰβ βδογε δίγαιὰ οὗ 
Αςπίϑἢ τῆς Κίπρ οὗ (δι. 

12 Απά δε σἤδηρεά 8 Ὀεμδνίοιγ 
δείοτγε τπεπὶ, ἀπά ἐεἰρηεά Ὠἰπ1561[ πιδά 

! Οτ, νεαάε ἴῃ {ἢ εἰσ ἢδπάβ, δῃὰ ᾿βογαθ θεά οἡ ἴῃε 
᾿ς ἀοοῖβ οὗ ἴδε ραῖε, ἀπά ]6δῖ 8 5ρ1{{|6 

[1] ἀοννῇ ὑροη [ὶ5 Ὀεδγά. 
ἐΟτ, 4ἰαγ. 14 ἼΓΠεη 8414 Αςἢιβἢ υηἴο ἢ 8 86Γ- 
είὰ ἐλέ . 
νεαά ναι. ΔΠῖϑ. ζ0. γε 866 ἴΠ6 πιδη [18 πηδᾶ : 

ΧΧΙ. ΧΧΙΙΠ. [ν. 1το---ἰ. 

ννδεγείοτε {λόπ ἤᾶνα γε Ὀγουρῆςξ Πϊπὶ 
ἴο πιεὶ 

ϊῖς Ηδνεῖὶ πεεὰ οὗ πιδὰ πιςη, τηδὲ 
γε πᾶνε ὑγοιυρῆς (18 ἡοδοου το ρ]Α 
τῆς πιδά πιδῃ ἴῃ ΓΑΥ͂ ργεβεηςε ἢ ἐναῖ 
1815 “με ουυ σοτης ἰπῖο ΠΥ δου 

ΟΗΑΡΤῈΕΣ ΧΧΙ]. 
1 Ορνιῤακπίες γαογέ μρθμίο Φιαυϊα αὐ ΑΙ ἀμίζανε. 

4. 411 Με ρελ ἀξ εονωμοπάείδ ἀὲξ 2αγερς μη 
ἐἦε ἀέρι ο7 ήοαδ. α Αἀάνιορετλδα ὁν Οαά, ἀξ 
εν» ἰο αγείλ. 6. «αι ρυοέρρ 10 μγμέ 
ἀἕν, εονεῤῥαξρείά ο7 ἀὲς σεγυα» ν᾽ μη αι λ,εί- 
"δ ς. 9 Φορρ σεωσείλ Αλένεείκεδ. τι ϑαμέ 
εον»ε»εαγαίλ ἐο δἰ {ἦς γί, τὴ 722 720οοέ- 
νῶν γοϊμείηρ, Δούρ ἐχεωείᾷ ἢ. 20 4“46ὲ- 
αέλαν ἐεαῤήην, ὀγέπρελ δαυΐά ἀξ πειῦς. 

ΑΝ εδετείοσε ἀεραγιεὰ 
τῆεποα., ἀπά εβοαρεά τὸ [δε 

οανα Δάιυ]]δηι: ἂδἀηὰ ψνῆθη ἢ18 ὅτγε- 

10. “δε ἀἰπρ 9.7, Οαἱ δ 1ἴ ἀρρθᾶσβ ἔτοτῃ 
ἴδε 16 τῃδὶ Ρ8. χχχίν. ννγὰβ σοιηροβεά οἡ [ἢ 5 
οοςαϑίοθ. (86εε ποῖς ἴδε) Νοίδίηξ Ἵδῃ 
εἶνο ἃ τῆοσο ᾿ἰνεὶν ἱπιργεϑϑίοη οὗ [Π6 βίγαϊ5 ἴο 
ΜΝ Ὠϊοἢ Πανίὰ ννὰ8 γοἀυςοὰ ἴπ8η τς ἔδοϊ οὗ 
ἢἰ5 κοίηρ ἴο ἴδε σου ΠΥ οὗ ἴῃς ῬΒΠ561 68. 

11. Τε ἀϊπς ὁ 1δὲ ἰαπμα.}] ΜΝ ἀϊά 186 
ῬὨΠΙβι 65 ϑροὰκ οὗ αν 45 κίηρ ἡ Νοῖ 

056 οὗ δὶ5 δηποϊῃιίησς ΟΥ̓ ϑαπμεῖὶ; δυῖ 
[Π6Υ Κπονν ἢἰπὶ 85 ἃ ὑγίποο δηα ἃ νδιδηξ σοτ- 
τ Δηοσ οὗ ἴῃς [5γδο} 6 ἃστηΐϊθϑ, δηὰ 850 ζᾶνδ 
Ηἰπὶ [6 ἘΕ]Ὲ Ὡς ἢ τΠεῖγ ονχη Ἰοσγάὰ 8 Ὀοσα. 

15, Παυΐϊά ἰαἰά ὦρ ἐδειε «υογά:, 6.) [ἴ 
του ἀρρθᾶγ ἔτοτα [ἢϊ5 (μαὶ [αν ἃ δὰ πορϑά 
ἴο Θβοᾶρε ποῖίϊςθ, δπά ἴο ρ888 ἴῸ συ οἠς οὗ ἴδ6 
ΤΆΔ Ἡδοῦτενν ἔυρ!νοβ ΏΟ [ῸΣΓ οπς οᾶυδα 
ΟΥ 8ποῖπεγ ννεῦα σοη Π0 41} [8111 ἀννΑΥ ἴο [86 
ῬμΠἰϑεἶπο5. Ῥογῃδρ8 ἢς οἤεγεὰ ἢ] 1861} 848 ἃ 561 - 
γδηΐ ΟΥὁἩ 85 ἃ τηϊπβίσγεὶ δἱ [ῃ6 οουτί οὗ Αςἢϊϑἢ. 
Βυϊ 845 Ξοοῃ 858 ἢδ ἔοιιπά Π6 νν85 Κῆονν, ΒΘ ννᾶ5 
ἐἰ5οζγὸ δίγλι ἀ," δηὰ Ἄεχρεςίεά ἴο δε ρυΐ ἴο ἀδβϑίῃ. 

18, Οραηρεά ῥὶς δεραυΐοιγ.) Ὁ τ|8ς οὗ 
Ῥᾳ. χχχίν. 0.568 [656 ΥΕΣῪ ννοσάβ, “Βθη ἢθ 
σμδηροὰ Ὠἰ5 θεμανίουγ." ΑἸ) ϑθθπὶβ ἴο δῈ δῃ 
δοοιάθηϊδὶ σογγυρίίοη ἔοῦ “Ἴ))᾽, 45 132" 15 ῸΓ 
Υ̓ ἰῃ 2 ὅδ. χίν. 6.) Τε ]ἰἴοσγαὶ γτοπάσγίηρ οὗἉ 
ἴηε ἴοχὶ 85 ἰἰ βίδηάβ 15 “ δηά ἢδ ςπαηρεά ἴΐ, 
815 θεπανίουτσ," ννβοσε ἴΐ 18 ἱτπῃροβϑῦ]ε ἴο δ0- 
οουμηΐ ἴον ἴδε 5υδῆχ 27. 
“ει ρπεά δί»ιδεὶ νιαά, Ὃ "6 Αςϊεά Ιἴκὸ ἃ 

τολάτηδη. ' 
ἐπ ἐῤεὶς ῥαμ. ΜΆΘΩ 186γ δεϊὰ δηὰ ἀθ- 

ἰλϊηθὰ δπὶ Π6 ἴογε ἔγσοπι [Πθπλ. 
σεγαῤῤΪ]εά.} 1,116 ΓΆ ΠΥ τηδὰθ τηλγκβ, υ1Ζ. [ἢ 6 

τολσὶ οὗ ἴδ ἐσω, νν]οἢ ἴῃ ἴ[π6 δηοίοπὶ ΗἩ οῦτγονν 
δηὰ Ῥμο ηϊςίδη ννᾶ8 ἴῃ ἴΠ6 8ῆαρε οὗ ἃ ΟἿ 88. 
866 ΕΖΕΚ, ΙΧ. 4. 

οπ ἐῤέε ἄοογ: 97 δὲ σαϊ..1] Το ραῖε ἀουδί- 

1655 οὗ Ας ἢ !5}}}5 ρα ϊδοθ -Ὑασγὰ ΟΥὐὁἨ σουσγῖί, ἰπ τ Ὡ] ἢ 
[ἢς διἰἰοπάδηϊϑ νναϊϊεά. Ὅς Βοιι6 ἰ[361{ «σοοά 
ἴῃ 1815 οουτί. ((οπιρ. 531}. 11. 19, 21, 11}. 2, 
ἷν. 11, Υ͂. 1, ΥἹ. 4.) 

15. 82α}} δὲς “ε]ΐοφυ εογῖό ἑπῖο »17 δοι“ε 1.6. 
ςοπίηια ἴῃ τὴν δοσνίςο, 8. εἰ. 6,7. ΤῊΣ 40.65- 
ὕσοη 15 Θαυϊναϊθηΐ ἴο ἃ βίγοη περαῖϊνε : ἀοςογά- 
ἰηρὶγ 6 Ἐ1|6 ἰο 5. χχχὶν. ὄχργεβϑεβ ἴῃ ϑεῆϑα 
ἴδ, Ηἶδ ἄγουε ῥένρι ααυαγ, απά δὲ ἀεραγίεά, τς 
ἰλδσὶ ννογὰ θείης δίκθη το ΧΧὶϊ. 1. 

(ΗΑρ. ΧΧΙΙ. 1. 10 ἐδὲ εαυὸ “ἀμίαι. 
ΟΥγΑῖθοΣ “οΥ ΑΔ 0116 1." Ααἀυ}]4πὶ νν88 {Π 6 
Ὠδηο οὗ ἃ ἴονῃ οὗ ᾿υἀδὰ ἴῃ [86 δῤεῤῥεαῤ, ἴα 
οχδςοῖ 5ἰῖε οὗ νυν ἢϊο ἢ δδ5 ποῖ ὕθδθὴ θη βοα, Ὀυϊ 
ὙΥΠΙΓἢ 15 πηεπιοηεά ἴῃ 058. χν. 35, [ἢ [Ὧγ- 
τη, δοςοοῖ, ἀπά ΑΖεῖαι, ἀπά ὉΥ Μιοδὴ 
(. 15) ἢ Μαγεβῆδῃ δηὰ Αςμζὶθ. Εσοπι 
2 58Π|. ΧΧΙΣ. 13.17.1 ΟἿ, χὶ. 15-18, πνουϊὰ 
866 πὶ 4180 ἴο πάνθ Ὀδθῆ ποῖ ἔδσ ἴγοπι Βεῖῃ- 
Ἰομοτη, δὰ Ὀεῖον ἱΐ, ΜΙ ἢ ἄρτθο8 γΈΣῪ ννῈ]]} 
ἢ νυ μδΐ ἕο] ]οννΒ ἰῃ 1815 γεσβα δου 411 δὲς 
ὀγεέδγεη Ἰοϊηίηρ δῖπὶ ἴεγο. Εβοῦϊ5 οἰδοαβ 
Αἀυ απι ἴδῃ Ἐοηλδη οὐ εἰξῖς ΕΠ 5}} τα 1168 
οδϑί οὗ ΕἸδυποσορο δ, [Ὡς τιοάσσγῃ Βεῖϊ- ἸὈσίη. 
Ἐοδίηπδβοη ἀθβοσ 68 ἱπηυπλ Ὁ] 6 ΟΔΥΘΓΏ5, ΟΠ 6 
ὨΘΑΓΙΥ Ιοοὸ ἔδεϊ ἰοηρ, ἐχοδναϊθα ἴῃ ἴμε βοῇ 
Ἰιπχοϑίοηθ 1115 ἰη 1π6 πεισθουγποοά οὗ Βεϊῖ- 
Τιθγῖη. Οηε οὗ ἴ8ε86 1βεγείοσγε νγ88 ῬγΟΘΔΟΙΪΥ͂ ᾿ 
ἴῃ6 ςανα οὗ Ααυϊαπι. [1 νγὰβ 'ἰπ (ἢδ 54ΠῚ6 
ταῆρο ΟὗἨ 8115 485 αὶ ἴῃ ψ ἢ (ἢ6 τοοκ 
Εἴδτα ννὰ5 βἰἰυδιεὰ (Τὰς. χν. 8 ἀπά ποῖθ). 
866 “8ϊη. δηὰ Ρᾳϊοβί.᾽ ἢ. 254. ΤῸ αἰϊδίδησο 
ἔγοπι Βεῖϊ- [ἰὈτίη το Βει]ἤθπι 18 δοὺξ τό 
τα ΐϊο8, [6 οαγτε οἵ Αἀυϊίδπι ννουϊά 6 ῥγο- 
ὈΔΡΌΪΥ βδοῆθ βούθῆ ΟΥὁἨὨΘ εἰχῃϊΐ πηῖδ8 ὨΘΆΓΟΥ. 
Ἀανιδβ Ὀγοίῆγοη δηὰ Κίπϑηηθη Ἰοϊποὰ ἢϊπὶ 
πάρι ἔγοπι βυταραῖῃῦ στ Ἀϊπὶ, ἀπ ΡΑΓΥ 

456 {ΠοῖΓ οὐ [ἰνὲ58 ΤΕ ἰῃ ̓ ΕΣΟΡΑΓΑΥ͂ ἔγοπη 
54.}5 ἔιγίοιβ δησ  Υ. ᾿ 



γ Ἡεῦ. 
ἀπά α« 
ἐν καἰ ον. 

7 εν. 
δείφν 97 
δον. 

ν. 2---8. 

(ἤγοη δηᾷ δἱὶΪ ἢ15 ἔδιΠοτ᾿ 5 ἤοιι5ε ποαγά 
1, ταν νγεπὶ ἀονγη τῆ] Ποῦ το Ὠϊηι. 

2 Απά δνεγῦ ομς ἐῤαΐ τυας ἴῃ ἀϊ85- 
ἴΓ688), Δπά εν οἠς τἢδὶ ἴτυας ἰῃ 
ἄἀεῦι, ἀπά Ἄνεγὺ οπς ἐλαὶ τυας ἴἾ ἀϊ8- 
ςοπίεπίεά, ρατῃογοαὰ τμαπηβεῖνεβ ὑπο 
ἢϊπι ; δπὰά ἢς βεσᾶπιεὲ ἃ Ἴσαρίδί ῃ οὐθὺ 
τἤδηι: δηά πεσε ψψεσγε ἢ ἢϊπὶ ρου 
ἴουγ Βυπάγεοα πηεη. 

. 242 ΔΑμπά [ἴλανιὰ ψεπὶ τπεπος το 
ΜιΖρεὴ οὗ Μοδρ: δηά ἣἢς 3αά υπίο 
ἴῃς Κίπρ οὗ Μοδῦ, [νεἰ πὶ ἔλιπε δηά 
ΠΥ πιοΐδεγ, 1 ργὰὺ τῆεε, σοπλα ἔοσγίῃ, 
σπά δὲ νὰ γοι, {11 1 Κηονν νγδδῖ 
(ὐοὰ υ»}}] ἀο ἔογ πιβ. 

4 Απὰᾶ δε Ὀτγουρῆς τΠ6πὶ θείοτγε τῆς 
Κίηροῦ Μοδὴ : ἀπά {πεν ἀνν εἰ νστῇ ἢἰπὶ 
411 ΨὮ]]ς τηδὲ αν τὰ νγᾶβ8 ἰη τῆς πο] ά, 

Ι. ΒΑΜΌΒΙ, ΧΧΙΙ. 

ς «Απὰ {δε ρτορῆες (ὐαὰ 8ἰὰ 
ὑπίο [αν ά, Αδ᾽άς ποῖ ἰπ τῆς Ποϊ]ά ; 
ἀεραγῖ, ἀπὰ ρεῖ πες ἱπῖο τῆε ἰδπά οὗ 
]πάλῃ. ὙΠεπ Πανὶ ἀ ἀερατγιεά, δηὰ 
ςᾶπηε ἱπῖο τῆς ἔοτεβι οὗ Ηδγειῃ. 

6 4 νμεη ὅδι] μεαγά τῆλε αν 
ννγ88 ἀϊξοονεγεά, δηά τῆς πιδη τῆδῖ τυδγέ 
γῇ Πΐπι, (πονν ϑ84ι} δροάς ἰη Οἱ θεδὴ 
ἀπάεγ ἃ ἰἴγεα ἰη διπλῇ, Πανίηρ ἢΪ8 " τ, 
ϑρεᾶγ ἰῃ ἢΐ8 μβαπά, δηὰ 11 ἢἰβ βεγνδῃηῖϑ φζαε. 
τυεγε βΒιδπάϊηρ Δδοις Ὠΐπὶ ;) 

η Τἤδη δι) βδἰϊά υπίο ἢΐ8 8εῖ- 
γδηῖβ [δι βῖοοά δρουΐ ἢΐπ), Ηελγ πονν, 
γε Βεη)δηταβ ; ν}}}} τῆε βοὴ οὐ ε88ς 
δῖνε δυο ομς οὗ γου βε 48 ἀπά νὶπε- 
γατάβ, αηπά ταλῖςε γοιι ἃ]1] σαρίδίηβ οὗ 
τῃουϑβαπάβ, ἀπά ςδρίδίηβ οὗ δυιπάγοάϑ ; 

8 Τπαῖ 4]] οἵ γοι ἢδνε Ἴςοπβρίγοά 

Ὡ. Τυμεορίεπίεα.} 1 Δ ΟΓΑΙΥ͂, δέδίεν᾽ ἐπ σομΐ; 
πε δαπι6 ρῆγαβο 85 ννᾶβ υδεὰ οὗ ΗΔηηΔῃ, ἱ, 1ο 
(ἐκ διϊονηεις ΟΥὙ “ομἱ, Α. Ν.), δηά οὗ αν! ἃ 
δηά 58 ΘΟ ΡΔΠΙΟΠΒ, 2 841. Χυΐ!. 8 (πΠ ἐπ 
ἐδεῖγ »εἰπάς, Α. Ν.), δηἠὰ οἵ αν! 5 Το] ονγογβ, 
Ι 88π|. χχχ, 6 (ργίευεά, Α. Ν.). Ηδφρηος [Π6 

ΟΡὮΓΑΘα ποο ἀδηοίοβ ἴἤοϑα ὙΠῸ οσο 6χδ8-» 
Ῥογαῖοά ΌΥ 85411᾽8 ἸΥ̓ΥΔΠΗΥ. 

8. Μικροῦ ο7, Μοαδ.) Μεοηιϊοπεά οὨΪΥ ΠΟΓΟ. 
ΤΒο 5ἰἴε οἵ 11 ϑθεπηβ ἴο δυο ὕδθοη υἱοῦ! υῃ- 
Κπονσι ἴο Ευϑεδίυ5. [{ 8 ἃ ροοά οοηπ]εςξαγα 
( ιῖςϊ. οὗ Βι016᾽) νος ἢ σοπποςίβ 1 ΜῈ 
Ζοῤῥί»ε (ἃ νσοτὰ οἵ [6 βᾶτη6 τοοῖ 885 ΜΙΖρεβ) 
οη ἴδε ἴορ οὗ Ριϑραῖ (Νυμπ,. χχὶϊ!, 14). 

δὲ «αἱά μηῖο ἐδὲ ἀΐπς οΓΓ Μοαῦ, Φ5"«.1 1ἰ ἰ5 
Ῥγοῦδοϊο [δὲ αν 5 ἀεϑοοηΐ ἔσοα στ [6 
Μοδθίϊοββ πιᾶὺ δᾶνα δά βοππειῃϊηρ ἴο ἀο ἢ 
ἢ]5 ϑεεκίηρ δη δϑυ πὶ ἕοσ 6856, αἴ 5 σσδηά- 
ΒΟΠ, ἰηῃ ἴῃς ἰαπά οὗ πος διγῖΒ. ΟἿΟΣ εἰσουπὶ- 
Βίδῃοσϑ, οὗ ννβίομ νὰ πᾶνε πὸ κπονϊοθάρο, 45 
3. 880}᾽58 Βοβ ΠΥ ἴο τς Μοδθῖῖεϑβ (χίν. 47), 
ΤΑΔΥ͂ Ὦᾶγα σοπουγτοά,. [{ τουἱά ὃδ6 ὙΟΥΥ͂ ΘΑΞΥ͂ 
ἴο κεῖ ἴο ἴῃς [οτγάδη ἔσοτῃ ἴ[Π6 ποὶῃθουτῃοοά 
οὗ ΒΕ] ἤθη, δηὰ οΓΟ88 ΟΥ̓ΘΥ ΠΟᾺΓ ἰΐ5 οῃηδοι- 
σὔυγο ἱπῖο ἴδε Π εδὰ 868. 

εοῦδ ζογίδ, πὰ Ὀε «υἱό γομ.ἢ ὍΤΒο οοη- 
διγυςτίοη οὗ ἴῃΠ6 Ηοῦγονυ 185 ὙΕΙΥ͂ βίγδηρο. 
ΤΠ Νυΐϊρ., ϑγγίας, δηὰ Ασαδὶς βδοοῖὶ ἴο μᾶτθ 
Τοδὰ Ἅευε]] ἰπϑτοδά οὗ σο “ον. 

4. Ηξ ὀγομσδὲ ἐδεέγε δεύογε, (5 "..ὺ ΤῊΘ δορί. 
τεηάετβ ᾿ξ δὲ ρεγσμαάεά ἐῥε βαθε οὗ ἐδε ἀϊπρ, 
85 1 ἔτοπιὶ ὉΠ). Βιι [ἴ ἰ5 Ὀεϊῖεῦ ἴο ἴδκε τὶ 
88 ἴδε Α, ΝΥ. ἔτοπι ἴδε νεσῦ 20 εαά. 

ἐπ 1δὲ δοίά. 866 γε 86 5. 72ε ῥοίάἀ τιυϑῖ πιοδῃ 
{Π6 54π|6 ῥΪδος ἱῃ Ὀοῖἢ νοσϑοβϑ, δηά τπογοίογο 
τηυϑῖ Βεγε θὲ ᾿ἰπιϊοαὰ ἴο δε δοίά ννογε ᾿γανὰ 
08 Δ΄ΟΥ ἢθ Ἰοῦς τῆ6 σαν οὗ Αἀι}14π|, δηά 
ὙΠΟ ἢ νγᾶ5 ποῖ ἰη ἴδε ἰδηὰ οΥ̓͂ [μά δ (νεγβο 5). 
1 νγᾶ8 Ῥσ ῦΔὈΥ ἴῃ {πε ἰδηὰ οὗ Μοδαρ. Τὸ 

γοϊ. 11. 

Ῥἧγαϑο αἱ ἐδε «υδὲΐρ, νουϊὰ ἱπάϊςεῖο [μδλὲ Ὠαν 
δο]ουσποα ἃ σοηϑίἀογαῦϊο {πιὸ ἰη Μοδρ. 

5. 72ε ῥγοῤδεῖ σαά.)] Μροηιϊοηοα ἤοσὸ ἔοσ 
(6 ἢγϑε {ἰπ|δὰ Οἠα ΤὨΔΥ οοπ͵θοΐυτο (δαὶ 
δαηλιθὶ πδὰ βοηῖ πἰπὶ ργίναϊεϊ Υ ἔτοπι Ναϊοϊῃ 
ἴο 1611] ανὰ ποῖ ἴο δθ᾽άθ ἰῃ με Βο]ὰ. 
Ν ΒοῖδοΥ ἢδ βἴαγοά τ Τανί ἃ οὐ γεϊυγποά 
ἴο {π6 ΟΟἸἸορο οὗ ἴδε Ῥσγορῇῃεῖβ ἀοθϑ ποῖ 8ρ- 
Ῥοᾶσ. Ἐνναὶὰ {ΠῖηΚ8 [δῖ αν ὰ οπαυϊγοά οὗ 
186 1,ογὰ [Ὠγουφῃ ἴῃς ρσορπεῖ Οδά (χχιϊὶὶ. 2,4). 
Οδά ἄρρϑαῦβ ἀδογνναγάβ 885 αν δ 5667 (2 

ΧΧΙ͂Υ, 11-10), ἀπά ἰῃ 2 ΟἾγ, χχίχ, 2ς 
Βα 18 σουρίεά » ἢ ΝΑίμδη 85 [αν] ἀ᾽5 δ νυίβεσ 
ἴῃ οΥζϑηϊΖίηρ ἴπ6 της] ϑβογνυὶςθβ οὐ [6 
[επρ]6, δηὰ 1 1 ΟἾΓ. χχῖχ, 29 δ ἰ5 δβϑοοϊαϊοα 
νυ] δάπλυςὶ δηὰ Νδίθδη ἃ5 [6 διῖβοσ οὗ ἴπ6 
ΒϑίοΥΥ οὗ (ῃς Αςῖϑ οὗ ᾿ανιά. 

γι ο7, Ηαγεῖδ.] Νοῖ πιοπἰοηθὰ οἶβο- 
ὝΠΟΓΟ, δηα υηκηονη. 

θΘ. ὕπάον α γε ἱπ Καρια δ.) ἘἈδίδογ, ππᾶοσ 
189 ΔἸ ΑΙ -Σ00 οἱ [89 δ͵6 Ὁ ΡῬΙ600," 
ΨΏΟΓΟ ἢ αἰνναγβ μοὶ ἃ συ οὴ τλθοῖηρ5. [{ ννὰ8 
ἃ Κκἰηά οἵἁἨὨΘ ρμαυϊδπηοπί ἴῃ ἴῃς Τρεη δἱγ, δηά 4]]} 
ἢ͵58 {Ὑἰ δεσπιθη ρα βογεὰ σοιιηὰ πὶ. ((ομραγα 
]υάξ. ἴν. ς.) 

7. Υε Βεη)α»ιε..1 ϑ8ονσης πονν ἰϑοϊδιοα 
πο ἰτἰδο5 5111} νοῦ, δηὰ ἢονν ἔοσ ἴῃ τηοβῖ 
ρατί 8411} ννᾶϑ βυστουηάθα ὈΥ 15 ονγῇ {0655 
τῇδ ΟΠΪΥ. 
απ »ιαξε γορ αἱ 866 ποῖ δ δηά οὗ 

οδλρίογ. 
εαρίαιπς Γ᾽ ἰδοισαπά. 86εε ἀϑονοε, ΥἹῖ]. 1.2, 

Ὠοῖθσ. 

8. ϑῥεευεί »"ε.71 Αδογε, ΧΧ. 2, 12, ἰχ. σξ; 
Ἀπ} ἱν. 4, ποῖο. 

σγγοῖ ρ. .. 10 ἰΐο ἰπ «υαἱ!.}] ἭΜοτε οοτ- 
ΤΟΟΌΥ, ΒΔ ̓ ΤΥ δοὸι ΒαΙἢ δι γυϑὰ ΠΡ ΤΥ 
βουυδηΐ ἰοὸ δο ἃ ΙἱοὸζΣ ἰῃ ψαλΐ δραΐϊποῖ 
1Ὼ.0. 866 ΥΕΓ86 1. 

Ζ 

337 
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{ Ἡοῦ. 
τεμοσυεν φίλ 

ΔρΑΪΠδὲ πΊδ, ΔΠ4 {λέγε ἰς ποπς ἴἢδῖ 
Τμονγοῖ πλα τῆδι ΠΥ 80η δῇ τηδάς 

»κώϊσ σαν. ἃ ἰεᾶρις ἢ ἴῃς 50η οὗ ςε886, ἀπά 
ἐδεγε 'ἴς ποης οὗ γου τΠδΐ 15 ΒΟΓΓΥ [οΓ 
[6 ΟΥ 5Πεῦγεῖῃ υπῖο πι6 [ἢδξ ΠΥ 80ῃ 
Πα 5Εγγθὰ ῸΡ ΠΙΥ͂ βεγνδηΐ δρδϊηϑβῖ 
τὴς, ἴο [16 ἴῃ νναῖξ, 45 δῖ τη 15 ἀδγὺ 

9 Τδεη δηβϑνεγεά ἴοερ τῆς 
Ἑάοηιῖῖα, ψΏ]Οἢ νγᾶβ β8εῖ ονεῦ ἴδε 
βονδηῖβ οὗ 8411}. ἀπά ἰά, 1 8ὰνν πε 
80η οὗ [εβ886 ςοπχίπρ ἴο Νοῦ, ἴο Αἢ!- 
Εἰς ἢ τῆς 5οη οὗ ΑΒίτιδ. 

10 Απά ἢς επαιϊίτεά οὗ τῆς ΠΟΒΡ 

Ι. ΒΑΜΌΕΙ, ΧΧΙΙ. [ν. 9----τ8, 

τὲ ἢς 8ῃομ!ά τγίβε ἀραϊπϑί πιε, ἴο 16 
ἴῃ νγαῖῖ, 25 δὲ (ἢ 18 ἀδὺ 

14 ΤἬΏΘη ΑΠἰ πε ες ἢ δηϑυγεγεά τῆς 
Κίηρ, ἀπά 9414, Απά ννῆο ἐς .9 (λτηξι] 
Διηοηρ 41] ΤῊΥ βεγνδηϊ 48 αν! ά, 
Ὡς ἢ 5 τῆς ζπηρ 800 [ἴῃ ἴδιν, δπά 
δοεῖῆ δὲ τὴγ διάἀάϊηρ, ἀπὰ 15 ποηοιτ- 
40]6 ἰῃ τῆϊμς πουβε 

Ις Ὦ4 1 τλεη Ὀερίηῃ ἴο ἐπαυῖγε οὗ 
Οὐοά ἰογ πἰπιὴ θὲ ἴξ ἴγ ἔτοπι τὴ: 
ἰεῖ ποῖ τῆ6 Κίπρ ἱπιρυῖς σηγ τῆϊηρ 
ὑπο ἢ 8 βεγνδηΐ, πὸ ἴο 411 τῆς ἢοιι56 
οὗ τὴῦ ἔδῖβεγ: ἔογ ΤΥ βεγνδηΐ ἰγπονν 

ἔογ Ὠΐπη, ἀπά ρᾶνε Ἀἰπὶ νἱςζυλ]8, δηὰ 1 Ἠεῦ. 
νε Ὠἰπὶ τῆς βυνογά οὗ (ο] δῖ} {δε 
Ὦ1Π511Π 6. 
11 ὙΤΠεπ τῆς Κίηρ, βδεηῖζ ἴο οδ]]} 

ΑΒ πλείες τῆς ργίοϑο, τῆς βοὴ οὗ 
ΑΒίταδ, πὰ 411] 818 δι ῃετ᾿β μοιβα, 
τε ρεβῖβ τῆδῖ τὐεγό ἴῃ Νοῦ : δηά 

ΠΕ6Υ Τοδπιε Δ]] οὗ ἔπεπὶ ἴο τῆς Κίπρ. 

ποιμίηρ, οἔ 411 τἢϊ8, [1688 οΓγΓ πιογεὌ ῴ[ἢς 
16 Απά τῇε Κίηρ 5414. ἼΤΒΟυ 5}|411 νας 

ΒΌΓΟΪΙΥ ἀϊε, ΑΒΙπιοΙεςἢ, τπου. δηὰ 4]]} 
(ἢ [τ ογ΄ 8 ἤοιιβα. 

17 ἢ Απά τς [κίπρ 544 ὑπο τῆς 
" οῖῆθη ἴδας κἴοοά δροιιξ ἢίΐηι, "τσ, 
Τυγη, δηά 8140 τῆε ργίεβίβ οὔ {πὲ Κη τ 

Ξ ,. ΤΗΟΡν. 
ΙΟΚΡῸ; δεοδιιθα {πεῖς ἢαπά 4.50 ἐς γυππεγ:. 

12 Απὰά δδυὶ 5414, Ηεδγ πονν, του 
δοη οὗ Αδυῦῦ. Απᾶ ἢς δηβϑνετσγεά, 
ΤΉετςε [1 ἀπι, ΤΥ Ἰοτγά. 

12 Απά ϑδυϊ βαἱὰ υπο πὶ, ΝΥ 
ἤδνα γὰ σοηϑρίγθα δρδίπϑι τη6. ἴδου 
δληά τῆς ὁοη οὗ |ε886, ἰπ τῆλε τῆου 
Παϑὲ ρίνεῃ ἢἰπὶ Ὀγεδά, δπά ἃ ϑδυγογά, 
Πα Παϑὲ Ἂπαηιίγεά οὐ (ὐοά ἕοσ δίπι, 

9. δεῖ ουεγ δὲ “εγυαπῖ: 9} ϑαω ] ὌὍΒδε 
δερῖ. [88 ουεν ἐδὲ τημίες οὗ δαμί, (8εε ἄδονε, 
ΧΧΙ. 7, ποῖος.) 

10. Ηε επφμίγοά 9 ἐδὲ Σογά, 62 ΤῊΪ5 
γγα8 ποῖ ἴσιο, δυῖ ΑἸ πλοῖο. ἢ} 5 σοΐηρ ἴο ἔεῖο ἢ 
τῆς βινογὰ οπὶ Ὀεμηὰ [ἢ Ἔρμοὰ πιρηϊ πάνθ 
εἰν οοςαϑίοῃ ἴο ἴῆ6 δε] 16 οἡ Ὠοορ᾿β ρατί 
[(μδῖ με δά ρΡυΐῖ οἡ ἴπ6 ἐρῃοά ἴο δηφυῖγε οὗἁ 
(86 ],οτὰ ἔογυ αν, Εοσ ἴδε ρῥγοσορδίϊνο 
οὗ ἴδε εἰν] τυϊοσ ἴο οπηυῖτο οὗ ἴδε 1 ογὰ 
(σοι τῆς ΒΙ ΡΒ Ρσιεϑῖ, 56ε6 Νυπι. ΧΧΥΪ,. 21, 
δὰ Τυάξ. ἰ. 1, ποῖσ. 

18, Ἐηφμίγεάί 97 Οοά.] ἴπ σεῖθθ τὸ [86 
Ῥῆγαθε Μγᾶ5 ἐπφιίγε ᾿οΥΓ᾽ εῤουαό; (ΠΕΥ ἅτε 
ΕἸ ἀΘὨΕΠῪ δορὰ Ἰηἀ 1 ΘΠ. 

14, αι δ ΟΥ᾽ ἐγιωεοά, οὐ ἐγίθά, ῥγουεά, 
ὙΠΟ ΡΒγαθθ, σοοῖδ αἱ ἐῤν ὀίιάδάίηφ, 18. ταῖμου 
οὔϑεουγο. Ἢ ψφὲ 1 [5 θειῖοσ σοηάοσγοά, “868 
δοοθ88 [0 (ἈΥ (ρτγίναϊθ) δὰ ἀλϑθιοθ," ΟΥ̓ οομῆ- 
εἰ, 45 ἴῃ βᾶὴθ ννοσγά 18 σζοηάοσγεὰ ἴῃ [Π6 τγΔΣ- 
δἷη οὗ 2 ϑάτῃ. χχὶϊ, 22. 

16. δά 1 δὲν δερσίη, Φε.71 ϑοπῖθ ἸῪ ἴδ6 
δῖγεβϑ ὕροη ἴΠ6 ἐαε δὲ ἔμ, πὰ 45 ἴπουρἢ ΑΒίπιο- 
6. δ᾿ 5 ̓υ5ΕΠοδίίοη ννῶβ [μδί ἢ6 δὰ οὔζθη δεῖοτο 
Θηηυϊγοά οὔ] οτὰ ἔον Πλανιὰ ννἤθη οπιρὶ ογοὰ 
ου ἴδε Κἰῃηρ᾽β δῇδιγβ. Βυΐῖ ΤΠ ογὸ ἰ8 ποῖ ἃ βἰηρὶθ 
Ῥγθοδβάθης ῸΣ δὴγ ὃυΐ π6 «ΒΒ οΥ οἷν}} σΌΪΟΓ 

εγ!ομα, ὍΘ᾽". 

γι} Πᾶν ά, ἀπά δεσδιιδε ΓΠΕΥ ἵκηενν 
ψνἤεη ἢς ἢκδά, ἀπά ἀϊά ποῖ βῆενν ἰΐ ἴο 
6. Βυῖ ἴῃς 5εγνδηῖβ οἵ τῆς Κίηρσ 
του] ὰ ποῖ ρυῖ ἔογ τπεῖγ Παπά το (Δ]] 
Ροη Πα ῥγίεβῖβ οὗ τε [ΟῸΚΡ. 

18 Απά τῃε Κίηρ 44 το Ὦοερ,. 
Τυτγη του, ἀπά [811] ἀροη τῆς ρῥγεβῖϑο 
Απά οερ τε Ἑάοπιχτε τυγηεά, ἀπά 

Θηπυϊτίηρ οὗ [86 1 νοτὰ, ἀπά [Βεγα 15 ποῖ ἃ Βϊηξ 
ἴῃ ἴῃ6 παγσϑίίνε ἴῃ οἰ, δι ἴδ Αβιπιοίοςῃ ἀϊά 
80 Θη4υΐγο. [Ιἴ 18 ἱμβογοΐοσε στὰοδ Ὀεῖζοσ ἴο 
υηάἀογβίδηἀ (ἢ6 ννοσγαβ 848 ἴπ6 Α. Ν. ἀοοβ, ἃ5 
ΑΒ πιο ες ἢ 5 βοϊετλη ἀθηϊαὶ οὗ μανίηρ δηαιυγοὰ 
οὔ [δε 1 οτὰ ἔονυ αν α, ἃ ἀϊγ νος ἢ ἢς ον εὰ 
ἴο 88:1} δίοῃςθ ἃ5 κίηρ οὗ [5γδθ]. Ὅῇἢο ἔοτος οὗ 
{ῃ6 ννογὰ δερὲῃ [168 ἴῃ 115, τπδῖ 1 ννου]ά δδνὸ 
Ὀδοη ἢἷ58 ἢχβί δεῖ οὗ δἱἱθρίδηςς ἴο ᾿ανὰ δηὰ 
ἀεβεσϊίοη ἔτοπὶ 84:1. ῬὍΤηϊβ ἢε 5ἰγεπυουϑὶῦ 
τερυαϊδῖο5, δηὰ δα ἀ5, 67 “εγυαπὶ ἔπεα ποίδίησ 
97 αἰΪ ἐῤὶς σοὨΒΡΙΓΑΟΥ δεῇ Ϊοπδίμδη δηά 
αν ὰ οὗ νοὶ δα βρϑᾶκβ, ἀηά 530 δοϊεὰ 
αυϊῖΐε ἱπῃῃοςθηγ. 

17. Ῥοοί»ιεη. 
ϑ81η. Υ]1}. 11. 

18. Ῥοες Μὴ]... απά “ἴεαυ . .. εἰσῥίγεβυε 
Ννὲ ἃγὸ ποῖ ἴο βίιρροϑδθ ἴδμδὲ 

οος Κη]οά τΠοπὰ 411 νυ ἢ} ἢ18 οὐτῃ πδηὰ. Ης 
μδαάὰ ἀουδί1ε55 ἃ θαπά οὗ ἤθη ὑπάοσ ἢΪ5 σοπὶ- 
ΤΑΔη, ΤΏΔΩΥ ΟΥ 4]] οὗ ὑνῇοση ΕΓΟ ΠΟΓΒΔΡ8 
ἐογοίσηογα ἰκὸ Πιστλβ δ, ἀπ ὑ ΣῪ [ΚΟ οὗ ἃ 
Βεάουΐη ςλϑῖς, ἴο τνβοῖλ δἰοοάπηρα ννου]Ἱὶ ὃς 
αυϊϊε πδίιγαὶ, ἀπά ἴΠ6 ὑσίοδίβ οὗ {86 1 στὰ 
ΟὗἨ πο πιογειδοοοιηῖ [Δ 80 ΙΏΔΗΥ 5ῇδερ ΟΓΥ 
οχρῃ. 

α πος ἐβ οί.) ϑ8εε ἴΐ, 18, ἀῃὰ ποῖε. 

Ἡροῦτον γωῆπεῦ. 866 Σ 



ν. 19---1.] 

ἢς [6]] ὕροπ τῆς ῥτγίεϑβῖβ, ἀπά 8ἰενν οὔ 
τπτ ἀδγ ἰοιιζβοοτε ἀπά ἔνε ρεβοῃϑ 
τηδῖ ἀἸὰ4 ννγεᾶγ ἃ πε Ἔρῃοά. 

19 Απά Νοῦ, τῆ6. οἰ οὗ (δε 
ΡΓεβῖβ, ϑπηοῖς ἢς ἢ τῆς οάρε οὗ 
16 5ννογὰ, Ῥοῖῃβ τῇδῃ δηά ννοπΊθη, 
οἈΠ] ἄγεθ δηά βυςκ]ίηρβ, ἀπά οχβη, 
Δηὰ 455ε8. πὰ β8ῆδερ, ψ τῆς εἀρα 
οὗ τῆς βυγοτσά. 

20 ᾧ Απά οπε οὗ ἴδε 50η5 οὗ Αἢ]- 
τπθ ες ἢ τῆς 5οη οὗ Αδίτυ, παιεὰ Αδι- 
ΔΠΔγ, Ἔβοαρεά, ἀπά βεά δῆεγ ᾿ανιά. 

19. Βοέδ »ιη ἀπά τυονιεη, 49..1] ὍΠα 
ἰδηριᾶρε επιρίογεά οὗ ἴμε Απηδιεκιῖεβ (χν. 
4,) δηὰ οὗὨ [6τῖςμο (οϑβϑῇ. νἱ. 21). Νοίδμιηξ 
οουἱά θὲ ποσὰ ἰτυσυίϊεης ἴδ 541}}5. τε - 
νῆα. : 

«υἱὲ ἐδὲ εἄσε οὶ ἐδε “«υογά.1] 866 Τυάξ. 
ϊ. 8, ποΐο, δηά δῦονο χυ. 8. 

40. “4ῤία!δαν. Ἡδετε τποηθοποά ἔἕοσ ἴδ6 
ἢγβί ἔἰπ|6. Βίϑῆορ Ῥδίσγιοϊς ϑιιρροθθβϑ 6 ΤΏΔῪ 
ἴᾶνο τειηδλίποα δ Νοῦ ἴο ἴδκὲ Ἵοἄγε οὗ ἴῃ6 
ΒΔΠΟΙΌΔΥΥ νθη ἴῃς ΟἾΠΟΓ ῥγιεϑίβ ννεηΐ ἴο 8580], 
Δη( 50 6ϑςἃ Ης ςοπιπηιρά αν! 8 δ: 1}- 
ἔμ] τἰοηὰ [πγουρδοιΐζ Βἰ5 γεῖρῃ (ΧΧΙΙ. 9, χχχ. 7; 
2 ϑ8π). χΥύ 24, 29, 35: 1 Κὶ. 11. 26), δυΐ 
οδεπάεα ΟΥ̓ τακίηρ Αἀοηι δὴ 5 ρασί ἃγαδίηϑι 
ϑοϊοπιοη (1 ΚΙ. 1. 7, 19, 42), ἀηὰ ἰπ οοῃδβο- 
αυδηςε ννᾶ8 ἀοργίνοα οὗ ἴδε δίκῃ ῥυεβιῃοοά 
ΌΥ ϑοϊοσπιοη (1 ΚΙ. 11. )6, 27). ΟΥὐηρ ἴο δοπὴα 
ἸΠΟΧΡ ἸοδὉ]6 πιϊδίακο, μῈ 5 τοδάθ ἴῃς ἔδίδβεγ, 
ἰηϑϊοδὰ οὗ ἴῃς 5βοῃ, οὗ Αδμλεϊοοἢ ἰῃ 2 ϑ8πλ. 
ὙΠ}. 17, δηὰ τ Εἶτ. χχίνυ. 6; δπὰ ἴῃ Μαγῖὶς 11. 
λ6, ἣδ 15 ϑΘροΚθη οὗ 45 ἴθ ἢ χσργιεδῖ ψἢο 
ξᾶνε ἴμ6 δῃοννεῦγοδά το αν. Ῥοσῆδρβ ἢθ 

Ι. ΒΑΜΌΒΙ, ΧΧΙΙ. ΧΧΙΠΙ. 

21 Απα ΑΡίδῖμαῦ βῃεννεά [αν ἀτῆδὲ 
541} ἢλά 58]4΄πη τῆς [Κ᾽ 5 ργίεϑῖβ. 

22 Απὰ αν! 5Ξ4]4 υπίο Αδίδίῃασ, 
1 Κπενν ἐξ τῆλι ἀδγ, ψμεη Ποερ τῆς 
Ἑἀοπιῖτε τας τῆεγε, τῇδ ἢθ ψόου ά 
ΒΌΓΟΪΥ τ6}] ὅδ]: 1 πᾶνε οσοδβίοηεά 
ἐπε ἀεαίᾳ οὗ 4}} τε ρεύβοῃβ οὐ τὴγ 
(Δ: τ᾽ 8 ποιιβ6. 

22 ΑΡ]ά6 τῆοιι νυΣἱτἢ πλε, ἔεαγ ποῖ: 
ἴογ ἢς τῇδὲ 86} κεῖ ΠΥ [11πὸὶ βεεκεῖῆ 
τῆ [πὸ : δὰῖ ψΠ τὰς του «ἀκα! δὲ 
ἴῃ βαίεριατγα. 

νγ8 ἴῃ ἰῃϑΕραίοσ οὐ (ἢ ϊ5 ἀςΐ οὔ Κι πάῃοςς ἴο 
Βανι, δηὰ ἔογ [8}8 σδϑιι56, 48 ννγο]] 85. 8 σοῃ- 
ΒίδῃοΥ ἴο [αν ά, 18 τη! οηθά ΟΥ̓ οὖν ],ογὰ 
Ἰηβιοδά οὗὨ ΑΒ πγοίοςῃ, [1 5 490 ροβϑίθὶς (ῃδΐ, 
ἃ5 “αἀγαη ἴο ἢἰ5 ἔδί Ποὺ, ΒΘ ΤΏΔΥ πάνθ ρογέοττωρα 
ταοϑῖ οὗ [Π6 Ὀγί βΕ}Υ διποϊίοηδ5, 885 Η ορμιὶ δηὰ 
ῬΠΙΠοΒα5 ἀϊά ἱπ ἴδε ἰδ -ἔπια οὗ ΕἸ... Τ 8 
ὙΟΥΘ6. ΒῈΡ0]1658 δποῖδοσ ἱηδίδηςς οὗἩ ἴῃ ρεοὶ- 
ΠΑΥΥ οὗ Ηδῦγονν παγγδῖϊνο ον ποιεθὰ 
(χν!. 21, ποῖθ). ΑὈἰδίμαγ ἀϊά ποῖ δοΐυδι!ν Ἰοΐη 
αν Ε}}} ς ψεηΐ ἴο Καὶ εἰϊδῆ. 866 χχιδ. 6. 

43. Με δαὶ “εεζεῖ ἐῤν ἰξ, ἢ ΤΠ οδᾶ- 
Γδοίεγιβεῖς ΡΈΠΕΓΟΒΙΥ οὗ [αν 5 ἐϊβροπί(οη 
Ὀγοᾶῖβ ουἱξ ἢ {πε86 ογτάς. Ηὄδ πόνο ἔογροῖ 
ἃ ἔγιεπά, ((ομρασα 2 δηλ). ἱ. 26, ᾿ἰχ. 1, χ. 2, 
ἄς.) ΤὌδα ἔογος οὗ ἴπ6 ψνογάβ 15, (δὶ ᾿ανίά 
Δοκηον]εάρεβ ἴμδὶ ὅ841:1}8 ΘὨΠΛΠΥ δρδίπϑὶ 
ΑΒΙΔΙΠΑΣΓ 185 {πῸ6 σοῃρϑεαυθηςα οὗ ἢ]58 πη Υ 
ρδίησὶ ᾿δυ, δηὰ {βοσγοΐοσο αν τϑκοβ 
σομΟἢ οδιι56 ἢ πᾳ. Αἰ τ μ85 ὕσης αν 
νν85 ἰῃ Κοιϊδ (χχῖ!!. 6, ποῖο), δηά ἢ 5 σεσθηΐῖ 
δος 655 δρδίησί ἴμ6 ΡΒ] Ἰδιηε5 Ποϊρθά ἴο ρῖνθ 
δῖπὶ οσοηβάεηςς ἴη γοβρεςΐ ἴο ἴδ βυΐυγε, 

ΑὈΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤᾺῈ οἱ νεῖβα 7. 

ΤῊς δορί. δὰ Ψ υἱξ. τεδὰ 1 (πὰ) ἱπϑϊεδὰ 
οὔ ὃ ((ο) Βεξογε γοω αἱ, ἀῃά ἰδς Α. Υ. ἰ8, ἰῃ 
ἔλεοῖ, ἃ ἰγδηκίδίίοη οὗ [μδΐ σοδάϊην, ΤῸ Ηδ6- 
ὈΓΕῊ 10 γομ αἰἱΐ ΒΟΔΥΟΘΙΥ τλᾶε5 5θηθ6. Κεὶϊ, 

ΟΗΑΡΤῈΚΝ ΧΧΙΠΙ. 
1 Φαυίϊά, ἐρσμΐγης ο7 ἐλε Ζογά ὧν «δίαϊλαν, 

γασμείλ Αἰ ίαά. 7. Οοα τἀεισέησ ἀένε δέ 
εοπῖρρ οὗ δαμ, ανπά ἦέ ἱγεαολενν ο7 14ε 
Αεήμεε, ἦς σπεαῤείά ορε Χααλ. τᾷ 75 
Ζίῥῥλ ορκμαίλαπκ εονεείλ απα ἐονι ον έρίλ ἀέηε, 
19 742 Ζέῤλι ες ἀδεουεῦ ἀἔηε 0 ϑαμί, 25 

(ΗΑρ. ΧΧΙΠΔ. 1. Τρ ἐδεγ ἰοἰά Παυΐά, 
ἀσ..ὺ 1)αν! 83 στοννίπρ ἱπηροτίδηςο, ἔξυριίνε 
8ἃ8 ἢε ννᾶ58, 15 τηδγκοὰ ἣν [815 ἄρρϑαὶ ἴο ἢἰπὶ 
ἴογ ἀεϊνοεγαπος ἔσοπι ἴῃς ΡῈ] 151 1π65. 841)}}5 
[ΟἸΥ δηά νυἱοκεάῃοϑβϑ ἰῃ αυδγτε!]ην νυ Τανϊὰ 
5 4150 πιδὰθ ἀρραγεηΐ ἴῇ [18 σσονίηξ ἰη50- 

ξοϊονίηρ Εννδ]ά, τεάουϑ 1ἴ, αν ὃν 41] 97 7ου, 
δηὰ υπάογϑίδηἀβ ἃ βοςοηά γομ δῇῆοσ [Π6 σοσὺ 
παζε. Βαῖ [8 15 ἃ ΥΕΤῪ Βᾶσϑ σοπδίγυςσίίοη, 
δηὰ {δε σορυϊδενε 1 (44) 15 5111} πλϊββίην, 

“41 αορμ ἦε ἐς γεσωμρῖ γον» ϑαμῖ ὄγ ἐλε ἱμ- 
νασΐίονε σ7 {4 Ῥδιδείηεδ. 29 2114 ἀτουείελ αὐ ΄ 
Ἐ»"-ρεΐ. 

ΗΕΝ {πεν το] 4 δ ανὶά, βαγὶπρ, 
Βεμοὶά, τε ἢ] βεῖπεβΒ ἤρῆς 

ἀραῖπϑὲ Κεῖ, ἀπά {ΠΕΥ τὸν τἢε 
ἘΠγεβῃϊπρῆοοτγθ. ἡ 

ἰοῆςο οὔ ἴῃ6 ΡΠ} 511η65. ὙΒΟ ἐῤγεεδὶηῷ ,οον: 
γγοσγο [Π6 παΐυγα] οδ]εςῖβ οὗ Ρ᾽ Ππάογ (866 [υ ἀν. 
Υἱ. 11). ΕῸΣ 5οπια δοοοιηίΐ οὗ [86 [Ὠγοβηϊηρ- 
βοοσβ 8δοὸ6. ἈΌΓ 111}. 2, ποῖδ. 

Κεὶαδ. ἴπ ἴ86 ϑδεῤρδείαδ (]οϑῖι. χυ. 44), 
Ζ 2 
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.. 2 ΤΒοτγείοτε ᾿λανί ἐπαυϊγεά οὗ {πε 
[ΚΡ, βϑαγίηρ, 5111] 1 ρὸ δηὰ 8π|16 
1656 ΡὨΠΙΒαπεβὺ Απά τῆς ΓΙΟᾺΡ 
βαϊὰ υπῖο ᾿Ὠανίά. το, Ὧπὰ 8πι||ῖε τῆς 
ΡΠ] βτπ68., δηά να Καὶ εἰἰδῆ. 

Απά αν 485 πδη βαϊὰ ὑπο Ἠΐπι. 
ΒεΠο] 4, τε ὃς δἴγαίά ἤδγε ἴῃ [υάδῃ: 
ἢονν τπιυςἢ τπογε τπεη [ἢ ννα σοπὶς ἴο 
Κι εἰδῇ δραίπϑι [πε ἀγπκῖεβ οὗ τῆς ῥῃ!- 
15.168 ὁ 
.4 ΤΒεη αν Ἂἐπαυϊγεά οὗ τῃε 
ΓᾺΡ γοῖ ἀρδῖῃη. Απά τῆε ΓΟᾺΡ 
Δηϑυγετοὰ ἢϊπὶ δηά 8214, Ατβθ, ρὸ 
ἀοννῃ ἴο Κοειϊδῃ; ἴον 1 ν}}} ἀδίϊνογ 
τ(ἢς ΡΒ] Ι5εῖηα5 ἱπτο τπϊης Πδηά. 

ς ὅδο ᾿ανὶἀ δηὰ ἢἷβ πχεπ ψνεηΐ ἴο 
ΚεΙδῃ, πὰ ἔουρμς ἢ τῆς ΡὨ]]}185- 
πε8.0 δηὰ Ὀγουρῆς ἄν τΠεῖγ σδτι]α, 
Δηἀ 5π|οῖε [ἢ 6πὶ νυ] ἃ ρτοδῖ 5]διι ρἬτεΓ, 

Ῥγοδαδὶν εἶοβε ἴο ἴδε ῬᾺΣ] ϑπε Ὀογάεσ. 
ἀς Νεϊάο, ςοπῆγπιοα ΕΥ̓ ΤΟΌΪογ, ρἰδοθϑ [Ὁ ΠΟΑΓ 
Ἠδῦτοη, οὐ ἴῃς τοδὰ ἴο ΕἸθυ ΠογΌρο 15, Ὀυΐ 
(παῖ ΠαΓΟΪΥ ἀρτοοβ Ψ] ἢ 119 Δϑϑρηπηθηΐ ἴο [Π6 
δρεῤῥείαδ ὉἾὮ ]οβϑυδΔ. Κείαῤ 51}}} οχιϑίεὰ ἴῃ 
(δε ἔπιε οὗ Νοβοιλίδῃ (11. 17, 18), θη [ἃ 
ἄΡΡοδγβ θεΐνοεη δείῤ-Ζων απά Μίπραῤ, 50 ἴδτ 
ΤΑΙΠΟΥ σοπῆττηΐϊηρ ἴπ6 Ῥοϑβι[ίοη δϑοιρῃεὰ ὈΥ,. 
ἀς ΜΝεἰάο, βίηος Βεϊ 90, 15 ὙΟΓῪ πεᾶῦ ΗἩοῦτοη. 
Εὐυδοῦ 15 4150 ῃϊδοθβ Κοιίδῆ, νοι ἢς δὰν5 
οχἰϑίθα ἴῃ [18 {ἰπη6, βευθηΐθθη σα ]]65 ( [ἐτοπὶὸ 
ΒΔγ59 οἰ ἢ) ἔτοσα ΕἸΘυ ΠΟΓΟΡΟΪ 5 οἡ ἴπ6 τοδὰ 
ἴο Ηεῦγοθ. Βαΐ ργοῦΔΌΙΥ παῖ ννᾶ5 ἃ βεοοῃπά 
Κοεῖαι οη ἴδε ῬΒΠΙΞΌης ἔγοη οσ. 

Ὡ. Ἐηφμίγεδ 9.7 ἐδὲ Ζογά4.71 Ἡδον ἢ βἴπεθ 
Αδιδῖμαν μδὰ ποῖ γεῖ Ἰοϊπεὰ ἢἷπὶ (νοσβα 6). 
Ῥογθδρδ ὈΥ ἴῃ6 ρῥγορῃεῖ Οδὰ (χχίϊὶ. 5). ΤΠα 
ἔοττλυΐδ 15 τιδοὰ οἵ ἐπα ἶγῪ (Ὠχοῦ ἢ ἃ ργορμδεῖ, 
1 ΚΙΊ. χχίϊ. 5, 7, 8. 

8. Πεγε ἐπ σμάαρ. ΕΥΙἀΘΏΕΥ ἱπηρὶ γίης ἴδιας 
Κοιδη νγὰ5 ποῖ ἰῃ [υάδἢ,, δ ἰοαϑὲ ποῖ ἴῃ ἴῃς 
Ἀ}}} σουπίτγΥ, νυ ἢ νγᾶ8 ὈΓΟΌΔΟΙΥ ννμδᾶΐ (ΠΟΥ 
ταοδηΐ ΟΥ̓ ἴδ6 ἴογπι, δὰ τπογεΐοσε ςουϊὰ ποῖ 
Ὅε [86 8λπ|6 45 ἴδε Και δ οὗ Ευϑεῦϊυ8 ὩΘΔΓ 
Ἡδεὔτοη. 

4. Ὅο 4οευη.} Ἰτλρ γίηρ {παι [ἢ15 Καὶ ΕἸ ]Δἢ τᾶς 
ὝΠΟτο οβἣια οἷδοαβ ἰΐ, ἴῃ ἴἢ6 ῥἱδίη, ποῖ ἰῇ 
[πὸ 11] σου ΠίΓΥ πρᾶγ Ἡθῦγοηῃ, 

5. ϑασνυηεά, 5.7 Α5 ἴῃς 1 οτὰ δὰ 5214, ἴῃ 
ὕΈΥ5Ὲ 2) ἡ“αυς Κεϊαθ. 8εὲ ]υάρ. 11. τό; Νεἢ. 
ΙΧ, 47. 

Θ. “2 ίαίδαν. .. Μεά ἰο Ῥαυίΐά Ἴο Κεϊϊαῤ.ἢ 
Ασςροοτάϊηρ ἴο [6 Ηοῦγονν εχ ἰἴ 18 οἶον [πα 
ΑΘίδῖθδγ σᾶ ἴο αν ἃ δὲ Κοιϊδῃ ἔοσ [86 
ἤγϑι {ἰπ|6. ὙὨδ Θὀχργοββίοη “εἴ σοπηθςῖβ [ἢ 15 
Ῥάβδᾶξε 1} ΧΧΙΙ, 20, Δἃ βῆονν8Β [ῃδῖ 1 σδηποῖ 

Ι. ΒΑΜΌΌΕΙ, ΧΧΙΠΠ].. [ν. 2--. 

80 [αν βανθὰ τῆς ἱπηδθιϊδηῖβ οὗ 
Κοιδῆ. 

6 Απά [τ οςἄπιῈ ἴο ρ4858, εη 
ΑὈἱδῖδαγ τῆς 5οη οὗ ΑΝ πλοίεςἢ 4 Βοὰ Ἀΐραι 23 
ἴο ᾿ανίὰ το Κεῖϊαῃ, ἐδαίέ ἣς ολπὶς 
ἀοννη τυ Δῃ Ἑρῃοά ἴῃ 5 παπά. 

η 4Απά [τ ννᾶ8 τοϊὰ δὰ] τῇδ 
Πανὶ ννῶβϑ σοπα ἴο Κεῖϊδλῃ. Απά 
841} 8414, (σοά δαῖῃ ἀεϊϊνεγεά πὶ 
ἱπῖο τηΐηα Παηά; ἴογ με 15 βῆυϊζ ἴῃ, 
Υ επίοτίηρ ἱπῖο ἃ ἴοννῃ τῃμᾶῖ Πδῖἢ 

τε8 δΔηὰ ᾶτ8. 
8 Απάα δδιὶ] ς41]εἀ 411] τῆς ρεορὶε ἴο" 

δεῖθογ ἴο νγᾶγ, ἴο ρὸ ἄοννπ το Κειδῇ, 
ἴο δεβίερε ᾿ανί ἃ δπά ἢ 8 ππξη. 

9 Απά αν ά Κπενν τηδὲ ὅδυ] 
ΒΘΟΓΟΙΥ ργαςειβεά τη βοῃϊεῦ ἀρδίηβῖ 
ἢΐϊπι; ἀπά ἢς 54:14 ἴο Αδιδῖμασγ τῃς 
Ρτεβῖ, Βπηρ ἈΠ 6σ τὴς ἐρμοά. 

δε υηάδετϑιοοα οὗ ΑὈΙΔΙΠΑΓ ἐο]]οννίηρ Ὀανιά 
ἔτουι ἴῃ ἔοτεδξ οὗ Ηδγεῖβ. Τἤεη, ἀραίη, ἰΐ 
5 οὗνίοιβ {παι δ τηθηϊίοη οἱἁὨ ἢ5 Ὀγπρίησ 
[ῃ6 ἐρῃοὰ ν ἢ δΐπὶ ἰ5 ἰμἰγοάιιοε ἤογὸ ἴο 
δΔοοουπί ἴογ Πανὶ ἃ ϑαγίηρ ἴο δίπι ἴῃ ὙθΓβ 9, 
Βγίης διέδον δε ορδοά. Βυῖ 185 Ἰηξογπιδίίοῃ 
νν85 ὙΠ ΤῈ εὰ Ὀείοτε ἴπθ ἜπαυϊΥ ἴῃ 
6756 2, ἢ (δι ΘΠ] ΌΪΤΥ νν85 ΌΥ ἴπΠ6 ϑρῃοά, δπὰ 
115 ἱπϑογίίοη ἤογὸ γδίθογ [μλη ἴποσα νου ]ὰ ἰοπὰ 
ἴῃ [μδῖ οἄϑε ἀἰγοσ!! ἴο πιϊϑεδά. Αραίη, [86 
Θχργοβϑίοῃ δὲ εἄ»ρηὸ ἄοαυη, ἄρτθοβ Ὀ6ϑῖ νυν ἢ 5 
Βιγμς ἥοπὶ Νοῦ ἴο Κ,ιοΙδἢ, γαῖποῦ (ἤδη ἔσγοτῃ 
Νοῦ ἴο (6 8}}}] σουπίγυ οὗ [υάθᾶ. Βυῖ ἰῇ 
Οδὰ νυᾶ5 ἢ Πανὰ δἵ ἴῃς ἔοτεβὶ οὗ ΗἩδζεῖῃ, 
δηά (πεσε δησηυϊγοά ἴοσ δἰπὶ οὗ ἴδε [νμογά, θυ 
ἀἰά ποῖ δοςσορδηυ δἰπὶ ἴο Κειίδῃ, δπά ᾿ξ 
ΑὈιδίμαγ 5 Πρ οσουττοῦ «δ [6 {ἰπὶ|Ὸὸ οὗ 
᾿ανι 5 Ὀεΐηρ δἱ Κοιϊαῖ, 4}} 1η6 ἀρρϑαγᾶποθβ 
οὗ {π6 ἰοχί ἀγὸ δοοουηίοά ἔογ, δηά ννὲ ανὸ δη 
δααϊτοπαὶ βιγικίηρ ἰπβίδηςς οὗ Οοὐ᾽β νναϊοῃξιϊ 
ῬΓΟΥ ΘΠ] σοᾶγε οὗ Τϑανϊὰ ἴῃ ἴἢι15 βοπάϊηρ 
ΑΒΙΔΙΒΑΓ ἴο ΞΌΡΡΙΥ ἴῃς ρίαςε οἵ Οδὰ δῖ 950 
οΥΙΌςΔ] ἃ πιοσηοπί. ὙΠ ϑερῖ. τοδάϊης, σηπά ἐξ 
εἄγιε ἴο βα.. αυὐδέη “διαίῥαν δὲ “οη ΟΥ δίγιοο 
ἐκ ΜΞεά ἰο αυίϊά, δαὶ δὲ εαρις ἀοαυη «υἱΐ 
Ῥαυΐά το Κεϊαῤ, δαυὲπς απ ἐῤῥοά ἐπ δὲ» βαπά, 
Ἰοοῖκβ {{κὸ δὴ αἰϊοιηρί ἴο ρεῖ τἱὰ οὗ ἴῃς ἀἰβῖ- 
ον, τ ΒΙΟἢ 1 ΟἿΪΥ ῥΡΑγ ΠΥ ἀοα8. 

7. Οοά ῥα ἀεἰυεγεά.} 1.1τ ΓΑ} γ δαΐ πιαάδ 
ῥίγει σἰγαησο, ἰ. δ. γερμάϊαίεά ΟΥ̓ τ εγεεϊεά ῥίπι. 
Βυξ ἴΠοΓὰ 15 πὸ οἵδποσ ἰπδίδηος οὗ [815 156 οὗ 
[6 Ηεῦτονν νεγὺ (παεαγ). Τῆς ϑερῖ. δηά 
νυϊς. μαά [86 ΥΕΙΥ ργοῦδοϊο τοδάϊηρ (παεατὺ) 
ἐο «εἰ, ἀείϊυεν, 45 ἀξ. ἰν. 2, ἄζς,, πέπρακεν 
αὐτὸν, “ Ττλάϊάϊξ οὐχ." 

9. «τογελν ῥγαεμεά.} ἈαῖδοΣ  στδο ζοσᾷ- 
ἴῃ οὐ ψοσκίῃρ. 

Βγίης διέδεν ἐδε εῤῥοά. ϑεὲε χχχ. 7. 



υὐ το: ρή 1. ΘΆΜΕΙ, ΧΧΙΠΙ 
ΕἼΣΟ ὙΒΕη 5αἰὰ Ὠανιά, Ο κρ ἀδγ, δι (οά ἀεϊϊνεγεὰ ᾿ἰπὶ ποῖ ἱπῖο 
Οὐσά οἵ Ιβγδεῖ, τῇ βεγνᾶπὶ μδίἢῃ!: σεῦ 8 μαπά. 
τλίπὶγ μεαγά τμδὲὶ ὅδ! βεεκεῖ ἴὸἙ ἔφ ὼΑπά αν ά 8δνν {πδὶ 8411} νγᾶϑ 
ςοῖῆς ἴο Καειαῃ, ἴοὸ ἀδβίγου ἴῃς οἰ οοπης οι ἴο 866 Κ ἢἰβ [ἰξε : δηὰ [)2- 
ἴογ ΠῚ 58Κε. γἱὰ τυᾶς ἱπ ἴηε ψ]]άεγπεβ8 οὗ ΖΙΡῃ ἴῃ 

ιχ ΜΙ] τῆς πηςϑῃ οὗ Καὶ εἰ ]Δἢ ἀεἰϊνεςῦ ἃ ννοοα, 
ΤΣ ὉΡ ἰηῖο ἰ8 βαπά ἡ τν}}} 584] σοπης Ι6 4 Απὰ 7οπαίδαῃ ὅ4ι}᾿5 30ῃ 
ἄοννη, 245 ΤῊΥ βεγνδης παῖ ἤελγὰ ἡ ἅτγοβε, ἀπά νψεηῖ ἴο [αν ἃ ἱπῖο τῆς 
Ο [Ι͂οκρ Οοὰά οὗ ἰβγδεῖ, 1 θεβεεοῃ νψψοοά, δπά βιγεηριμεηθαά ἢἷ8 ἢδηά ἰῃ 
ἴδιες, ἴ6}} τὴγ βεγνδηῖζ. Απά τῃε ΓΟΚῸ 
8814. Ηκς νν}}}] σοπγε ἀοννῃ. 

12 ΤΠεη καἱά [αν 4, ἍΝ] τῆς 
τθη οὗ Κειδὴ Τά εἰ νεῦ πῆς ἀπά πὶ 
τΆΘἢ ἱπῖο ἴῃς Παπά οὗ δδι] Απά τῃε 
ΙῸΚΡ 8414, ΤΠεγ νν}}] ἀναγ 2λὲέ ἀρ. 

1. ΦὙἼΠεη ανιά δηὰ ἢὶβ πιεη, 
«υληεὐ τυέγε δὈοιξ 5ἰχ ἢυπάτγεά, ἀτοβἊὲ 
Δηα ἀεραγίεά ουἵ οὗ Καὶ εἸἸλῇ. δῃά υγεηΐῖ 
ὙΠ ΠΘγβοανεῦ ΤΠ ςουὰ ρο. Απά 
ἴς νγαὰβ τοϊἁ ὅδ} τῆλ [αν ά ννγδβ 
εβοδρεά ἔτοπι ε!]δῃ ; δηὰ ἢδ ἔογθαγα 
ἴο ρῸ ἔοπῃ. 

14 Απά αν! δδοάβ ἰπ τῆ6 ν1]- 
ἄσγη 688 ἰη βίγοηρ; Πο] ἀ8, πὰ γεπιδίπεά 
ἴῃ ἃ πιοιηῖϊδίῃ ἴῃ τῆς ψ]άσογηῃαββ οὗ 
Ζὶρῃ, Απά ὅδυ] βουιρῇῆς Ἀϊπι Ἐν εΙΥ 
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17 Απά δε 54ἰά ὑπο ἢΐπὶι, Εδλγ 
ποῖ : ἔογ ἴῃς δδπὰ οὗ ὅδ] πηγ ἔΔΓΠΕΓ 
804}} ποῖ ἢπά {πεὰ; δηὰ ἔδου 5Π]ζ 
δε ἰτπρ ονεσ ἴβγδοὶ, δπὰ 1 3}4]} ὃς 
Ὡοχῖ πηῖο πες; δηά τΠλὲ δἷβϑο ϑδυὶ 
ΤΥ ἰλῖμεγ Κπονγεῖῃ. 

18 Απά {ΠΕ ὕνο τπδάς ἃ Ἴοονο- 
πᾶπὲὶ δείοσε ἴπεῈ ΓΟΒῸ : “Δπὰ [ανιά 
αδοάς 'ἴπ ἴτε ννοοά, δηά Ϊ]οπδίμδη 
ὑνεηςξ ἴο ἢ!5 ἤουβα. 

Ι9 ΎΠεη σλπι6 υὑρ πὲ ΖΊρ 68 
ἴο ὅδιυ] το ΟἸρεδῇ, βαγίηρ, ότι ποῖ 
[λανὶὰ ἰάς Ἀἰπιβε 1 ντῖτἢ ἃ8 ἴῃ δέγοηρ ᾿πδρ. μα 
Π0]48 ἴῃ ἴῆς νοοά, ἱπ τῆ6 1] οὗ ἀανάώ. 
ΗΟ ἢ, ψνΐο ἐς ἴοῃ με βου 1" οτὶ ἐὰε 
οὔ ! [εϑῃϊπιοι αὶ ᾿πρεῖ 

1 εν. 
“ἀν μῤ. 

11, ἘῊ] δὲ νιόη οΥἱ Κεϊα Ὁ] ὅ86εε Τυάρ. ἴχ. 
Δ, ποῖο, ὙὝΒΟΓΤΟ θοοπιὶβ ἴο ὃ6 ἤΟΙῸ Β0ΠῚ6 (ΟΓ- 
τυρίίοη οὗἉ ἐδὸ τοχί, βίποθ ἴα 4ιυδϑιϊοη5 ΓΟ 
Ρυϊ ἴῃ δὰ ἱηνεγίεα ογάεσγ, ἀπά [ῃε δεοοπά ομε 
[5 Γερεδίε, ρα ΥΪῪ νου ατίπι, ἰῃ 115 τσ ογάοθυ, 
ἴῃ ΥΕΒ6 12. ὙΒοηΐυ8᾽8 σοηὐεσίαγε ἘΠογεοσα 
866 Π|5 Ὀγοῦδῦ]ς, τυ ῃ]ςἢ, ὈΥ̓͂ ΒΙΡρτοϑϑίηρ ἃ γοά 
δῖ ἴδε οηά οἵἉ νεῦβὲ 1ο, δηἀ δῃοίῃου χοά ἴῃ [ἢ 6 
ἤτοι ννογὰ οὗ Ὑϑῦβα 1Ἱἱ, σίνθβ [ἢ15 5656 (ΥΈΓ56 
10) . . . [ΤΥ 5ογνδηῖ δαῖΐῃ πεασὰ .... ἐῤαὶ 
ϑαω “εεξείὁ 1ο εο»ηὸ ἐο Κείδαῦ ἐο ἀεείγον {δὲ εἰΐγ; 
(νοΙ56 11) 1κ ογάεγ ἐδαὶ ἐδὲ »ιεπ ὁ Κεὶ αὖ γα 
ἀεἰξυεν »ῖὸ μὐ ἑπίο δὶ ῥαπά, ἤΡΗΪ ϑαμί εονῖς 
οαυη, ᾽-.3 

15, Τοῦ «υἱἱ ἀεϊνυον ἐδέε ὡ. ΤἈδ οοπ- 
ἀιςῖ οἵ [6 πιρη οὗ Κὶ Οἰἴδῃ ννᾶ5 {ἴκὸ τῆδϊ οὗ [δ 6 
τήθη οὗ [υάδὲ ἴο ϑαπιβοη [Πεἰγ ἀ δ] νεσοσ ([υἀνρ. 
ΧΥ, 10-13). ΟΟμΠΊΡΑΓΕ Αοΐϑ ΥἹὶ. 51, 52. 

18. “δομὲ “ἱκ ῥδωπάνγεάδ πιοπ.}] ὉΠΟΥ͂ δά 
ἰηογοδϑοὰ ἔτοηι ἴπ6 400 πιοηςοηδά ΧΧΙΐ, 2. 

14, 15 δὲ «υάργηει, ὁ Ζίῥῥ. Ζὶρῃ ἰ5 
Ἰοϊποὰ σὰ Μδοη, σδιτηεὶ, δὰ [υτίλι, δηὰ 
φἰδοοά θεΐνγθθη Η οὗτοη ἀπά Ἐπ -ροάϊ, ἰη [οβἢ. 
ΧΥ. 54) 585, ὅΔ.. ΤΕ]]-ΖΙ ἰ5 51}}} ἑουιπὰ δρουΐ 
ἴῆγεα τη ]68 δου οὗ Ἡεῦσοῃ, βυστουπάσαά ΟΥ̓ 
τ Κα (Κοδϑίηπβ. "ΒΒ. Ἀ.,᾽ 1. 492; “ ὨΙςεῖ. 
οὗ Β.} 

.. δ. κι α «υοοὐ] ΤῈ τνοσγὰ πιοᾶῃ8 “ἃ 

(εκ νοοά, Τδο τνοοάὰ πο ᾿ἰοῆροσ οχἰβῖβ. 
ΎΠο ϑερί. καινὴ ἀτίβοϑ ἔγομπι {Πεῖγ πανὶηρ τοδά 
ΓΙΟΣΊΠ, πεαυ, ἰηϑίεδα οὗ ΠΣ ἃ «υοοά, 

16. “4:4 ϑοπαίδαη, Φ«.1] ΤῊ!5 βυιρρεϑίβ (ἢ 6 
ῬΓΟΌΔΌΙΠΥ οὗὨ 115 μανίηρ Ὀδοη πγουρὰ [οπᾶ- 
(δὴ [δὲ ᾿ϑαν ἃ ννᾶβ τηδὰθ ἀννᾶγα οὗ 841}8 
ἱπίθηθοη ἴο οοπιο ἀρδϊησὶ Κα ο!]δἢ. Ταν!ὰ ργὸ- 
ὈΔΌΪΥ Κερὶ οηδίμδη ἱπίοστηεα οὐ ἢἷ5 οὐνγῃ 
τηονθπηθηῖ8.Ύ. Α τόσα τουςῃιης ΟΧΔΙΉΡΪΟ οὗ 
τηῦυΐυδὶ ΠάοΙ ΠΥ Ὀεϊννεοη ἔτοπάβ, ὑπάοῦ 1Π6 
τοοβῖ Ὀγΐηρ οἰγουπιοίδηςε8, 15 ποῖ οὔ σϑοοσά. 

17. 1 :δα]]} δὲ πεχὲ ὠπῖο ἐδες.}) ὙῊῸ ΒυΠ ΕΥ͂ 
δηὰ υη56]Π5ἢ} ἰόν οὗ [οπδίμδη 18 δρραγεηῖ ἴῃ 
[18 βαγίηρ. Βυΐῖ 1ἴ ννᾶβ ἀοι Ὀ1]655 νγ6}} ογάογοα 
ὉΥ Οοὐδ: ροοά ρῬγονίάεησε {παῖ Ϊοπδαί μβαη᾿5 
Ὠοῦϊο θη  πηοηῖ5 νεσγα ποΐ ϑιυδ)εςϊοά ἴο ἴδε 
υἀπηδίυγαὶ σίσγαϊη οὗ βυςῖ ἃ 5δἰζυδοη, Ὀυῖϊ (Παὶ 
6 ἀϊοά ἃ βοϊ θυ β ἀθδῖῃ, βρης μα] ]ΔΠΕ]Ὺ ἔο τ 
ἢϊ5 σουπίσγ, θείοσγε δηγι βίης μαὰ Βλρροηεά ἴο 
ἀϊδιυγῦ πὲ Ρεγέεςξ θεδυγ οὗὨ 815 ἐγ θά ϑμ!ρ ἕο γ 
Π ανὶά. 

180. 70 δὲ: δοιωε.1 Αἵ ΟἸθοΔΒ, τ Βοτα, ἃ8 νγ6 
Ἰοᾶσῃ ἔΟτ Ὑοῦβο 19, 8401 ννὰ8 δὲ {Π|18 {{π|6. 

19. Τ72ε δὶ}}] ο,Ἱ Ἡσεδίαδ . . . οπ ἐδὲ “οἱἱῦ 
97 υεῥένιοπ.} ΟΥ ταῖμον "οὔ 189 ψδϑῖοϑ, οὕ 
ἃοεδοσὶ." οειδίνεοη, Ἀοτο, ἀπὰ Νυπι. χχὶ. 20, 
ΧΧΙΪ, 28, 5 ποῖ ἃ Ῥσορεσ πᾶπιὸ, θυϊ δῃ ἀρρεὶ- 
ἰαϊίνε 45 Ρβ. ἰχν}], 7 (8 Η6}.) Ιχχυὶ!!. 40, ὅζο. 
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20 Νον τδετγεοίοσγο, Ο Κίπηρ, σοπλς 

ἄοννῃ δοςογάϊηρ ἴο 11] τῆς ἐὴ δὰ οὔ 
ΤΥ 8οὺ] ἴο ςοπια ἄἀοννῃ; δηά ουζγ 
Ραγὶ «ῥα ϊ δὲ ἴο ἀεἰῖνογ ἴηι ἰπῖο (Π6 
Κιπρ᾿ 8 μαπά. 

21 Απά ὅδ4ι] 5«ἰά, ΒΙεββεά δὲ γε 
οὔ τῆς ΓΟΚΡ; ἔογ γε ἢᾶνε ςοιηραϑδίοῃ 
ΟΠ ΠΊ6. 

22 Οὐ, 1 ρΓΑΥ γου, ρτεραᾶγα γεῖ, 
ΔηΔ πον δῃὰ 8εὲ [8 ρίδος ψῆεγε 

ΘΝ “18 Τῃδιιηξ 18, σπά γγῆο πδῖῃ 56θη ἢ πὶ 
δφ. ΤΠΘΓΟ : [ογ ἴἴ 15 το] ἀ πὴ 2}αὲ ἣς ἀεδ]- 

Εἴ νΕΥῪ 5000}. 
23 ὅϑεε τῃεγείογε, δηὰ ταῖζε Κπον- 

Ἰεάρε οἵ 411 τῆς Ἰυγκίηρ ρδοεβ ψΒεγα 
ἢε ΡΝ ἢ! Ππ186][, Δηά σοπς γε δρδίῃ 
ἴο πιὲ νγἱἢ τῆς ςετγίδί πῖγ, δηά 1 νν]}]} 
δο ψν ἢ γοῦ: ἂηά ἴἴ 8.411] σοπὶς ἴο 
ΡΆ588. 1 ἢς ὃα ἰη τῆς ἰΔπ4, τπαῖ 1 1} 
βεᾶγοἢ}!Β. Πἰὶπὶ οὐ τῆτουρδουζ 411 τῇ6 
τηουδβαπάϑ8 ὁ [υ6Δῃ. 

24 Απά {ΠεΥ δῖοβε, δῃά νεηΐ ἴο 
Ζιῖρη Ὀείοτε 840]: δυὲ ᾿ανίά δηά 
ἢϊ8 πιδῃ τύεγέ ἰῃ ἴῃς ψ]άσγμεβ8. οὗ 
Μάδοη, ἰπ πε ρἱαίπ οἡ τε βου οὗ 
7 εϑῃϊπιοη. 

ΎΤΒΟ ΒΠῚ Ηδοριΐαδ, πονσῆογο 656 στηθηςοηποά, 
ΤΟΥ 45 γεῖ ἰἀοηπῆεά, 15 Βετο, δηὰ δἵ νϑῦϑε 24, 
βροκθη οὗ 48 1210 ἐῤὲ “οἱμἱδ 9 δὲ ἐωεγὶ. [Ι΄ 
χχνυΐ. 1, 3) ΒΟΓΟ [ἢ6 5641] οὗ [118 ὨΙΞΙΟΓΥ 15 
εἴνθη, ἰἴ 15 5δ]ὰ ἴο δ6 δεζόγε [6βϑιίπιοη, νυ ἢ ἢ 
νου]ά πηϑδη, δοςογάϊης ἴο ἴΠ6 υϑ0υ.8] ῬΉΓΑΒΘ6, 
1ο δὲ εασὲ 97 δὲ ἀδεογί, Ὀὰϊ [Β6γὸ ῬσΟ ΔΌΪΥ ἐπ 
πὲ οὗ, ἴο οὔς πιονίηρ βοιίῃ, νι ννᾶ5 [86 
ἀϊγοςξίοη ἴῃ ννῃϊο (Π6 τοδὰ γσγδη. Τ6 ΖΙΡἢ 68 
μιδὰ ἃ ρβᾶποζδζηϊς νυἱὲνν οὗ ἴδε σου ΠΥ ἔτοπὶ 
Το]]-Ζιξ, ἀπά οου]ά 566 ἔγοπι ἴποησς αν ἷς 
τλθη πηουϊης δδοιυΐ ἰη ἴΠ6 ἀεβεσί, ΤΉΘΥ θ456}7 
Β6ηῖ τἸνοσχὰά ἴο 84:1}. 

40. Ουν ῥαγί, 5"ς.] Ἀδίδον, 1 ἰδ ἐπ ΟἿΣ 
Ῥονοσ," ἄς. 

Δ. Χηοαυ αμπά “εε.ἢ ΟΥ̓́, 458 ἰῃ Ὑοῦϑε 23, 
δὲς απά ἔποαυ. ΤὨῊϊ5 ρἤγαϑο Ὅσο ΓΒ ὙΟΓῪ ἔγο- 
αΟΘΠΟΥ ἴῃ ἴῃς δἰδίογίςδὶ Ὀοοκθ. ὅ8ὅ66 1 ϑ8πη. 
ΧΙ, 17, Χῖν. 18, ΧΧΙΙΣ, 23, ΧΧΙΥ. 11, ΧΧΥ. 17; 
1 ϑ8π|ι. χχίυ. 12: 1 ΚΙ, χχ. 7; 2 ΚΙ. νυ. 7, ἄζο. 

24, Ἐηίάεγηπε: 97 αοπ. 866 ἀθονυθ, γοῦθ6 
14, ποῖθ. ὙΤΠ6 πᾶπιο 511}} οχὶϑίβ ἰη “αἱ, ἃ 
ἸΟΗ͂Υ Ὠ1}] βευθη 111165 βου οὗ Ηθδτσοη (“ Ὠ]ςῖ, 
οὗ ΒΙΌ]6;᾽ Ἀοδίηβ. " Β. Κ.᾽ 1. 493). 

ἐπὶ ἐδὲ ρῥίαἰπ,)] (Δ 9). ΤῊΙ5 ννογά τι50.8}}7 
ἀοποῖοϑ “16 ἀεργεβθθὰ ἰοΌδΙΥ τουπὰ [86 
Ῥεδά 568," (' Ὠιςῖξ, οὗ Β.)) “τῆςε ἀδβεγί (γαςῖ 
τ Ὡς ἢ οχίοηάβ δου ἴδε νυδ οὺ οὗ 186 ἰογάδη 
ἥτοια ἰ6 ᾿ϑεδὰ 564 ἴο ἴδε [κε οὗ Οεπηςβδ- 

Ι. ΒΑΜΙΊΊΕΙ,. ΧΧΙΠ. Ϊν. 2ο---ῦ. 

25 δι] 4130 δῃὰ ἢϊ8 ἤδη ψεηΐ ἴο 
8εεἷς ψ:γι. Απά {πεΥ το] Ὠανιὰ : 
Ὑνδεγείογα ἢ6 οδπὶα ἄοννῃ ᾿ἰἰπῖο ἃ 
ΤΌΟΚ, δπὰ αδνοάες ἱπ τῆς νυν] ἀσγη 688 
οὗ Μδοῆ. πὰ ψβεη 8411 μοαλγά 
δαί, λς ρΡυγϑυεά δἤεγ [αν ἀ ἴῃ τῆς 
ψ]άοτηε88 οὗ Μδοη. 

26 Απά ὅδ} ννεηΐ οχ τῇ]5 846 οὗ 
(τῆς τηουπίδϊη, δηὰ αν ὰ δηὰ ἢ 8 
πλέῃ ΟΠ ἴπδῖ 514ε οὗ τῆς πιοιιηῖϊδίῃ : 
δηὰ [ανιὰ πιδάς ἢδβϑίε ἴο σεῖ ἈυΑΥ 
ἔογ ἔδρα οὗ ὅδιι! ; ἔογ 8ὅ4ι:} δηά ἢ 
Πλεη Γςοπιρα488ϑεὰ [λανίά δηά ἢΐ8 πηξῃ 
τουπά δδουῖζ ἴο ἴδε τῃεηι. 

247  Βυϊ τ{πεγὰ σᾶπΠΊ6 ἃ ΠΕβ8ΘΠΡΈΓ 
ἀπο ὅδ], βαγίηρ, Ηλβία τῆες, δηά 
ςοπλ ; ἔογ τῃ6 ΡὮΠ]Π15τπὸ5 ἢανα "τη - ΤΉΕΣς 

ζλενπεσίοει 

28 ὉΝΒετείοσε ὅδ] γεϊυγηθα ἔτοπ Κρ ὅς 
νλαοά τἢπ ἰΔηά. 

Ρυγϑιΐηρ, δῆεγ ᾿ανίἀ, δηά νψεπῖ 
ἀραῖπϑὲ τῃ6 ΡὮΙ]βτῖηε8: τῇἢσγείογε 
{ΠΕΥ ςΔ]1ςἀ τῆδὲ ρ᾽αςε 5614- Πδπλτ]δἢ- τατον 

29  Απὰ αν ἃ ψεπὶ ὺρ ἔτοηι "π΄ 
Ἰεϊκοιῆ.. ᾿ , 

ἴΠεποα, ἀπά ἀννεὶς ἴῃ βίτοηρ ΠΟ] ἀ5 δ 
Ἐπ-ρεάϊ. 

τοῖς, πονν οδ᾽ οὰ ἘἙ]-ΟΠον." “ὙΠΟ νοσγά 15 
(4150) δρριἰεὰ ἴο ἴμι6 νι! θυ θεΐννθεη ἴδ Πϑεδὰ 
δοᾶ ἀηά {πΠ6 Ουἱῇ οὗ Αἰαῦα, ἴο ννῃῆϊς ΒΒ δίοπε 
ἴ)ε πᾶπλεὲ ἰ8 ΠΟῪ ρίνεη ΟΥ̓ 16 Ασαῦ8," (' 51πη. 
δηὰ Ρα]. Ρ. 481). Ηξηςε τ νου]ὰ ἀρρθαγ 
[δαῖ {πὸ ψ ]άογηθθα οὗ Μδοη ννᾶ8 νη τΠ6 
ἰγρεγ ἀϊσίσιςϊ οδ]οὰ Ασαῦδδῇ, οσ, ἴῃς ρῥἰδίη. 

4Β. Το “εεξ Ὠϊπι.}1 Ὅ218 ἰασῖ νογὰ [8898 
Δ]]οὴ ουἵ οὗ τε ΗεΌ. ἴεχί. : 

ἑπίο α γοεζ.} Ἐμοῦ “ἼἸὸ [80 0118.» 
απά αδοάε, (5.10 ὍὮΕ γεδάϊπρ οὗ ἴδε δερῖ. 

ΒΟΟΙῺ5 Ὀγείεγδθ]θ: «ὐδέερ ἐς ἐπ ἐδὲ «υἱάογησι: 
97 ἥαοπ, ἀεϑςογ διὴν [6 ρασγίϊςυ αν οἰ ΠΗ οσ τ άρο 
Ἐς ἢ ἰ5 πγοδηΐ. 

48. 12ε »ιομπίαίη.} ἴ. ὁ. [ἕᾺ6 τδῆρε σοπῃηροϑοὰ 
οὔ ἴῃς τόςκΥ οἰ 5 ἀῦονε πατηθά. 

47. στε ἑπυαάεά.} ΤῊΣ νοΓῸ πιθδῃ5 20 “ἐγ, 
ΟΥ̓́, δίμπάεν, ἰο ὑπαξε ἃ γαϊά, ΟΥ ἐο δαγγγ. ὅ6Ὲὲ 
(Π6 5ᾶπι6 ννοτά, [υἀρ. χ. 31;»ϑ γ0ὨΩ ϑᾶπη. ΧΧΥΪΪ. 
8, ΧΧΧ. 14, χχχὶ. 8, ἄζο. 

48. δεϊα-ῥαν»»ιαδίεξο! δ. 1. ε. δὲ γοεῖξ, οτ, 
εἰ, οΓ εἰρρίηφ ααυαν, ΟΥ̓ ἐτεαρίνισ. ἊΝ οτὰς οὗ 
ἴῃε ϑλπὶῈ σοοῖ ἅγεὲ οἥξη δρρὶ)!ιεά ἴο βπιοοῖβ 
ΒΙΙΡΡΟΓΥ τοςκβ, 45 8. χχχν. 6, ἰχχὶϊ. 18, ὅζς, 
Εογ δα Ῥγουϊἀθηίδὶ ἱηο! ἀθπῖ ΟΥ̓ ν οἢ ΠΑνα 5 
16 ννὰβ8 βαυθά, σοϊῇραγο 158]. ΧΧΧΥΙΪ. 9. 

49. 41: Ἐπ-γεά.}] Ἐπ-ροαϊ (δε "οιριαὶπ 
9 θὲ ἐἰ 4), ΔτιοΙ ΘΠΕΥ Τα εὰ ΗδΖζεζοη- Τληλλγ 



3.0] 
αν. 

(6 ξη. χίν. 7; 2 (ἢν. χχ. 2), ἤτοτὰ ἴῃε ραϊπι- 

ν. 1---4. 

ΟΗΑΡΤῈΕΒΚ ΧΧΙΝ. 

: Φαυϊά ἐπ α εανε αἱ Ξπ-ρεάξ, λαυΐηρ κε ὁ 
δας, “γί, σραγαλ λὲς ἐψ. 8. 47εὲ «ἀειυείά 
ἐλεγεὸγ δὲν ἐπμοζέηςῷ. 16 “δαμί, σεξμοιυεαρ- 
ἐπ ἀξ μαμδ, ἑαξείλ 4» οαά ο7 Δαν, α»παὶ 
ἀφραγέελ. 

ΝῺ [ἴξ σᾶπις ἴο ρᾶ88, ἤεη ὅδυ] 
νν28 τεϊυγπεὰ ἰτοπλ ᾿(Ο]]ονγίπρ; 

τῆς ΡΒ Πβεη 68, τῆς ἴτ ννα8 το] 4 ἢϊπ|. 
βᾶγίηρ, Βεμοὶά, [αν ἀ ἐς 'π τῆς ψ}}- 
ἀεγπεβ8 οὗ ἔη-ρεάὶ. 

2 Το ϑὅ4ι} τοοΐϊς τῆγες τῆου- 
βΔηἀ4 Τσἤοβθη πιεὴ οὐκ οἵ 41] ἴβγδεὶ, 
ἂηά ψεηῖ ἴο 8εεὶς ᾿)ανίά δηὰ ἢ 8 

ἴτοο58 ὙΒοἢ υδοὰ ἴο στύονν ἴδετο, 511} ργο- 
ΒΟΙνο5 ἴπΠ6 πᾶπιὸ οὗ Αἰη- Ὠ]εαγ. Τα νναῖεσ 
οὗ ἴμ6 ἕουπίδίη “58 γχαῖμοῦ τνᾶγτὰ, Ὀυϊ ᾿ἰπηρὶά, 
δηὰ ἀο]ϊοίου ἴο (ἢ ἰχ5ῖ6." Αἴ ἴδγεοε πη ἴοϑ᾽ 
τὰς τοπι [86 ἔουηίδίη “ συΐϊη5 ἅἀγὸ ὉΪΘΠΠ ΠΥ 
βοδί(ογεὰ ἀγοιηά, δυῖ 811} ΔΡΡΑΥΘΠΓΥ οὗ ̓ Π οΥΊΟΣ 
Ὀυϊάϊηργθ. ὙΠΟΓΟ ἅτε 4͵50 νοϑιΐροϑ οὗ εης]οϑ- 
ἱπρ νυ }15, ἀπά τηδλϑϑῖνο δϑυϊπιεηῖβ ἰοστηεὰ οὗ 
δυρο βἴομθϑ." Αἰη- Ὀ 7 6 αΥ ἰς βυδῖθὰ δϑουῖ 
2οο γατεῖβ ἔγοπι ἴ[ε [)εδά 8εᾶ, ἀδουΐ [6 σβη- 
τ οὗ 15 ψεβίογῃη σδῆοσε. ὍὕΠ6 ἀρρσγοδοὶ ἴο 
ἴτ 15 Ἰσουρὰ πιοϑὶ ἀδηρόσουβ δἀπὰ ργεοϊρίϊουβ 
Ῥᾶ5565, [6 540} ΟΥ βρεᾶκβ οἵ ἴδῃς 5κοϊοἴϊοῃβ οὗ 
τὴ} 65 δηάὰ Ἴλιο ῖὶΒ νῃϊο 6 8δνν δοδίϊογοά 
δϑουϊ ἱπ [6 ἀεδοοηΐ οὗ [86 Νακρ-αἰη-Ὠ 7 Θὰ γ, 
δοίηρ [6 “ τεπιδίηβ οὗ ἴῃς ν᾽ πιϑ᾽ ννῆοὸ πδὰ 
τολάο “8 5ἰηρὶς ἴ3]956 βίερ." Ηεδ Βιπιϑεϊ ἔσεδομεὰ 
[6 Ιονοὶ σγουπὰ “πΕΑΣΪΥ οχῃδυδίοὰ "ἢ 
ΔΏΧΙΕΙΥ δηὰ ρεγβριγαθοη." Βιυῖ οπος ἴπογε 
ἴῃς ϑςθπθ νγᾶβ δποδβπίίηρ ; Ρ] ΠΕ] δηά σι οῖ 
νεξείϊδίίοη, ἃ στους οὗ ἴγϑεϑ, ἃ νδσίευ οἵ ἔσυ 5, 
ἴῃ 5δογί “ἃ πηδρηβοθηξ οἂϑῖ5, πῃ νυ 1οἢ ἃ τηυ}- 
κἰτυάς οΥἁ Ὀἰγὰβ ψγεσα ννασθ την ΒΑτΤ ΟΠ] ΟἸ5]}γ.᾿ 
Αποίδοῦ ἔδαζιγο ἰῃ [6 ΘΟ ΠΥ οὗ ΑἸη-Ὀ 6 α 
ὙΠ ἢ ὈΘΑΓΒ ὈΡΟΠ ΟἿΓ Ὠἰ5[ΟΥΥ 15 [86 τυ τυὰ 6 
οὗὨ σλνεγῃϑ ἰῃ ἴῃς ᾿Ιπχεσίοης ςοἰ185, ““Οη Δ4]]} 
5465 (82γ8 ΚΟδίπϑοη, ἱ. 5οο) ἴδ σουπίτγΥ [8 
811} οὗἨὁ σάνθσηϑ, νν ὨΙ ἢ βόσνα 85 ἰυγ κι ηρ Ρ]Δς 68 
ἴοσ ουὐἴϊδννδ αἱ ἴδε ργεβδεηΐ ἀδγ." Οοπε οὗ 
ἴπε56, ἃ ϑρδείουβ οὴς Ἂδι]οὰ Βίγ": εἰ - Μδὺυ- 
υουςδίοι, ἢ ἃ νν6}] ἴῃ ἴτ 50} 20]6ς ΓῸΓ 
νου, 5Π6ΈΡ, οἶοβο ἴο ἴς νδαγ Ηδ5λ58, 
Ὅς ϑδυϊοῦ {πη κ8 ΠΊΔΥ μάνα ὕεεη (δε ἰάξῃ- 
τἰς8] οἄνεση ἴῃ ψνϊςἢ νὰ οὐϊ οΥ̓ 840} 5 
δκῖγὶ (νο]. 1. 198). ΤΣ οἰ ΠΠ[ἔβ ἅσγὸ 511} 1Π- 
ΔΕ ΕΥ̓͂ ηυπιετου ἰθεχεβ, ΟΥ ϑγτίδη Ἂοἣδ- 
ΤΑΟἱ8 (δ.ΔΠ]6Υ, " δῖη. δηὰ Ρᾳ].᾽ ἢ. 289), 45 ννῈ]]} 
ἃ5 1ἴΠ6 Βεάεη ΟΥ ξοαῖ, Αἰπ  Ὀ] αΥ ννᾶ5 υἱβί[εὰ 
ΌΥ Ἀοδίηϑοῃ, νῆο 845 πο ἀουδί οἵ [18 ἰάξδη- 
Γ νὰ Επ-ρεάϊ ( Β. ΚΕ. 1. ςοο- 599). Ηεςε 
4150 βρϑᾶκϑ οἵ ἴῃ ἀδῆρογ οὐἉ [86 ργεςοϊρίίοιιβ 
Ῥ4535 ΟΥ̓ ΤΙ ἢ Επ-ρεαϊ 15 ἀρργοδοῆεα, δηὰ ἴΠ6 
Ετοδῖ ἰυχυγίαπος οὗ [5 νορεϊδιίοη. Α ποσὰ 
50} 12 0]6 ρἷδος ἔοσ αν 8 ῬΡΌΓΡοΟΘΟ οδηποῖ ὃς 

1. ΒΑΜΌΕΙ, ΧΧΙΝ. 

ΘΠ Ὀροη ἴδ τος κ8 οὗ τῆς νἱ] ἀ 
δοδῖβ. 

2. Απά ἢδ οδηϊς ἴο ἴδε β8ῃεαροοῖεϑβ 
Ὀγ τπ6 νγᾶγ, ἡ εγε τᾶς ἃ ςᾶνε ; δηὰ 
δ] νγεηῖ ἰπ ἴο σονοῦ ἢΪβ8 ἔδεϊ : δηὰ 
᾿ανὶά δηὰ ἢ 8 πιβῃ ταπιαίηεά ἰῃ 186 
8468 οὗ τῆς ᾿σᾶνε. 

4 Απά τῆς πιδη οὗ ᾿ανιὰ 9ἱά πο 
ἢϊπι, ΒεμοΪά τῆς ἀδγ οὗ ψὶςἢ τῃς 
ΓΟΚῸ 84ἰὰ υπῖο τἢςς, Βεμοϊά, 1 νν}}} 
ἀο]ΐνεῦ τῆϊπς ἘΠ ΘΠῚΥ ἰηῖο ταΐπε μαπά, 
τῃαῖ του πιᾶγεβῖ ἀο ἴο Ἀΐπι 48 1 5}2]] 
566 ροοά ιυἱπῖο [ἢδα. 

τΟΡ6 ὈΠνΙΪγ. 

ἱτιδρίπεά, [ἴ του] 6 ΟἿΪΥ δἰχ οὐ ϑδδεύθη Ποὺγϑβ 
ἔτοπιλ Μδοῃ, 

αὲ Επ- κε. Ἀδίθοῦ “οΥ Ἐπ-βοὰϊ,» 

ΟΗΑΡ. ΧΧΙΨΝ. 2, 726 γοοΐξ: οἵ ἐδε «αὐἱά 
Ξοα1..1 Τὸ 5 ση ν τῆ ΟΓΆΡΕΥῪ Ργεοριΐουβ δ" 
ταςῖεσ οὗ [π6 σου ηΓΥ. 

8. 10 1δὃε “ὀδεερεοίεν, (5.1 “ Απποὴς ψψδη- 
ἀστὴρ {Ὑδο8, ἔογ ἰηβίδηος ἀπιοηρ ἴμ6 ΑἸροσγίηθ 
ΑΥδὺβ οὗ [8:6 ῥγεβϑεηΐ ἀδύ, σᾶνεσῃβ δηὰ στοίβ 
ὍΓΟ 0.50}}} τας ἴΟΥ βῃοεροοῖοθϑ, Ὀδοδιι8ε 
(ΒΟΥ οδεσγ Ὀοϊῃ 58ο]οσ δηὰ β86ςυγγ."---Πὲ 
ϑ4}}}ΟΥ, γοὶ, ἱ. Ρ. 198, ποῖδθ. ὅ6ε6 ἅδογνο, 
ΧΧΙΪ. 29, ποῖα. 

ἔο εουεῦ' δὲς Κεει. 866 Τυάψ. 111. 24, ποῖδ. 

γοπαϊηεά ἐπ ἐδε.ἰάε4.} ἈΔΊΒΟΥ “χΘγθ ἐπ [89 
εἰὰθε οὗ [89 οανὸ ἀυγο] 18, ΟΥ αὐλάτηκ 
ἴΠογο.᾿ 540] δὰ σοσθ υηνν ΠΡ }Ὺ ἴο [ἢ ΥΟΙῪ 
Ρἶδος ψβεσγο αν! δηὰ ἢἷ5 πίθ ἀννεϊῖ, ϑδοπὶ 
οὗ ἴπδ86 σᾶνεττβ ἄγ ΨΕΙῪ ἀδορ δηὰ ϑῃδλείου. 
866 ἴΠ6 ἀεβο Π]ροη οὗ ἃ ΥΕΓΥ ἰάγρα οἠς ἴῃ ἴ86 
ιν δὰγ Ομαγίωυη, οἡ ἴδ τοδα ἔγοτῃ Βεῖ ἢ] ἢ θτῃ 
ἴο ΑἰΠ-Ὀ] αΥ ἴῃ Ν. ἀς Μεϊάε, 11. γ4. ΑὩΥ οὔθ 
πολ 86 του οὗ [86 οᾶνο νουϊά ὃς νυἱβίὉΪ6, 
δυΐῖ 1086 ἰῃ ἴπ6 τεςθββε5 ψουἹὰ 6 αυϊΐε ἱπ 
[6 ἀδτῖκ δηά ἰηγν!5:0 ]6, ἧς ρσσλι 1 (ἢ ἱπείάἀδηΐ 
οσουττοά δἵ πἰρῃξ. Τὴ ἱν 8} Ῥ541π|, 8.- 
οογάϊης ἴο ἴΠ6 ἘΠῸ6, νν88 Ἴοοπιροβεὰ οἡ 118 
οςοδβίοῃ. 

4, 1δὲ ἀκα} ο7 «υδιεδ ἐδὲ 7Σιογά «αἱά, (9. 
ΤῊϊ5 ννᾶ5 ἴῃς νεογϑίοη ΌὈΥ̓ ̓ αυβ τηθη οὔ βυςῇ 
Ὠἰνίπο ργθαϊοοη8 851 8541). ΧΥ. 28, ΧΥΪ. 1, 12. 
]ουηδίμδη 8 τνογάβ, Χχχ. 1ς, χχίδ 17, ΒΠΟΝ 
ΟἸοαΥΪγ (δαὶ τπ686 ργθαϊςοπβ γγόσο Κπόνῃ, 
δηά [ἢπ νογϑίοῃ οὗ [δπὶ ἤοὸ σίνθη ναῶν 
πδίυγαὶ οἧς ἴῃ [6 του τἢ οὗὨ “αν 5 τηθη." 
Ος ἴδε ψνογάβ πιδὺ 6 τοπάσογεα Βεοῤο]ά δὲ α7 
ἡ: εογπδ, οπ αὐδίοδ ἐδὲ Γιονά ῥαϊ δ ταἰά 10 ἐδὲέ 
(ὦ. δ: ποῦν βᾶγ5 ἴο ἴδεε, ὈΥ̓͂ {18 5ἰπίβοδηί δςῖ 
οὗ Ηἰ5 Ργονιάδποθ) Βεῤοίά, 1 αν» σίυίμς ἐδίηε 
ἐπε ἱπίο 1δν ῥαπά, ἦε. ὅ66 νεῦβϑο το. ἔοσγ 
ἐπ} ἴῃ ἴΠ6 Χεγὶ, [μ6 Οὐέδὶδ ὯΔ5 θην. 

δὲ «ἀϊγί, 4.) [1μἰἴογα! γ, ἐό «υἱπρ οὗ 
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Τἤθη Ὠανιά Φ Ἡ:ςὉ. 

ἅτοβε, Δπά ςυϊΐ ΟΕ τῇῆε 5βἰκίγι οὗ ᾿ 82:18 "κε γυδε 
͵δσηζε. 
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1 Ἡεῦ. ον" 
97. 

ς Απὰ ἱξ ςᾶπια ἴο ρ438 αἰέγιναγά, 
ἴηι [αν 48 ἤεαγὲ βπιοῖς ἢἰπι, νε- 
σᾶυβε ες δά ουξζ οὔ 8405 5Κίτγι. 

6 Αμπά ἢε ϑ8αἰά υπηΐο ἢΐ8 ηεπ. ΤῊς 
ΠΟΚῸ ἰογδίά τηδῖ 1 μου] ά ἀο τ} ϊ5 
τηΐϊηρ ὑπο ΠΥ πιᾶϑῖετ, ἴἢς [,ΟΚΡ᾿ 8 
Δηοϊηϊαά, το 5ιγεῖςῃ ἰοττἢ πλης Βαηά 
ἀρδϊηϑβῖ ἢἰπ|, βεοίηρ 6 ἐς τὴς δηοίηϊοα 
οὗ τῆς ΓΟΚΡ. 

7 80 αν ά ̓βϑιαγεὰ ἢ 8 8εγνδηῖϑ 
τ τῆεϑε ννογάβ, δηά κυβογοά τῆ θη 
ποῖ ἴο γίϑε δραϊηϑδί ὅδι!ϊ, Βυῖ δδιὶ 
ΤΟ86 ὉΡ ουὔζκ οὗ τπε ςᾶνο, ἀπά ννεηΐῖ οῃ ᾿ 
δι: ὙΥΆΥ. 

ὃ [αν «480 δτοβε δἰεγνγαγά., δπά 
ὑγεπί οὐκ οὗ τε οᾶνε, δηά ογιεὰ δίζεσγ 
ὅδ], βαγίηρ, Μγ ἰογὰ τῆς Κίπρ. Απά 
ψῃεη 841} ἰοοϊκεά δε πα ἢΐπι, [)ανιὰ 
βῖοορεἀά Ὑγἢ ἢ]8 ἔλεος ἴο τῆς δδγίῃ, 
δηὰ Ὀοννεά Π᾽πλ86 

9 Αμὰ λανὶά δἰά το ϑδυὶ, ἡ Ἔετε- 
ἔογε μθδγεβζ ἴῆοιι πι6π:5 νγογάβ, ϑαυπρ', 
Βεμοϊ]ά, Πανὶ βεεκεῖιῃ τὰγ πυτγὶ ἷ 

10 Βεβοὶά, τ} }8 ἀδν τἢϊπ6 δγεβ 
μανε βϑεεη πον τηδὶ τς ΓῸΟΚῸ δά 
ἀεἸνεγεὰ {πεὸ ἴο ἀδγ ἰῃῖο ταὶπα ἢαηά 
ἴῃ τῆς ςἄνε: δηά «οσῖφ Ὀδάς γιό ΚΙ]] 
(δε : διυιῖ γιΐηδ 9γ6 βρατεά (ἢες ; δηά 

84:5 γοῦς (»κνκδϑδ 5866 ἀῦουθ, 'ϊ. 19, ποῖε), 
νεῖ Σ οἡ 8411 δἱ [μ6 {{π|6, οὐ ΒΒ ΟΙΠοΥ ἰδά 
ἃ5ϑ:ἀε ΟΥ̓ Πἰπὶ 816 ἴῃ ([Π6 οᾶνο, ἀοθβ ποῖ 
ἌΡΡδΘᾶσ Ἴοογίδίη. 

δ. Ῥαυϊα'. δεαγὶ “πιοίς δίμι.) ἩἨς τβουρδῖ 
[86 δοΐΐοη ἱποοῃβίβίοηϊ ψ ἢ ἴΠ6 τεϑρεςῖ δ ἢ 
Βε οὐνδὰ ἴο ἴδε Κίηρ. 

8. Ῥουϊά «ὑεπὶ οἱ οὗ ἐδὲ ἐαύε, Φο᾽«.7 Ἰαν!ὰ 
ἀουθε1ε5885 ἰτυδίεα ἴο ἢ15 ον 5.}}} ἰῃ οἰϊπιδίηρ 
[8ὲ οτῶρβ οὗ ἴῃ νυ] γοαῖβ ἴο οἰυάθ δὴν ρυγ- 
81:11 δου ]ὰ 85411}5 πῆθη Ῥι ΓΙ Ὠΐπὶ; δυΐ πΠοροά 
(μδῖ βιις δ ἃ 5'ρῃδὶ ὑγοοῦ οὐ ἢ15 ἱπίορ τ Υ 88 
Β6 ννῶᾶβ δὺϊϊθ ἴο γίνε ψουὰ ἀἰδαγηὶ 8481:}}5 
τΤοβοηςτ θη. 

9. Ἡῥεγεύογε δεαγε: ἐδοι »ιεη᾿  «υογά!, 49" «.} 
Βανι ἃ ννγὰβ υϊΐξξ ἀννᾶσε ἴῃδί ἴβοσὸ τὑνογὸ ἢἤδί- 
ἴΟΓΟΓΒ δ 8540} 8 οουγί γγῇο σγοσα σοῃτπι8}}7 
᾿πβαγηηρ [8 τιϊπὰ ΟΥ̓ ΠΕΣ ἴμ]ϑα δοουβᾶ- 
Ὅοηϑβ ἀραίπεὶ αν, ΤῊ Ἔχρ δίηβ ἴΠ 6 ἰΔη- 
ξυδξε οὗ τηδηγ οὗ πε Ῥ581π|5, 85 ἐ. 5. Χ. χὶ. χὶΐ, 
Χχχνυ. ΔηἋ ΤΏΔΗΥ͂ ΠΊΟΓΟ. 

10. δογις δαάε »ιε 11} ἐδεο, 49"..}1 1 8 υθτῦ 
ἀοιυδί} Ὁ Ποῖον [π6 Ἡ οῦτον οδη 6 50 σγϑη- 
ἀοσγοά. Τῆο πδἴυγαϊ ςοηϑίΓυςζίοη οὗ {Π6 βοη- 
ἴοηοο ψουϊὰ 6 “ὝΒΟ Ἰογὰ δδὰ ἀεϊνογοά 
ἴμο6 ἱπῖο ΠΥ μιδηά, ἀπά ὕὈδάθ πὶς ΚΙ] [Π66.᾿ 
866 γεγδα 4) οΐα, Βυΐῖ {815 15 ΒΑΓ Ϊὶγ ἃ [ΚΟ ὶγ 

Ι.- ΘΑΜΌΒΙ, ΧΧΙΝ. [ν. 9---ἰν. 

Ι 841, 1 ψν}}} ποῖ ρυῖ οστἢ χης μδηά 
Δρδιηϑῖ ΤΩΥ Ἰογά ; ἔογ ἢς ἐς τῆς [ΧΟ ΚὉ 8 
Δηοίϊηταά. 

11 Μοτγδεονεῖ, τ΄ ἔδιμεσ, 866. 
68. 866 ἴῃε 5Κίγι οὗἉὨ τῇγ τοῦς ἴῇ τᾺΥ 
ἜΚΡᾺ ἴογυ 'π τῆαῖ 1 εοὐξ ΟΥ̓ τδε 
δκιγ οὐ τὴγ τοῦθ, δηά Κι]]ςὰ τῆθς 
ποῖ, Κπονν ἴδου πὰ 8ε6ς τπδῖ ἐλέγέ 
ἐξ ΠΕΟΙΤΠΕΓ Θν}] ΠΟΙ {γΓδηβρτθβϑίοη ἴῃ 
Γαὶπς παπᾶ, δηὰ 1 ἢαᾶνε ποῖ ϑἰηπεὰ 
δραϊπϑὲ ἴπε6 ; γαῖ ἴδοιι Ὠυιηζεϑὲ ΓΩΥ͂ 
8οιιὶ το ἴᾶΚαε ἴἴ. 

12 ΤΠ ΓΟΚΡ ᾿πάρε Ῥεΐσσεθῃ πὶς 
πὰ τες, ἀπά τἢς ΙΟΚῸ ἄνεηρε πὶς 
οὗ δε : διυῖ πιῖης Πδπά 884]} ποῖ δὲ 
προη ἢ 66. 

112 ΑΒ 541 ἴδε ρῥγονεγὺ οἵ {πε δη- 
οἰςηῖβ, ὟΝ Ιεκεάμπεϑ8 ργοςεεάδξιῃ ἔτοπι 
τῆς νἱοκεά : δα πλῖπμα Βαηὰ 341] ποῖ 
6 ὕροη τἢεα. 

Ι14 Αἴεγ σβοῖλ 8 τῆς Κίπρ οὗ 
ἰβγδθὶ σοηῖς ουὐτὴ «ἤἴεγ ψβοπὶ ἀοβῖ 
ἴδου Ριυγβὰς ἡ αἴογ ἃ ἀεδὰ ἄορ, δἴζεγ 
ἃ ἤελ. 

ιῖις ΤῊςε ΓῸΒΡ τβετείογας δε πάρα, 
ἃπά ᾿υπάρε δεῖννεθη πὲ δηά τπεε, ἀπά 
866, Δπηἀ ρ]ελὰ ΤΥ οδιι86. Δηα ἴ᾿ἀαἰϊνεῦ ἐλέζωι 
τὴς οιἱ οὗ τῃπ6 Παπά. 

Θχρσγοβϑίοη ἕου [αν ἴο ἤάνο υϑεὰ. Α τπογα 
οἰδηρο ἴῃ δα ἀρ νον νοῦ εἶνε τῆς 
56η86 ἐχργεβϑεὰ Ὁ {πε ψυϊραῖς, ΚΙ τβοῦρλί 
ἴο ΧΚὲ11 8696," ἄς. (ἼΘΙ ἴον Ἴ2 5). 

11, Μη». ,πἰδεγ ὍὌῆς τοβρθοι ἢ] δά ἀγε88 οὗ 
ἃ Ἰυηΐοῦ δηά δη ἰηξοσίοσ. ὅ66 2 Κ. νυ. 13, δὰ 
ςΟΠΊΡ. γεγβο 1ό, χχυ. 8: Ἀυ1, 11, 8, 1]. 1ο, 
ἄε. 

ἄποαυ ἀπά .ε..}] 866 ΧΧΙΪ, 22, ποῖα. 
18. “: «αἱ! δὲ ῥγουεγὸ 97 “δὲ απείθμι 

ΤὨΟ ψΠοΪς γεῦϑε 15 ἴπ6 ρσουεσῦ αιοῖεοα, 85 18 
ονϊάθης ἔγοτι ἴῃ Γερο ΠΟ οὗ [86 ννογάϑ, "7 
δαπά, ὅχε., ἴῃ6 υ8ὲ οὗ ΒΊΟΝ ἰῃ γεῦβο 12 
ΓΟΟΔΙἸεα ἴῃς Ῥγονοσὺ ἴο [15 πηϊηά, 

14, 4732εν «υδονι, Ὁ 6} Τὶ 18 δηοῖδοσ 
ρυμηθηΐ ἴο ἀεῖοσ 8411 ἔγοπΊλ 15 σοι Γϑθ. 
να58 ἴξ οοηΞκίδίεης ἢ ἰμ6 αἰ οὗ τὴς 
κίηρ οὗ 5γδεὶ ἴο ἰεδά δγιηΐθϑ ἴῃ ρυγϑυΐ οὗ ἃ 
γνΘΔΚ δηα δοὶρ᾽658 ἱηάϊνιἀυ4] Κὸ αν ἡ Ηδ 
Βοροά, ἴοο, ἴο ςοοἱ ἀοννῃ 8815 ΘΏΥΥ ΟΥ̓ δ ἢ 
Ἀυσμλ Ὁ ]Ὲ ΘΧΡΡΕΞΘΙΟἢ5 ΠΟΠΟΟΓΉΪηρ, ὨΙΠ156]Ε, 

16. Τόε Σογά ἡμάφε, ἐ5᾽ς.1] 80 [ἴἴ 15 βαϊά οὗ 
[δε ϑοη οὗ αν! α, ἰπαὶ Ηρ ον» Ἃς Ηρ εν 
ο Ηρ δαὶ ἡμάφεί δ᾽ τὶ διεοισγ (1 Ῥεῖ, ἢ, 
23). 

φίεαδ νι) εαισ6.}1 8εὲ Ῥϑ8. Χχχυ. 1ἱ, δηά 
ΧΙ, Ις , ᾿ 



τ Ἠεῦ. 
ἀκ μϑ. 

Ι. ΒΑΜΌΕΙ, 

16 4 Απά ἰξ ςᾶπιεὲ ἴο ρᾶ58.0 θῇ 
Πανὶ ἃ μδὰ πιδάς δῃ επά οὗ βρεακίηρ 
{πεβε ννογάβ υηΐο ὅδυΐϊ, τ(πδξ 841} ἱά, 
7. 1815 τὰγ νοῖςα, ΤΥ δοη αν Απά 
δι] ᾿τεὰ ἀρ Πἰ5 νοῖςς, δπά ννερῖ. 

17 Απά ἢς 5414 το ᾿)ανίά, ΤΒοιιὶ 
αγί τότε τἱρῃϊθουβ τπδη 1: ἰογ ἴδου 
Παδὲ τενγαγάθδά πῆς ροοά, ψμογεᾶβ 1 
πᾶνε τευναγάεά τῆεε εΥ]}]. 

18 Απά τδου Παβῖ βῃενγεά {ἢ 15 ἀδΥ 
ον τῃαῖ ἴμουι παβὲ ἀθαὶς νν8}} στῇ 
τὴ : ἰογδβηλις ἢ 45 ῃεη ἴἢε ΓΟΚΡ 
μδὰ ΤἀεἸνεγεά πὲ ἱπῖο τΐπα Πδπά, 
ἴδου ΚΙΠ]οά8: πα ποῖ. 

19 ἔογ ἰξ ἃ πιᾶῃ ἢπὰ ἢΪ8 ΘΠΕΠΊΥ, 
Ψ δε ἰεὶ πἷπὶ ρὸ νὲ}}] νγαγὲ 
ννπεγείοσε ἴπὲὰ ΓΟΚῸ τενγασά [ἢ66 
ροοά ἔογ τῆδλξ ἴδου μᾶϑὲ ἄοης υπίο 
ΓΔ6 1ἢ]8 ἀδυ, 

20 πὰ ποῦν, ὈΘΠ οἷά, 1 ἰκπονν νγε]]} 
τῃαῖ του 584]: βγεῖ δὲ Κίηρ, ἀπά 
ἴδας τῆς Κιηράοπμ οὗἁ [β8γδεὶ 584} δὲ 
65.Δ0|8Πη64 ἴπ της Παπά. 

νυ. 16--. 

20. Τδοωμ «“ῥαΐέ τωγεὶγ δὲ ἀίη, ὦ". Ἡετο 
ὅδ} 15 Οὔσδ πιοῦὸ “ δοηρ ἴδ6 Ῥτγορβεῖίβ," 
οοηβττηΐηρ ἢ ἷ58 οντῃ 1105 δα 6}᾽5 ργθάϊο"- 
[ἰοη8, χυ. 28, 219, οὗ ἴδ. τυ οὗ πο Π6 
Πδὰ ἰοης δε ἀὐνᾶσε (χχὶ. 17), δῃὰ ἴπ δ΄5 
Ῥγεβιπηρίυουβ ορροϑβιίοη ἴο ψὶς ἢ δα ἔυΓ- 
ΠΙ5 8:65 ἃ 326 δι ἰπδίγυςνε ἰοβθοη μον ρου] ου8 
1 ἰ5 ἴο δανὲ “Ἰρμς τυ ποιξ ἰονθ." (΄ Ἑγιϑιίδη 
Υθλγ,᾿ 18[ ϑυπάδυ ἴῃ Αὐἀνεηῖ.) 

4]. ϑευεαγ ποαυ, ὦ ..7ὺ ὙΠΟ βάπι6 σεαιϑϑὶ 
᾿ ΜΜΒΙΟΒ [οπαΐμαῃ πιδάθ, χχ. 15. ΤῊ ἄδερ 

ξοΠοδ]ορῖςδὶ ἔδο!ηρ οὗἩ τῆ [5Γ86}165 Ὀγεᾶκβ οὐ 
Ποῖα 45 80 οἴϊεῃ οἰϑοννῃοσα. 

2. ᾿αυίϊά απάᾶ δ᾽: »ιεη, 49..1 8801 ἀοεβ 
ποῖ ἌρΡρθαγ ἴο δᾶνὸ ἰην θὰ αν ὰἃ ἴο τεΐυσῃ ἴο 
ΟἸθοδ, οὐ ἴο δᾶνθ ίνθη ἢἰπὶ ΔΠΥ͂ ΘΘου ΓΠΥ οὗ 
ἀοίηρς 80 ἢ δδίειγ. νά, να ἢ15 ἰηΐυϊ- 
ἔνε βαρδοῖΥ, ρογοεινοὰ παῖ 16 βοβεηίηρ οἵ 
541}}5 ἴδε ἢ 58 ννᾶ8 ΟΠΪΥ σηοπΊΠΔΓΥ, δηὰ (παῖ 
(86 5[υδίίοη τοιηδίηθα ὑπομδηροὰ. Μοχο- 
οὐοῦ, Βα μδά ςοηίγαςϊοα ἔγοϑα οὔ] αϊίοηβ ἴο 
“59 τηθη." ὙΒεῖο ννᾶ8, 1δπογεΐοσθ, ποιμίπα 
ἴο δε ἄοπε δυῖ ἴο τοΐῖυγη ἴο 186 δίΓοηβο]ὰ οὗ 
[86 ψ]άογη685 οὗ Εη-ρ θά, 

ΓΗΑΡ, ΧΧΝ. 1. 454 ϑαριμοὶ ἀϊεά,͵ 49". 
Νο ριοαδαΐοσ τηδη μδὰ ἀϊθὰ ἴῃ ϑ5γαϑὶ δίποθ 
“Μοβδεβ ἴδ ϑεγνδαηΐ οὗ ἴδε 1 ογὰ ἀϊεὰ.... 
ἴῃ ἴδε Ἰαπὰ οὗ Μοδὺ ... δηὰ ἢ δυτγίοα Ηἰπὶ 
Ἷῃ ἃ ΥΔ]]ΟΥ ἴῃ ἴῃς ἰαπὰ οὗ ΜοδΔὺ οὐϑσ δραϊηϑξί 
Βεῖι-Ρεοσ," ἄς, (Β ευϊ. χχχίν. ς, 6, 8), νβογο 
οὔϑοσνε ἴΠ6 βΒίοηρ 5: π||1ΔΓ}Υ̓ ἴο τῆς δοοοιϊηΐ 
ΒοΓο φσίνθη οὗ ἴῃς ἀδαῖῃ δηά δυτίαὶ οὗ ϑαζημεὶ. 

ΧΧΙΝ. ΧΧν. 

21 ϑννοδ πον τῇογείοσα ὑπο -π]ς 
ὃγ τἢς ΠΟΚΡ, τπδς τποι νὴ] ποῖ οὐς. 
ΟΥ̓ ΠΥ 8εεἀ δῇεγ πῆθ, ἀπά τῇδϊι τῆου 
Ὑ τ ποῖ ἀδβΙΓΟΥ͂ ΤΥ πᾶπια οὐ οὗ ΠΥ 
ἔδιῃογ᾽β ἤοιιθα. 

22 Απά αν ὰ δύνατο ὑπο δαι]. 
Απά ὅδ] ννεηῖ δος; διιῖ αν δηά 
818 πλθη σἂ [δηλ ὉΡ ὑπο (ἢ Πο)]ά. 

ΟΗΑΡΤῈΚ ΧΧΥ. 
Ὶ «δανιεῖ ὐἰἰσῆ. 2 Φαυϊά ἐπ βάγαν “ρακί ἐρ 

Λιαῥαί, τὸ Ῥηνονοξεαά ὃν Νιαῤαξ:ς ελμγίεἀ- 
ηό:, ἀξ »Ῥεμαἰελ ἴο δείγον ἀΐνε, 14. «δίσαν 
-ὡ"παἴε7 τα» αἰ ρρ᾽ ΛΡῊΝ; 18 ἰαξειδ α 2γεέσερ, 
23 αμαά ὃν ἀξ τυίάονε 32 ρακί βείά αυϊά. 
46 λίαῥαί ἀεαγίηρ “λέγε ἀπά. 4309 οαυϊά 
ἐαξζείλ “διραὶ αμά ΑΙ λίποανε 10 δέ ἀὲς τον. 
44 Τπλαΐ ἐς ξένε» το λαΐξ, 

ΝῺ “ϑαδπιοὶ ἀϊεά  δηά ]1] τῆς 
Ιβγδα τα ὑγεγε ραϊπεγαά ἴορε- 

τῆεγ, δηά Ἰδπιεηῖεά ἢϊπὶ, δπὰ Ὀυπεά 
ἢΐπιὶ ἴῃ 8 Ποιιϑεὲ δὲ βδιηδῆ. Απά 
᾿ανί ἃ ἃγοβε, ἀηά ννεπῖ ἀόοννῃ ἴο τὴς 
ὙΠ] ΔΟγη 6885 οὗ βδγδη. 

ναί ρασί 880] ἰόὸκ ννὲ ἂσὸ ποῖ (οἱά, διιῖ [86 
8016 πμαίΐοη δοπουγοα ἢϊπὶ δ 5 ἔθ Ποσαὶ 48. 
ἃ Ὡδίοηδλὶ Ὀοποίδοζοσ. 

ἐπ δὶ: δοισε αὐ Καριαδ. ῬΤΟΘΔΌΪ ἴῃ {116 
οουγί ΟΥ ΡΒαγάδῃη διϊδομβεὰ ἴο ἢΪ5 ἀνε ]ηρ- 
Βοιδ6. 80 Μαδπδβϑθὴ ννᾶβϑ δωγίεά . . ἐπ δὲς 
οαυη ῥοισε, 2 ΕἾ. ΧΧΧΙΪ. 20, ἐ.6. ἴῃ [86 
ξαγάδθῃ, 2 Κ. χχὶ. 18. Τδε ἴοπὴῦ ΠΟΙ ΟὐΓ 
Ἰιοτὰ νγὰβ ἰδίἀ ννὰβ “ἰὴ 4 ραγάθη," [|ὁ}. χίχ. 
41. ΤΆΒε ρἷδοθ οὗ ϑεερυϊζωσγε οὗ δἰπηοβὲ 8]] 
[86 Κίηρδβ οὗ [5γαοὶ δηῃὰ [δὰ 15 τηθπιὶοηδὰ ἴῃ 
[86 Βοοῖκβ οὗ Κίπρβ δηὰ ΟὉμγοηίοϊεβ. |ο56- 
Ῥθιι8 ἰΔγ5 στοδῖ εἴῖγοβϑϑ ὕροη 86 ἔυπογαὶ ΒοηουΓΒ 
Ραϊὰ ἴο δαπιιθὶ. “ΤΕΥ ψερῖ [ῸΓΣ ΠΙπὶ ἃ ΨΕΣΥ͂ 
δτεδῖ ὨυθεΥ οὗ ἀαγβ, ποῖ ἰοοκίηρν ου ἴἴ 45 ἃ 
ΒΟΙΤΟΥ ἴον ἴῃς ἀδαῖῃ οὗ δηοῖδμοσ τηδη, διῖ 85 
18 ἴῃ ΜΒ] ἢ ΤΠΕΥ͂ ΕΓ ΘΟΥΘΓῪ ΟΠς ΠΟΙ βον 5 
ςσοηοεγπεά. Ηεδς ννᾶβ ἃ σγἱβῃζθοουβ τδη, δηὰ 
δοηι]ς ἴῃ πἰβ πδῖυγθ, ἀπά οἡ [ἢδΐ δοσοιπί δ6 
ὙΑ5 ΥΕΙῪ ἀοαΥ ἴο Οοά. Νοῦν δα ρμονεογηθά 
Δηα ργοϑιἀδὰ οὐοσ [6 Ῥθορὶθς δίοπο, δήῖϊοσ [ἢ 6 
ἀεδῖι οὗ ΕἸΪ.. . ἔννεῖνε γεᾶγβ, δηὰ οἰξβίθθη 
γοδῦβ ἰορεῖμογ ἢ 54] ἴδ 6 Κιηρ " ( Αηΐᾳ 
Υἱ. ΧΙΙ, 5). 

ἐδε «αυάεγπεις 9ΚἡΓ Ῥαγαμ ἢ ὍὌὨς ϑερί. 888 
16 ὩΓ τῆογὸ ργοῦδῦϊε γοδλαϊηρ σοι. Τὴδ 
ὙΠ] άογποϑ5 οὗ Ῥάαγδῃ ἸΑῪ ἕδσ οὔ ἴο ἴδε ξου(ἢ, 
οὐ ἴδε θογάογβ οὗ ἴμ6 ΝΠ άογηθβ5 οὗ δἰηδί 
(Νυμ. χ. 12: 1 Κ'. χὶ. 18), νβογεᾶς [86 [0]- 
Ἰοννίην γοῦϑο (2) βϑῆον"β [δῖ ἴῃ 6 βοὸπὸ ἰ5 Ἰαὰ 
ἴῃ τΠ6 ἱπηγηθάϊαίο περ δουγῃοοὰ οὗὨἨ Μδοη. 
1ξ, ποννονοσ, Ῥαγδη 15 ἰῆς ἴσγυο τοδάϊηρ, νγ6 
τουδὶ ϑύρροδβα [δὶ 'ἰπ ἃ νἱάθ δθῆβὲ ἴδ 6 ν"}}- 

345 

4 ἢ. 48 ,. 
Ἑσςεϊυ5. 46. 
13, 80. 
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ι Οσ, 
μεν ε:. 

2 Απά {λεγε ἰυας ἃ τιδῃ ἴῃ Μδοῃ, 
γνΠοβα ᾿ ροβββϑίοῃβ τύεγέ ἰῃ (ὑὐδγπλεὶ ; 
πὰ {πε πιδῃ τᾶς νΕΓΥ ρταδῖ, Δηα ἢδ 
ἢδά τῆτες τῃοιιϑαπὰ βπεερ, δπὰ ἃ τῃπου- 
βΔΠὰ ροδῖβϑ: δηά ἢξ νγᾶ8 8ῃεδγίῃρ' ἢΙ5 
βῆεερ ἴῃ (ὐδγπεὶ. 

2 Νὸον ἴδε πᾶπια οὗ ἴῃς πηδη τυᾶς 
ΝΑ]; δηά τῇς πᾶπιεὲ οὗ ἢϊ8 γε 
ΑΒίρα!] : δηά :-ἦὋ τυᾶς ἃ ψοπιᾶη οὗ 
οοἀ υπάετγβιδηάίηρ, ἀπά οὗ 4 Ὀεδυτὶ- 
1] σουπίεηδηςε: ὃδυῖ τῆς πιᾶη τύας 
σἢυΓΠ 5} δηά ον] ἰπ ἢ18 ἀοΐπρϑ; δπά 
ἢς τυας οὗ τῆς πουβε οὗ (ὑδὶεῦ. 

4  Απά αν πελγά ἰῃ τῆς νν}}- 
ἀεγηεββ τῆλ Ναῦαὶ ἀϊὰά 5ῆδασ ἢΪ8 
8ἤδεερ. 

ς Απὰ αν ὰ βεηξ ουΐξ ἴδῃ γουῃρ 
τλθη, δηὰ ᾿ανιἀ 5αἱά υπῖο τς γουη 
ἵδη, (σεῖς γοὺ ᾧρ ἴο Οαππεὶ, Δῃ 

1ῊΗεν. σὲ ρο ἴο Νδραὶ, δπὰ ἵργεεϊ ᾿ϊπὶ ἱπ ΠῚΥ͂ 
ἐρε ὧε τ. 
"απο ὨΔΙΠΘ: 
ΣΩ 6 Απά τῆι 5}|4}1} γε β4Υ ἴο ἢΐπὶ 

τῆλ Ἰίνεῖῃ ἡπ ῥγοιῤεγιγ, Ῥεᾶςς δέ 
Ὀοῖῇ ἴο πες, δπὰ ρεᾶςθ δέ ἴο {Π1Π6 
ἢοιιβ86, ἀπά ρεᾶςς δέ υπῖο 81] ἐπὶ ἴοι 
ἢιαϑῖ. 

7 Απά πον 1 δδνε πεαγά τπδῖ 

ἀογπε85 οὗ Ῥαγδη οχίεηδοαά 811] [6 νγαῦ ἴο [86 
νἀ γηεβ8 οὗ Βεούβῆθθα, δηά δαϑίνναγὰ ἴο 
1Π6 πιουηίαϊηβ οὗ [υἀΔῃ (Οδφη. Χχὶ. 14, 21) 
Χίν. 6, 7). δ66 " Ὠιοῖ. οὗ ΒΙΌ]ς, ΡΑΚΑΝ. 

Δ, Οαν»»ποὶ  Νοῖ Μί. Οδσίηεὶ οἡ ἴπε νυοϑὲ 
οἵ ἴδε ρῥἰδίη οἱ Ειβάσδεϊοῃ, διιῖ [Ὡς Οδσιηοὶ οἶοβα 
ἴο Μδοη τῃϑη!οποά χυ. 12, ΏΕΓΟ 566 ῃοῖσδ. 

7 σγεαὶ. 1.6. τίς, 80 [ἴ 15 βαϊὰ οὗ ΒδΓ- 
211ἱ, ἰδαῖ Πα ννᾶβ “ἃ ΥΕΣῪ στοδῖ τηδη" (2 
ϑΆ1Ώ. ΧΙΧ. 32). 

“δεαγίης δ, “δεεβ. ΝΌΟΝ τγ»25 δἰνναγδ ἃ 
Ὀπιο οὗ ορεη-απάθα ποϑρὶ [41 } δοης ἤοςϊα 
Τηλϑῖοβ. 866 Οδῃ. ΧΧΧΥΪΙ, 12, 13; 2 ϑδιῇ. 
ΧΙ, 13, 24. 

8. ΟΥ̓ τδὲ δοιμε 97) Οαἰεό. Αςοοτάϊηρ ἴο [Π6 
Κεγὶ, Ἰιϊογα ν α (αἰεῤῥε. 80 ἴπε Ψυϊραῖς 
ἴλκοβ ἴἴ, δηὰ ιἴ 15 ἰῃ ἔἕδνουγ οὗἩ {18 86η86 [ἢδῖ 
(δ]ο 5 ροβϑοββϑίοῃϑθ ννεῦα ἴῃ ἴπε δου οἴ 
᾿ἰμαν Ἶοβϑδ, χν. 132-|9: 1 ΟἿ. 11. 421. Α 
οὐ ᾿ἰκὸ Οαἰοῤίἑε ΟσοὺΓ5 450, σ Οδγ. ἢ. 9. 
ΜιίοΒδ6115 δηὰ οἴμεγϑ δάορι ἴῃς (εδίό, “ σε- 
(ΟΥ̓ ἰρρ ἐο δὲς οαυη «υἱὲ "---ς ἀϊά 7ι5ῖ ννδί 6 
Ρἰοαϑοά, Βυῖ [δϊ5 σουἱὰ ΠαγΟΪΥ μάνα θδθῃ 
Ρτγείδοραἃ ΌὉΥ (ΠῈ νογάβ σημά δὲ. ὍΤΒο δερί. 
δηὰ [οβερῆυϑ (΄ Α. 7]. νἱ. χί!. 6) τοπάθγ 1 
κυνικὸς, 85 ἰξ ἔτῸΠὶ εεἰεό, ἃ ἄορ. Βυΐ [Π18 8 
Οἰθα ΤΥ ὙΤΟΏΣ. 

Ι. ΒΑΜΌΕΙ, ΧΧΚΥ. [ν. 2-Α͵Ἐ Ὁ; 

ἴἤου Πιαϑὲ βῃΕΆΓΕΙΒ : ΠΟΙ͂ (ὮΥ 5Περ- 
Ποτάβ ννῆϊοἢ γαῖα ὦ. Μὰ ἴπυγι ἴεν. 
τΠεπὶ ποῖ, ΠΟΙ ΕΓ νγᾶβ {ΠΕ ῖγ οὐρῆς 
τ β81 Πρ απῖο τῆεπὶ, 411 τῆς ἢ 1] 6 ΠῈῪ 
Ψεῖα ἰηῃ (ὐλγπιεὶ. 

8 Αϑκ ΤΏΥ γουηρ πηδῃ, Δπ4 {ΠεῪ 
νν1}} δῆενν ἴῆεα. πεγείοσε ἰεῖ {πα 
γουπρ πιεη ἥπά ἔλνοιι ἴῃ τῆϊηα 6γα8: 
ἴογ ψὲ οοπε ἰπ ἃ ροοά ἀδγ: ρίνε,1 
ΡΓΔΥ ἴῃες, ννῃδίβοενεγ σοιμετῃ ἴο [ἢϊη6 
Πδηά ὑπο τῆν βεγνδηῖβ, ἀπά τὸ (ὮῪ 
80 Ὠαν!ά. 

9 Απάὰ ψβεη [αν ̓8 γουπρ πλθη 
σΔΠ|6. ΤΠ6Υ βρᾶκε ἴο Νραὶ δοςογαϊπρ' 
ἴο 411] τἢοβ6ὲ νγοσάβ ἴῃ τῆς πάπα οὗ 
᾿ανὶά, πὰ ᾿ςεαβεά. 

το 4 Απά Νραὶ δηϑβινεγεὰ [αν 5 
βεγνδηῖβ, πὰ ς“ἱά, Ἷηο :ς αν ἀ 
Δηἀ ψνῆο ἐς ἴῃε βοη οὗ |ε88ε ὃ {πέτα 
δε ΠΊΔΩΥ͂ βεγνδπίβ ΠΟῪ ἃ ἀδγβ8 [ἢδῖ 
Ὀγθαῖκς ΔΨΨΑΥ ΘΥΘΙΥ τηᾶη ἔτοπι ἢΪ8 
Τηλϑῖεγ. 

1 5141] 1 τῆδη ἴδε στῇ Ὀγεδά, 
Δηὰά τὰν ννδῖοσ. δῃάᾷ τὴν [ἥσθη ταὶ [1 ἴ «Ὁ. Υ̓ ᾽ Υ “«ἐαωσάίον. 
ἔνα [16 ἀ [ῸΓ ΤΩΥ 8ῃθάγεγβ, δηα ρὶνς 
4 υπΐο πῆς, μοῦ 1 Κπονν ποῖ νῆδηςθ᾿ 
{πεν δὲ ἢ 

. 8, 426 ᾿ῥυεῖδ ἱπ ῥγοιρογγ. ὙΒ6 Ηεῦτενν 
(τ) ἰ5 οὔβουγε, ἀπὰ ἰ8 νασϊουβὶυ ἱπίεγργοῖθα, 
ΤΏο 5 πιρ]6βῖ γοη θτηρ 15, ΚΑ πὰ γ9 8881} ΒΥ 
[Ἀπὸ δροὺῦΐῖ (ὐδ) 1176, ἰ.4. ἢ τοίεγοηςς ἴο 
ἢ18 116, Πρ] ἢ, εἰγουπηδίδηςο8, ὅζα., κὸ [Β6 ργὸ- 
ςεαΐῃρ “οὗ ρεδςε " (πιαγρ.). Τῆς ἡ (απά οὗ 
δο! 2) Ὀεΐοτε 29 Ἴδεε, ἤοσα τὶ 18 σεἀυπάληϊ, 15 
ΤΟΙ ἴῃς βυῆχ δὲν, ἀπὰ Ὀεϊοηρβ ἴο ἐγ ("π9). 

8. 4 χοοά ἀ4γ.) ΤΏ ἀδγ οὗ ἴδε 5ῆεερ- 
δῃοατγίην. 

27 τοη ᾿αυΐά.}] Αὔονε, χχὶν. 11, 16. 
9. Ομα.-ε4.}1] ὙΒε Ηδθδ. νεγὺ “ ἴο γοϑί "ΟΣ 

γρροβα, 15 ποῖ εἰβενῆοσε υϑοὰ ἴῃ [86 5636 
οὗ “ ἴο οδᾶ86 βροδκίηρ," 50 1δαΐ (8 πιδαηίηρ 
15 βοηθννηδῖ ἀουδίδι!. Ῥογῆδρβ ἰΐ 18 ὈεῖίοΣ 
Γοηάογοά, σπά ἐδῶ γεσεά, αἴτεον {ποὶγ Ἰοης 
γαῖ. Ναῦδὶ 5 ἀῆϑυνεῦ τνᾶϑ ῬΟβϑι ΌΪΥ ποῖ βίνθη 
{Π] ποχί πλογηηᾷ. 

10. »ο ἐς Ῥ)υαυΐά, (..}1 866 Τυάξ. ἰχ. 28, 
ἃπὰ ποῖσ. 

11, Μν «υαἱεγ) ΤὌΠο ταθηζίοη οὗ νυναΐοσ 
Ἰπαϊοδίθβ ἃ σου ΠΥ ἜΘΓΟ νναῖοσ ννᾶ85 Βοῶγοο. 
(οσῖραγο ἴμ6 δαγῃθϑίηθϑϑ 1 ΜΜΕϊοἢ ΟΔ]6 05 
ἀδυρῃζογ ἴῃ τἢ}5 ὙΟΥῪ σου πΣΥ Ὀορμοά οὗ πεν 
ἔλῖ μοῦ τὴς “ βργίῃρβ οὗἉ τνδΐεσ.᾿᾿ ([οϑβὶι. χνυ. 19.) 
ΟΥ “ὑγεδά δηὰ νγαῖοσ" ΣῪ Ὅε Θαιϊναϊοης 
ἴο “πιεαὶ δηὰ ἀτηκ," 

τΗςῦ. 
φεσέσε. 



γ. 12---22. 

12 ὅὃο [αν 8 γουηρ πιεη τυγηςὰ 
{πεῖς νγὰΥ, ἃπὰ τνεπῖ δρϑίῃ, Δ Ἵδπλε 
Δηἀ το]ά ἢΐηι 41} τ[ῃοβ6 βαγίηρδ. 

12 Απὰ αν! δά υπῖο ἢϊ5 πηθη, 
Οἰγά γε οὐ δνασΥ πδη ἢὶ5 ϑινογα. 
Απά {ποὺ ριγάθά οπ δΥΘΥΥ πιᾶη 5 
δυγοτά ; δηά [αν ἃ αἷβδο ρίγάεά οἡ 
ἢ5 ϑυνογά : δηά τῆεγε ννγεηΐ Ὁρ δίϊτεγ 
αν ὰ αϑουῖ ἔουγ μυπάτγεά πηδῃ ; δηά 
ἴνο δυπάτεά ἀροάς Ὀγ δε βιυῈξ, 

14 ἅ Βυς οπε οὗ ἴπε γοιηρ θη 
το 4 Αδὶραὶ!}, Ναδ 418 ννυιβ, βαγίηρ, 
Βεμο]ά, 1λανιἀ 8επῖ πιθββϑεηροῦβ οὐ 
οὗ τῆς νυ] ἀογπ 85 ἴο βδίυϊα οὐἱγ πι853- 
ἴεγ ; δηά δ ἴγδι] δά οῃ ἴΠ6πὶ. 

Ις Βυῖ τῆε πιεῃ τύέγέ νΕΥῪ ροοά 
μπῖο ι15, ἀπά ψεὲ σψεῖε ποῖ ἴ υγῖ, 
πε εγ πιϊϑδεά ννὰ ΔηγΥ τῆϊηρ, 45 ἰοηρ 
ἃ53 ΜῈ ψγεῖε σοηνεῖβαηΐζ νγἢ τῆδηι, 
ἤδη νγὲ σγεγα ἰῃ (ἴῃς δβεϊάϑ : 

Ι6 ὙΠΕΥ ψγεῖα 4 νγὰᾺ}} υηΐο υϑ 
Βοιἢ ὈΥ πίρῃς δηὰ ἀδγ, 411 τῆς ψνἢ}]6 
νε νεῖ ΨῈῺ τῃεπὶ Κεερίηρ ἴδε 
5ῆ6Ερ. 

17 Νον τδΒετείοσγα Κπονν ἀπά Τοη- 
δίάεγ ννῆδὲ τῆου ννἱἷς ἀο ; [ογ εν] 18 
᾿ἀετεγπιίπεὰ ἀραίπϑε οὐγ τηλϑῖετ, δηά 

Ι. ΒΑΜΌΕΙ, ΧΧν. 

ἀραϊηϑὲ 411 ἢἷβ δΒουβεῇο]ά :᾿ ογ ἢε ἐς 
“με ἃ ϑοὴ οὗ Βεῖϊαὶ, τπαῖ ὦ παρ τδη- 
ποῖ βρθᾶΐ ἴο ἢΐηι. 

18 Φ“Ἴ μεη ΑὈἱρδ1]] πιδάς ἢαϑβῖα, 
δηά τοοὸκ ὕνψο διιπατεὰ ἰοᾶνεθβ, δηά 
ἴννο δοῖι]ε8 οὗ νψίπε, δπὰ ἔνε 5ῆεερ 
γελάν ἀγεββεὰ, δηὰ ἤνε πιεάβυγαβ οὗ 
Ρδιοῆεά εογη, δηὰ δὴ πυπάγεά 'ο]ι8- Ι Οε, 

Μ͵. 
ἴεΓ5 οὗ γδίϑίηβ, δηἀ ἔννο ῃυιπάγεά οδ]κε8 
οὗ ἢρ58, Δη4 ἰαϊά ἐἠέγι ΟἹ 45568. 

19 Απά 5}6 8414 υπῖο ἢδγ β8εγνδηῖβ, 
(ὐο οη δείοτε πὶ; δεῃοϊά, 1 ςοπια 
δίεγ γου, Βιῖ 36 το]4 ποῖ με ἢυ.8- 
θαπά Ναραδὶ. 

. 20 Απὰά [ξ ννγᾶϑ :0, 4: 58η6 τοάβ οὔ 
ἴῃς 4858. ἴ[ῃλξ 8ῆ6ε οᾶπὶῈ ἀονγῃ ὈΥ τῆς 
ςονεγῖ οὗ [ῃς ἢ1]], δηά, Ὀ6Πο]ά, ἰλανϊὰ 
Δα 8 πηδῃ σδηθ ἀονγῃ δρδίηϑβι Πογ 
Δη4 8ἢς τηεῖ τΠεη]. 

21 Νον λανιὰ Πδά 54ϊά, δυιγεὶγ ἱπ. 
γαίῃ πᾶνε 1 Κερί 411] τῆλε τη δ γεέζοτυ 
μδῖἢ ἴπ τῇς νν!]ἀδγη 88, 580 τῆι ποιῃϊηρ 
νγ3 πχβϑεα οὗ 411] (πΠδὶ ῥεγίαίποα ἀπῖο 
ἢϊπι: δηὰ ἢς παῖ γεαυϊεά τὴς ενῖ 
ἔοτ ροοά. 

22 80 ἀπά τποτα αἷϑο ἀο (σοά υπῖο 
τε ἐπα ῖθ8 οὗ [αν α, ἱ 1 ἰεᾶνε οἔ 81} 

13, Ταυο δωπάνγεά,}] 866 ΧΧΧ. 10, 21-25. 
ἐδεὲ “9.1 ΟΥ “νεξᾷακο." 866 ΧΥΪ]. 20, 

22, Ὠοΐδ65. 

14, Καϊϊεά οπ ἐδε»ι. ὙΠῸ ΤΔΓΡΊΠΑ] γοδάϊης, 
δὲ ϑεαυ ὠῤοη ἐδενι, 15 Ῥσθίεσα 6. [{ ἰ5 ἴῃς 
δάηὴθ νοσὰ (2"}) 88 ,εαυ ὠροη, χὶν. 12, χνυ. 
19, ληὰ ἔτοπι τ οἢ Δ ὦ δὲγά 97 2 γε (ἀετός) 
5 ἀογινοά, 

16, 44 «υαἰ. ὍΤὸ ρΡτοῖοςϊξ {δεπὶ ἔτοπι 186 
αἰἴίδοκβ οὗ ἴπ6 Βεοάοιϊη8, ἄς. ὙΠΕΥ ψεῦα 85 
8δῖθ ἢ Π Ανὶ 8 πε ἀγουηὰ πεπὶ 45 1 ΠΟῪ 
ΜΈΓΟ ἀνε]! ην ἴη ἃ νν]]δὰ ἴοννῃ. 

17. Κποςὺ απ4 εοπσίάεγ. Αδὔονο, χχιϊ, 22, 
Ὠοῖσρ. 

Ω »ιαη εαπποΐ “ρεασξ 1ο δ; 7] ὌὨΙ5 5 ἴπῸῈ 
Τολβϑοῦ ΜΕΥ ἴΠ6 γοιπης τῆλ σα ἴο ΑὈἱκχαὶὶ 
ἰπϑϊοδά οὗ βρεακίηρ ἴο Ναδαὶ. 

18. Τευο δοί!1...71 Ἀδῖμεν κἔπτο δκἰπκ,᾽ 25 
(6 μπεδεὶ ΧΟΡΟΥ͂ τῆθδϑη8, δας οὗ νϑῖο ἢ 
νου] οοπίδιῃ ΠΊΔΩΥ͂ ΚΑ] οη58. (866 ποῖθ δ 
εηὰ οὗ Ἑςπαρίογ.) ' 

γεαάν ἀνε “ε“{7 (Ηεδ. ΔΨ, ΟΥ. ποιεῖν) 45 
Οδεη. χνί!. 7; [υᾶρρ. ΧΙ, 15. [ἢ ΠΙΔΗΥ͂ ρ48- 
δαρὲ8 (Εχοά. χἹ 2ς ; [μον]. ἵν. 2ο ; Ναπι. Υἱ. 
1τ, ὅζς.) {με ψογὰ (0 Ηεῦ. δπὰ Οτεεκ) 
8.48 πε ΖΌΣΕΠΕΓ τθδηϊηρ οὗ οὔεσγίηρν [δ 5βἰδίη 
ΔηΪΠ1Δ] ἰπ δδοσίῆςο. ἊΨ" 

βαγεδεά εογη.} 866 χΥϊ!. 17, ἀηὰ Ἀπ ἰἱ, 
14, ποῖθ. 

εἰμείεγ. 07) γα ρα. 866 Χχχ. 12; 2 981). 
χυΐ αν τ ΟΝ. χῖϊ 40 (δωπεδες, Α.Ν.). ὍΒ6 
ἐεὶνεπμξίν»ι, οδΙ]οὰ σὑρρρμάὶ ἴθ. θηϊος ἴο [86 
Ῥγεβεηῖ ἀδὺ, ΜΈΓΕ 5 ΠΊΡΙΥ ἀτιεὰ ρτᾶρεβ, Οὗ 
Υἰ51Π5. 

εαξε: Ο  3ᾳ:.Ἶ Ἐχργεϑϑθά ΌΥ͂ οὔς ὑνοσὰ 88 Χχχ, 
12. ἴὴ δὰ τ 7, ἴὰἂς ννοτὰ 3. 15 δά εά, 

᾿ς 80, 72ε εουεγὶ 97 δὲ δὶ.) ῬΥΟΌΔΟΙΥ ἃ ἀεῆϊε, 
οΥ εἴεπ, ᾿Ξ ΟΓΑΠῪ ἃ «εογεῖ ῥίαεε, ἃ5 χῖχ. 2. 8586 
τῦδϑ της ἀοννη ἰπῖο [815 ίεη ἔτοτι οὔθ 5ϊά6, 
ψγΏ16 αν ἃ δηὰ 5 τθδῃ ψογο ἀσβοἊπαϊΐη 
(6 ορροβίϊς 11. [11 8 ρεγθαρβ πηδηίίοῃ 
(πὲ 506 σᾶπιὸ ΟΥ̓ [15 “εεγεί δίαεε, Ὀδοδιι86 886 
οἤοβα {815 ρδίϊβ. ἴο δβϑοᾶρε οὐδογυδίίοη ΤῸ ΠΊ 
ἮθΥ Ὠυδθαπα ΟΥ ΔΩΥ͂ ΟΠΘ ΕἾ56. 

21. 1π υαἱπ. 1,1τετΆ}ν, ῶγ α αϊεδοοά, ἃ 
2136 ὀχροοϊδιίοη. Ηδσσε δηά |6γ. 11}. 21, δηὰ 
ἔτεα ΠΕΥ ἴῃ [δὲ 58 π|5, 11 15 υϑδεὰ δυο 18} 
ἴον ἐπ υαἱη. [ἴ 18 ἃ αἰβετοηΐϊ ννοσὰ ἔγοπηι ἐπ 
α΄αἱη πῃ Ἐχοά. χχ, 7, Τπου σα [Π6 υ,χ8ὲ 15 ὙΘΤΙΥ͂ 
Βίγαῖαγ ([6Γγ. 11. 30, ἱν. 20, ἄο.). 

ΔΩ, ὕπιο ἐδε οπενγιέσι, Φ.71 ΤῊΪΐβθ ἰ5. δὴ 
ὉΠ|η16]11 6 10]6 τναγίδιίοη ἔγοη [6 ςοματηοῇ 
ἔοστῃ, σοά 4ο “0 ἰο »"ὲ ἀπά νιογ αἷτο, ἐξ, ἄχε. 
(Ἀυδὶ 1. 17} 1 881π|. Χχ. 13, ὅς.) [ἴ 18 ποῖ 
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848 
τῆι ῥεγίαίπ ἴο Ηΐπὶ ὈΥ͂ τῇς πιογηΐπρ 
ρῆς δηγ τδδΐ εὐ δ ἀρδϊπϑὲ τΠ6 
ν.2]]. 

232 Απά ψβεη Αδἱραι} ἐαὺν ᾿ανίὰ, 
8Π6 Παβῖεά, δηά Ἰἰρῃτεὰ οὔ τΠς 488, 
Δηὰ [6]] δείογε [αν ἃ ου ἢεγ ἴϑςε, 
ἃπὰ δοννεα Πεγβο]ῇ το της στοιπά, 

24. Απά [6}}] δὲ ἢ18 ἔξεῖ, δῃὰ διά, 
ὕροπ πιε, πὶ Ἰογά, μῤῥορ τὰς ἰδὲ ἐὶς 
ἰΠΙ ΌΥ δε: δηὰ ἰεῖ της παπαπηδίά, 
Ι ργδγ τῆεε, βρεαῖ ἰῃ τῆϊπε ἰδυάϊεηςε, 
ἃηὰ πεᾶγ (πε ννογάβ οὗ τηϊπε πδηά- 
πλιὰ, 

Ὡς [εἴ ποῖ πῃγ ἰογά, 1 ργὰὺ τῇδε, 
Ἰγεραγὰ τἢϊ8 πιδη οὗ Βεἰ] ἴδ], ουεπ Ν- 

, ΒΑ] : ἔοσγ 2485 5 ἤδπιὲ 5, 80 ἐς Π6; 
Νδραὶ ἐς ἢϊ5 πᾶπιβ, δῃὰ [0}}Υ ἐς ἢ 
πὶ: δῖ 1 τῆΐης παηάἀπιαιὰ 88νν ποῖ 
(6 γοιηρ ππθῃ οὗ πὶ ἰογά, ψβοπὶ 
ἴδοι ἀϊάξε βεπά. 

26 Νονν τΒεγείογε, τὰν ἰογά, σς πε 

Θυθὴ ᾿ἶκὸ σ᾿ ϑδπὶ. ἷ1]. 17, Ὀδοδυβα ἴδοῖς ἰξ ἰ5, 
Οοά ἀο 50 ἴο ἐῤεε, ὅτς., ἴξ ἐῤοω, ἄς. ΤΠ6 
ϑορῖ. τεδά, σοά ἄο “ο ο αυϊά; ἴμο ϑγτγίας 
ἃηἀ Αγδῦϊο, Οσοά ἀο .-ο ἰο ῥὲε “εγυσηΐ ᾿αυΐϊά. 
ΗΠ τῆς Ἡεῦγεν ἴοχί 18 οοιτοοῖ 1 πλυδὲ ὃ6 
οχρίδιποὰ ΟΥ̓ ἔγο σοηβα πο] οη5 Ὀείηρ τηϊχοά. 
“Οοά 40 :-οὁ ἰο αυϊά, ἦδ᾽ε., 7 1 ἰεανε “χη 
αἰρυε," πὰ “ Οοὐ ἀο δο ἴο αν 5 οῃοσηΐοβ, 
ἄχς., 1 ΔΗΥ οὗἉ [Ποπὶ στεσηδῖη {11} [Π6 τηοσπίηρ." 
ΤῈ Ῥῆγδθθ νος ἕο] ον, ΒΙοἢ 18. ἶ5ο 
ζουπὰ «αἱ : Κ. χίν. 1ο, ΧΥΪ, 11, χχὶ. 21, 2 Κ. ἰχ. 
8, ἀη πον ῇογὸ οἶθο, δη ψ Ὡς ἢ ἀρηοῖος ἴΠ6 
υἱέον ἀεδβιγυςϊίοη οὗ 4 ἔπ, ἰ5 Τρ ΒΕ οχ- 
Ρἰαἰηδὰ ἴο τθδῃ “δυδγ »παίε," Ῥεγῆδρ5 ΜΠ 
(6 ἰάεδα, “ ἀοαυη 10 ἐδε ὍΦΡΥ »ιέαπειῖ δι δετ 
97 16ὁε φοιμεδοίά." ἴῃ ἴγοο οὐ οὗ ἔουγ οὗ [ῃ6 
ἃῦονς ραϑβϑαροϑ, πόσα 18 δά δά, “ Ηἰπὶ πὲ 8 
δδυϊ ὉΡ δηά Ἰεῇ ἴῃ 15γδοϊ." 

48. Ἐεὶδ..... οπ δὲν ὕαες. Α 5111] δἰ σοηροΣ 
εχργεδβίοη [πη ἰμαὶ υδεὰ οὗ Ὠανά ἴο δδυ], 
ΧΧΊΥ. 8. 866 2 84π|. ἰ. 2; Οδῃ. χΥῇ. 3; [ὺΚ. 
ΧΥΪ;. 16, 

26. Νοευ ἐδεγείογε, 51] ὝΒοΤΟ 5. πὸ 
δεη56ε ἰῃ ἴπΠ6 ΑΟΥΚ,, 5βίποθ ἴ86 οδἵ. δῆηστηβ 
Ὠοιδίηρ. ὍΤΒο ρᾳβϑᾶρο 5βοι)]ϊὰ δ6 γτοπάογοα 85 
ἔρον: ““π4 ποαὺ »17 ἰογά, α: ἐδεὲ Σογά ἰξυείό, 
από ὦ. ἐδγ «ομἱ ξυείδ, ἰξ ἰδ δὲ Ζογά τμαεῖ 
ῥα! «υἱἐῤῥοίήεη ἐδεε (ἸἸΕΓΑΙΎ, 85 ἴστε 85 τπδὶ 
(6 Ἰογὰ Ἰἰνοῖι, ὅζο., 580 ἴτὰς ἰ5 1ἴἴ 2δα: 26ὲ 
1ονγά δα! αυἱδῥοϊάρη, ὃκς.) 3, γε εογείης πο 
Ῥ2Ιιοοὰ- αὐ ἰπο88 (45 νοῦβο 31), σπά 3,0» 
βευΐϊηρβ ἐδγεεί «υἱὲ ἐδίπο οαυπ ῥαπά (ἸἸ 1 ΓΑΙ]Υ, 
δηὰ ἔτου (Ὠϊπο οσσγὴ πδηά βανίηρ ἴΠ66);} διὰ 
ποαὺ 41] ἐῤίμε φηδηηὶδ, 88}} ὃὍθ 86. ΝδΔΡΑ] 
(σδοπὶ 886 σοηϑίογβ ἃ5 Οἱ εΤ]Υ ἱπιροίεης 
ἴο δυγτ αν, ἀῃὰ 85 δἰγοδάυ τπογου ἢ] 

Ι. ΘΑΜΌΕΙ, ΧΧν. [ν. 23--29. 

ΓΟΚΡ νεῖ, ἀπά ὧς (ΠΥ 8οὺ] Ἰἰνεῖῃ, 
δϑαείηρ ἴῆς ΓῸΚῸ μᾶῖδ ψΠΠο] θη 
(δες ἔτοπι σοπλίηρ ἴο τἠεά4] Ὀ]οοά, δηά 
ἔτουλυ ἴανεηρίηρ τγβεῦ ἢ ταΐπε ΤΉῊςὉ. 
ονη Παπά, ποὺνν ἰεῖ τπΐπα δπεηῖδβ, κάγεοῦς 
Δηὰ {ΠΟΥ τῆδι 56 ῈΚ ον] ἴο πὴν ἰογά, 
δὲ 25 Νδδδὶ. 

27 Απά πονν τἈϊβ ᾿ δ] εβδίπρ ψἈΙς ἢ 1 Ο τ, 
τὨΐπα παπάπιαϊά μαῖῃ Ὀτουρῆς ὑπο τ 
ΓᾺΥ ἰογά, [εξ ἴξ ὄἐνεπ ὕὲ ρίνεη ὑπο τΠ 6 
γουπρὶ πιεῃ τμαῖ ᾿ξ] ον τὶν Ιογά. 1 ΉΗςῦ. 

28 1 ρῥΓΑΥ͂ {πες, ἰογρῖνε πε τγεβ- ἔλεε 4, 
ΡΆ38 οὗ της μαηάπιαία : ἔογ τῆς ΓΚ ὃ - 
Ὑν111] σογδ ΠΥ πλάκα ΠΥ ἰογά ἃ ϑιιΓα 
ἤουβε ; δαοδιιβδα τὴῦ ἰογά ἤρῃτεῖῃ τῆς 
δαῖ.1ε8 οὗ τῆς ΓΆΡ, δηὰ ον] διῇ 
ποῖ Ῥεβῃ ἰοιιπά ἴῃ τπεὰ αὐ τῆγ ἀδυϑ. 

29 Υεῖ ἃ πιδῆ 18 γίβεῃ ἴο ρυγϑια 
ἴπεε, ἀπά το β8εεῖκ τὴγ 8ομ]: δυῖ τῃε 
801 οὗὁἨ ΤῊ ἰογὰ 584}] θὲ Ὀοιπὰ ἴῃ 
τς Ὀυπάϊ]α οὗὨἉ 116 νγτἢ τς ΠΟΚΡ ΤΩ 

Βυτιθ]εὰ Ὀεῖοτε Μ1π|}, δὰ (80 5.211) 461}] 
ἐδαὲ “τελ ευὶϊ] 0 »17 Ζιογά. 

7. ὕμιίο δὲ γομρν »πεη.}] 886 ἄοοβ ἢοΐ 
ἜΡΩΣ ἴο οὔον ἐξ ἴοσ [86 ιιδ6 οὗ ἢ αν ἃ Ηἰπλ- 
8616, 

28. ἔογγέυε ἐδὲ ἐγερα...7 Α5 586 δὰ 5514 
ἴῃ γοῦβ6 24, ἴὔροπ νέ δὲ ἐῤὲς ἱπίφμέιγ. ΤῊΘ 
δοςορίδηςο οὗ ποὺ ὑσοβοηῖ ψουἹά Ὀς (ἢς6 ἴοΚεη 
οὗ 115 ἐογρίνθηδβϑ. 

ὑῶν ἰδὲ Ζογά «υἱ! πσιαζε. ... ὦ σωγε δοιμε.] 
ΟΟΥΏΡΑΓΟ ἰΪ. 1ς, Δηὰ 2 ϑδγη. Υἱὶ. 16: : Κ. χὶ. 
418. ΑὈἱρ4115 ἤσπὶ ρεγϑυδβίοη οὔ ᾿ανι 5 
κιηράοσῃ βδίδηδβ ὕὑροὺ ἴδε βατὴς ἔοοϊϊηρ ἃ5 
ἈΔμΔὉ᾽5 σοην!οτίοη οὗ Οοὐ᾽ 5 "ΗΕ οὗ σάπδδη 
ἴο ἴδε 5γδε} 165 ([οϑἈ. 1ἰ. 9-132). Βοῖδ ἴο5(1- 
βεά ἴο Οοὐ᾿ 8 γουοίδιίίοη δὰ τδμεῖσ οὐνη ἔτ, 
ΤὨΐ8 158 ἀουδῖ]ε588 {ΠῸ6 γεάϑοη ΜΕΥ Αγ α1}}8 
ΒΡοδΘοῖ 5 γοοοσγάθα, ΨΝΉδι 8ῆ6 δα 8 οἵ μὲσ 
οὐ οὐβογναϊΐϊου οὐ ᾿λαν 8 δ᾽απιθὶθθα οἢλ- 
Τοῖοσ ννε}} 1]υ5Γἴ68 ΒΟΥ Γϑάβοῦ σοποὺΓβ 
ὙΠ ῬΓΟΡΠΘΟΥ ἰπ Ἰεδάϊηρ πιεὴ ἴο ἃ βε[(ἰεὰ 
ἔδι ἢ ἴῃ οὐῦ Ιμογὰ [6505 ΟΠ γὶσῖ. Οοσηρᾶγο 
Μαῖϊ. χνὶ. 16: [,υκ. χχὶϊ!. 41,42. ΑΒ 
[86 σοπποχίοη οὗὁἨ ὨεΥ ὕγΑΥ͂ΟΓ ἴον ἔργ νθηθ55 
ψ ἢ 186 δηπουποεπηθηΐς οὗ ᾿αν 8 ἔυπζυγο 
τοίξη, 1 18 ΠΥ ἐχρίαἰποά Ὁγ τη οἰοβίπρ σσοσ8 
οὗ γεῦβθ 31. 86 18 δδκίηρ ἃ [111 ἔογρινθῃθββϑ, 
ὙΠ] ςἢ 15 ἴο Ὀς ἴῃ ἔοσοθ ἤθη Πανὶ ὰ 15 δἵ {π6 
Βεῖρῆϊ οὗ δ18 ρονγεσ, ἀοχρασγε Ἀδιιδὺ 5 
ῬΤΑΥΕΥ ἀθονα χυοίοά. 

29. 7εΙ 4 ""Ω ἱξ χες, ὡς Βαῖμοσ, 
ΤΟ 6 δὰ ἰδ σὶδοι," ἄς. [ἴ 5 ὁχ- 
Ῥγαβδοὰ βϑποσγα  γ, δυϊ οὗ σουγϑθ Ροϊηῖβ αἵ 
54.}1. Βωΐ, ταῖμεσ “γοῖ," δηβυνοσίηρ ἐδοισό. 

4“ 16ὲ δωπαἶ..}] Ἀλίμενῦ 986 θ6ᾳ," ἴῃ Ὡς ἢ 



ΙΪ, ΒΑΜΌΕΙ,. ΧΧΝ. 

4ς 80 [αν τεςεἰνεά οὗ πεῖ δαπηά 
ἐδαὶ ννὩϊς ἢ 5886 δά ὑὈτγοιρῆς Ὠἰπιὶ, ἀπά 
8414 υπῖο πεῖ, (ὐο ὉΡ ἴῃ ρεᾶςε ἴο 
τῆϊπε ἤουϑβε; 8ε6, 1 πᾶνε πεαγκαποά 
ἴο τῇγ νοῖςε, ἀηἀ πᾶνε δοςερῖεά ΤὮΥ 
Ῥειβοῃ. 
ἔν {4 Απά Αδίραι! σάπια τὸ ΝΙδθδὶ ; 

ἀηα, δεἢο ά, ἢς Πε]ὰ 4 ἔδβαϑὲ ἰῃ ἢΐ8 
ἤουιβα. Κα τῆς ἔδαδϑς οὗ ἃ Κίηρ ; δηά 
ΝΡ 4] 5 πεαγῖ τᾶς πηεγΓΥ νη Ἠΐπὶ, 
ἴογ ἢδ τὐᾶς νΕΙῪ ἀγυηκεη : ψδεγείογε 

ν, 230-20. 

Οοά; Δπηά τε 5οιι5 οἵ της δπθη 68, 
τ επὶ 54} ἢς 5]1πρ οι, ἴ΄ε ομέὲ οὗ τῃε 
τ! 416 οὗ ἃ 5]1πρ. 

2090 Απᾶ ἰτ 5}4}}] σοπὶαὲ ἴο ΡΆ88, 
ψνμεη τε ΓΟΒῸ 514}1] ἤανε ἄοπεα ἴο 
ΤᾺ ἰοτά δοςογάϊηρ ἴο 411] τῆς ροοά 
τῆι 6 ἢδίῃ βροόκβθῆ Ἴσοποεγηΐηρ ἴῃ 66, 
πὰ 5}4}1 ἤανε δρροϊμτεά τῇδε συ ]εῦ 
οΥὐοΥΓ ἴβγδοὶ; 

21 ὙἼΠαῖ τῃ15 514}} θὲ ἴπο ρτίεῖ 
απο τῆεε, ποῖ οἴξηςε οὗ δεαγῖ υππῖο 

849 

τ Ἠδον. πὸ 
“ἐφ ξέ»- 
ἑπχ. οὐ, 
“ρνεδίέῤκ. 

ΠΥ ἰογά, εἰἴῆογ τῆς τποι ᾿Παϑῖ βῃεά 
ὈΙοοά ςδιι561655, οὐ [ἢδξ πὶ ἰογὰ παῖἢ 
δνεπρεά Πἰπλβ56 1: δυῖ ἤδη (ἢ ΠΟΚΡ 
8Π4}} πᾶνε ἀδεαὶς ννεὶ] νὰ παν ἰογά, 
[δὴ Γεπιεπῖθεῦ {Ππὶπα Παπάπιδιά. 

22 Τ Απὰ δλανίά 5αἰὰ το Αδίραὶ!, 
ΒΙεββεά δὲ τε [ΚΡ Οὐοά οἔ Ιβγδεὶ, 
ΜΠΙΓΙ βοης ἴπε6 τῆ185 ἀδΥ ἴο πηεεῖ 
ΠΕ : 

22 Απά δ]εββεά δὲ τῆγ δάνϊςε, δηά 
Ὀ]εβϑεά δὲ τπου, νυν ῖςἢ ἤδϑὲ Κερὶ πὶε 
115 ἀδγ ἔγοπι σοπηηρ ἴο «ἀεά Ὀ]οοά, 
Δηα ἔτοπι ἀνθηρίηρ; πλγ56 1 νι πιὶπς 
ΟΠ Ὠαπά. 

24. ἕογ ἰπ νϑῖγ ἀεεά, ας ἴτε ΓΟ 
(ὐοά οἵ Ι5γδεὶ ᾿νε, νψῃϊςἢ δὴ Κορ 
τὯ6 ὕδοκ ἔοπι πυχίηρ τῆεε, ἐχοερῖ 
ἴδοι ἢδάςς Πδϑῖθα δηὰ Ἴοπιθ ἴο πιδεῖ 
ΠῚ6, ϑ| ΓΟ (πεῖς Πδά ποῖ δεθη ἰεῖβ 
απο Νρδὶ Ὁγ τῃ6 πιογηίηρ ᾿ἰρῆξς ΔΠΥ͂ 
τῆι ρίβϑβϑεῖῃ δραϊηβδί ἴῃς ννδὶ], ᾿ 

8ῆε το] ά Πἰπι ποιπίπρ, 1688 ΟΥ ΠΊΟΓΕ, 
ἀπ}} τῆς πιογηίηρ ᾿ίρῆς. 

47 Βυὲ ἴτ ςλπιεὲ ἴο Ρᾶ88 ἱπ ἴδε 
πιογηΐηρ, ΘΠ τῆς ννῖπθ ννᾶ8 ΡΌΠΕ 
ουῖ οὗ Ναβθαὶ, ἀπά ἢϊ5 νι ἢδά τοἹά 
ἢἶπὶ ἴπεβε τῆϊηρβ. ἴπᾶῖ ἢΐ8 Πελγῖ 
ἀϊε4 νυ ΐη Πῖπι, δηὰ με Ὀεςδπις ὧς 
ἃ 8ἴοπα. 

48 Απά ἴξ σάπια ἴο ρ488 ἀδοιϊΐ ἴεῃ 
ἄδγ5 αὔίεγ, ται τὴς ΓΟΚΡ 5πιοῖς Νὰ- 
δα], τῆλ ἢ ἀϊεά, 

49 ἴ Απά ψπεη αν Πεαγά τπαῖ 
Ναῦδὶ νναβ8 ἀεδά, ἢδ αἰά, Β]εββεά δὲ 
τε [Ι͂κΡ, τπδῖ δα ρ]εδάεά [πε 
διι86 οὗ ΠΥ τερτόδοῇ ἔτοπη ἴῃε μαπά 
οὗ Νίαῦδὶ, ἀπά ἤδῖὴ Κερὶ 8 βεγνδηῖ 
ἔτοπιὶ 6ν}}: ἔογ τε ΓΟΚῸ δαῖῃ τὸ- 
τυγηδα τῆς νυ ςΚεάπεββ οὗ ΝΝραὶ ὑροη 
ἢ5 οὐνῇ μεδά, Απά αν ἀ βεπῖὶ δπά 
σοπηπλιηεαά νυν ἢ ΑὈῖρα1], τὸ τὰκα ἢογ 
ἴο ἢίπι ἴο νυῖΐε. 

ΔηΥΒίης ὑγοοίουβ, οΥἩἨ πιροτίδηξ ἴο δ ὕγθ- 
βεγυϑά, ννᾶ8 ρυΐ, δηὰ ἴπ6 Ὀδρ ννδ8 ἴἤθη [δὰ Ὁ}. 
1 15 ἴῃε β8λπὶῈ νογὰ 45 18 4'50 τεηάδογεά 
ὀμπάΐε, Οεη. ΧΙ, 3 , ΒΟΓΘ ἰἴ τηθδη8 ἴδ6 Ὀὰσ 
οὗ πος Υ. 

ἐδερι “ῥα δὸ εἰμ οὐδ, (5.1 ΔΝ ετε Οοά 
πιυβὲ θὲ ἴῃς βιιθῆοςῖ. Ὑπὸ Τσοηῃβίσυςξίοη οὗ 
{Π6 βεηΐθηςε 18 ϑοπιενγμδί οὔβουτθ. Αποῖδογ 
τοδάϊηρ ῥγεϑεσνοὰ ΟΥ̓ {με ϑερῖ. δηὰ Νυΐξς. 
Εἶνεϑ [πε βθηϑ86, “ Βμὶ ἐῤὲε τομΐἱ οΥ ἐδίριο ἐπρρειΐξε 
“ῥα! δὲ εἰμπς (Ν αὶς. "τοϊδοίξωυγ Ὦ ἐπὶ δὲ ριάσὶ 
9 ἐδε δοωχδί (οὐ ἈΟ]Ϊονν) ὁ δὲ “ἴησ." ὍὌΒΘ 
ΠΟΙΏΡΑΓΒΟΩ 5 ῬΕΟΌ ΑΓ ἀρρτορτίαϊε 45 δά- 
ἀγεϑϑοὰ ἴο ᾿δνιὰ, ψνμοϑὲ ἔθαϊ ἢ ἢ15 5811η 0 
ὙὙ85 80 ζεἰουγαϊοα (1 84πι. χυί!. 40). 

81. Νὸ κχγί] ΤὍὌδε ψοσγὰ 80 στεηπάεγοά 
Οσσυγα ΠΟνΒΟΓΟ οἾ56. Οσδοηΐι5, Εὐγϑῖ, δηὰ 
ὉΓΠΕΙ Ηδφῦγαϊδίβ γίνε ἴο 1ἴ τδίποσ ἴπΠ 6 96 ῃ56 
οὔ α ““ρρηδίηρ δίοεά. ΤῊΣ ψυϊραῖο σεπάογϑ 
“πσμίς, ἃ ΒΟΌδΙηρ. Νοιδίηρ σουἹά δὲ Ὀεῖίογ 
δάδρίοα ἴο αϑαΐς [αν 8 δῆρεσ {παη 1ἢ}15 
ϑρεθοῖ, νυ ΒΓ ἢ ὑσουεβ ΑὈίραὶ] ἴο ἤδνθ Ὀθθη ἰῇ 
ἜΥΕΙΥ 56η56 “ἃ Μνοιηδη οὗ ξοοὰ υηδεογοίϊδηά- 

ἴῃ." ΗεἾ Ξρϑοοῖ βιυρξοβίβ [6 ἰάθα, ψπῖς ἢ 
158 ἸΏ δοοογάδηςθ ἢ ΠΟΙ ΤΠαγδοῖογ, [μδὲ 5ἢ6 
τηυβὲ μάνα ὕθοη ἰηδίγιςίοα ΕΥ̓͂ [6 ῬΙορβεῖϑ8. 
(οπι». 2 Κ. ἱν. 8-11.) 

3538. Τὸν αάυΐκε.) ἘΔΊΠΟΓ ΚΤ ΆΥ ψίβᾶοπι, 
ΟΥ̓́, ἱδοοσηπιθηῖ, δὅ66 Ργονυ. χὶ. 2 (ἢ"- 
εγείίοη, Α. Ν.) Ἀμϊζογα νῦν ἐαεἐε. 

εογπὴπρ 0 ερεά δοοά, 49"ς.] Ἀδῖμον, “δου πη β 
(ἐ ε. ἘΠ Νηρ) ἑπίο Ὀϊ]οοά- 11 01}.988,7 45 
ΕΓΒ 26. 

86. Πανὶ «υὐα. »ιεγγγ. 866 Τυάξ. χυὶ. 25 
ποῖα. 

87. “4754 δὶ: «υἱίξ, Ὧ"..71 ἘἈΐδον, Βα 
δὶ: «υἱῦὲ ἐοἱά ῥὲνι, ὅζχε., “ 8δᾺ ἃ" δὲ: δεαγί, ὅζς. 

δὲ δδεαριὸ ὦ: ἃ “ἰοπμε.) ῬΤΙΟΌΔΟΪΥ 5 υἱοϊεπὶ 
ΔΏΡΕΓ δῖ ποασίηρ ᾿ἴ Ὀγουρῃϊοη ἃ Εϊ οὗἉ ΔΡΟΡΙΟΧΥ͂ 
ἴο νος ἢθ ννᾶ8 ἐϊ5 Όγ ἴπ6 ἀγυηκοῃ 
τεναὶ οὗ ἴμ6 ηἰρῃϊ θεῖογσθ. Αἴ ᾿γίηρ 96 ῃ86- 
658 ἴογ ἴδῃ ἀδγϑβ δος ἀϊεά, 

89. ῥῥαάεά δὲ εαιε, Φ'..1 8εε χχίῖν. 15, 
Ὠοῖα, 

4 



. ΒΑΜΌΕΙ, ΧΧΥ. 

40 Απά ψῆεη τῆς βεγνδηῖβ οὗ [)2- 
νἱἀ ννεγε ςοπις ἴο Αδίραδὶ! το (ὑδγπιεὶ, 
{ΠΟΥ δρᾶκε υὑπῖο Ποῖ, βαγίπρ, [αν ά 
8βεηξ ι.5 ππῖο ἴῃεε, ἴο ἴλκα ἴδε ἴο 
ἢϊηὶ ἴο ν]έε. 

41 Απά 886 ἅγοβε, δηά δοννεά πεγ- 
86] οἡ 67 ἔλεος ἴο τῆε εαττῆ, δπά δά, 
ΒεβοΪά, κέ τὰῖπε παπάπιδιἀ δὲ ἃ 8εῖ- 

350 [ν. 4ο---44. 

δηἀ τοάβ 'ἵτροῇ 8η 458, 1 ἔνε ἀλη- 
8615 οὗ μοι᾿β ἴπαῖ ψεηῖ ἴαΐογ ἤοὶ 
Δη4 5ῆ6 ψνεηΐ δίῖεσ [ἢ ΠγῚΘΘΘΕΠΡΈΓ οὗ 
Ὠανίά, πὰ Ῥεσδηις 5 τνῖξε. 

43 Ἰλανϊὰ αἰδο ἴοοκ ΑΒιίποαπι “οἵἉ “7958. 5. 
]7εξτεεὶ ; ἀπά πε γ τνεγε Α]δοὸ βοῖἢ οἵ ἦ" 
τῆδηι ἢ᾿5 νγῖνο8. 

44 48Βυϊ ὅλ} Παά ρίνεη ὁ ΜίςδΆ] “" ἜΒΑ 

1 Ἡεοῦ. “2 
ἀφ ,εεί. 

νδηΐῖ ἴο ννδϑὴ ἴῃς ἕδος οὗ τῆς βογνδηῖβ 
οἵ ΠΥ ἰογά. 

42 Απάὰ ΑδΙρΆ11 Πδϑίθά, πὰ ἃγοββ, 

ἢϊ8 ἀδυρῆτϊεν, αν 8 νέες, το Ῥῃδὶεὶ 
ἴῆε 8οῃ οὗ 1,415, ψῃϊοῆ τῦὺσς οὗ 
(Δ) 11]. 

40. Οανηιεὶ.  Αβᾶθονε, γεγβα 2, ἃπά Χυ. 12. 

Ραυϊά “ἐπὶ τῷ, ἢ ὝΒετε 15 πὸ ποῖς οὗ 
ἴπο οχδςοῖ ἰηΐογνδὶ τμδῖ εἰδρβεὰ θεΐννεεη ΝδΡα] 5 
ἀοδῖι δηάὰ [αν 5 ποαγίηρ οὗ ἵξ, ογ, δραίῃ, 
Ὀθεΐνοοη Πᾶν 8 μολγίηρ οὗ ἰϊ δηὰ ἢ5 τηθϑϑαρο 
ἴο ΑὈ ρ41) ; ποὺ 15 ἴμογο ΔΠΥ͂ γεάϑοῃ ἴο βΊ Ρροβδε 
τῆδλι [ἢ6 πιαγγίαψε ἴοοῖὶς ρἷδος ἢ ὈπΌδοοπιην 
μαϑῖθ. ΤῈ ψιάον οὗ ϑδυςἢ ἃ δυκοαπὰ 89 
Ναῦδὶ δδὰ θδθὴ Ἵουἱὰ ποῖ, ποννενθσ, 6 οχ- 
Ροοϊοά ἴο τένογα 15 ΠθοσΥ. Αἴ [Π6 οἰι5- 
ἴο τηουγηΐϊηρ οὗ δεύθῃ ἀδγβ, δῆς νου] ά 
ῬτοθδῦϊΪΥ ἔδεὶ βοσβεὶξ δὲ ΠΌΘΟΣ. 866 2 858η1. 
ΧΙ. 26, ποῖξ. 

48. Τοοξ. Ῥοτῆδρϑ πιεδηΐϊηρ δα ἐαξεπ. ἴῃ 
106 ᾿ιοσὲ οὗ αν 8 νῖνεβ Αμποδπὶ ἰ8 πηθη- 
Ὀοηρά ἢγϑῖ, 2 ϑάχη. 111. 2. 1 ΟἿσ. 1.1. Βυῖ 
[818 ΤΔΥ δα ΟὨΥ͂ Ὀεοδυδα δεῖ 80ηὴ ϑγ»ᾶ8 ἴδ6 
ἢγϑίσθογη. ' 

97 Ψεκγεεϊ  Νοῖ ἴδ νν]κηοντη ΟΠ οὗ 
ϑαπιδγία ὑπο ρᾶνα ἰἴ5 πδηὶα ἴο {πΠ6 ῥἱδίη οὗ 
Εϑάτγδεϊοη, θυῖ ἃ ἴονη οὗ [ὐδῇ, πεᾶγ (δττηεΐ. 
Οβἢ. χν. 56. Οοπίρασο σ ΟἾγ. 1. 1, ν. 31. 
[6 σΟΟΠΌΥ οὗ [χὰ (2 ϑάπι. χυ]!. 25) ννᾶβ8 

ῬΓΟΡΔΌΪΝ ἴῃς βᾶπὶιὸ οζγοεῖ. ταν δ ποῦν 
ἰακὶηρ ἵνψο ννῖνεβ νγὰβ δῃ ἱπάϊσδίίοη οὐ ἢἷ5 
ἙτΟΥΙΣ Ῥοννοῦ δὰ ἱπηροτίδηςε 845 ἃ σπεϊδίη. 
ΤΠ ΠυθΟΓ νγᾶ5 ἱποζεδϑεὰ ἴο 5ἷἰχ θη ἢ 
τοϊρηθὰ ἢ Ἡρδδτοη (1 Οἢγ. 111. 1), δῃὰ 511} 
ἔυσγίμογ  Βεὴ ἢ δεσδᾶπηε Κίηρ οὗ 4}} [5γδοὶ 
(1 δα. ν. 12, 12.) 866 γ6, ποῖς ἴο 
1 ϑδζῃ. ἱ. 2. 

44. Ἡαά ρίνεη ΤὌὍθοῖο 18 ΠῸ ὙΑΥ͂ ἰῃ 
Ηεῦτονν οἵὗὨ ἀϊδερυ πηίηρ ἴΠ6 ροἰυροτγίοςϊ {ΤῸπὶ 
ἘΠ6 ροσίοςϊ, θυῖ 1ἴ 15 ργοῦδο]ο ἴπδὶ ἴπ6 ρ]υροῦ- 
ἔοςϊ Βεγὸ ΤΡ ΕΥ ἱπάϊςαῖοα {86 οτγάθσ οὗ ἴδε 
ενεηΐβ8. ὅ841)5 γίνης Μ|ιςἢδ] ἴο ΡΒ] 6] ννὰβ 
ἰηϊοηάοά ἴο τηᾶγὶς τὴ6 ἤπδὶ τυ ρίυτε οὗ Πἷ5 οννῇ 
ταϊδίϊοηβ ἢ αν, Οοτρᾶγε [υάξ. χίν. 2ο ; 
2 8811. 111. 7, ΧΥΪ. 21. 

Ῥραΐ Οτ βδαΐεὶ (2 ϑᾶτα. 11]. 1.5), σνῆεσο 
6 τοδὰ ἢον πὸ νγ͵ὲ5 σοπῃρεϊ]εὰ ΕΥ̓ ΑΌΠΟΣ ἴο 
τοβίογο Μίςδαὶ ἴο [λαν!ά,. 

Οαἰἐη»ι.) ΟἾΪΥ τιεπίοηθα ποσὰ δηὰ [58]. χ. 
40, ΒΟΓΟ ἰἴ ἀρρεᾶγβ ἴο δὲ ἃ ΟΥ̓ οὗ Βεη)απιίη, 
δηὰ ἴο ὈῈ ἴῃ ἴΠ6 πεοὶρῃδουγῃοοά οὗ ἀποῖμογ 
ἴονγῃ ολἰϊοεὰ Ζαΐδ, ἔγτοαι ὑὶο ἢ [ἴ ΤΔΥ δὲ 
Ργεϑυσηεὰ ΡΒΔ11161}5 ἑδίθοσ ἀεγίνοαά ἢἰ5 ὨδΔπΊΘ. 

ἈΒΘΟΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤῈ ου νϑῖβε 18. 

ΙΪῺ |[οϑ8. ἴχ. 4, 13, ἃ ἀἰδεγεηῖ ννογὰ ἴ5 
υδοὰ (ΠΥ ἽΝ)) Ὀυϊ πιοδηΐηρ ἴῃς βδᾶάτὴς ταΐηρ. 
ΎΤΒοβε ἰθαί ΠΟΤ ν65565 ναγεὰ ἴῃ 5126, δεςοσά- 
ἱπρ ἴο ν»ὴαδϊ 5κῖίη ΤΠΕΥ ψεγο πιδάς οὗ, δηὰ 
[6 υδὲ {ΠΕΥ ΨεΓα ἴο θὲ ρυῖ ἴο. ΤῈΘ 5πιδῖ]οῦ 
δηά τῆοσγε ροσγίδυϊε κἰηά, νυ ῃ! ἢ ΤΩΔΥ͂ ποῖ 'π|- 
ΡΓΟΡΕΥΣΙΥ δὲ «οΔ]]1ο δολέίες, ΜψετῈ ταδάθ οὗ ἴῃ 6 
5κίη οὗ ἃ κά. 1 ΆγΡΕΥ οπε5 οὗ ἴδ βίη οὗ 
ἃ πο-ροαῖ, Βσχγυςθ, 1ῃ ἢ18 ἴγᾶνοΐβϑ, ἀθβοσῖ 65 
ἃ 5111} ΙΑγρεσγ κΚίπὰ ςδ]]οὰ γεγόα, ταδὰς οὗ 
8; ΟΧ- 5 Κη, Ξηαυάλγοα, νυν Β]οἢ σοηϊαϊποὰ δδουῖ 
όο ραϊϊομβ, δὰ ἴἵἴνχο οὗ ψῃςο Μετ ἃ 
Ἰοαὰ ἔος ἃ οδπιθὶ. ἴη Οδεογρία ἴδ6 νΐηθ 
8 βίοννοα ἴῃ ἰασρο οχ-ϑκίηβ, δηὰ πιονθὰ ᾿ἢ 
ΒΙΏΔΙΙΟΣ Ομδ8 οὗ ρμοδῖβ᾽ ΟἹ Κι ἀβ᾽ 58. ΤῊΣ 
ΑΓΔΌΒ ἱηνΑΓ Δ ΟΪΥ ἴο 1.18 ΟΔΥ ΟΔΙΤΥ ὑποὶγ ταὶ, 
τγαῖοσ, ἄζο., ἴῃ δ. Ἰοδί Π τ νεϑϑεὶ8β.Ί Ἀσδρσγο- 

βεηίδίίοῃϑ οὗ 5βΚίη- οι 1168 οἱὗἁἍ γδσίουβ 51265 Ὅσὸ 
Βεθὴ οὐ Ἐργρίίϊδῃ τηοηυτλθηῖβ, δπὰ δι ΠΆ]ΪΑΣ 
γοβϑοὶβ Π|1Θ τ δἱῦ ἃσὸ 5θθὴ οἡ ἴπ6 Αϑϑγσγίδῃ 
δου ϊρίυγοβ, ἀπὰ ἅγε υϑοὰ δῖ (ἢε ῥγεβθηῖ ἀδὺ ἴῃ 
οτοβϑὶηρ ἴδο Εὐρῆγαῖοβ δηά οἵδε σχίνοσϑ. 
ἩοΠΟΥ ΘΡροδκβ οἵ νυῖηθ δείηρ οαιτίοα ἴῃ ἃ 
“ κοδῖ᾽ 5 5κίη," δηὰ ἴπ ϑραΐῃ δηὰ [{Ὰ}}Ὺ} Ὑ]ης ἰ5 
Κορέ ἴῃ βκίῃηβ ἴο 118 ἀδυὺ. Οπε 5κίη (03) οὗ 
ΪΠ6 τνὰ8 ἃ παδηάβοπια ρὑγεβδεηΐ ἴγσοπὶ ΖΙθᾶ, 
ϑ Ποϊοπὶ ἔογ Πανὶ ἀ᾿᾽5 μουβομοὶά, δηά ἴῃ ὕγο- 
Ῥοσίίοη ἴο ἵἴψο δυπάγεά ἰοανεβ οὗ Ὀγεδά, δῇ 
πυηάγεά θυποἢ68 οἵ Γαϊβίηβ, δηὰ ἃ δυπάγοά οὗ 
ΒΟΓΆΠΊΟΣ ἔγυ 5, 2 ϑάτη. χυὶ. 1. (οἴήραγα [86 
οδίδυϊθϑ πηοητιοηθα ἰη [ἢ15 γοῦθθΘ. 86 ὕγο- 
νἱϑίοηβ ψοσα 4}} τοδὺ ἴο Αδιρα1}}) 5 Πδηά, 
ΠΣ ΠΕ Ὀδο ῃγον θά ἔοσ [6 βῇεερ- 5 δ την 
Θδϑί. 



γ. 1-.] Ι. ΒΘΑΜΌΕΙ, ΧΧΥ͂Ι. 
ΟΗΑΡΤῈΚΝ ΧΧΥΙ. 4 Απά δαυΐ ριτςπεά ἴῃ τὰς Ἀ1]] οὗ 

1 δαμί, ὃν (ἀε αἰέξεονενν 97 ἐὰς Ζιρλείοι, εονιᾶ ἘΔΟΠΠ]Δἢ, νΠὶς ἢ ἡς δείογε [Θϑῃϊπιοη, 
(9 ἐἤαρλέίαά οὐάδαϊ πὰ») ὃ; Φαυΐά ΣΕ Ὁγ τε ψᾶγ. Βυῖ [αν δϑοάς ἰῃ 
ἐἐ: ἃ  οΐβ εχ Ορνα [δι ὙΤΟΥ δΥΩ͂ΚΕ τὴς ὙΠ ογη 88) πὰ Πα 88ν τπδὲ ϑ4υὶ 
Ῥαυϊά νεῤνουεία Αὐνέν, τ8 α»ἀ ἐχλογίείς Οολῖηε δἴτεγ ἢϊπι ἰπῖο (6 νυ] ἀαγη 658. 

4 ἰ)ανιά τῃεγείογε βϑεηῖ οἷἱ 8ρ168. ͵ϑαμέ, 21 «αἰ σεξνηοτυξράρείλ ἀξς “1. 

ΝὨῸ τὲ Ζιρδιῖεβ σάπια υπῖο δηά υἱμπάεοτβιοοα τη 8411} νγᾶβ8 σοῃὴθ 
ἴῃ νεΙῪ ἀεαά, 84} τὸ Οἱθεδῆ, βαγίπρ, “ οτῃ 

ποῖ Πανὶ Πἰάς Ὠἰπηβε] ἢ ἴῃ τῆς Ποῦ ς 4 Απά [δανιά ἅτγοβς, δηά Ἵδπλα 
Ηδοδ δῇ, τυλἑεὴ ἰς Ὀείοτε [εϑῃϊπιοη ἢ ἴο τῆς ρίδος ψῆεγε ὅϑ40] ἢδα ρἱτοῃεά: 

2 ἼΒεη ὅ81}}} ἄζοβε, πὰ νγεηῖ ἄονῃ ἀπά [αν ὰ θεμεὶά τῆς ρἷδοα ὑνῆετα ὁ. 
ἴο ἴῃε νυ] άεγηεβ8 οἔ ΖΊρη, μανίπρ ἕἄγεε 540] ἰαγ, πὰ 4 Αὐπεγ ἴπε ϑοῃ οὗ ΝΈ εγ, ξο. 
τπουβαηά σβόβεη τε οὐ βγεῖ σγτμ τῆς σαρταίη οὐὨ Ηἰβ μοβῖ : δπά ὅδ] ΔΚ ἐρροο 
Ἠΐπι, ἴο 586εΚ Πανὶ ἴῃ τῆς νυν] ἄογπεβ8 ἴῃ τῆς ᾿τγεπςἢ, ἀπά τῆς Ρθορὶε ριτοῃεὰ ντᾶίε “7 
οἵ Ζίρῃ. τουηά δδουῖ Ἠΐπι. οδώνθι 
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ς εὮ. 53. 
το. 

γίαζοι, 

ΟΗΑΡ. ΧΧΨΥΝῚ. 1. Τὲ Ζέῤῥιειει εαρπὸ τρριῖο 
δαμί, 7 ὙΠῖθ γοσϑα 18. ἃ}1 δυῖ ἰάδηξιοδλὶ 
ὙΠ ΧΧΙΪ. 19, ΟἿΪΥ 4 {π||ὸ αδυτουϊδιοά ; δηά 
85 ἴδεγε 15 Ὧ0 ἱπι[π͵δίίοη ἰὴ 1 [δὲ ἴῃς ΖΙΡὮ 65 
ολπιὸ ἴο 581}} ἀσαΐη, ΟΥ, ὦ “εεοπά {ΐ»ις, ἀπὰ 88 
(Π6 ἱποεϊάρηξ τεϊδίθα ἴῃ (ἢ]8 σμλρίου οὗἩ [86 
τηδοῦηρ Ὀδεΐϊνεοοθη 8811 δηὰ αν ὰ ὕθᾶγβ ἃ 
Βίγοηρ, ΞΈΠΕΓΔΙ σγεβελθίδησς ἴο [μαΐῖ τεοογάεα 
ἴῃ ΧΧΙΥ., ἀπά ἰ5 οὗὨ ἃ πδίυχε ὑπ] Κεὶγ ἴο Πᾶνε 
οσουγτοά τῆοτα ἴδῃ οηςς, ἴδ6 ΘΠΔΟΌΙΓΥ ηδίυ" 
ΤΑΥ͂ ΑΓ1565 νεῖ μοῦ ἴ8ς εὐθηΐ ΠΟ Ὡδτταῖεα 15 
ΤΟΔΠῪ αἰ ογεηΐ ἔγοσῃ [δῇ ἰη οἷ. χχὶν., ΟΓΥὍ ἢ δ- 
{πον 1 15 ἴῃς βάπιῈ Ἔυθηΐ δοσηοννῆδι αἰ δγθηι] 
ἴο4. Ὑε ροϊπίβ οὗ γεβεῃιθίδηςε ἄγε :---(Ὶ 
ΤὮΟ ἀοηΓ ΠΥ ἀῦονε πδηγοὰ οὗ χχνΐ. 1, 
ΧΧΙΪ, 1τος. (1) ΤῊΕ ἸάἀΘΠΕΥ οὗἩἨ Ῥοϑίτἰοη οςου- 
Ρίοὰ ΌΥ αν, χχὶϊ. 19, 24, δηὰ χχγϊ. 1ἱ, 3. 
(1) Τῇες ἢιεΐϊ οὗ δαὺ] ἀπὰ ανιὰ Ὀεΐηρ οἡ {πε 
δᾶτη6 ἈΠ] δ (6 βαῆια {{π|6, χχυϊ. 3, ςοπηραγοὰ 
νἱ( ἢ ΧΧΙ, 26. (4) ΤΏ βρεοΐδὶ ποῖε οὗ 548ι.}.5 
Ἰοολ ΕΥ̓ ΚΟΥ͂ ἴῃς ννᾶγ," χχνὶ. 3, δῃὰ χχίν. 3. 
(5) Τβε πυδεῦ οὗ δ40}}8. ἈΥΠῚΥ͂ οἡ Ὀοίὴ 
Οὐοξϑίοηθ, 230οο, χχνΐ. 2, χχίγ. 2. (6) ΤῈ 
Βρεοςἢ οὗ [αν τηθη, χχνὶ. 8, δηά χχὶν. 4. 
(7) Πανὶ ἀ᾿ 8 τεΐι58] ἴο 5εῖ ἔοσί ἢἷ5 δβδπά δραϊπϑῖ 
ἴῃς 1 οτὰβ δηοϊπίεά, χχυϊ. 9,11, ἀπά χχίν. ό. 
(8) ΤὨςε ποάςεηϊ οὗ Παν]ά᾿ 5 ἰαἰκίηρ 540} 5 5ρθᾶγ 
ΟἿ 5 Ὀοάπίάο, ΧΧΥΪ. 12, σοτηραγοὰ 1 ἢ15 

οὐξίης ΟΥ̓ {πε 5κιγὶ οὗ ἢ15 ραστηθηῖ (χχίν. 4), 
ἱποϊάἀθηῖς ννϊςι σα σῃὶ ροϑοϊθῖν δὲ ἰἀοπδοα 1 
[8ς 5Κιτί οὔτ γιό, οὐ ξασττηθηΐ, σεγα Ὠδηρίηρ 
ὉΡΟ ἴΠ6 Βρεᾶσγ. (9) 840} 8 βουπά 5ίδορ, χχὶν. 
3) Δηα ΧΧΥΪ. 7. (το) αν! 8 ὀχροβιυϊδλίιοη ἀπά 
ἀείδηςο οὗ ΠιπΊ861ξ, χχνΐ. το, σοπιραγοὰ νυ τ ἢ 
Χχὶν. ο; ΧΧΥ. 20, σοτηραγοὰ ψ ἢ χχίν. 14: 
Χχυῖ. 225-24, ζοιηραγοὰ ΨΠῊ χχίὶν. 1ο, 11: 
ΧΧΥΪ. 21, 24, σζοιηραγοὰ 1} χχίν. τς. (11) 
8415 ννογάϑ, χχυΐ. 17, οοπιραγοὰ ψἱἢ χχῖν. 16. 
12) 541}}᾽ 5 ἄνονψὰδὶ οὗ "ἷ5 οοηνϊοὔοη οὗ Πανὶ 5 
ἴυγο ἐτοαΐποϑθ, Χχυϊ. 2ς, σοπιραγσοὰ νἱἢ 

Χχῖν. 20, Δηά οσοηίοβϑίοη οἵ δ15 οὐγῇ πιἰϑοοηάυςῖζ, 
ΧΧΥ͂, 21, ζοπιραγοὰ ἢ χχίν. 17, 18. (11) 
Το ἰογτηϊηδίοη οὐ τῆς ἱηΐογνίονν 45 ἀθβοσιὶ 
ΧΧΥΪ. 25, φοπιρᾶσοὰ ᾿ΪῺ χχίν. 22. [ἴ ΠΊΔΥ͂ 

4150 6 τοηδγκοα {πὶ [86 ἔνχο πδστδίϊνοϑ ΤΑΥ͂ 
θὲ Ὀγουρηῖ ἱπῖο ὙΘΓΥ Ὡρᾶγ ἀρτεοιηεηῖ ἱἢ να 
βυρροβε ᾿ιαυία", νιεη, ἴῃ χχίν. 3, ἴο πηθδῇ ποῖ 
[6 ΨΠοΪΘ ρδῆρ, διῖ ἢ΄Ι5 ἴψνο σοτηρδηΐοηβ 
ΑἸ τλοΙ ες ἢ δηά ΑὈΙ5Πδὶ ; 1 ννὸ δυρροϑβε [αν 8 
ςοπλίηρ ᾿ηἴο ἴΠ6 σἂνα ἴο Ὀ6 ποῖ δοοϊἀθηίδὶ, δυΐ 
[ἢ τϑϑυϊὲ οὗἩἨ ἴπ6 γεοοηποί ας τη οποὰ ᾿π 
ΧΧΥ͂Ι. ς, δΔηὰ γίνε ἴο [6 ννογὰ ὨΝ2)", ἰηῃ χχῖν. 3, 
18 ΡΓΟΡΕΙ 56ῆ56 οὗἉ “ ᾿γίηρ ἴῃ δι θυ 5ἢ,᾿᾿ ννα πη 
{11 411 ννδ8 φυϊΐθ 511}} ἴῃ [6 σδὰρ; δηὰ 1 νὰ 
ΒΌΡΡΟΒΕ [δι Αϑηοτ δηὰ [86 ρεορὶε ψεσε δῃ- 
σληηροὰ ᾿ι5ῖ ουϊδίάς 1ῃ6 σἂν ΨΙ Πη ἢ ἢ 
541}} ἸΔΥ͂, ἃ5 ἰξ 158 πδίιιγαὶ ἴο Βῃρροϑθε ἴθ 6Ὺ ὑνογα. 
[ ννὸ διγῖ Ποῦ βυρροβϑε ἴπδὶ οὔθ παιταῖνε γὸ- 
ἰαῖο5 Δ} }Υ ϑοπιθ ἱποίἀεπῖβ οἡ ΙΓ ἢ ἴΠς6 ΟἴΠΟΣ 
18 5]εηΐ, ἰἤθγο νν1}}} τοπιδίηῃ ὯῸ αἰβογερδῆςγ οὗ 
ΠΥ ἱπηροσγίδηςθ. 80 τπδῖ οὐ ἴδε ψνΒοὶα [86 
τηοϑῖ ργοῦδοϊε σοπςοϊ υϑίοη 15 [δὲ {Π6 ἴννο Π8Γ- 
ΤΑῦνοβ σεϊαῖϊα ἴο οὔθ δηὰ ἴπῸ ϑβᾶσῃης εὐθηῖ. 
Οοχραᾶγο 1[Π6 ἔννο πδγγδίγεβ οὗ ἴπε Ογοδίίοῃ, 
Οεη. ἱ. αηὰ Οδη. 11. 4, 844ᾳ.; ἴπ6 ἴνγο πδῖτᾶ- 
{ἰνεβ οὗ αν 8 νγὰσ δραϊπϑὶ {πε ϑγτίδηβ ὑῃάογ 
ΗἩδάλγοζεσ, 2 ϑᾶγῃ. Υἱ1}. δηὰ χ.; ἴμοβε οἵ [86 
ἀεδίῃ οὗ Αμδζίδῃ, 2 Κ. υἱῖ. 27, 844.,) δηά 
2 ΟἿ γ. χχίΐ. 9; ἃπὰ ΤΏΔΩΥ ἰπϑίδησεβ [ἢ ἴδ6 
Οὐοϑρεῖβ 85 οοτηραγεά οπο υἱτἢ ἃποῖδεσ. 

8. δὲ δὲ]! οΚἱ Ἡαερὶα}. ϑὲεε ἀϑονβϑ, χχὶϊ. 
19. 

ἐπ ἐδὲ «υἱάογπε:..} ΜΊ2Ζ. οὗ Ζιρῃ. Αὔδονοε, 
ΧΧΙΪ, 14, 15. 

δὲ “44 ἐδαὲ ϑαμῖί, (9"ς.1 Οοτάράγε χχιϊὶ. τς. 

4. ]π ὍεΥΥ ἀεε4.} Απ υηυδυλδὶ ἜΧργοβδίοῃ, 
ὙνὩ] ἢ ΟΟΟΌΓΒ ΟἿΪΥ ἴῃ ΧΧΙΝ. 23. 

δ. Τρε ἐγεπο. (Α8ἴδςε Τάγχυπι), δυϊ γαῖ Γ 
809 ΨΔΕΠ6018." ὅδ66 ἅδονυο, χυὶ. 2ο. Τἢ6 
ϑοερῖ. σεηᾶογ 1  ΠΟΓΟ, ἀπά ὑεγβα 6, ΟΥ̓ λαμπήνη, 
ἃ σονεσοά οδδσίοῖ. Τῆς ὅγπᾶς δηᾶ Ατδδὶς ὈΥ͂ 
ἐδε ἐγαεξ, οὐ, ρα δ. Τῆς Νυΐϊν. [25 εμέογέμι. 
ΤῆῈ οδδηρο οὗ οὔς ἰεϊζεσ (" ἴογ 3) νγοιυϊά 

[υγῃ ἴδ6 νογὰ ἱπῖο »ηη161} (δι»Ὸ), 83 ἴῃ ΧΧΙΥ. 5, 
δηὰ γίνε ἴδε ϑ6ηϑε {πδὲ 840] νγῶβ βἰδερίης ἰῃ 
Βὶ5 εἰοαῖκ. 
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Τ εν. 
“ἀνέ μνῥ. 

6 ΤΠεη δηϑινεγεά Πανὶ δηά ςαἱά 
ἴρ ΑΠΒιπλεϊεςἢ τῆς Ηϊπῖε, πα ἴο 
ΑὈΙΒηαὶ {πε 8οη οὗ Ζετγιι δῆ, Ὀγοῖδετγ 
ἴο Ϊοαῦ, βαγίπρ, Το νψ}}}} ρὸ ἀοννῃ 
ἢ πιε ἴο 841} ἴο τῆς σαπιρὶ Απά 
ΑΡΙβηδι 8414, 1 ν}}} ρὸ ἄοννῃ ἢ 
τπεε. 

7 80 ἢ ανϊά δηά Αδιβῆδὶ σᾶπιὲ ἴο 
τῆς ρβϑορὶς Ὁ πίρῃς: δηά. θεῃο]ά, 
5411] ἰδγ 5ἰεερίῃρ νη τῆς τγεπςοῇ, 
ἃπὰ 5 Βρεᾶγ β8[ιςκ ἰῃ τῆς ρτουπά δὲ 
ἢϊ8 θοϊδίεγ : δυὰς ΑΌπεν δπά τῆς ρεο- 
ΡΪε ἰᾶὰὺ τουπὰ δϑουῖ Πίηλ. 

8 ΓΠεη 8414 Αδ]53ηδὶ ἴο [ϑανὶά, 
(οά παῖ} Τἀεϊϊνετεά τῆϊπα ΘΠ ΕΠΙΥ 
ἴηἴο τπϊπε μαπά τὴ}ϊ5 ἀδὺ: πον ἴπετγα- 
ἔογε ἰεῖ πιεὲ 8π|ῖ6 ἢίπι, 1 ΡΓΑΥῪ ἴἢεε, 
ἢ τε ϑρθᾶγ ὄνεη ἴο ἴῆς εαγῖῃ δῖ 
οὔςεα, ἀπά 1 ν}}}} πος :ηι:ς Ἀϊηὶ τῆς 
βεςοπά {π|6. 

9 Απά διανίά 5414 ἴο Αδ᾽β)αὶ, Ὠ6- 
ΒΊΓΟΥ Πὶπὶ ποῖ: ἔογ ψγῆο Ἴδη ϑίγεῖς ἢ 
ἰοπῖ Πἷ8 μαπὰ δρδίπϑεὲ τῇῆε [.ΟΚΡ᾽ 8 
δηοίηϊαα, ἀπά ὃς ρι}}1688ὲ 

10 ᾿λανὶά εαἱὰ ξισπεγπιογα, Δ (ἢ ς 
ΓΟΚῸ Ἰίνεῖῃ, τὴς [ΚΡ 5841} 8πι|1|6 
πὶ; οὐ 8 ἀδγ 58}4]] σοπια ἴο ἀἴε ; 
ΟΥ ἢδ 58}4}}] ἀεβϑοθηά ἱπῖο δδίεϊς, ἀπά 
ΡεΠ ἢ. 

6. “ῤῥνιείεεδ ἐδ ΗΠ. 2.} ΟἿΪΥ τπιοπίοποὰ 
Ὦοτο. ὕσιδῃ ννγὰβ αἷϑο 4 Η ἴθ. 

“ῥ(δαὶ. ἘΕἰγβῖ τηοποποα ἢοτο. δ τυᾶϑ 
80ῃ οὗ Ζεγυΐδῃ, αν 8 5ἰδῖεσ, δυῖ Ῥγοῦδῦὶγ 
Δοουϊ [Π6 βᾶπιε ἂρὲ 8485 ᾿ανϊά. Ηο δεϑοδπιο 
ΨΟΙΥ ἴΆπιουδ ἃ8 ἃ ὙΆΔσΥΪΟΣ,  ϑδπ). χχίϊὶ 18, 
δυῖ ννᾶ5 ἱπιρ]ἰςαϊοά Ὑἢ ἢ18 Ὀγοΐμοτ [οδὺ ἰπ 
86 πιυγάογ οὗ Αὐὗποσ ἰῃ γοϊδιδἴίομ ἔοσ [ἢ 6 
ἀεαῖῃ οὗ πεῖν Ὀσοῖμεσ Αϑβδβοὶ, 2 ϑ8πὶ, 11]. 30. 
866 4͵30 2 88π). ἰϊ. 18, χ. 14, ΧΥΪΙ, 2, 5, 12, 
ΧΧΙ, 17: 1 ΟἿγ. ΧΥΪ, 12. 

7. Βν πἰρδι.) ῬτΤΟΌΔΟΌΪ (6 ποχὲ πὶρῆῖϊ, 
ὙΠε ἀεβοτίριίοη ἴῃ ([}18. νοῦϑε 8 4υ]α σοπι- 
Ῥαδιθ]6 ἢ Πανὶ ά δηᾶ 15 σοπηρδηίοη θείην 
διὰ ἰη τῆς οᾶνεα. 

8. Οοά δα! ἀεϊυεγεά, (᾽..1 866 χχίν. 4. 

9. Δεσῖγογ ῥίνι ποῖ] αν 8 δβποησς 
ὉΠάΕΓ δυο ῥγονοσδίίοη, δηὰ τυ δυο ἃ 
[ΕΠΠἸΡΌΩΡ ΟΡΡοσγτυΠΙΥ, νν88 ἸΓΌΪΥ δαάπιίσδθϊθ. 

12, ὅαευ ἐΐ πον ἔπεαυ ἐ1. ΧΧΙΪ, 22, ποῖδ. 

" Ω ἄφδορ “ἰρορ 3 ονι δὲ 1ον 4.1] Οοπιρατα σθη. 
21. 

14, 1261] ἐγ: 0 δὲ ἀίπρ.] ὙΠ ϑϑοῖβ ἴο 

ΙΒΑΜΌΕΙ,. ΧΧΟΥΙ. [ν. 6---τς. 

11 Τῆε ΓΚ ἰογθια τῆδι 1 5ῃου]ά 
βίγεῖς ἢ ἰοστῇ πῆς ἤδη ἀραίηϑὶ [6 
ΓΚ 8 δποίηϊεά : δυῖ, 1 ργὰν ἴδεα, 
ἴακα τῆοιι πονν ἴῃς βρεᾶγ παῖ ἐς δ 
ἢ8 Ὀο]βῖεσ, δπὰ τῆς Ἴγυβε οὗ ννδῖεγ, 
δηά ἰεῖ τι ρο. 

12 80 αν ἴοοϊ τῆς βρεᾶγ δηά 
ἴἢε σπιβε οὗ ννδίεσ ἔγοπι 8405 ὃο]-- 
βῖοῦ ; Δἀηά {ΠῈΥ ραζ τπεπὶ ἄνγᾶγ, δηά 
ΠΟ ΠΊΔΩ 54 121, ΠΟΙ Κπον 12, πεῖ ποῦ 
Αννα Καὰ : ἰοῦ {ΠΕῪ τὐεγε 411 λ5]εερ ; 
δεσδιιϑε ἃ ἄξερ 8ἰεεὲρ ἔἴτοπι ἴτε ἴοκἢ 
ννγ28 [Δ]]1επ ὑροη τἢ6πΠὶ. 

11 ΦὝὙἼΠΠεη [ανίά ψεπὲ ονογ ἴο 
τς οἴδμεῦ 84ε, απά εϊοοά οἡ ἴδε ἴορ 
οἵ δὴ Π1]] δίαγ οἱ; ἃ ρτεαῖ βρᾶςβ ὀείμζ 
Ὀεΐννεεη τπεπὶ: 

14 Απά ανίά οτεά το τε ρεο- 
ΡΪε, ἀπά το Ανηεδγ τῆς βοὴ οὔ Νέεῦ, 
βαρ, Αηδυνεγεϑὲ ἴδου ποῖ, Αὐπεγὶ 

ἢεηπ Αὐπεῦ δηβυγεγεά δηά δά, 
ὟΠο αγέ ἴᾷου δαὶ οτίεϑδε ἴο τῇς 
ΚιηρῚ 

Ις Απά [αν 5αἱά το Αδηεγ, “γέ 
ποῖ ἴδοι 4 υσίϊαπί τοδὶ δηὰ ψῇο 
ἐς κα τὸ τῆεςε ἴῃ [βγδεὶ ἡ ψβεγείοτε 
(ἤδη παβὲ που ποῖ Κερὲ ΤΥ ἰογά 
τῆς Κιίηρ ἡ ἔογ τῆεγε σᾶπις οἠς οὗ [ἢ6 
ΡΘΟΡΪΕ ἴῃ ἴο ἀεβίγου τῆς Κίηρ (Ὦγ Ιογά. 

σοηποοῖ 1Π18 πδιτδῦνο Π χχίν. 8, ΤΏΟΓΟ 
Βανὶὰ οτοά, ΜΥ Ἰοσά τδὲ Κίηρ. 

16, 4 νδϊϊδηῖ »,σηϑ 1,1 ΓΑ, ὦ »πιαπ 
(᾽ν). ΤΙ 5 8 σαΐβεσ ἃ βδου αγ υ86 οὗ [6 
ψογά, δυϊ ἱν. 9 πιᾶὺ Ὀὲ ςοπιραγοά, νἤθσα δὲ 
»ρ67 ἰ5 Θαυἱναϊοπὶ ἴο “ θὲ γᾶν τηθη." Τῆδ 
ννογὰ ὥς, δὲ σγοωῶὶ νιαη, 158. 4130 ορροβδὰ ἴο 
ὈἼΝ, δε πιραπ γπαη, 188]. ἰὶ. 9. 

αυδο ἐς Πᾷε 1ο ἐδεο, 49".7Ὁ ΤὨΪ5 ἱποϊθηιδὶ 
(Ο5ΕΠΊΟΠΥ͂ ἴο Αὐποτ᾿8 τοδί ετηίποηοο 88 ἃ 
ὙΨΑΥΤΊΟΥ 15 ΠΥ Ὀοτπε οὐἵ Όγ νι 5 ἀἶγρο αἵ 
ΑὈΠΟΓΒ ἀδαῖῃ, 2 84π|. 1ϊϊ. 31-34, 38, 85 νν6}} 
ἃ5 ΟΥ̓ Π]8 ψΨΒο]Ὲ ἢἰἰδίοσγ. Αἱ ἴδε βᾶπὶθ {ἰπ6 
᾿ανιὰ᾽5 Ὀδηϊοσίηρ ἴοπο ἴῃ σορασγὰ ἴο Αὔποσ, 
σουρὶεά ἢ νυν πδὶ 6 58 γ8 ἰῇ γθῦϑο 19, 8 Κ68 
1 ρΡγοῦδθ]ε τὲ αν ὰ διγιδυϊοὰ 8401᾽5 ρος 
δοσυοη οὗ Ὠὶπὶ ἰῃ βδοὴθ ἄθρτθθ ἴο ΑΌΠΟΊ. 
Αὔηεῦ ψνουϊά 6 ΠΠΚεΙγ ἴο ἀτεδὰ ἃ γῖναὶ ἴῃ 1} 6 
ΟΠ ΟΘΟΠΑΙΘΙΟΣ οὗ [ιιάδἢ. (οῃβίἀοτγίης 
ΑὈΠοΥ 5 στεδῖ βῬονΟΥ δπά ἱπῆμδηςα, ἴὰ 566 Πὶ8 
ἸΙΚοΙγ, ἴοο, {πδῖ ῃὸ νου πᾶνε θθθη δ0ϊ]ε ἴο 
ταβίγαιη 840}, Ὀδοκεὰ 45 δῈ ψου]Ἱά θὲ ΕΥ̓ [οπᾶ- 
ἴδῃ, ἔγοσῃ ρεγβοοιτηρ Ὠανὶά, δὰ 6 80 
ἀϊδροβεά. Αὐποι᾿β δηπλ Ὑ ἴο Ὠανίὰ 15 4]90 
σοηῆιτηοα ΌΥ ̓ ἰ5 ςοηάωςϊ ἴεν 541}᾽5 ἀθδίὶ, 



{ Ἡεδ. 
α»"πείΐ. 

ν, τό---23.] 

16 Τλὶ5 τπῖπρ ἐς ποῖ ροοά (δαῖ 
(ποι μαϑὲ ἄοπε. “ἔς ἴδε [ΚΟ ἰἱνεῖῃ, 
γε αγε ἵννογίῆνυ ἴο ἀϊς. δεσδιιϑε γε μᾶνα 
ποῖ Καρὲ γοιγ πηλϑεσ, ἴῃς [ΧῸΒΡ᾽ 8 
Δποϊηϊοά. Απά πον 866 νῆεγε τῆς 
Κιηρ᾿ 5 βρεᾶγ 15) ἀπά τῃ6 οτιιδε οὐ νγδῖεσγ 
[παῖ τὐας δῖ Πὶ5 Ὀοϊϑίογ. 

17 Απά ὅδ} Κηενν αν 48 νοῖςς, 
πὰ 844, 1: τὴ!5 ΤῊγ νοῖςε, τὴν 80 
Βανι ἀὲ Απά αν! ϑαἰά, 7 ᾿ς ΤᾺΥ 
νοῖςε, πὰγ ἰογά, Ο Κίηρ. 

18 Απά ἢε 5.ἰ4, ν μεγείογε ἀοΐὴ 
ΟᾺῪ ἰοτγά τῆ ρυγδια δἴζεσ ἢΪ5 βδεγνδητὴ 
ἴου ψῇηδὲ πᾶνε 1 ἀοπεὶ οὔ ψβδῖ εν]]} 
ἐς ἴῃ ταῖπε παπᾶ ὶ 

19 Νονν τῃεγείογε, 1 ῬγαΥ ἴδε, 
ες πὶ ἰογά τῆε Κίπρ πϑᾶγ τῇς ννογάϑβ 
οὗ μιῖ5 βεγναπί. [{ τῆς [ΒΡ ἢᾶνε 
δι Γγε 166 Ρ ἀραίηϑι τηθ, ἰεῖ ἢϊπὶ 
Ἰᾳοςερῖ δηῃ οἤεγίηρ: δυῖ [ΕΗ ἐλεν δὲ 
πὸ ΤΠ] άγθη οὗ πιεπ, ουγβοά δὲ {ΠεῪ 

Ι. ΒΑΜΌΕΙ, ΧΧΥΙ. 

Βείοτα τἣεὲ ΓΟΚΡ; ἴογ {ΠΕῪ Πᾶνε 
ἀπνεη πιὲ ουὖξ τη ]8 ἀδγ ἔτοπι ἴδϑὶά- ᾿Ης 
ἱπρ ἱπ τῆ6 ἱπῃεγίδηςς οὗ τμ6 [ΒΡ 
βαγίπρ, ὅσ, βεγνε οἵπεγ ροάβ. 

20 Νον τπεγεΐοσε, ἯΙ ποῖ ΓΗ͂ 
Ὀϊοοά [2]] ἴο τῆ6 εἀγ δείογε τῆς 
ἔλος οὗ (6 ΙΟΚῸ : ἴογ τῆς Κίηρ οὗ 
Ιϑγδεὶ 18 σοπὶς οιἱ ἴο 86εκ ἃ ἢ68, 45 
θη οἠς ἀοίῃ ἢπης ἃ ραγιγρε ἱπ 
τῆς πιοιηίδί 8. ! 

2ι ΦἼΠεη 5414 ὅ8διυ], 1 μᾶνε 5ἰη- 
πεά; τεΐζιγῃ, ΠΥ 8οὴ [αν : ογ 1 
Ψ11 πὸ πιογα ἀο ἴδε μάγηιϊ, θεσδιιβε 
ΤᾺΥ 80] ννγᾶϑ ργδοίοιιβ ἱπ τῆ] η6 δγεδ 
1Π|5 ἀΔΥ : Ῥεβο]ά, 1 μαᾶνε ρἰαγεά τῆς 
ἴοοϊ, ἀη4 ἢανε εγγθά Ἐχοεεαϊηργ. 

22 Απά ανίά δηβνγεγεά δηὰ εαἱά, 
Βεβοὶά τῆς Κίπρ᾿β ϑρεᾶγ] δηά ἰεῖ οπς 
οὕ τῆς γοιῃρ πιθῃ σοπὶα ονοσ ἂπά 
ἔεις ἢ 1. 

22 ΤΠε [ΚΡ γοπμάεσ ἴο δε 

1 ϑᾶτῃ. ἰ'. 8. ΙΓ 118 ννᾶϑ {86 οᾶϑθ, ψγὸ ἮὮδυρ 
δηοΐδμον ἰπβίδπος οὗἩ αν δ ννοηάογῆι! πιᾶρ- 
ὨΔΗΪΠΊΠΥ δηὰ ψοΠΟΓΟΒΥ οὗ οἰδγδοῖοσ ἴῃ 8.8 
ἐτεαϊηλοηΐ Οὗ ΑὐπΠοΟΓ, 2 5841), 11]. 

17. ϑσωΐ ἔπεαυ Ῥαυΐά᾽; τοἱοε.1 ΧΧΙΥ, 16. 

18. ᾿εγεζογε 4οἱδ᾽ νιῦ ἰογά, Φ5..2 χχῖν. 
9-11. 

10. 17 18δὲ 1ονα δαυο “ἰνγεά ἐδεε ωΡ.} ΤΈΣ 
ταοδπίηρ οὗ [15 ραβϑᾶρο, νυ] ἢ Πᾶ5 οὐ- 
βουγεὰ ΟΥ̓ Πσοπιπηεηίϊδίουβ, ἰ5 οἰθαγ ἔτοπιὶ [86 
ῥγεσθάϊηρ Βἰσίοσγ. “"ΑὮ 60]}} 5βρι ἰΐξ ίτοτῃ Οοά " 
“γρυδ)ης δ" νὰ8 (Π6 Ὀερὶπηΐηρ οὗ ἴῃς 
Ρεϊβεοσυΐοη. Απὰ 185 6Υ]} 5ρὶ ννᾶ5 δεηΐ ἴῃ 
Ρυηϊϑηπηεηΐ οὗἉ 541.}᾽5 βίῃ, 1 581). χυΐ. 1-τὰᾷ. 1 
186 ςοηππυθὰ ρΡογβοουτίοη νγᾶ5 ΠΊΟΓΕΙΥ ἴδ 6 ςοη- 
ϑοαυθδηςς οὗὨ [815 6Υ]] τ ςΟΠΕπυΐηρ ἴο γε χ 
854}, Πανὶ ἃ δάνίβθβϑ δ5διὶ ἴο ϑ8εεκ Οοὐ β ραγάοη, 
δηά, ἃ5 ἃ ςοηδεηυεηςο, ἴδ6 Γειηονα] οὗ ἴδε 6ν]] 
βρίγιῖ, Ὁ. οβδγίηρ ἃ βδογίῆοε, Βιι [τῆς ρεγ- 
βοουοη ννὰ8 ἴ6 σοηϑοαυοθηοο οὗ ἴδε ἔλ|56 
δοουβϑαίίοηβ οὗ 5ἰδηάδσγεσβ, [6 “ ουτϑοά ὃ6 
ΒΟΥ Ὀεΐογε [86 1,οτά." 

“αγίπρ Οο “ἐγυε, (9.2 Νοῖ [8αι δἰ8 Θποηῖο5 
υδοὰ ἴΠ656 ψνογάβ, θυϊ (ΠΟῪ ἜΧρΡΓο55 ἴΠ6 σοηβθ- 
αυδηςε οὗὨ {πεῖν δοΐίΐομβ. ὙΠΕῪ ἄγονα αν 
ουὲ ἔγοπι ἴπ6 ΟὨΪΥ ἰδηά ννβογε [εβονδὴ ννᾶ8 
ΜΟΥ Πρροὰ, δηὰ ἑοσοεὰ διπὶ ἴο ἴδϊκα τεῆιξε ἴῃ 
[Π6 σουπίσγ οὗ μεοδίδοη δπὰ ἰἀοϊδῖεγβ. ΤῸ 
ἰάοα οὗ δαπιβηπιθηΐ ἱπῖο ἔογεῖρῃ ἰδη 8 θείης 
δαιίναϊοηϊ ἴο ἴΠ6 ννοσβἣϊρ οἵ ἴδε σοάϑ 15 4150 
ἑουπὰ ἴῃ Πουῖ, ἱν. 27, 28, ΧΧΥΙ. 16, 64. ΕῸΓ 
ἃ Ὀοδι Ὁ] ἐχργοββίοη οὗ [αν 8 ἔδε ηρ5 αἵ 
Βοΐης ουξ οἵδ᾽ ἔγοτι ἴἢ6 ΟγΚἢΙΡ οὗὨ [6πονυδῆῇ, 
866 Ρ-, Χ]Ἰ. ΧΙ, Ιχχχῖν, ΟχἹ!, Εοσ ἴδε ἰάδᾶ 

γοι:, 11. 

οὗ [π6 ὑνουβἢρ οὗ 215ς ροάδ οΥ οἵ {πὸ απ|ς 
Οὐοὰ ὈῬεΐηρ ᾿ηῇυεηςεά ΌΥ ἴδ σουπίγγ ἴῃ Ὡς ἢ 
ἃ ΡεΙβοη ἰΐνεβ, 5εῈὰ ἈπῚ} 1. :ς, 1ό, Δηά 2 Κ. 
Υ. 17. 

δὲ ἱπῥεγίίαρες οΥΓἹ δὲ 7ογά.} ϑεὲ χ. 1; 
1 ϑάτη. ΧΙ, 16, Χχ. 19, Χχὶ. 3; ἔχοά. χΥ. 17: 
Βευῖ. χχχὶ!. ο, ἄτα. 

40. Ζεὶ πο »»7 ὀϊοοά, 45. ἴπ ἴπε86 νγοσάβ8 
᾿ανι ἃ 5ΠΡῚΥ ῥἰθδάβ ἔοσ ἢἰ5 1ἴθ, (οπιρατο 
ΧΙν. 45. 

δεύόγε ἐδὲ πες 97 δὲ 1,ογ 4.1 ϑυρροβίηρ, 45 
Χχίν. 1Δ, ἴδδί {δὲ 1 ογὰ που ἀνοῆρο 15 
ἀοδιἢ. 

,3ῶγ δὲ ἀίπφς τῇ Τεγαεῖ, (7 ἨΔ β οὐσῃ ἰη- 
δ σηιβοδηοε 18 Δποῖδοῦ σεᾶϑοη ὙΓΠΥ ἢ βδδου !ά 
Ὀδ βραγοὰ, (ὐοιῆρασγο χχίν. 14. [{ ννᾶβ υῃ» 
ὙΥΟΤΏΥ οὗὨ 8415 ργεδΐπεββ ἴο ρυσβιθ ἃ ἢεὶρ- 

1685 Ρογβοη |ἰκὸ Πανί ἃ τυ δυο ΔΙ ΠλΟΚ1Υ. 

1 Ἰς ΓΑ] δὲ εαἰΐεγ, ἔγουλ τἴ5 Ω ῥαγ γέρο. 
Ϊ ΟΓ ΟΙυ. 866 [6Γ. ΧΥΙ; ΣἹ. Ὑγ6}}-Κποννῃ 

21. 1 δανε εἰππεά. (ΟοἸήρατγο χν. 30. 

7 “ομἱ «υαςΨ ῥγεείοι, ὦ ..71 Χχὶν. 1710. 
ΤΒοΊο 18 ΠΟ ἢϊπὶ οὗ ἃ ξΟΥΠΊΟΥ 680 Δρ6. 

1 δατνηε»ίαγεά ἐδὲ Τοο], 5.7 Νοῖίπίηρ οδη 
Ὅδ πιοτὸ δυμηδὶο (πδη 5415 σοηξεββίοῃ ; δηά 
ἴδετε 15 οὶ ἴδ6 5311σῃϊεδὶ ὑγεΐθῃςθ [ῸὉΓ βαγίηρ 
ἢ Καὶ ἢ] [Πλῖ 5401 ἀρρϑᾶσγβ τΐοσε μβγάδηρα ἰη 
1115 πυγδῦνε ἴΠδη ἴῃ ἰδδὶ οὗ οἰι. χχὶν. 

42. Βεδοίδ {δὲ ἀἰπρ, “ῥεαγ 580 ἴδε Κεγί. 
Βυΐϊ ἴῃς Οεέδίό 5 Βεῤοίά ἐδὲ τῥεαγ, Ο ἀίηρ ! 

48. 7Ρὲ ] ον γοπάογ ἐο ἐΌεν ῬΩπ δὲς γὶς δε 
ἐεοισηε:5, (5 ς.} ἴῃ χχίν. 17-10 1815 δε τηθηῖ 

2 
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4 Ἡοῦ. δ 
ἐσ φιρ)ερΩ. 

τΆΔΏ [18 Γρῃίδουϑη 688 Δη4 ἢἰ5. ἐΔἢ- 
β]π688.: ἔογ τῆς ΓᾺΟΚῸ ἀε]ἑνεγεά τῆές 
ἰπῖο πῖν μαπά ἴο ἀδυ, δυῖ 1 νγου]ά ποῖ 
βίΓαῖς ἢ ἔοσί ἢ παὶπ ἤδη δρδίηβε τῆς 
ΠΟΒΡ᾽ 8 ἀποϊητεά. 

24 Απά, ῬεΠο]ά, 245 ΤΥ [15 ννᾶβ 
τ σἢ 86εῖ ΟΥ̓ {Π]8 ἀδὺ ἰπ τϊπα ΟΥ68, 
80 ἰδεῖ τὴῦ [1 θὲ πιυςῇ 8εῖ ὈΥ ἴῃ τῇς 

"6γ685 οὔ ἴπΠ6 ΓΟΚΡ, δηὰ ἰεῖ Ηἷπὶ ἀεἰ] νοῦ 
τλθ οὐ οὗ 8] ἐγ θυ ]διίοη. 
.:2Ζ2ς ἼΒεη ὅδ] 8α]ἱ4 ἴο ἴανὶά, 

ΒΙεββεά δὲ τῆοι, ΠΥ 80η αν ά: 
ἴποιι δῇδϊε δοῖῃ ἀο ρτεδὶ ἐλέησεν ἀπά 
Αἶδο 5ῃ]ς 511} ργεναὶ]. δο ἴανιά 
ψνεηΐ οἡ ἢ8 νγᾶγ. ἀπὰ ὅδὺ! σετυγηοὰ 
ἴο Πὶδ ρίαςε. 

ΓσΠΗΑΡΤΕΚΒ ΧΧΥΠ. 
1 δαμὶ ἀδαγένιρ Τανέα “ο δε ἵρε σαίᾳ «οεξείδ "ο 

»ογε Ὁ» ἀίνι. ς Φαυϊά ὀερχγείλ Ζιλίαρ οὗ 
Αεολ. 8. 4112. Ἰηυασαίηρ οἵλξῦ φοιῬ ΡΊΖΣ, 
2εγεμαδελ ἀφ λίεὰ ἀέ ρεράἑ ἀραΐκε »μαάασλ. 

ΝῺῸ αν οαἱά ἱπ ἢἷ8 μεαγὶ, 1 
8114}1] πον ἴρεγβϑῃ οὴς ἀδὺ ὉΥ 

τῆς παπὰ οἵ 841}: ἐδέγε 'ς ποῖδίηρ 
θεῖοι ἴογ πιὸ ἴδῃ ταῦ 1 βδου]ά 

5 Ρυΐϊ ᾿πῖο 540}᾽5 πιουϊῃ, ποῖ αν 8. ΕὐΣ δ᾽ 
. Β ΠΉΪΔΥ ναγιδίίοη, 8εὲῈα Μαῖί. χχὶ. 41 Ἴοτηραγοά 
νὰ ΤΠιυκο χχ. τό, ἀπά Μεᾳαὺῖί(. χυὶ!, τ οοπ- 
ραγοὰ στ Μαγκ ἰχ. 12. ἔογ (86 βορττηςηΐ, 

866 Ρ5. ΧΥΙΙ, 20-24. 

24. Πείμυεν τι ομἶ 97 αἱ! ἐγ δμίαίδοπ. 86ς 
Ῥ5. χυἱ!, [Π|6, δη νοσϑο ό, 19, 48, ἄς. 

45. Του «ῥα 4ο, δ᾽. 1,1ἴοΓΑ 7, οίης 
ἐδοι “ῥα ἄο, απά ῥγευαὶηρ ἐδοι “δα: ῥγευαι. 
ΤΒ6 86η86 5 Θαυναϊοηΐ ἴο χχίν. 20, 

ϑδαω γείμγπεά 10 δὲς ῥίαεε.) ΜὶΖ, ἴο Οἰθδῇ, 
ἴο δίς δοισε, 48 ἴὰ 8, χχίν. 22. Οοιηραγο χχν]ὶ. 
5,  ῥίαεε. Τὴ ψνογὰ ίαεθ ἰβ υϑοὰ ἰηΐοσ- 
σΠΔΏΣΕΔΟΙ ἢ εὐ, Νυπι. χχὶ. 3, οοτηραγοά 
ψ ἢ [υἀρ. ἱ, 17. 866 4150 Νυπι. χχίν. 25 
(18 ἰδῆσυδρε οὗ ννῆϊο ἢ 15 ἰἀδπίοα] ἢ [818 

᾿Υ̓6756) ; Οεη. ΧΥΙΙ, 11, ΧΧχί. 5 5, ὅζε. 

ΠΗΑΡ. ΧΧΝΤΙ. 1. 1. ῥὶς δεαγ ἢ ἘἈδίθον 
“(0 Ηλπι8017," ΠΟΓΑΙῪ 20 δὲς δεαγί. 

»εγὁ ὁγ δὲ δῥαπά ἘἈδῖβοσγ, σψἱτἢ 411 [Ὡς 
ὙΟΙϑίΟΏΒ, “"ΞἘΔ411 ἐπίο {80 Βαπὰ οἕ." 

2. αυϊά ἀγοιε, ἢ Νὸο ἀουδὲ πὸ 5οηΐῖ 
ΤΑΟΘΘΟΉΡΟΙΒ Ὀοίοσοῃαηα ἴο δεςογίδίη παῖ 
Αςδιϑἢ ψουϊά τέςοῖνε ἢΐη. Βοίηρ ΠΟῪ δἵ 
(06 μΒεοδά οὗ ἃ να κα δδηά οὗ 5ῖχ δυηάγοά 
τηθη, δῃὰ δεῖπε ἴδ ΘΠΟΠῚΥ οὗ ὅδ, ἢ6 ννὰ8 ἃ 
γαϊυλῦ]α Δ}}γ ἴο ΑςΒί8}. 

Ι, ΒΑΜΌΕΙ,. ΧΧΥῚΙ. ΧΧΥΙΙ. [ν. 24--6. 

ἜΕ αβσᾶρα ἱπίο ἴδε Ϊαπά οὗ τῆς 
ἈΠΠΙΒΌΠ65 ; ἀπά 841} 5}4}} ἀεϑραὶγ οὗ 

ἴὯΕ, ἴο 866 Κ ΠΊΕ ΔΠΥ͂ ΠΊΟΓΕ ἱπ ΔΩΥ͂ 
ςολϑὲ οὗἁ βγδεὶ : 80 818]} 1 ὄϑοᾶρς οιἱἭ 
οὗ Ηϊ5 μαπά. 

2 Απά αν! ἀ ἅγοδβε, ἀπά ἣς ραδϑβοά 
ΟΥ̓ΟΓ ὙΠ (ἢ 6 8Χ πυπάγεά πεη (παῖ 
τυέγε Υὶ ἢ ἢΐπὶ τππίο Αςἢβἢ, ἴῃς 5οῃ 
οὗ Μδοςῇ, ἰκίπρ οἵ (ὐδιῃ. 

2 Απά αν ἀνεὶς τ ΑΟἈΙ5ἢ 
δὲ (ὐδτῃ, με δηά ἢ 8 πηεῃ, ἜνετΥ ΠΊΔη 
ἢ ἢ158 Βουβοῃο] 4, ευεη αν ἃ νυ ἢ 
Ἀϊ8 ννο υνῖνε8, Αἢίποδπι τῆς [6 Ζγεεὶ- 
ἰῖε88.,. ἀπά ΑΡίρδὶ] τς (ὐδγπιο] ζεβ5, 
ΝΔΡα]᾽ 5 νψιέα. ͵ 

4 Απά ᾿ξ ννᾶβ8 το]ά δδυ] τδλι ᾿ανίά 
νν8 βεὰ ἴο (ὐδῖῃ : δηά ἢς βοιρῇῆϊ πο 
ΤΔΟΓα ἀρδίη ἔογ ἢ]. 
ἷ 4 Απά ανὶά 544 υπῖο Αςίϑῃ, 

ΙΓ 1 βανε πον ἰουπά ρτᾶςβ ἱπ τῃϊῃα 
ΕΥγ65, ἰεῖ τῆεπι ρῖνε πὲ ἃ ρίδςς ἴῃ 
80ΠῚ6 ΟΠ ἴῃ ἴπ6 σουπίτγυ, τπαῖ 1 
ΓΛΔΥ ἀνγε}} τπετε : ἴογ ΨΥ 5ῃου]ά 
(ὮΥ βεγνδηΐ ἄννεὶ] ἱπ τ τογαὶ οἰ 
στῇ τπεεὶ 

6 ἼΒεη Αςἰϑἢ φᾶνε πἰπὶ ΖΊΚΙΑρ 

405 ΟΥ  Μαοοϑ. (αἰεὰ “οη οἱ Μααεδαδ, τ Κὶ. 
ἷϊ. 30. 

3. δευοῖ! αἱ Οα1δ.}1]ὺ Ῥοτθᾶρα αἱ τη ϊ5 {πιὸ 
6 ἔογηχδά τῃ6 ἔτ θη βῆ ἢ [τὰ (6 Οἱἐ- 
ἴς, ψνμῖς ἢ ἀρροδῦβ 2 51. ΧΥ. 19, ΧΥΪΙ;. 2. 

ἐΌΕΡΥ γ»ιᾶπ «αυἱὴό δὲἱς δοισεῤῥοϊά, (5. Ὄ 8 
15 πιεηοηρά, ἰορεῖδεσ τ ῖτἢ [πὲ ἕδςοϊ οὗ αν 5 
υνἶν 5 δοίης ὑγεβεπῖ, ἴο Ῥγερασο ἴμε ΨΥ ἔοσ 
186 ῃαττδίναε ἴῃ οἷ. χχχ. 

4, Τε τοισδὲ πὸ ποῦ, (5 ς.}ὺώ Ὑμὺβ 1051} 5 
ἵῃρ; Πανὶ 8 ἢΟρ6 ἴῃ υεῖϑε 1ἱ.Ἅ 

δ. ἢ Ὃν «δοιμά δ γ «ογυαπὲ 4“ ᾳυοἰ!, φ᾽ε.} 
νὰ, νἱἢ οπαγαςίετίϑῃς Οτίεπίδὶ βυθΠεῖγ, 
βιιᾷ8οβῖ5 85 ἃ γὄᾶβοῃ ἴὺσΣ ἰεανίηρ δίῃ [μδ ἢ15 
ῬΓόδοποθ νγ)ὰ5 δυγάεηβοηιο δηὰ οχρεηβῖνε ἴο 
[Π6 Κιηζ. Ηἷϊς τϑαὶ τηοῖΐϊνε νγᾶ8 ἴο δ σῆογα 
ουξ οὗ ἴπ6 νγΑΥ οὗ οὐϑογνδίίοῃ δηἀ Ἴοπῃῖσγοὶ, 580 ᾿ 
88 ἴο ἂςῖ [Π6 ραγί οὗἩἁ δὴ Ἔποῖῃγν οὗ 841}, νυ ]ἢ- 
οὐκ ΤΟΔ]Υ ΠΡΙΗΡΣ ἊΡ 15 μβαηὰ δρδίηδι Ηἰπὶ δηάὰ 
ἢϊ5 ον ςουπίσγπλεη οὗ [5γδεὶ. 

θΘ. Ζίξλαφ.] ΤῊ 8. νγᾶβ ῬγΓΟΡΕΥΙΥ οπε οὗ [86 
οἰ68 οὗἨ ϑιπιθοη στη τῃ6 ὑσῖθε οὗ [ιάδῃ 
(]ο58}. χυ. 31, χῖὶχ. 5), Ὀυῖϊ δά δε ἴδκοη 
Ῥοβϑοββϑίοῃ οὐ ΟΥ̓ ἴῃς ΡἈ13{1πε8. ὙΤῊΘ οχδοῖ 
βἰτυδιίοη οὗ ἰξ ἰ8 υποοτγίδίη, ἰπουρῇ ᾿ξ 15 πιθῆ- 
οποά 88 εχ πρ δέτετ ἴῃ6 τεΐυσῃ ἔγσοτῃ Βαργ- 
Ἰοῃ (Νεῆ. χὶ. 28). ὙὍῆα παιτδῦνο ἴῃ οἢ. χχχ. 
9-21, ϑῆονβ [δὲ ἰἴ νγὰ5 ἰη [86 βου οὗ [υάδὰ, 



Ι. ΒΑΜΌΕΙ, ΧΧΥΙΠ]. 

τῇαῖ ἀΔγΥ: νι ϑβεγείοστε ΖΊΚ]Αρ ρεγίδ!- 
ε(ἢ υπῖο τῆ6 Κίηρβ οὗ [υάδῃ υπῖο 

 τἢ18 ἀΑΥ. 

3595 ψ. 7-1.2.} 

ἐν ἀκ 7 Απά ἴτε εἴπιε παῖ [λανϊὰ ἀνγεῖς [υάδῃ, Δῃά δραίηδε τῃε βου οὐ τῆς 
4αγ.. ἴῃ ἴδ σουπο οὗ ἔπε ΡΒ ]ϑεῖπ 68 νγὰ8 [γα πιεα] εβ, δη ἃ ἃραίηβε τ 6 βουτῇ 
" ἀἰθυ το 1 1] γεᾶγ Δπὰ ἔουιγ πιοπῖῇ8. οἴ τε Κοηῖῖεθ. 
Ὁ" 8 4 Απὰά αν ά ἀπά ἢϊς πιο ψεηῖ [1 Απά λανιά ςανοὰ ποτοῦ πηληῃ 

Ὁ, ἀπά ἱηναάεά τῆε (Πεβδυτγίτεβ, ἀπά ΠΟΥ νγοιηδη αἰΐνα, ἴο Ὀγίπρ τἰάίησε τὸ 
ον, ,,, ἴῃς ᾿(σεΖηίζεβ. ἀπά τῆε Απηδίεκίτεβ : (δίῃ, βαγίπρ, [νμεϑὲ {ΠεῪ β8δου!ὰ τε}} 

ἔοτ' ἴῆοβε παΐζίοης τυέγε οὗ οἱὰ τῆς 1π- 
᾿μδδιτδηῖβ οὗ (ἢς: ΪΔπά, 48 ἴῃοιι ροεϑῖ ἴο 
ἤυγ, ἀνε ὑπο τῆς ἰλπά οὗ Ρῖ. 
9 Αμπὰ ἢλανιά 5πιοῖς ἴδε Ἔ δηά 
Ἰεῖ πεῖῖθεῦ πηᾶῃ ΠΟΙ ὙνψοπΊδῃ Α]ῖνε, 
δηά τοοῖς ἄννᾶὰῪ [6 8ῆεερ, δπά τῇβ 
οχεῃ, δηά τῆς 3868, ἀη4 τῆς σδηλοΐβ, 
ΔηΔ (δε ἄρράᾶγεὶ, δπά τεζυγπεά, ἀπά 
οδῖης ἴο Ας!5ἢ. 

ὉΠ υ.8, βᾶγίηρ, δὸ ἀϊά ανϊά, δπὰ ὸ 
τυἱ δ δε δ τλδηλποῦ 411 τῆς ψ ῈΠ6 ἢὰ 
ἀννε ει ἰπ τῆς σουπΕΥ οὗ τῆς Ρἢϊ- 
[1511 68. ᾿ 

12 Απά Ασομ 8} δεϊϊενεά Ὠανὶά, 
δΑγηρ, ΕΘ Βαῖῃ πιδάθς ἢϊ8 ρεορὶε 
βγδθὶ ᾿υτίοῦ! το δῦθογ ἢΐπι; τπεγο- ΤΗεδ. Ἂν 
ἔογε ΒΒ 5811. δὲ ΠΙΥ͂ βθγναπὶ ἰοῦ Ἢ 
δνϑῦ, 

δυξ ποτὶ οὗ ἴΠ6 Ὀγοοῖκ Βοϑβοσ, οὗ νυ δὶς, ον» 
Ἔυθσ, 186 5τυδίίοη 15 πη κηονη. 

κηΐὸ ἐδὴὲ: ἀᾳγ.)ὺ ΤὨϊς Ρἤγαθο, σουρίοά τ τῇ 
τς ἘΠπ|6, 266 ἀέη, οΥ ὕμάαθ, ἱτλρ] 65 [πδξ (ἢ }8 
ν85 νυγιτοη αἤεγ ἴπῸ γευοϊῖ οὗ Ϊεγοδοδῶι, δηὰ 
Ὀείοσε ἴδε ΒΟΥ] ΟΠ 5 ἢ ΤΔΡΌνΙΥ. 

7. 1όὲε εουργγ, 5.1 1ΔΈΟΓΑΪΥ, ἐδ βείά, ἴῃ 
"ΟΡΡοβίοη, ἃ8 ἄρρεᾶγβ ἔγοπὶ ὑεσϑδε 57) ἴο [86 
εἰἴγ. ἔογ ἴδε υὲ οὗ [λ15 ψογά, 58ε6ς Ἀπ} 1.1, 
ποῖε. 

αι] γεαν, 5.7 (ὈΝὮ). 7Ο0ϑερῆιβ δὰ ἃ 
ἀἀδετγοηϊ τοδάϊηρ. Ηδ στεάμοοβ ἴῃε Ἐπὶ6 ἴο 
ΟΣ πιοηίἢ δηὰ ἔνε ἀλγβ. ον ἴῃς Ηο- 
γον υ86 οὗ “ ἀλγβ," 5366 [υάρ. χὶν. 8, ποῖορ, 
δηὰ χίχ. 2, ηοῖθ, ἴῃ Ὡς ἢ ἰδίϊογ ρᾶβϑδρα 5ϊῃ- 
υ]Αυ οπουρὴ, ἴ[Π6 δηυπηογδίοη οὗ {ἰπ|6 15 
ΔἀοπΌςδ] νὴ τΠδὲ Ὀείογε μ8. 1 1 ΓΑΙ, ἴῃ 
Ὀοῖῃ ΡΙδοοβ, 2) 47. ἥῶωγ »νιοηίφ. ὍΤΠῃθ ΟὨΪΥ 
ἀϊδογθηςς 15 {Π6 ἸηϑοΓγοη οὗ από ἤογο, Βοΐοσο 
2 ωΣ νιοηΐϑε, ΝΜ ἈΛΓἢ 18 να ΠΌηρ ἴῃ παν. ΧΙΧ. 2. 

8. 12ε Οεεῥενίϊε4.1 ΤῊΙ5 {Ὑ1ῦ6 15 τηοπηοποὰ 
85 Ὀογάοτιηρ ρου ἴῃς ῬΒΠΙ511Π65, ἀπὰ 45 δοίης 
ΜΠ τἴλῈ Ὀογάογα οὗ ἴπ6 1 πὰ οὗ Ῥτγοχηΐβο, 
7οδϑῆ, χιϊ. 2. Ετοπι ἴῃ6 εἐχργεββίοη αὐθπῦ ωῤ, 
ΒΟΥ τνου]ὰ ἀρρθᾶγ ἴο δυο ᾿ἰνθὰ οἡ 186 τηοιη- 
ταϊηουβ ἀϊκίγιςϊ νν Β]ςἢ τεστηϊπδῖθβ {πε ἀδβογί οα 
ἴδε ποσί ῃτοασὶ, ὙΒΟΥ͂ ννετς ἃ ἀἰδβογοης {Γἰθο, 
οὐ, δἱ ἰϑαϑῖ, 4 ἀϊβεγεηῖ Ὀταηςὶ οὗἉ ἰΐ, ἔγοσῃ [86 
Οεβδυγῖοα Πο ᾿ἰνεὰ οὐ [86 ποσί -οαϑί θοσγάογ 
οὗ Βαβϑῆδη, δηά γεγο Ασδιηθδῃϑ, 2 841). χυ. 8, 
1, 3, ἄζε, 

ἐδε Οεαγ.1 ΤὨ8 νου πηρᾶη, ἱημδδὶ- 
(δ)ηῖ5 οἴ ΟΎΖοσ. Βυΐ ΟσεζΖοσ τ αρδ Χ. 33, ΧΙΪ, 12) 
ἸΔῪ ΤᾺ ἴο ἴπ6 Ὠοσίῃ, ϑοπια ΠΗ͂Υ π}1165 οΥ, ὙΠῸ 
Οεῥίῷ 8 Οεγαίίφι, νὮοΟ ἅγο οἴουννῖβα υἢ- 
κόπον, θυ ΤΔΔΥ Ὀ6 σοηποοῖϊοάὰ τ ἴποϑ6 ψνο 
δάγε {Π6ῚΓ πᾶπὶὸ ἰο Μουπὶ ΟΕ. ΖΙΠ), 

 «Ἄπιαζελμε..) ες χν. 2, Βοῖε, 

Ζ: ἐδοι κοινὶ 1ὁ δδωγ. 866 χν. 7; μοῖρ. 

9. 7δε “ῥεεῤ απδ δὲ οχεη, ὅς Τα βᾶπιὸ 
Θημυπηογδείοῃ οὐ ἴδ τυρδ] ἢ οὗ ΙΠ6 ΑΔ οὶ ῖο 5 
5 ἰουπά ἴῃ χν, 3, 9, 14, 21. [{ ἰηάϊοδίοβ ἃ 
“ποπιδὰ {σῖδ6. 

10. Ἡδιεδεν, Φ 1 ὍΤἢα ρσγοβϑοηΐ Ηρῦτον 
ἴοχι σδηποῖ Ὀ6 50 τεηάογεα, διά, ἱπάδοά, σλπὶ 
τοθδῃ ποϊδίηρς Ὀυΐ γοι ῥαῦυε ποί ἱπυαάεά, 49" ε., 
ΟΥΓ, σδῖμογ, 20 ποὶ ἱπυαάφ. Βυϊῖ {π|8 ἀο68 ποῖ 
ΓΔ ΚΟ 86 η56, ΤΠΘ ϑερῖ. δηὰ πὸ Νυΐϊρ. τολὰ 
αραὶπμε αυὐϑοηι (Ὁ δ») "πϑάε γϑι ἐγυσσίοη ἢ 

σοι οΥΓ7 ἐδε «]εγαῤ»ηεοίε. 7.6. ἰὴ ἀθ- 
βοαηάδηϊβ οἵ εγδῆπηθεὶ, [ἢ 6 βοὴ οἵ Ηρζτγοῃ, 
(Π6 5οὴ οὗ Ρεγεζ, ἴπ6 βοὴ οὗ [υὐδὴ (1 (ἢν. 
ἷϊ. 5-9). ὙΠοδο ἀεβοδηάδηϊβ ἀγὸ δηιυπιογαϊοα 
(α Ομν:. 11. 25, 3414.)5.. ΤΠΟΥ ννόγὸ {δογοίογο ἃ 
ῬοσΈοη οὗ {με “ βουῖδ οὗ [υἀ48.} 

ἐδὲ Κερπιε..1 8ε6 Τ[υάρ. ἱ. τό, ποῖδ, ἱν. ᾿τ΄ῷ 
δηά ἴογ {μοὶ γ ΠΘΑΣ πο Ὡουγδοοά ἴο Απηδὶοκ, 
866 ΧΥ. 6. 

11, 10 ὀγίηρ ἐἀἶπρ... ὍΠο ψογὰ ἰδέην ἰ8 
ποῖ Ἔχργεβϑοα, δηἀ οδῃ 5ο2σ οἷ  Ὀ6 υπάογβιοοά, 
ἼΤὨ6 86η586 ΓΔΙΠΟΣΙ 5 “ἴο Ὀχίηρ ποτὶ ἴο 
ΘΔ. Ἀ,᾽" 245 σδρῖϊνεβ δηὰ 5'δνοβ. ΤῊ ὈχίϑοοΓ5 
ἴλκεὴ ννουϊὰ πδίι γα! ῦγ μᾶνα θθθη ραγί οὗ τμὸ 
ΒΡΟΙ], υϊ Πανὰ ἀατοὰ ποῖ ἴο ὑχίηρ ἴῃ6πὶ ἴο 
Οδίἢ ᾿ἰοϑὲ ἢ18 ἀδθοοῖξ ββουϊὰ θὲ ἀϊδοονογοά. 
Οὐνίουϑὶν ἴμεϑε ΕἼ065 ψεγα 411|65 οὗ [6 Ρἢ1}195- 
ὉΠπ68. 

“0 «υἱϊ] δὲ δὲ γπηαηηεν.) ΤῊς Α. '., ἔρον. 
ἴῃ ἴῃς Μαϑβοσεῖίς ρυηςσίζυδίοη, τὶ ΒΥ ρυΐβ 
{πεϑ6 ννογάϑβ Ἰηΐο ἴδε τιον οὗ [6 βιιρροβράᾶ 
σδρίϊνεϑ, ῃοΐ, 85 Τ βοηΐι δηά Καὶ}, ἰηῖο {παῖ οὗ 
16 πδισδῖοσ. ΤὨ]5 ἀρρθᾶγβ ἔἴγοπι (6 “ὁ... 
“ηά “0, ΜΓ Ὦ τηυδὲ δοῖδ Ὀοϊοης ἴο ἴδ 5δπὶ6 
ϑρθθςοἢ, ἀπά ἔγομι ἴδε ρἤγαϑε δὲν παηπεῦ, ΜΆΘΟΙ 
δ ταυβῖ σεῖοσ ἴο ἴδ ἱπιπιθα δίο! Υ ργεσθάϊης 
αυΐά, ᾿ , 

2Α2 



356 
ΓΗΑΡΤΕῈΞΚ ΧΧΥΠΠ.. 

1: Αελίὰ ῥιἠείλ εορβάξρηες ἐπ αυίά. 4. δας, 
ἠἐασυΐηρ ἀδείγογεαά {06 τοίΐελές, 4 αμαὶ ποτ ἐρ 
ἀξ αν ,ογεαξεμ οὐ Οοά, 7 “εὐξείά ἐο α΄ τυίκά. 
9 72: τυέξκά, ἐπεομγαρεαί ὃν δαμέ, γαΐεείλ κῇ 
«δαριεῖ, 15 δαμί, ἀέεαγίηρ δὲς γεΐῃ, ,αἰρίείλ. 
21 781: τοογα» οἶα λὲς τεγοα»ΐς γγεΛ ἀξηε 
τοί νεεαξ, : 

ΝῺ [τ ολπιε ἴο ρ458 ἱπ (ἢοβε 
ἄδγβ, ἴπδτ (ἢε ΡἈΙΠ]Πἰβεῖπε8 ρᾳ-΄ὸ 

μετά τῆεῖγ ἀγπιϊθ8 (ορεῖθε ἔογ 
ΆΓΙΑΓΕ, ἴο ἤρῃς ἢ [8γῶ6].. Απά 
ΑΑςΒΙ8ἢ: βδἱά υὑπίο [αν ά, Κπονν τποιι 
ΔϑϑΌγ άΪγ, τηλῖ ἴπου 5ῃ4]ῖ ρὸ οὐυζ ψνῖτἢ 
τις ἴο δδίεϊθ, τπου Δηἀ ΤΥ πιεη. 

2 Απάὰ λανίά δἰά τὸ Αςδίβῃ, 
ϑύΓΕΪΥγ τῆου 504] Κπονγ ψγνῆδί τὴν 
βανδηΐ οδη ἀοϑ. Απά Αςἢ 5ἢ βαά ἴο 

ΟΗΑΡ.ΧΧΥΝΤΠΙ. 4. Τϑοι «ῥα ἔποαυ, 49" ς.} 
Ῥανὶ ἃ νυᾶ5 οδ]ρθά ἴο ἀϊββοῖιῦ!α ΠΟΥΙΘ, 88 4150 
Χχίχ. 8, Βορίηρ, πο ἀουδέ, {πῶ βοιιεϊμίην 
σου] Ὠάρρθη ἴο ργενθηΐ ἢ 15 Πρ ηρ ἀραϊηϑῖ 
Αἰ8 Κίηπρ δηὰ σουπΈΓΥ, 85, ΟΥ Οὐ ΤΊΈΓΟΥ, 
ΔΕΓΌΔΙΥ οδπιὸ ἴο Ρα58. 

ἀεέρεν 9 »ιὲπὸ δεαά.1 (αρίδίη οὗ μἰ5 δοὰγ"- 
δυδλγά, 

8, Νοαυ ϑανιμεί͵ ἐσ ..7ὺ ὙΠ παγταῖϊνε 88 
τορατὰβ αν ἃ 15 ἱπίοσττυρίοα ἴο ἱπίσοάυςς ἃ 
ῬΑ οὶ παυταῖϊνα Ἴσοηςοτηὶπς ὅ840}, ψ πο ἢ 
ΒῆονΒ ΠΟῪ ἢ6 νν8 δῇεςϊθ ΟΥ̓ 1818 534πὶ6 
ῬὨΙΠσπο νσᾶγ. ὅ88Π}16}᾽5 ἀθδίῃ δηά δυτγίδὶ 
δὰ θδθθῃ παγταῖδα (χχυ. ἱ.). [1 5 πιεπε᾿οπθὰ 
δξδὶῃ ΠΟΙ 85 ἴπε ΚΕΥ ἴο ἴῆς οὐθηΐβ οὗ {85 
Ὁδδρίεγ. 

ἔἐυεη ἐπ δὲ, οαυπ εἶϊγ.}1] Τἣδ γ, Ποο [γὯπ8- 
ἰαῖοά ευεη, 15 οπιϊἰεὰ πὶ ἴΠ 6 ϑορῖ. δηὰ Νυἱξ., 
Ἰ 866 18 ΔΙ 65}7 τεἀυηάληϊ, δηὰ ουΐξ οὗ 
Ρίδςσ. 

από ϑαμϊ δαά ῥμΐ χευαγ, 45 .ἢὉ ΤΠΐδ 15 
ΔΠΟΙΠΟΥ διἰϑίοτί δ] ἕδοϊ ποοθββασΥ ἴοσ ἴῃς οχ- 
Ρ]απαϊίοη οὗ νυ μδῖ ἕο ]ονν5. [ἰ ἀοθ5 ποί ἄρρθαγ 
ὙΠ οη 8540] πδὰ βιιρργεβθοά τυ ομογαῆ, ργοῦα- 
ΟΙΥ ἰπ (ΒῈ φαγὶγ ρατί οὗ ἢἰ5 τοῖρῃ. 

ἐδοῖς δαὶ δαά γα»ιδαγ “ρἰγ 2 ἘἙοτ ἴῃ6 
τηθδηΐῃρ οὗ ΠῚ δ, 566 Υ6γβθ 7, ποῖδ. 

«υἱχαγά..) οτὶνοα ἔγοπι φυώτε, δῃὰ αυἱέ, 
ΘΧΔΟΙΥ τοργοϑεηῖβ ἴδ6 Ηεῦτονν ποσὰ, ψηϊςῆ 
ΤΆΘΔΠΒ, ἃ ἀποαυΐηρ, ΟΥ̓́, «αὐἷῊ τῶᾶπ, Το ἵἴνο 
ἃΤῈ Ἰοϊπεά τορείδοῦγ ἰη Πδυΐ. χυὶ]. στ, ΒΟ ΓΘ 
(6 τεϑοχί ἴο 8]} βιιε ἢ βογοοσίθβ 5 ρσγοθι δ ϊοά. 

4, “41:4 δὲ Ῥῥι εείπες, 49"ς,7 Α τορειίοη οὗ 
ὝΘΓΒΘ 1, ἴῃ ΟΥΕΥ ἴο ΚΘῈΡ [μ6 σοηποχίοη οἱ [86 
Εὐθηῖβ οἷθαγ δηὰ αἰϊδβίϊηςϊ, 

, δδωπερι.) Ιῃ 58δοβδγ (]οϑἢ. χίχ. 18), δηὰ 
[6 δροάς οὗ Αδίβῃδρ δηὰ οὗ ἴπ6 ΘΒ υπδυηπθ 
γνογηδη, τ Κ. ἱ. 3; 2 Κ. ἵν. 8, 58η4ᾳ. 1ἰ ἰ5 ἢ 
δύοαῖ ὑγοῦδθι τ Ιἀδηκβοά ἐπλὶ [86 τιοάδγῃ 
οἷα», ὮΣΘα πλ1]65 πογίἢ οὐὗὨ [6Ζγϑοὶ, δὰ ἢνς 

. - 

Ι. ΒΑΜΌΕΒΕΙ, ΧΧΥΠΙ. ᾿ ἶν. 1-6, 

“Πανὶά, ὙΤΠεγείοσε Ψ1}} 1 πγάκα τες 
Κεερεσ οὗ πιῖπε μεδά ἔογ ἐνοσ. 

4 Νονν “ϑδπι)ιεὶ ννᾶ8 ἀεδά, δῃ( 4]] “ οἷ. .-. .ὄ 
ἴβγδεὶ πδά Ἰαπιεπῖθά ἢΐπι, δηά διιγεά 
Πἰπι 'π διιδῇ, Ἔἐνεπ ἰπ ἢΐ8 οὐνῃ οἰ. 
Απα ὅδλὺ] πδά ρυῖ ΔΨΑΥ ἴδποβε τπδὲ 
Πιδά ἐἈπ}Π1ῶγ 5ρὶ γίῖ8, ἀπά τῆς νυἱζαγάβ, 
ουζ οὗ τῆε ἰ4πά. 

4 Απά τῇε ΡΠ] βεῖπ 68 ραιπεγοά 
Ηδιηβοῖναβ τορείῃεγ, ἀπά σάπια ἀπά 
Ρίϊομεά ἵπ ϑῆυπεπι: ἂπά ὅδιι] ρδ- 
τῃεγεαὰ 411 [βγδθὶ τορεϑῖμεγ, ἀπά {ΠῸῪ 
ΡἰτοΠοά τπὰ ΕἸ]Ρολ. 

ς Απὰ ψἤῆδη 840] 8δνν ἴῃς ἢοβῖ οὗ 
τε ἈΠ] ϑτῖπ 689 ἢς νγδβ δίγαϊ, δηά ἢ 18 
Πλδαγῖ ρΥΈΔΕΥ {γε πιθ]εά, 

6 Απᾶὰ ψἤεπ ὅδι:1 επαιυϊγεά οὐ τὴς 

ἔτουπῃ ΟἸἸ]δοδ, ἴῃ 11} νίενν οὗ (αγιηοὶ, δηὰ 80. 
τουηάρά ὈΥ͂ ἔπε ἤπεϑὲ οοσγη- 6] 45 ἰὴ 186 νον! 
Ὁ 1ςξ. οὗἨὨ ΒΙδ᾽Ιε᾽). Βὸογ ἃ ἣ}] ἀεβοσρ[ίοη οὗ 
{86 ἸοσΔ ΠΥ, 5ος Β οδίηϑοη, " Β. Β. 1... 324, ὈΥ͂ 
ννἰοῖ ἰῈ ἀρΡρΘΑΓΒ τπδὲ ἰξ 15 5ἰζυδίοἀ οἡ (Π6 
βου τἢ-τοϑΐογῃ ἀθο ΠΥ οὗ {ΠῚ ΗἩ στήοη, ορ- 
Ροϑιῖς [οζγεοὶ, πὰ Μουηὶ Οἰἰδοα, δηὰ 5ορᾶ- 
ταϊθὰ ἔτοπὶ ἴδοπιὶ ΕΥ̓͂ ἴ86 ἀδορ υδι!εῦ οἵ [Θσγοεὶ. 
Ἐλυβεδίυ τηοηὔοῃβ Σουλῆ 48 Θχίϑιϊηρ, ἴῃ 18 
ἔπι ἤνθ τὴ }]68 (πθᾶγ οἷρ τ) το Μουηῖ 
ὙΠαῦογ, δηὰ Ἰάἀθηξβος ἴα ἢ (π6 ϑθυποπι οὗ 
1"]οδῆυδ χῖχ. (566 " Οποπιδείίςοη.᾽ ὙΤὮΟ ΡΒ1119- 
[[η65 οἰἴΠοΣ δάἀναδηςοα δἱοηρ ἴῃ 8364-οοδϑῖ, δηᾶ 
ΤΠοὴ οηϊεγεα ἴΠ6 ΨΔΊΙΟΥ οἵἱἨ ἁ [ΘΖγθαὶ ἔγοπι 186 
τοϑί--ἰῃ βλπιῈ σουΐθ, ΟὨΪΥ͂ ἰη ἴπ6 ορροϑὶῖθ 
αἀϊγοσίοη, 45 ἴπδὶ ἴκθὴ ὈΥ ἴπ6 Μιάιδηϊϊοϑ, 
ΜὮΟ, οσοπλίης ἴο (ἢ νι ]ου οὗ [οζγοοὶ ἔγοηι ἴπ 6 
7οτγάδη, ρΡεπείγαϊοα 85 δγ δ5ς ΟδΖὰ (]7υἀν. νὶ. 
4) 33) -ΟΥ εἶδε {ΠΟῪ ςάπιὸ ΟΥ̓ (ἢ ς ἴ τοδά 
τίς Ἰσουρῃ ϑασηλσίδ, δβίαγι πο ἔνα ΑρΡδοκ, 
ΧΧΙ͂Χ. 1, ποΐρ. 

Ομδοα. Νονν οδ]]δά “εδεί Ἐμλάαδ. Βαϊ ἴδ. 
δησίοηξ πᾶπιο 5 ργοβοσυδαὰ ἴῃ (6 νᾶ οὗ 
«]εἰδοη, βιτ-υδῖοα οη {πὸ βου 546 οὗ ἴῃ τηουη- 
1λῖῃ. δίδηϊου τμϊηκθ {μας 880] οποδιηροά 
ΠΟΑΣΪΥ οὐ ἴΠ6 84η|6 στοιιηά 5 Οἰάδθοῃ πδὰ ἀθῃρ 
(' δίη. δηὰ Ῥδ]. Ρ. 317). 866 χχίχ, 1, ποῖϑ. 

δ. ϑαευ ἐδὲ δοι!, "ἢ Ἠδ ςουΪϊὰ 566 {δεῖν 
δίγοηρ, σδρ οὐ ἴδε Πεὶσῃϊβ οὗ διιυησηι, οη ἴδ 6 
ΟἴμοῚ 5ἰάς οἵ [6 ρἰδίη. ' 

ς δι ῥεαγέ.. ἐγεριὀίρ. [18 τοι] ΔΓ ΚΔ0]6 τπδὲ 
[π6 ργίηρ ΕΥ̓͂ νοι Οἱάθοη ρῥἰτομοα νγᾶ5 δ᾽ θὰ 
δὲ «ργίηρ οΓ ἐγενιῤίίηρ ( ᾶτοά, [υἀὰν. νἱῖ. χα), 
δηά ἤογα ψγὲ σοδὰ δρδὶη τῃδὶ δι}, ὀποαπηροά 
ὭΘΑΓ ἴΠ6 58π|6 βργίηρ, ἐγεριῤδίοά Ὄγ. [[᾿ 
Ἰοοῖΐκα ἃ5 ᾿ξ ἴπθϑε ἔννο δυεηΐβ πδὰ ἔοι οοπητΠ- 
δυϊεά ἴο γίνε ἴὸ [86 πᾶπιὸ οὐ Ἡσγοά, ἐ.. 
{γα} ηρ. Οοιήραᾶτε ἴπε ἀουδὶο δοςουηΐ οὗ 
[π6 πᾶπιθ8 οἵ Βεεγυδεόα, Μαδαημαίνι, 4952. 

Θ. ῥέῃ ϑαμὶ ἐπφιίγεά οΥ δὲ Τογά, 49". 
[18 βαϊά (1 μγ. χ, 14) [δῖ οὨδ σϑᾶβοῦ ἩῈΥ͂ 



ν. γ---τι.] 

ΠοκΡ, ἴῃς ΓΟΚΡ δηϑνγεγεά Ηἰπὶ ποῖ, 
Πεμεγ ὈῪ ἀγεδπιβ, ποῦ Ὁγ ἴὐτπι, Ποῦ 
ΕΥ̓͂ ρΙορἢεῖβ. 

η 4 ΡΤπεη 8α]4 54:1} υἱπῖο ἢΪ5 56 Γ- 
νληΐβ, ὅεθκ πὶὲ ἃ ψοπιδῃ παῖ δίῃ 4 
ΓἈΠΥ]]ΠΑγ βρίγίτ, τηαῖ 1 πᾶν ρὸ ἴο Ποῖ, 
ἈΠ εἐπαυῖγε οὗ μοῦ, Απά ἢ18 8εγ- 
νδηΐβ 8414 ἴο δίπι, Βεῃ οἷά, ἐἦέγε ἰς ἃ 
οδη πὲ Βαῖῃ ἃ ΔΠΆ1 ΔΓ ϑριτς δἵ 
Ἐπ-άοτ. 

8 Απά ὅδ] ἀϊβρυίϊξεά ὨΙΠπ156]}, ἀπά 
Ρυϊ οπ οἴδεῖ γαϊπηεηΐ, δηά ἢς νγεηῖ, 
ἀπὰ ὕνὸ πλεη ἢ πὶ, δηά {παν 
σΆπι6 ἴο ἴπε ψνοπιᾶη ΌΥ πίρῃϊ: ἀπά 
ἢς 5αἱά, 1 ργαὺ τῇδε, ἀϊνίπε ὑπῖο πὲ 
γ τῆς ἔἈπλ]1Αγ δρίγις, ἀπα Ὀτίηρ πε 

86 Ιοτά 5[ονν 540], δη ἃ γανα ἢ8 κιηράοχι ἴο 
αν, ννγὰ58 Ὀδοδιιθϑεὲ ἢ εηφωΐγεά ποὲ 97 ἐδὲ 
1ογά. Τα οχρδπδίίοη οὗ [Π18 δρραγεπὶ ἐ19- 

ΟΥ̓͂ ἰ5 ποῖ ἴο ὕες ἐουπά ἰπ {86 υ8ὲ οὗ 
ἀἰβοτοηῖ Ηθῦτον ννογάβ ἔοσ ἴο επφωγε ἴῃ ἴῃ 6 
νο ραϑϑᾶρεβ (ΥΥ ογάϑυνοσίῃ ἴῃ 1.), υΐ ταῖμεσ 
ἰη ἴδε ἔδεϊ ἴπαῖ ἐηαυϊγίης οὗὨ {π6 ἔδυ δ ν βρισγιϊ 
γγΔ5 ΡΟϑΙ ἔν Εἶγ δηϊδροηίϑίς ἴο δηφυίτιηρ οὗ [Π6 
Τοσά. Τμδὶ 840] γοςοϊνθα πὸ δῆϑυνεσ ἤθη 
δε “ εηαυϊγεὰ οὗ ἴδ 1,ογά ἢ νγᾶβ ἃ γθᾶβοῃ [ὉΓ 
80 -δδβοιηθηΐῖ, δηὰ βοϊξοχαπηδίοη ἴο ἢπά 
ουΐ δηά, ἰξ ροββ]6, σεσηονο ἴδ6 οδυδε, δυΐ 
ῬΔ5 ΠΟ ᾿υπιιδοδοη νυ μαΐονοσ οὗἁὨ δὲ5 δἰ ἰπ 
Δϑκίηρ σουηβοὶ οὐ ἔδυ] δὺ βριγιῖ5. ΕΣ [15 ἢ 
δ ̓ 51}}7 ἀεϑοτγ θεὰ 45 ὁπ ννδο “ἐπαυϊγοὰ οἵ ἃ 
ἔλτα ΑΓ 5ρί τίς, ἀηά οηᾳιγοὰ ποῖ οὗ [6 1,οτά," 
ΒΒ» ἄγεα»ις, νΥ ̓ς ἢ ννᾶ5 δη ἱτηπιθάϊδιε γονοἰδίοῃ 
ἴο δἰπηδοὶξ, ὁγ ὕυίνι, ΜΏΪΟΝ νγᾶθ δὴ ΔΠΒΥΟΥ 
{δγουρὰ [π6 ΒΡ ἢ -Ὀοσοβὶ οἱοιϊῃποὰ ἰη ἴῃ6 δρῃοά ; 
ὁγ Ῥυνοῤδεί:, νυ ἢ νγᾶβ δῃ Δηβνοῦ σοηνογοά 
[πγουξὶν 50Π|6 566. δρεαικίῃρ ὉΥ͂ ἴηε ογα οὗ 
δ) 1 ογά, 45 χχὶϊ, 5. 

7. Εησιώγε Α ἀϊβεγεπὶ ννοσγάὰ ἔτοπὶ ἴπδὶ 
υ8οά ἰπ γϑῦβα 6, που ρἢ ΠΟΑΓΙΥ͂ ΒΥΠΟΠΥΙΊΟΙ8 
τ πὶ Ιἴ 15 ΤΟΓΟ ἔγοαυξηΠ 7 ἀρρ δὰ ἴο 
ΘΏΘΔΟΙΓΥ οὗ ἃ ἔλ]|56 σοά, 45 ει. 2 Κι. 1. 2, 3, 6, 
16; 5]. Ὑ1}}. 19, χίχ. 3. ΟοΙραγο, ου ἴ[δ6 
οὐδὸν μαπὰ, Ὠουΐῖ, χνῇ, αι, ἀηἃ 566 480 1: (τσ. 
χρυ, ἴ4; β 

ὦ «υονιῶ δα! δαὶ α ,ανπίδαν “ρἐγὶ 1. 
Ἀ ΔιογΆ γ, α φυονπαη »μἰείγε1:, ΟΥ̓, οαυποῦ 0 
ἈΝ (δδὴ᾽ Το νογὰ (66) πηθδηβ α «ἀΐπ ὀοίΐ 
((ον Χχχὶΐ, 19), Δηὰ ἢδηοε Ἀρρεᾶγβ ἴο τησδῃ 

ε ἀϊδίεηἀοά ὈΕΙγ οὗ [6 σερπέγοφμδ!, Ὁ 
ΜδΙο ννοσὰ (μς ϑερῖί. δἰνναῦβ. σεπάθτβ ὅδ. 
ΎΠοηςο ἰΐ ἰ8 ἀρρ θα ὈοΐΒ ἴο ἀεοδίψηαῖϊο [86 
ΤΏΔΙ6 ΟΥ̓ ἔθ πΊΔ16 νοπεΓ ]οα υἱδί 458 ἰῃ γοῦϑοβ 23 πὰ 
9, δΔηά Ὠουΐ. ΧΙ τα 1 ΟἾγ. χχχῆΐ, 6: ἀπὰ 
ἀἶδο τ “ῥέγ ΜΓ Ῥγᾶ8 σου ρροβοά ἴο βϑρεὰκ 
ἔγοπι ἴΠ6 ὈΕΙΙΥ οὗ [πε νϑηιτ]οαυΐδί. [πη 1815 
Βεη86 ἰξ 15 υϑοΐ ἰῃ γεῦβϑεβ 8 δηά 9, ἀπά [54]. 
ΧΧΙΧ, 4. θλν σόες ἢ 

Ι. ΒΘΑΜΌΕΙ,. ΧΧΥΊΠΙ. 

λϊπσι ἊΡ, ῃοηὶ 1 5141} ἤδπιὲ υπῖο 
Πα. 

9 ΔΑπάτῃε ψοπιδη 84 ἀ ὑπο Πίπι, 
Βεἢο] 4, μου Κηοννεϑὲ ννῆδὲ 854} δὴ 
ἀοπα, δον ἢς Παῖἢ ςς ΟἹ τποβε (Πδῖ 
ἤανε ἐπ Π1ΔΓ 5Ρ1Πῖ8, ἀπά τῆς νυϊζαγάβ, 
ουξ οὗ τῆς ἰλπά : ψῇῃεγείογε [με ἰαγεϑβῖ 
ἴδοι ἃ 5ηᾶΓ6 ἴογ τὴν ]Ἰἔε, ἴο σδυϑε πλ8 
το ἀϊεὶ 

ΙΟ Απά 541} βνγᾶγα ἴο πεῖ δΥ τῆς 
ΓΚ, ϑ8αγίηρ, “ς τῆς ΓῸΒΡ ᾿ἰνεῖῃ, 
ἴῃεγε 3041} πὸ ρυπιβῃηιθηῖ πάρρεη ἴο 
πες ἔογ τἢϊ8 (Ὠίηρ,. 

11 ὝΠΕεη 5δἀ τλ6 ᾿ψοπιδη, ἮΝ ΠοηῚ 
811 1 Ὀγίπρ ἂρ ὑπο πες ἡ Απά ἢς 
8814, Βτίηρ πιὲ ὰἃρ ϑαπιεὶ. 

“-- -ῦσαπια κα τασποκανι 

Ἐπ»-ἄογ.)] “ ϑοόυθῆ οὐ οἰσῆϊ τῇ ]]65 ἔγοπι {Π6 
βἴορεβϑ οἵ ΟἿδοδ᾿" (' Ὠϊςι. οὗ ΒΙ016᾽), ου ἴπ6 
ποσῇῃ οὗ Π|π|Ὲὸ Ἡογοη, νβοσο ἴἢ6 Ρἢ}]Ἰ5:1η 658 
ὝΕΓΟ ᾿ΘὨοΔλπιροα: δὸ ἴπδὶ 841: τιϑὲ ἢδυς συη 
ξτοδῖ τἱβίκϑ ἰῃ σοίηρ ἴποσε. Επ- ον, ἴῃς βργίης 
οὗ [ογ, ννγὰ8 νυν πη [ἢ6 Ὀογάετβ οὗ βϑδοθδυ, 
δυῖϊ Ὀεϊοησοὰ ἰο Μαπαββθῖ ({οϑῖν. ΧΥΪ, 11). 
Ι1 ννᾶϑ τῃθτηοσδῦϊο ἔοσ ἴΠ6 ἀοίδαϊ οὗ 5|56Γγᾶ, 
Ῥϑ, ἸΧχχχῆ!. το. Ὑδδ πδπγὸ 511}} βιιγνυίνοβ ἰη ἴΠ6 
τηοάθσγῃ ΥὙἱ]ὰρὸ οὗ Ξπάον (οδίηβ., 1. 160). 
ΝΕ ἀεβοσθεβ ἴἴ 85 ἔοι το }]65 βου οὗ 

Δδοτσ. 

8. διυχιμοά δία! 1] ΤὍὌδὲ βᾶπης ποσὰ 85 
1 Κι. χχ, 18. 

ἀυΐμε. (80), ἃ σοτγά, {κὸ τηοβῖ οὗ [οθὸ 
ἀεϑοσίδίηρ 11 ναι οἱ δ ομΒ, οὗ ϑγγίας ογὶ ίῃ, 
Ἐογ 115 υδὸ 8εὲ Ὠουΐξ, ΧΙ. το, 141 2 Κ. χυὶ!. 
17:1 [ο8.ι. χη, 22: 1 ϑ88π|. υἱ. 2, ἄζο. 

ἐδε ,αρνεδαν “ρίγ!.} 866 γϑῦϑο 7, ποῖθ. 

ὀγὶπῷ νῖὸ ῥίγι ῷρ.}1 ὌΠ δύ οἵ [86 νϑηΐϊσί- 
Ἰοηιυιϊδῖ ϑθϑβϑ ἴο ἤλυθ Ὀθεη δἰννᾶγβ σοπηροϊοὰ 
ΠῚ Ποοσοιίδηογ. ὙἢῈ Οτοοκβ ἢδὰ ἤθοσο- 
ΤΩΔΏΓΟΥΒ ὙΠῸ ὙΕΓΟ ΟΔ]]οα Ῥεογοπαροςξὶ, δηὰ ννῇο 
οδ δὰ Ὡρ ἀεραγῖθα ϑρίγιῖβ ἴο ρῖὶνθ δῆϑννγοῦϑ ἴο 
18οθ6 ψγῦο ςοποιυϊοὰ {πεπὶ. ὙΒοστα νν8 ἃ 
τεῖρὶς δ Ἡογδοῖθα, Ὡθᾶσ ΟἸγπιρία, ἡ Ώοσο 
Ῥδυβαηίδβ σοηϑβι θά ἴΠ6 Μδπαβ οἵ ΟἸδοπίςο, 
866 Ρ]υῖ. 1,6 οὗ Οἰπιοη,᾽ δηά οπε δὲ Ρδίρα)α, 
ἴη Ατοβάϊα, «'5ϑοὸ Ἴοπϑυϊοεὰ ΟΥ̓ ἶπι. 866 
Ῥδυβδῃ. 1 Δοοηΐς.᾽ 11}. 17. 9. [η Ιου. χυ]!. τη 6 
εοπσμογ «υἱὲ Καρίαν “ρίγὴς, [Ὰ6 «αυἱκαγά ἀπά 
[86 πεογοριαποοῦ (ΟὯ6 ἍὮὯΟ δπαυϊσοβ οὗ (δ6 
64) ἅσγὲ ἰοϊπθὰ τοροίμοσ, Βιυῖΐ ἰξ ἀοεβ ποῖ 
ἕο ον τπδξ νη ]οαυΐδπι τνᾶ8 86 ομῖν ἔογπι 
Οὗ ΠΕΟΙΟΙΊΔΠΟΥ. 

9. Τδοιε ἐδαὶ ῥανε γανιλδαν “ρέγ! 5.7 ἴῃ τῆς 
Ἡροῦγονν δἰ πρὶ ὁδοέῤ. 866 ῦουε, ὑϑσϑὲ 7, 
οῖξς. 

11, Βγίη πκιό ωὌὸ ϑδα»ιμρ! ] ΑτοΙβῆορ 
ὙὝτΤοΟΠΟΣΝ οὔδασυοβ οἡ [Π]8 ρᾷϑβᾶζο, “. ΑἹ] Βυπιδη 
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12 Απά ψἤῆεη τῆς ννοπιᾶη 88 
ϑαπιιαὶ, 56 οτεά ἢ 4 Ἰουά νοῖςε : 
δηά τῆς ννοπιδη βράᾶκε ἴο- ϑαυ)], βαγίηρ,, 
ΝὮΥ Βαϑὲ ἴδοι ἀδςείνεά πιεί ἔογ 
του ἀγέ 84]. 

12 Απά τῆς Κίηρ 5414 ὑπο Βογ, 
Βε ποῖ δίγαι : ἔογ ννῆδι βαννεδὲ ἴῃπου ἡ 
Απά τῆς ννοτηδη β8αἰά τιπῖο 8δι)], 1 ἂν 
δοάβ Δβςεπαϊπρ ουΐ οὗ τῃς δδγίῃ. 

᾿Βεὺ. . 4 Απά ἢξ 58ἱά υπῖο μετ, ΤΥ Βαῖ 
ἀέεζοναν ἴοτπι ἰς ἢς οὔ Απά 88: 5α]4, Αη οἱά 

πΔη Ποιεῖ ὑρ; Ὧἀπᾶ ἢς ἐς ςονεγαά 
τῇ ἃ πδητ]ϊθ. Απά ϑδὺ] ρειςεϊνεά 
τῆας ἰτ τας ϑαπιιεὶ, ἀπά ᾿ς βιοορεά 
ψ πὰ λὲς ἴτε τὸ τῆς. ρτοιπηά, δηά 
Ὀοννεά Βίπ156]}. 

Ις  Απά δδπιιεὶ 8414 το ϑαυ], 
ΝᾺ Βιᾶϑὲ τβου ἀϊδαυϊειεά τε, ἴο 
Ὀγίπρ πιὸ υρὶ Απὰ ϑδιὶ δηϑβινετγεά, 
Ι πὶ βοῖε αἰβίγοββεά ; ἔογ (ἢ Ρ}}]15- 

ἐΗεῦ. ἐν [[π68 πιᾶκε νγγ ἀραίπϑβε πι6, δηά (σοά 
ἐπ ΤΣ ΥΒ. 518 ἀεραγίεα ἔτοπι πιε, ἀπά δηβννεγεῖῃ 

: ᾿ άε. ΙῈΘΣ ΠΟ ΠΊΟΓΕ, ΠΕΙΓΠΕΓ ΤΟΥ ῥτορβοῖβ, 

ΒΙΘΙΟΓΣΥ [48 ἔδ]εὰ ἴο τοοοσγὰ ἃ ἀδϑρϑιῖτ ἀθοροῦ 
ΟΥ Τοσο ἰσαρὶς ἴλη 815, 8ο, Βανίηρ ἔογβακθη 
Οοὰ δηὰ δειης οὗ Οοάὐ ἴοτγβδκοη, 15 ἢονν 8566 Κ- 
ἴῃς ἴο πιονε δε]], βίηςε ἤθάνεη ἰβ ἱποχοσδῦϊε ἴο 
ἢϊπὶ; δηὰ ΠΒΠΙ ΕΥ̓ συ ΠΥ 858 π6 18, 4550 γα 
ποτ 6 βοπιεῖδίηρ ὉΠ ΙΘΓΔΌΪ ραϊῃεῖις ἴῃ 
δὶ γεολγηίηρ οὗ ἴδε αἰϑδηοϊηϊοα Κίηρ, Ὡονν 
ἰη 58 υἱῖεοσ ἀσβοϊδιίοη ἴο σπδηρο νοσὰβ οηςσθ 
ποτα ἢ (πε ἔπποπὰ δηᾶὰ σουηβεῖϊοσγ οὗ [18 
οὐ, δηά 1 Βὸ τηυδὶ ὮΘΑΣ ἢ15 ἀοοπὶ, ἴο ἤΘΑΓ 

τ ἔγοπι ἣο οἴδβεγ 1105 ὃυΐ 15" (΄ δμίρνγεοκβ 
οὗ δι, Ρ. 47). 

.15. ἢ ῥεη ἐδὲ «υογνιῶπ “ααὺ ϑαγιμρί͵ ἐ9᾽..} 1ἰ 
18 τηδηϊξοβιὶ ἔσοπι 15, Ὀοτὰ (δὲ [Π6 ἀρραγτίοη 
οὗ ϑασλιθὶ νν3 γοᾶϊ, δηά «150 1ῃδὲ [6 υυοχηδῃ 
νν8 Οἱ ΟΥΪ ὑηρτοραγοά ἴῸν ἴἴ, “Νοηθ ννᾶβ8 
ΤΊΟΓΘ δηαζοα δὲ ἴη6 βυςοθβα οὗ ΠΟΥ πεοσο- 
πιδης 68 ἴδῃ ἴΠ6 δογοθσεββ βουβοὶ" (Ἰτϑηςῇ, 
88 ΔΌονο). 

ἢ») δας ἐδοιι ἀεεείυεά "πε, 4.1] 88:6 ρΡεΓ- 
ΠᾶΡ8 ἱπηίοστεά δὲ ϑάπιυεὶ τνου]ὰ πᾶνθ δη- 
βυνεγοά [Π6 ς8}} οὗ ποης ἰηΐογίοσ ἴο [ἢς Κίηξ. 
ΟΣ ΤΠΔῪ θῈ ἴπ6 ῥγέβεπος οὗ δὴ ᾿ηπδυϊΐδης οὗ 
1λ6 ννου]ά οὗ 5ρίγιῖβ Ὀσουσιῖ ἃ διιδάδη ἐΠΠπλὶ- 
ῃδϊίοη ἴο ΒΕ’ πηϊηά. 

138. 1 ““4ὖ χοά:, (1 Εἰοδίνι. ὙΤὨ8. ἰδ 
ΤΔη 65 Ε]Υ ΤΟΏΡΙΥ τεηάογοά ἴῃ ἴδε οἷυγαὶ, ἔοσ 
584. ̓5 4φιιεβίίοη ἱπιη θα οὶ ἕο] ]οννβ, ὟΝ Πδῖ 15 
ἢϊ8 ἔογπλῦ [86 ἴογπι οὗ ἴπΠ6 ρούβοη β6 ἢδά 
ἀοβοσι θά 45 δἰ οδίρι. Ιἴ 18 ροββθϊα πδῖ 
ΕἸ οδίνι 16 ὮδγΟ υδοὰ ἰῇ ἃ ΚΘΏΘΓΔΙ 56η86 οὗ ἃ 
σμρεγπαίωγα Δρρθάγδῃςεα, ΕἸ ΟΥ Δηρ οὶ ΟΥ Βρ στ. 
11 ἰ8 4150 ἂρρ θὰ ἴο βαγ!ν ρΡοϊθηϊδίε5, Ρ8. 
Ιχχχὶϊ, ἵ, 6. ΠΝ 

Ι. ΒΑΜΌΕΙ,. ΧΧΝΊΠΠ. [ν. 12--ἰρ. 
ΠΟΙ ΟΥ̓ ἀγεδπιβ: (πεγείογα 1 ἢᾶνε 
οΑ]]εἀ τἢεε, παῖ που πιᾶγαβδῖ πιᾶκε 
Κποννῃ υπῖο πλὸ νῆδῖ 1 5841} ἀοὌ. 

ι6 ΤΤΒεη 5αἱὰ ὅδηλεὶ, ΝΥ Βεγείογε 
(θη ἄοβὲ που 45Κ οὗ πιε, βεεῖπρ τῆς 
ΓΟΒῸ 5 ἀερατγῖεά ἔγομι ἴπες, δηά ἰ5 
Ὀεςοπὶς τῆϊη6 ἜΠΈΠΙΥ ἢ 

17 Απά τῆς ΙΟΚΡ δδῖῃ ἄοπε "το τον, ῖν 

ἢϊπι, ὅ25 6 βρᾶάκε ὈΥ ἵπιε: ἔογ τῆς, ὡς 
ΠᾺΡ Βαῖῃ τεπὶ τὰς Κίπράοπι ουζ οὗ «8. 
της παπᾶ, δηά ρίνεη ἴξ τὸ τὴγ πείρῃ- ἢ Ἧςν. 
Ὀουτ, ευεη ἴο Ὠανὶά : - λανά. 

18 Βεοδυβε ἴπου οδεγεάϑε ποῖ ἴῃς 
γοῖςε οὗ τε ΙοΒῸ, ποῦ ἐχεουϊεάϑι ἢΪ5 
ἤετος γαῖ ὑροη Απηδίεκ, τμεγεΐογε 
δαῖῃ τῆς ΠΟΚΡ ἄοπε τἢϊ5 {πίπρ υπίο 
(ες (18 ἀΔγ. 

Ι9 Μοιεονεγ τῇς ΤᾺ νν}}] α͵80 
ἀεἸίνεγ 1βγαεὶ νἢ πες ἱπῖο της Βαπά 
οὗ τῆς ΡῬὨΠβεῖπεβ : ἀπά ἴο ΠΊΟΓΓΟΥ 
“λαίέ τῆου δηά τὴν 8οῃβ δὲ ἢ πια : 
τῆς ΠΟΒΡ [530 541] ἀβ]νεῦ [ες μοβῖ οὗ 
[5γδ6] ἰπῖτο τε παπά οὗ τῆς ΡΒ] 511 Π 68. 

ατεεπάπρ οὐδ 07 δὲ εαγ δ ἩἨδΘΪ!, οὐ ἴθ 
Ρίδος οὗ (πε ἀεραγίεα, 18 δἰνναγβ γεργοβεηϊοὰ 
858 “πάερ ἐῤὲ εαγίς. ; 

14, Α͂ »"απεἰ.] [ἰδ »ιδ, 8566 11. 19, ποῖδ. 

δὲ “Ἰοοῤεά «υἱἱδ δὲς ζαεε, (5.7 Α5 ἸἩανϊὰ ἀϊά 
ἴο 840] (χχῖν. 8). ΤΠῖβ. ᾿πιρυ ]δῖνα γουθσοηςθ 
οὔ ἴδε μαζί οὗ ἴῃ Κίπρ ἴο 15 ἔοπηοσ βυδ]εςῖ 
5 ἃ δι Ππκίηρ [Ο5ΕἸΠΊΟΩΥ ἴο ϑδηιε}} 5 "Ἰυ του 
ΤδΒδγαςῖοσ. 

17. 1ο δὲ». ΤὍὌδε ϑερί. δηά Νυϊζ., δηὰ 
8ενοσαὶ Ηρ. Μ55., τοδὰ 20 ἐΦεε. [1 {πὲ ὑτγθ- 
βοηΐ ΗθῦὍ. ἴοχὶ ἰ5 τῖρ τ, [ἃ πιυϑὲ δε τεηάεγεά 
ΤῊΣ ἰπι8017," 25 1ὴ [86 τηλτρΊη. 

α: Ηε “ραζε ὃγ »"»ε Αβ τεοοσγάρα χνυ. 28. 
Ηδοτγε τὸ δα! οηδὶ) ἰηξογιηδίίοη ἰ5 ξίνθη ἴῃδξ 
ΌΑΝῚΡ 15 ἴμ6 ποὶρῃθουγ τπθδηΐ. ὙΠῸ (τὰκ 
οὗ ἴῃς βαυίηρ ἰῇ χν. 29, πιυί ἰᾶνο τοουγτοὰ ἴο 
840} νυν ἢ ΤΟστ Ὁ] 6 ἔοτοα, ἃ8 Μν 6}} 85 ᾿Ϊ8 οὐ 
ΟΙΥ ἴῃ τ05 βρδίηρ ἀχζαίησὶ Οοά. 

δα! γεπί.] ΧΥ. 27, 28. 

190. “"ο 4είδυεν ]γαεί ἢ Ἀδῖδοσ ἦἸὙΣ11 ἃ. 
Ενοσ 168180] 4180," [86 ἔοτοο οὗ ἴῃ6 βδυϊης 
᾿ἰγίηρ ἴῃ {Π18, (Πδΐ 54] μδὰ ἡοΐ οἱ Ὀσουρῆξ 
ΤΠ ὉΡΟΩ Βἷ5 ον δουδε, δυΣ ὑροη [5τ86] 
4150. 

᾿ αὐΐ! ἢ ν»ιθ.7 1.2. ἴῃ 86}} (8465). (Οομιρᾶγθ 
2 841). Χὶὶ. 3; 154]. χῖν. ο, το ; ΕΖεῖκ. χχχίὶϊ. 18, 

866. 
ἐδὲ Ζογάά αἷσο “ῥα! ἀείνυεν, Ὁ 1 ΤΙ 

δε ῃ}8 δὶ ἤγβί βίρῃῖ ἴο 6 ἃ πιεσγε τοροιπἊοη οὗ 
ἴῃ ἢγϑί οἴδυβο, ἀπά ου οὗ ρίδςθ. Βα 6 ψογάὰ 
δο!ὲ βιουϊὰ ὃς τεπάεγοὰ “οθαΡ," 5 [δι 



1 Ἡοῦ. 
νεασΐφ 

ν. 20---3.} 

20 ἼΓΠεπ 881 [ΈΕ]] βεγαιρῃεννγαυ 41] 
ἀαείς, «κά ΔΙΟΠΡ οὐ ἴπε ελγίῃ, ἀπά ννγᾶβ 80Γὰ 
“κι ὐἱὰ 
τἀν μίας αἴταϊά, Ὀδσδιβα οὗ [π6 τψογάβ οἵ 82- 
δέαέξκγ. 

ΓΠ6] : δηὰ τπεῖε νγᾶ8 ΠῸ βίγεηρτῃ ἴῃ 
ἢϊπὶ; ἔογ 6 Πδά δδίϑθῃ το ὑτγοδά δ]]} 
τΠς ἀδγ, ποῖ 811 τῆς πίρῆϊ. 

21  Απά τῆς ψψοπιίδη σάπια τἰπῖο 
5], δηὰ 8ανν τηδῖ ἢς ννᾶ8 80ΓῈ ἴγοι:- 
δ]εά, ἀπά 5Ξαἱὰ υπίο ἢἰπι, ΒεΠο]ά, της 
Βαπαπηδίά ἤδῖῃ οδεγεά τὴγ νοῖςς, ἀπά 
Ιμᾶνε ρυῖ ΠΥ 11 ἰπ ΤΥ Παηά, δηά 
ἢανα ἢεαγκεπεβά ὑπἴο (ΠΥ ννογάβ ἢ ἢ 
ἴῆου ϑ8ρακεβϑὲ υπίο τηε. 

22 Νον τπετγείογα, 1 ΡὈΥΆῪ ἔδεε, 
Ἀεαγίκεη τῃοιυ αἷϑο υπίο ἴῃς νοῖος οὗ 
της διαπάπιαϊ!ά, δπάὰ ἰεῖ πὶς 8εῖ ἃ 
ΤοΥβ6] οὐ ὑγεδα δεΐίογε ἴπθα; δηά 
εδῖ, (ἢλε του πιᾶγεϑὲ ἤν βἴγεηρτῃ, 
νν ἤδη ἴδοι ροαβῖ οἡ (ὮΥ ΨΨΆΥ. 

232 Βιυῖ δε τεξιβεά, δηά 84, 1 νν}}} 
ποῖ οἂῖ. Βιυξΐ ἢϊ5 βεγνδηΐβ, ἱορϑῖμεῦ 
ἢ τῆς νοπιδη, σοπιρε]]εά ἢ Ιπὶ ; 
δηὰ ἢε πεαικεπεὰ υὑπῖο τΠεῖγ νοίςα. 
δο ᾿ς δῖοβδε ἔἴτοπι ἴῃς εἀγίῇῃ, δηά δῖ 
προη τῃς θεά. 

Ι, ΒΑΜΌΕΙ,. ΧΧΥΝΠΠ. ΧΧΙΧ. 

24. Απά τῆς ψοπιδη ἢδά ἃ ἔλι οδ 
ἴῃ ἴῃς δοιβε; ἂπά 8ῃῆε ἢαδβεῖδα, δηά 
ΚΊΠ]εἀ 1ἴ, ἀπά τοοῖς ἔοιιγ, ἀπά Κποδλάθά 
1.) ἀπά αἷά ὈάΚε υπ]εανεπεὰ ὑγεδά 
τπεγεοῦ: 

2ς Απά 586 ὑὈτγουρῆϊ 2 θείοτε δι], 
ΔΠᾺ Ὀείογς ἢ 15 βεγνδηΐβ; δηά τῆ6γ αἸἀ 
εδῖ, ΤΠΘη ΠΟῪ ΓΟ86 ὉΡ, Δη4 τνϑηῖ 
ΑΥΝΑΥ ἴπδῖ ηἰρῆϊ. 

ΓΟΗΑΡΤΕᾺΚ ΧΧΙΧ. 
: δαυϊά »ιαγελίηρ τοὰ 1λὲ δά ιρο, 4. ἐξ 

εἰῥα οιυεά ὃν ἐλεῖγ ῥγίπωσσ. 6 Αεὐλδά αἱ δ: 
»λοε Αἶπε, τοέὰ εοπιριραίζοης ο7 ἀΐξ Μ612- 
ἐν 

ἝΠ τς ΡἈἢΠ]Πϑεῖπε8 ραϊῃπεγεά 
τοροῖμογ 411 τῆεῖγ Ἄγπιῖε8. ἴὸ 

Αρδεκ: δηά τε [βγδεϊϊϊεβ ρὶτομεά 
ὃγ ἃ ἐουπιλίη ψὨΙΟἢ ἐς ἰη ΪεΖτγεεὶ. 

2 Απὰά τῇς Ἰοτάβ οὗ τῇς Ρ}]15- 
τἰπ68 ρᾶϑδδὰ οἡ ΟΥ̓ Πυπάγεάβ, δηά 
ὉΥ τμουβαπάβ8: δυῖς [αν δηὰ ἢ 8 
ΙΏΕη ρδ586ἀ ου ἰπ ἴῃς χεγενναγάὰ ἢ 
Ας ΒΒ 58. 

4 ὝΠΘη δά τῆς ῥγίηςεβ οἵ {δε 

Ὁ]. 17, 18, 19, ἄζςε., δηά ἴῇοη [Π6 ἔογοο οἵ [6 
οἰδυβα ψ}1}} θ6 τὲ σε 540] δηὰ Ϊοπδίμδη 
ἴ6}} [6 σΆπιρ βῃουϊὰ θὲ ρ'υπάογοά ΟΥ̓ ἴδε οοπ- 
4υΕΓΟΥ͂Β, 88 1ἴ σάπια ἴο Ρά58, χχχί. 8; 2 8541). 
ἷ, 1ο. 

20. “1 αἰοηφ. Βαῖδοσ “Αἱ8 7811] Ἰοπσ δ," 
᾿ϊτ γα γ, ἐδ Ἀώπει: ο77 δὲς «Ιαμγε. ΑΠοΟΙΠοΥ 
ἰηϑίδπος οὗὨ 88ι1}᾽5 νἹοϊθηΐξ, ἱπιρυ σῖγα σμασδςοῖογ. 

Ὡ]. 1] δανε ρὲ »» ἰδ8, Φ'..1ὺ 866 ἴῃ 52π|ι6 
ΡΒγᾶβα ἴοσ τυηηίηρ ἃ γγεαΐ σίβκ οὗ οὔςβ [ἰξδ, 
ΧΙΧ. α;; [υᾶξ. χιὶϊ, 3; ΡΒ. οχίχ. 1ορ. 

23. Ηξ αγοο. .. ἀπά “α!.] 45 1584]. 111, 2, 
“Ἄγε, απά .«͵1 4οαυπ. 

ἐδε δε. Ἐδῖβοῦ “189 ὈΘΠΟΒ," δυο 
45 ἴῃ {Π6 Εϑῖ 51}}} σις δίοηρ [Π6 νν]}, ἔὉΓ- 
Ὠἰϑηθα νὰ ουδῃίϊοηβ, ἔθου ἴδοθο ννῆο δἰῖ αἵ 
Τ6415, Ἐϑιδ. 1, 6. ΖΕ. ΧΧϊ, 41. 

24, ὕπίεαυεηεά ὀγεαάΔ.}] ὍΒΟΤΕ νγᾶ8 ΠῸ 
{ἰπιε ἴο Ἰεάνεῃ ἴῃς ἤουγ δηά ἰεῖ 1: τίβε, Εχοά. 
χὶΐ. 39. 

ΟΗΑΡ. ΧΧΙΧ. 1. “4ρόεκ. 1ὶ 5εοπὶ5 πιοβῖ 
Ῥγοῦδῦ]ς (μαὶ 1Π18 15 (πε βᾶπιε ρἶδοα 88 ἴδε 
ΑΡΒεῖς τηοηοηοαὰ 845 [6 οδιηριηρ-Ῥίαςς οὗἁ 
16 ΡὨ Π50}1η68 ἴῃ ἵν. 1, 48, ἰὖ ἃ ἀβειοηι Ρίδες 
ὙΟΓΟ πιοδηῖ, βδοῖῖα ἀἰϊδιϊηςίινο ἀεβογρίίοη 
ννουϊὰ ῬγΟθΔΌΪΥ μαννα ὕθεη δά ἀθὰ. [1 18 4͵30 
ἘΠῚ ΚΟΙΥ τμαῖ ἴπ6 ΡῬΒΠ5[η6 Ἰογάβ σου ἢᾶνο 
διβετοά αν ἴο σρᾶσοι τυ Ἐποτὰ 411 186 

ΨΥ ἴο Ϊεζγοοῖ, δηὰ ἱπῖο ἴδε ἱπιπὶεάϊαϊε 
πεϊρῃθουγποοά οὗἁὨ 540}᾽5 ΔΙΤΩΥ (48 ἴμεΥ 50" 

56 ὝΠΟ 56εἰκ ἔὉγ δηοῖμβεγ Αρῆεκ ἤθᾶγ ΟἹ]- 
4), ΜΗϊοἢ δα σταρς δδϑιὶγ Ἰοΐη 1 οἤεηάεοά 

ΌΥ ἴῃς ΡΒ] Ἰστηε5. [τ 18 σηυο τηοσς ῥγο- 
δα ]ε [παῖ ΤΠΕΥ πηυδίεγεά δἵ ρμεκ 'ῃ Μουπὶ 
ἘΡἢγαὶπὶ (νι ἢ ΡΟΥδΑρ5 μα Ὀδθη τεϊαϊπεὰ 
ΌγΥ {πὸ ΡΒ σε πη68 845 ἃ βδγγβοη), δηά ἴπεγα 
ὀδήεςιρα ἴο αν ἃ ργοςθθάϊπρ ΔῺῪ δΙσΊΒου. 

Ω ̓ ἀτείσων, ΤῊ ϑορί. τελὰ ξητάονυ. Βυΐ 
[πΠ6 Ηφοῦτγον ἰοχὲ ἢΔ9 “ἐλ Ζζοππίαὶῃ," πλθλῃ- 
ἴηρ, ΡγοῦΔΌΪΥ, (6 ἥης βρτγίηρ “415 αἰμά, 5. 1 
15 πον οδὶϊοὰ. 866 ἘἈοδίηβοῃ, 11}. 168, δηὰ 
ἃῦονθ, ΧΧΥΣ. ς, ποῖθ, [ἰ 15 πῃ ροβϑὶῦϊς ἴο ἜΥ 
νγδδὲ [86 δου ΑΓ οἰτουγηβίδηςοβ νογα ννῃϊς 
Ἰοὰ ἴο {π6 δίγυφεία Ὀεοΐννεθη [9546] δηὰ [ἢ6 
ῬὨ τ η65 τΑκίης ρίδςοα οἡ [Πϊς οσσδϑίοη 50 ἴδ 
ὨΟΤΙ 45 ἴπε ρῥἰδίη οὗ [εζγοεὶ. Ῥ βϑίθὶ)γῦ [ἴ ννᾶϑ8 
ςοηποοίοα ψἱ ϑοόπῖα τηονεπιθηῖβ οὗ ἴπἢ6 Ατὰ- 
ταῖς {γῦ68 ἴο [6 Ὡοσίῃ οὗ Ῥαϊεβϑιϊΐηθ. 866 
2 ϑᾶσζῃ. νἹῖϊ. 

Δ. Τδὲ ]ογ..}1 866 Τ]υἀξ. 11]... 3, ποῖς, δηὰ 
ΧΥΪ. ς, ῃοῖδ. 

ὁγ δωπάγεά: ἀπά ὁγ ἀῤερ ύμμει Το ὩΠΑΥΥ͂ 
αἰ νι ϑοηβ οὗἁ {Πποὶσγ ΔΙΤΩΥ, 85 οὗ ἴπ6 5γδε 65 
Ἡκονν 56. 866 ἅῦονυθ, Υἱῖϊ. 12, ποῖθ. 

«υἱἱὁ “εδίε6.1 ΤΕΥ ἐοιτηθὰ μ͵5 Ὀοάγ- ιυατγά, 
ΧΧΥΙΙΣ. 2. 

8. 1δε ῥγίποο".) ΤῊ οἄδηρε οὗ πογά τοὶ 
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26ο 

ΡΠ] βεῖπο5, ηδι 49 τῆεβε Ηεῦτγεννβ 
ἐεγεῦ Απὰ Αςἢϊβὴ 84]4 υπῖο τῆς 
ἘΠΗ͂ΡΕ οὗ τῆς ΡῃΠ]βεη65, 75 ποῖ τἢ]8 

ανϊὰ, τῆς βεγναηῖ οὗ ὅδ] τῆς Κίῃρ 
οὗ ἴϑγδεὶ, νος ἤδίῃ Ὀεεη ννἢ πὶς 
τἢ686 ἀδγϑ, οΥΓ {π686 γεᾶγβ, ἀηά 1 πᾶνε 
ἰοιιπά πο ἔδιιϊξ ἰπ δἷπὶ βίπος ἢς Ε]]} 
μπίο πιὸ απῖο τὴϊβ ἀδγὶ 

4 Αμπά τῆς ρτγίποεβ οὗ τς ΡΆὨ]]15- 
[ἰπ68 ψγεῖς τότ ἢ Πϊπὶ; ἀπά τῆς 
ΡΓποοβ οὗ τῆς Ῥἢ]5ε1π68 βαά υπῖο 

“ τ ζβτοη. ἢ], 4 Μδίκα τἢ 5 ἔε ον τεΐυσγῃ, τῃαῖ 
12. το. 

ὁ (Ἀ, τ. 7. ὅ541}} 5]εν 8 (Ποιβϑαηάϑ, δηά 
ἔχ 21. εἰς 

6 ΠΊΑΥ ρῸ ἀραὶπ ἴο ἢϊ8 ρίαος ψνῃ] ἢ 
ἴδοι μάϑὲ δρροϊπιεά ἢϊπ|, ἀπά ἰεῖ ᾿ἰπὶ 
ποῖ ρῸ ἄονγῃ σῇ ὃ5 ἴο δδῖα, ἰεβϑῖ 
ἰπ (τε Ῥαῖεὶα ἢε δὲ δῃ δανειβαιυ ἴο 
18: ἔογ ψνδογενιῇ 5ῃου]ὰ ἢς τεςοη- 
οἸ]6 ΠΙπΊ56 1 ἀπίο ἢΐ8. πιδϑίεγ ὃ τἠομία 
1 ποῖ δὲ τὰ τῆς ᾿εδάβ οὗ ἴἢ68ς6 
πεη ἢ 

ς 7. ποῖ 1ῃ18 [αν ἀ, οὗ ψῇῆοπι {πε γ 
82 Πρ; ΟΠ6 ἴο Δποῖπογ ἴῃ ἀδηςεϑ, βϑαυίπρ,, 

νὰ 
ἢἰ5 ἴδῃ τῃουβαηπάϑὶ 

6 4ΤΎΤπεη Ας ἰβῃ οα]]ος4 Ὠανιά, 
δΔηά 5414 ὑπο Πἰπι, ϑύγεῖὶγ, ας τῆς 

ἰογ: (Ὁ )9) ἴο φγίπεες (29), Ὀνίοο Βογ δηάὰ 
ἔννίος ἴῃ ὙΟΥ86 4 Δηάὰ γοῖβα 9, 5 ϑ᾽ΠΡΌΪΑΓ. 
ΤΠ ϑορῖ, 85 σουσδουΐ δαΐγαρ!. 

δὲ 21} ὠπῖο »ρ ὙὍὙἘ6 του ΐδτ ννογὰ ἴοὸσ ἀ6- 
δουτηρ δηά ροίηρ οὐεσ ἴο ἴπε οἴ βοσ 5ἰάθ. 866 
7]εν. χχχν!!. 11, ΧΧχυ δ, 19, ἄο. ὙΠῸ ννογὰβ 
μΉ10 16 ΒΟΟΤῚ ἴο δάνο (2]|δὴ ουξ οὗ ἴϊς ἰοχῖ, 
ὙΒΕΥ ἅγο ὀχργεβδεὰ ἰὴ δ]] [ἢς υϑσξίοῃβ. 

4, ἢ μό δὲ δεαά:, 49...} Οοτηραγε τ (τσ. 
ΧΙ, 10. 

δ. Οὗ «υδον»ι ἐδὲῦ “απε, 49ς.1 ϑὲεε Χχὶ. 1ἱἱ, 
ΧΥΪΙΙ. 6-8. 

Θ. “4: δὲ Γιονγά ἰξδυειδ Ὄπ βυγθασίης ὉΥ͂ 
ΒἙΗΟΝΑΗ͂ 566Π18 δίγδηρε ἴῃ ἴΠ6 τηοι ἢ οὗἉ ἃ 
Π}Π15ῖπὸ. Βυΐῖ ῬΓΟΒΑΙΗ ποῖ ἴῃς ἐρεεέπα 

σεγόα, Ὀυϊ ΟὨΪΥ ἴδ 86η86 οἵ {818 δηὰ βδυςἢ 
Ἰκ6 βρεθςῆεβ, 15 ργοβογυρά, 

δ» χοίμρ οἴμἶ, 49᾽ε., ἐς ξοοά ἰπ »,7 “ἰδ ι.} 
ἘΠΠΟΥ 1 νη ρον ξεῖν “αἰ δεα «υἱτὖ αἱ] ἐδγ ρα-ἐ 
εοπάμεΐ, ΟΥ̓ 1 «“δοωμίά ῥᾷυε δέει ταἰδβεά ΚΓ 1δέό 
ο οομεπυε πὶ δὲ ἄρ, 985. Τῆς ἤγδῖ δθοτ8 
ἴο δε ἴδε πιοδηΐϊηρ. 

8. δαυϊά “αἱά ἐριῖο “οδίηδ, 45. Βεγοπά 
411 ἀουδὶ Παν! ἃ βραᾷῖε [ἢ}]5 ἴῃ βιι δι] εἴ γ ἴῃ ογάογ 
ἴο οοηςθδὶ ἢ 15 ἰηννασγά βατς δοίοη δ ποῖ θοίησ 
ςοιρο]]οἀ ἴο ἤρἢϊ ἀρδίηϑί ϑ4ὺ] δηά [πὸ [3γδ6]- 
ἴϊεβ, δηά ἴο ΚΟΕΡ ὕΡ ἰπ {πε τηϊπὰ οὗ Αςἶβἢ 

Ι. ΒΑΜΌΒΙ, ΧΣΧΙΣ., [ν. 4---το. 

ΠΟᾺΡ Ἰΐνεῖῃ, του ἢδϑῖ θεεπ ἀρτγίρῆῖ, 
Δη4 τῆγ ροΐπρ ουξ Δη4 1ῇγ σοπηΐπρ ἴῃ 
ἢ πὶε ἱπ ἴῃς Ποβῖ 1ς ροοά ἴῃ ΓΩΥ 
ϑῖρῃξ : ἔογ 1 ἢανε ποῖ ἔουπά εν]] ἴῃ 
ἴπεα 5βἴπος ἴῃς ἀδγ οὗ [ῊΥ σοηιγίπρ πηῖο 
τὯς ὑπο [ἢ]18 ἀν : πανεγῖῃα]εβ5 [τῆς 1 Ηςϑ. 

ἑλον ατὶ 
Ιογά8 ἔλνοιγ ἴῃεε ποῖ. 

γη ΝΒΕεγείογε πονν τεΐυγη, δπὰ ρὸ 
ἴῃ Ρεᾶςδ, τῃδὲ που Ἶ ἀΐβρίοαβε ποῖ τῆς ἐσγέε. 

ΤΉΗΣ-Ρ. αν 
νοέ ευε ἐκ Ἰογάβ οἵ τῆς Ρἢ: Π511Ππ65. 

ὃ  Απά [λανϊά 544 υπηῖο Αςβίβῃ, με γγεε δ΄ 
Βις ψῖῆδῖ αν 1 ἀοπὸὶ δπηά νψῆδϊ 
ἢαλβδὶ του ἰουπά ἱπ ῊΥ 8εγνδηΐῖ 80 
Ιοπρ 851 πᾶνε Ῥεεη ἵν πες υπῖο ΠΕΡ: 

ἊἪ βρῆς 5 
ογὰ τῆς 

(18 ἄγ, ταὶ 1 πιδὺ ποῖ 
ἀραϊηϑὲ ἴῃ δηθηλθ5 οὗἨ ΠΥ 
Κιηρὶ 
Ἰξχαι Αςἢ 5} ληβνγεγε πὰ βαἱά 

ἴο ᾿Ὠανίά, 1 Κηον τπαῖ ἴδοι αγί ΠΝ 
ΪΠ ΠΥ 5ρῃζ, 88 8Δη δηρεὶ οὗ σοά: 
ποῖνν τ ϑιδηάϊηρ τἴἢ6 ΡΠηςσα5 οὗ τῆς 
ΡΒ] 5τηε8 μανα 8414, ἢ 5}12}} ποῖ ρῸ 
ὉΡ ΜΙ 8 ἴο τῆς Ὀδίε. 

ιο Ὁ Βεγείογες ποὺνν τίϑα ᾧρ εαγὶ 
ἴῃ τῆ6 πιογηΐηρ 1 ΤῊΥ πηλϑογ᾽ 8 
βαύνδηῖϊβ (ἢ δῖ6 Τοοπὶα νν ἢ 66: 

[06 ποῖίΐοη οὗ ἷ8 δείηρ'᾽ ἃ δίγοσῃ ἴος ἴο ϑαυ], 
866 ΧΧΥΪΪ. 105-12. 

9. 1 ἄποαυ, Φ᾽΄..1 [1ἴ 966 π8 ἃ βίσδηρε ὃχ- 
Ρτεββίοῃ ἴο βᾶύ “1 Κποὺν δαὶ ἴποὺ ἃτί οοά 
ἸΏ ΤῊΥ̓ 5ρῖ.} ὙΤΒεηΐϊυ5 ψουϊὰ τοδὰ, Τδομ 
ἐποαυες!, ὍΘ ε., δθυῖϊ νἰϊπουξ ΔΩΥ δυϊποσίγ οὗ 
Μ558. οΥ νεγβίοῃβ. Βυῖ ἴπΠὸὶ ψογὰβ ΠΙΔΥ ὃς 
Τοηδογοά 7 ἄμοαυ ἐδ, 7 ἐδοῖ αγὶ φοοά, σε... 
δε. 1 ΠΥ ἀ88θηὴξ ἴο 4}} γοῖϊ! βᾶῪ 8ἃ8 ἴο γοόοιγ 
οννῇ ἱπποςοθῆςθσ, ίοσ γοιῖ] ἃγε 48 ψοοά, ἄς. ΕὸῸὸγ 
[Π1|8. 086 οὗ ;") 1 ἔμοαυ, σοηρασε Οεῃ. 
ΧΙ". 10. 

10. Ἐη ἐδν »πασογ᾽: σεγυαηῖ. ΤὨὶ5 ἰ5 ποῖ 
ἃ Ὠδίυγαὶ οχργοϑδίοη ἕοσ Αςμἰϑῆ ἴο δρρὶγ ἴο 
Ῥλαν 5 δαπα, 1685 ἢ6 ρατίοοϊς οὗ τ[ἢ6 8ι15- 
Ρὶείοηβ οἵ {δε Ἰοτά5, ννυίοι ΒῈὸ ἄοεβ ποῖ ἀρρθαγ 
ἴο δᾶνε ἄοῃμε. Βιυὲξ ἴδε εἶυε ἴο ἴἴ ΠΙΔΥ͂ ὃς 
ἔουηὰ ἴῃ τ (ἢτ. χὶϊ. 19-21, ΠΟΤΕ ἰξ ΔΡΡΘΑΓΒ 
τα 4 σοῃβι ἀογδΌϊα ἡ θοῦ οὗ Μδηδϑϑίίαβ 6] 
ἴο αν ὰ ̓υ5ὲ αἱ 1815 {ἰπ|6, δηδ νϑηΐ δᾶςκ 
ὙΠ  πἰπὶ ἴο ΖΙκίαρν. [{ 15 1ῃογεΐοσο ἴο 1868 
ὯΘΥ ΠΟΙΊΕΙΒ ἴδί ΑΟΒΙ5ἢ ΔΡΡ]165 [6 ἐχργεϑ- 
βίοῃ (πὰ τ ὈΤΟΡΓΙ ΕἸ) “ ΤἸΏΥ πιλϑίεγ᾽5 967 - 
γδηῖβ." [Ιἴ 8. ᾿πηροϑϑίθ]ο ποῖ ἴο σϑοοζηΐβα 
ΠΕΓΟ ἃ τηϑγοῖζ] ἱπτογροβίοη οἱ Ῥσγονι ἄδηςθ, 
ῬΓΟΌΔΟΪΙΥ ἴῃ ΔΉΘΜΟΓΙ ἴο ΠΙΔΗΥ͂ ῬΤΔΥΟΙΒ, ὈΥ̓ 
ΜΙ οἢ ανιὰ ννὰ8 ποῖ ΟἿΪΥ βανρὰ ἔγοπὶ [πὸ 
ὨΘΟΘΒΘΙΥ οὐ δρπτίησ δραίηδῖ ἢ158 Κίηρ δῃὰ 
σοΟυηῖΣΥ, Ὀυῖ 5εηΐ δοὴθ ἰυπξ ἴῃ Ἐπὶι6 ἴο 

ἐΆδε. 



Ι. ΒΑΜΌΕΙ, 

δηἀ 45 800ῃ 88 γὰὲ δ6 ὉἘΡ ΘΔΠΥ ἰηῃ τῆς 
πιογηίηρ, ἀπά ἢανα Ἰἰρῃϊ, ἀεραγί. 

11 δοὸ αν δηά ἢ}5 πε τοβϑα ὕ}Ὁ 
ΕΑΥΪ ἴο ἀερατῖ ἴῃ ἴτῃε πιογηΐπρ, ἴο 
τεῖυγη ἱπῖο τΠ6 ἰαπὰ οὗ τῆς Ρἢ15- 
Ὀπεβ8. Απά τῇς ΡΒ ΠϑτΠ 65 γεηῖ ὺρ 
ἴο [εΖτγεεὶ. 

ν. τ1--8 

ΟΗΑΡΤΈΕΈΚΒ ΧΧΧ. 
: 72: Α»ιαλκηες 52ο1] Ζίδίασ. 4 Φιαυϊά ἀξίην 

ερμη εἶ ἐς ἐμ εομ σεῦ ὧν Οοά ἐο ῥιωγεμέ {όξπι. 
11 3» {ἠξ »ιεας οὐ ὦ γευϊυεά Ἐρυρῥέξαν ἦς ἐς 
το Νω 49 {ἀξ ομορεῖες, σμα γεεονεγοίλ αὐ (.ε 
σ“2οἦ, 22 Φαυ); σιν 1. αἰἐνέάε ἐάε “}οϊ 
εφεαίίν ὀέΐυεοπ ἐλεης ἐλαΐ σά αν» ἔλεγε ἰλαέ 
ἀερῤ 1τ1ἀε εἰῇ. 26 4“71ὲ «οὐδ γέρος ἐο ἀξ 
27: 

ΝῺ ἴτ ςαπια ἴο ρ838, γβεῃ [)8- 
νά δηά 5 πΊ6εῃ ψγεΓῈ σοπΊε ἴο 

ΖΙΚΙαΡ οα τῆς τπϊγὰ ἀδγ, τῆ (Πα 
Απιδὶεκιῖεβ Πδά ἱπνδάεά τῆς βοιτῇ, 
δηά ΖΊΚΙΑρ, πὰ βηντίοη ΖΊΚΙΑρ, ἀπά 
Ὀυγηοά [τ νι ἢγα ; 

2 Απά διὰ ἴἌκεη τῆς ννοπΊεη σἂρ- 
τἶνα8, τῃδῖ τύέγε τῃδγαίη : ΤΠ6Ὺ 5]ενν 
ποῖ ἃηγυ, εἰἴῆοῦ ργεδῖ οὔ 83π|8}}, διυιῖ 
σαγδά ἐξεηι ἈΝΤΆΥ, ἀπ ννεπῖ οἡ ΤΠ γ 
ΥΥΑΥ͂. 

ἃ ὃ. [λανϊἀ δηά ἢΐ8 πιδῆ Ἵᾶπιε ἴο 
(ἢς οἰἴγ, ἀπά, ὈεΠο]ά, ἐξ τας Ὀυγπεά 

ΤΟΘΟΥΟΥ ἢΠὴ]5 υῦῖνεβ ἃπὰ ὈΓΟΡΟΙΓῪ ἔγοπι τῆς 
Αὐλδ εκ ἴοβ (οἰ. χχχ). ὙὌπαῖ Ἰαν!ὰ πιδίη- 
[δηδα 8 ρΡοβ οπ ὈΥ 5] εἰν δηὰ ξ}]βεμοοά, 
τΠΙΟΝ ννότα [86 ἱηνασγίδυϊα σπαγδοίογϑι!ςβ οὗ 
δ15 ἀχὸ δηά ηδίΐοη, ἰβ ποῖ ἰῃ ἴδε ἰοδϑδῖ ἴο ὃς 
τοηάδεγοα ἃ. Νὸ 5δησίίοῃ ἰ8 σίνθῃ ὉΥ [ἢ }5 
Πλιτδίϊνο ἴο ἴῃ6 ιι.5ὲ οἵ [Δ]δεῃοοά. 

σηαρ. ΧΧΧ. 1. Οἡ ἐδὲ ἐδίγά ἐαγ.1 “ΤῊ 8 
ἰπάϊολίο5 ἴπαὶ ΑΡΒΟΚ νναβ ἴδσοθ ἀδγβ᾽ πλαγοῖ 
ἔτοπι ΖΙΚΙαρ, ΞΔ αδοιυῖ ΠΗ͂Υ πι|}|65, τῆ ϊςΣ 
ἀζτοο85 ὙΘΓῪ ψγ6Ὲ}} ν  ἴΠ6 Ῥγοῦδῦ]α βἰτδἰίοη οὗ 
ἌΡΒΟΚ (Χχιίχ. 1,ποῖθ). Εσοπι ΖΙΚΙαν ἴο Θυηθπὶ 
ψου]Ἱὰ ποῖ θὲ 658 ἴῃδη οἱ ΕΥ̓ ΟΣ ἡἰηοῖν τη 1168. 

ἐδε ““»ηα]οξὶ6:.2) ὨουὈΕ11658 ἰη τοία]διίοη οὗ 
αν 8 ταὶὰβ (Χχχυῖ!. 8, 9). 

δὲ «ομδ.] 2. οἵ ᾿υάδῃ, τπ6 ἴθοπηῖοδὶ 
ΠΔΠῚΘ [ΟΓ ἰἴἴ. 866 γΈγδ6 14, 8η4 χχγϊϊ. το, δηά 
1ο8}. χν. 21, 31. 

Ὡ. ΤΡὲν «ἰεαυ πο αη7γ.] Ονΐηρ ἴο ἴδε δὺ- 
86Ώς6 οἵ Δ]} [ῃ6 πιο ψ ἢ Πανὶ ἔΠογα νν88 0 
τεϑϑίδηςθ, Δῃ σοηβοα] ΠΘΠΓΥ ἴδε τνοήθη δηά 
οδ]άγεη ννεσα οαγτιοὰ οὐ 45 θοΟΙΥ. 

6. 12ε «ομἱ 9 αἰ ἐδε ῥεοῤίε «υα: κτίευεά, 
Ἐοὸσ (δα Ρῇγαϑο δέζεογ Οὗ “ομί, 566 ἱ. το, χχὶϊ, 2, 

ΧΧΙΧ, ΧΧΧ. 

νγἢ ἄτα; ἂπά τῃεὶγ υγίνεϑ, ἀπά τῃοὶγ 
80η8, Δηἀ {Πεὶγ ἀδιρῇῃϊοῖβ. ὑγεγα ἴαίζεη 
σδρίϊνεϑ. 

4 Τδεη αν! ά δηά {δε ρεορὶε (ἢδῖ 
«ὐεγέ ἢ Ὠὶπὶ πε ὑΡ τῆεῖγ νοῖςε 
Αηά τγερῖ, ἘΠῚ] ΠῈῪ Πδὰ πὸ πιοῖα 
Ροεγ ἴο Ψεερ. 

ς Απὰ ἢλανὶ 8 ἴννο νγῖνεϑ ψγεγε 
τΆΚεη ςἀρῦνεβ, ΑΒίποαπὶ {πε ε2- 
ΓΕ 6] 1658, ἀπά Αδρ811 τ6 ψὶξε οὗ 
ΝΙδϑαδὶ τῆς (ὑδγπ)ἷε τε. 

6 Απά [ϑανίἁ ννᾶ8 ρύεδιγ ἀα8- 
ἐγεβϑ8ε ; ἔογ τῇῆε ρεορὶς βδρᾶάκε οἵ 
βἰοπίηρ Ἀἷπι, θεσδιβε τῆς 8οὺ] οὗ 8]] 
(ἢ6 ρεορὶς ννᾶ8 ἵργηενεά, Ἐνεῦῦ πΊδη 
ἴογ 8 δοῃὴ8 ἂπὰ ἔοσ ἢ18 ἀδιιρῃζοτῖϑβ : 
δυῖ αν εποουγαρεά Πἰπι56}} ἱπ (ἢ 6 
[ΒΡ δἰ8 (οά. 
 Απά αν ὰ α:4 ἴο Αδίδιμαγ ἴῃς 

Ργίεϑε, ΑΒ πε ες ἢ 5 5οη, 1 ργὰὺ ἔπεα. 
Ὀτπρ τῆ ΒΠΠΕΓ τῃε ἐρῃοά. Απά 
Αιαῖμαγ Ὀγουρῃς τἈῖϊ ποῦ τῆς δρῃοά 
το ᾿λαν!ά. 

8 Απά αν ά επαυΐϊγεὰ αἱ τῆς 
ΓΟΚΡ, βαγίηρ, 8841] 1 ρυΐϑὰς δίζεῦγ 
118 ἴγοορ ἡ 884}} 1 ονεγίακε (πεηχὺ 
Απά δε δηβιγεγεά ἢΐπι, Ῥυγβις : ἴοῦ 
ἴποι 5δ]ς βιιγεὶγ ονογίακε ἐδόπι, ἀπά 
νντποιῦς [41] τεσονοῦ αὐ. 

Ὠοῖε; [Ιυάγ. χΥϊ!. 25; δηὰ 2 ὅ88πὶι. χνυἱϊ, 8. 
“Ἑχαδροσζδϑίοα" "νοι ]αά ΠΊΟΤΟ ὩΘΑΓΙΥ͂ ΟΧΡΓ658 
{Π6 ἔογος οὗ ἴπ6 ρῆγαθα οσθο.0 [ἴ 5 186 
ΔΏΡΟΓ αγ βίης ἔγομῃ στί οί κὸ ταδὶ οὗ “ἴῃ6 θδὰῦ 
τουῦροά οὗ μὲσ ψΒΕΙρ5." ὸσ ἴδε τῆχοαῖ ἴο 
σίοπς αν, σοπρατε Εχοά, χυϊ!. 4; Νυτὰ. 
ΧΙΥ͂, 10. 

Ῥαυϊά ἐπεοιγασεά δίνσεί ἢ, 5.1] ΜδῃΥ οὗ 
τὴς Ῥ541π|8 ἃγὸ ἃ ὑθδυῖδι 1υ5(ταϊτίοη οὗὨἨ 1ἢ}}5 
ΒΑΡ. 866 ἐι9. 8. ']. 6, Υἱ. ΧΙ, χνὶ. χυὶο 
ἄε. 

7. Ῥαυϊά «αἱά Ιο «“δίαίδαγ, 7 ΒΥ ΜὩὶςδ 
νὰ ἰοάγῃ [δὶ ΑὈϊδίμασ σοπιίηυοα ἴο ἀδι6 
νὴ} Πανὶ, ΟΥΟΥ βίπηοα ἰς Ἰοϊποά Ἀΐπὶ δὲ ᾿ 
Κειϊαῆ, χχῆϊ. 6, χχὶὶ. 2ο: ἡ Κ. 1ἰ. 26. Οη 
ΘΏΘΔΏΙΓΥ οὗ ἴῃ [οτάὰ ΌΥ ἴδε ὁρῃοά, 5δεςὲ [πάζ- 
ἴνχ, ποῖς, χχὶϊ. 13, ἄς. [ἴ νν}}} θὲ οὐδεσνοά 
(αῖ Ποῖο, δηά δῖ χχιϊ. 190-12, ἴἤοσΘ 15 ποῖ ἃ 
νοϑῖε οὗ ἴῃς [ον ΠοΌοη {μαὲ [86 Δῆβνγογβ 
ΓΟ ρίνθῃ ὈΥ͂ ἴπ6 Ξῃἰηίηρ οὐΐ οὗἉ [Π6 5ἴοῃοϑ ἰπ 
[86 Ὀγοδϑίρίδῖο οὐ ἴῃ ορῆοά. ὙὍΤῇδ δῆϑννεγβ 
ἍΟΓΟ ΟΥΙΔΘΠΕΥ είνοη ὉΥ ἴῃς δνογά οὗ ἴπ6 
1 οτά ἴῃ 186 που οὗ ἴῃς ἰρῃ-Ὀσίοϑῖ. ἄοσι- 
Ῥαγε οἷν. χὶ. 51. | 

8. Ἴρου, τδαΐὲ σωγεῖν συεγίαζε, 45..1ὺ ΤῊΣ 
ΟΥ̓ΕΙΏΔ] ἰ5 τυ ς ἢ ΠΟΤῈ ἴεγϑῈ δηὰ ροϊπίοά [ΒΔ 
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1 Ἡοεδ. 
δέ ς᾽, 
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9 ὅο )ανὶά ψεηῖ, πε δπά τἢε 531Χ 
Ὠυπαάτεά τθη ἴπαῖ τὐέγε νυ ἢ Ιπὶ, 
πὰ σδηια ἴο (πε Ὀζοοῖκ Βεϑοσ, ἤεγε 
τποβε (ἢδί νγεγα ἰεΐς θεά βιαγεά. 

Ιο Βυῖ Ἰλανιἀ ρυτβιεά, ἢῈ δπά 
ἴουγ Ὠυπάγεά τηεη : ἔογ νο μυπαγεά 
αδοάε ὈΘἢϊπά, ψ Ὡς ἢ ̓γεῖε 80 ἔδιηΐ 
παῖ τῇδγ ςουἹὰ ποῖ ρὸ ονοῦ τῃ6 
δτοοῖς Βεϑβοσγ. 

11 4 Απά {πεΥ ἰουπά δὴ Ἐργρτίδη 
ἱπ τῆς βεϊά, ἀπὰ Ὀγουρῆς πίη τὸ [)4- 
νἱά, δἀηά ρᾶνε ἢἰπὶ τε3: απὰ ἢς 
ἀἰά εαἴ; δπὰ {πεῈῪ τηδάς Ἀἰπὶ ἀτιηἰς 
νγλῖογ; 

12 Απά (ΠΕΥ͂ ρᾶνε ἢϊπὶ ἃ ρίεος οὗ 
ἃ οἄκε οὗ ἤρβ, ἀπά ἴνο οἰυβίετβ οὗ 
ΓΑΒ: ἃπά ψνῆεη Πα Παά δδΐἴεη, ἢἰ8 
βρ!Γῖς σᾶπὶς ἀρδῖη ἴο ᾿ἰπὶ: ἔογ 6 πδά 
εδῖθβῃ πὸ ὑγεδά, ποῦ ἀγιηἰς σλπν νγδῖευ, 
ἴῆγοα ἀλγϑβ δηά τῆτες πίρῃζϑ. 

13 Απά [λανὶά 5414 πηῖο ἢΐπι, ΤῸ 
ψΠοπὶ δείοησεεί του ἡ δἀπὰ τνῆεηςς 
αγί τῆουὺ Απά πε 8κἰά, 1 κηι 8 
γουηρ τῆδλη οὗ Εργρῖ, βεγνδηΐ ἴο δῃ 

186 Α. Ν.: Ῥυσβιϑὶ Ζ0.Σ 180 Β.4]1 ΟΥὐϑ 7 - 
(ἀΚο0, δηἃ δοΐί 7166." 

9. δὲν δεπάγεά »ιει.} Τ)ανἀ᾿5 οσσῃ Βαπὰ οὗ 
νοΐογδἢ ὙΥΑΓΤΊΟΥΘ, ΧΧΥΪ. 2. ΤΙ Ὧδνν τϑοσυ 8 
Ψο μδὰ Ἰοϊπθά πῖπι (αδονθ, χχῖχ. 1ο, ποῖδ), 
ψοΓΟ ποί ἰγδίηθα δηουξῇ [ῸΣ 5υςἢ ἃ ταρ! ἃ δπὰ 
ἀδηφξογουβ Ἔχρθάϊτοη. 

Βε:ογ.] ΜΝ ΝΒ πὸ ἀγς!ο. 72: ἐογγεηΐ 97 χοοά 
ἐἰάδίπρι, του ρις ἴο θ6 ἔπε ϑἴγοαπι οὗ [ἢ ς "αν 
ϑδδεγίαϑ νΥιὶς ἢ οηΐοσβ [86 862 ἃ {π||6 βου οὗ 
Οδζᾶ. 

᾿ἤδοδο ἐδαΐ «υεγο ἢ δοῤίη4 ΑΞ τεϊαϊεά ἰπ 
ΧΕΙΞ6 10. 

. 10, Σαΐπ.] ὙὌΒο νετῦ (2άχα7) ΟὨΪΥ οςςιτ8 
Βοτο, δηὰ νοῖβα 21:, δυῖΐ [δὸ βυῤδδίδηϊνο 
(}έχεν), α εογρεε, 15 ςοτητηοῆ. 

11, ΤΡεν “ομπ4.1 1ϊσαῖοά ἀροη δοοϊἀΘη.Δ8}}γ, 
ὈδΔρΡρεηδά ὑροῃ. 

12. ὥκσξε 97 34:, ϑ'..1] 8εε δῦονε, χχν. 18, 
ποῖθ. 

ἐόγεο 4αγ4 ἀπά ἐδγες πὶσ δὶ... Ἰπα!σαῖίηρ τηδῖ 
δὲ ἰοαϑὶ 50 ἰοπρῷ ἃ {ἰπ|6 δὰ οἰδρϑθά δἰηοθ [6 
δδοῖκ οὗ ΖΙΚΙανρ. 

14, 1Ρὲ Οδεγει δὲί.4.7ὺ ΜδηΙοΒΕΪγ ποτ υβοά 
85 ΒΥΠΟΠΥΤΊΟΙ5 1 δι πει, Δἃ5 ἈΡρΘΑΓΒ ὉΥ͂ 
σΟΠΊΡΑΤΙΩΣ γΕΓΒ6 τό. [π ᾿|ἰἶκ6 πηδηποΥ ἴῃ ΕΖΕΚ. 
Χχν, τό, [π6 Οδεγεὶ δίρι ἌΧΤῈ βρόκϑη οὗ 858 Δῃ 
ἱπίοσταὶ ρασγὶ οὗ ἴμ6 ΡΠ ]5[1η65, ἀπά 80 ἀρδίῃ 
ΖΕρΡἢ. 11. 4-7, ἰῇ ὙΒΙΟΘΝ ἰδίῖεσ ραβϑᾶρα [86 

Ι ΘΒΑΜΌΕΙ,. ΧΧΧ., [ν. 0-, 7ε- 

Απιδ]εκίτε ; ἀπά ΠΥ πιδϑίογ ἰεξ πι6. 
Ὀεσαιβα τῆτες ἀαγβ ἅροπε 1 ΣᾷἼξ6]]} 
βίςκΚ. 

14 νε πιδάε λη ἱηνδβίοη μῤοπ ἴῃς 
βοι (ἢ οὗἩ τῆς ΟἸΒετγειῃίτεβ, ἀπ ὑροη 
ἐδε εοατί νγ Ὡς ἢ δείοηρσεια το Τυάδῃ, 
ἀπά ὕὑροη ἴΠε βοιί οὗ (ὐδἱεῦ;; δηά 
να Ὀυγπεά ΖΊΚΙΑρ νὴ ἢτε. 

Ις Απὰ [αν ά ςαά ἴο ἢίπι, ὐδπϑβὲ 
ἴδοι ὈΓγίπρ πε ἄονγῃ ἴο [ἢ18 σοιηρδηγ ἡ 
Απά Βα 5414, ϑνγεδγ υπῖο πιὶὲ Ὁγ (σοάς 
ταῦ που τὴς ποῖ οσ ΚΙ] τς, ποῦ 
ἀε]ῖνεσ πιὸ ἱπῖο τῆς παηάβ οὐ " 
τηλϑῖου, ἀπά 1 ψν}}}} Ὀτίπρ τες ἀονῃ 
ἴο 1ἢ18 ΠΟ ΡΔΠΥ. 

ιΙ6 4 Απὰ ψῆεη ᾿ς δά ὕὑγοιρῆς, 
δῖπὶ ἄονγη, ΕΠ οἱ], 2λεν τὐέγό βργεδὰ 
ΔΟγοδά Ὡροη 41] της ελγῖῃ, εαἰίηρ δηά 
ἀτγιηκΚίηρ, δημά ἀδηςΐπρ, Ὀεσδιβε οὗ 81] 
(6 ργεδῖ 8001] [παῖ {ΠῈΥ δαά τἌκβϑη 
ουξ οὗ τῆς ἰαπά οὗ [ἢ ΗΠ βεΠ 65, δηά 
ουΐῖ οὗ τε ἰαπά οὗ [υἀδῇ. 

17 Απά αν βπιοῖς ἔπεπὶ ἔγοπλ 
τῆς Ὁ] ρμς ἀνε ἀπο τἢς δνεηίηρ' 

ΟΒεγοι πη βοεῖὰ ἴο Ὀ6 Τοπηροίες (25 ἰῇ οὖγ 
ἴοχῖ) ἢ 186 βουϊποσῃ Θχίγεπλ τ οὗ ΡΒ Π5114, 
ν1]2Ζ. Οδζᾶ δηά Αϑιεΐοῃ. ἴὴ αν ΐβ σεϊξῃ 
πε Ὀοάγ-πυδτά σοτητηδπάεα ΟΥ̓ Βεηαίδῃ σο- 
βἰϑσιοα οὗἨ Ομοσγειῃϊοβ απ Ῥε ει 68. (}." φ. 
ῬΒΙ]ΠἸβεη68 3) δηὰ ἃ ρίοκραὰ σοσρϑ οὗ 5ἱὶχ ἢυη- 
ἀτοά τῆθῃ οὗὨ δίῃ Ἴοπιηδηάοα ὃγ [{ἰλὶ {πε 
Οἰτῖο. τ ψουϊὰ δθοπὶ ἔγομῃ [18 τῃδλί ἴῃς 
ΟΒεγοί  ἴο5 ἀπά ΡἢΣ]ἰβ(η65 νογε ἴνο Κιπάγεὰ 
δηᾷ «ϑϑοςίδίοα {Ὑ1065, ᾿κ6 Αηρίεβ δηὰ ϑαχοῃβ, 
ψγἢο ἴοοϊκς ροβϑεβϑβίοη οὗ ἴῃς βεδ-ςοδϑί οὗ Ρᾳ]69- 
ἴπ6, οὗ ννδοπὶ ἴῃς ῬΒ1]Ἰ511ης65, Ὀεηρ (Π6 πηοβῖ 
Ῥον γῆι, ξᾶνὸ 1δοῖγ ἤᾶπηα ἴο ἴΠ6 σου ΤΥ ἀπά 
ἴπΠ6 παίΐίοῃ ἰῇ ξοηογαὶ, βου ρ ἴμαὲ οὗὨ (86 
(ἸΒογειηϊϊεβ νγὰ8 ποῖ ΠΟΙ ὀχ ηρυ ϊϑηοά, 
ΜδηΥ Ῥεσβοῦβ σοηηδοῖ 86 δῆς (δβογοιδιῖο 
νὰ (δὲ οὗ ἴῃ ἰϑἰδηά οὗὨἉ στεῖο. 

15. Ννον εἰμεν »ὸ ἱπίο ἐδε ῥαμάς ο77 »7 
»ασἱον.}] Α τουςδίηρ ἰηβίδηςε οὗἨ [ἢ ἡδίυγαι. 
ἰονε οὗ ἸΙθοσυ, δπὰ [ες οὐΐϊουϑ σμαγαςῖοσ δηὰ 
1] 88} ςς οὗἁ 5Βἴανεσγ. 

.17. 12ὲ ἐαυϊϊ δι ὙΠ ΡΗ 15 4 ἀουδίυ 
ψοσάὰ, Ὀεΐηρ ἀρρ ! δῦ] Αἰ1ϊκ6ὸ ἴο ἴῃς θαγὶν 
Τλοσηϊηρ δηά (Π6 ΘΑΥΙΥ δυθηΐηρ. [ἴ 5 ποῖ 
ἸΚΕΙ͂Υ τπδὲ [26 Απιδ]οκιῖ68 βῃουϊὰ θὲ εδέϊηρ 
δηά ἀτγιηκίηρς δηὰ ἀδηςίης Ὀεΐοσο βυη- τῖϑο. [Ἐ 
18 Ὀοδῖ, Ἰπεγοίοσθ, ἴο υπάετοίδηά ἤόγὸ ἴΠ6 
ὀνεηϊηρ Πρ, δΔηά ἴο ϑιρροβο (μαῇ ἴΠ6 βρπξ 
νγὰ8 σοπίημοα 1] τῆς ὀνοηΐης οὗἩ ἴδ ποσὶ 
ἀλγ, εη ἴπ6 ἀδγκηθββ ρυΐ δὴ επὰ ἴο ἴδε 
Ρυγϑυϊῖ, δηά ἔοι Βυηάγεα πιεπ σοηϊτγνεὰ ἴο 
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οὗ ἴα πεχί (Ὁ : ἀπά τῆεγε εβοδρεά 
ποῖ ἃ πιδὴ οὗ ἴδεπὶ, βᾶνε ἔουγ πυη- 
ἀγθά γοιπρ πιεπ, νὩ]ς ἢ τοάς ἀροη 
ὉΔΠ|615, δπὰ Άεἀ, 

18 Απά [αν τεςονεγεά 411] τῇδ 
τε Απηλ]εἰκῖϊεβ μδά σδιγίεα ἌΨΑΥ: 
δηά [ανὶά τεβοιθά ἢϊ5 ἔννο νγίνεϑβ. 

19 Απά τῇεγε νγἂβ ποιῃίηρ ἰδοκίηρ 
ἴο ἴπεπιὶ, πε ἢ ετ 8Π18}] ΠΟΥ ργεδῖ, Πεὶ- 
18εΓ 80η8 ΠΟΥ ἀδιιρῆζεγβ, Πειτἢ 6 Γ 5ρ0]], 
ΠΟΥ ΔΠΥ Ζλέης τῆαῖ ΤΠ 6Υ μιδά ἴἌκβη ἴο 
τε : Πανὶ τεςονεγαά 8]]. 

ς 20 Απὰά [λαν)ά τοοϊΐκς 811} τῆς Εοςκϑ 
δη τῆς Πογάϑ, τολεῖ τῆ ογ ἀγᾶνε Ὀεΐογε 
ἴδοβε δέδδγ οδῖτ]ε, ἀπά 8414, 8. ἡ: 
αν ἀ᾽ 5 58ρο}}. 

21 ἢ Απά λανὶά ςλπιε ἴο {πε ἴννο 
ἢυπαάγεα τηεη, ψῃϊοἢ σνετα 80 δίηΐϊ 
ταὶ ΤΠΕΥ ςουά ποῖ [Ὁ]ονν ανὶά, 

Ο ΒΟπῚ ΠΟΥ δά πιδάς [150 ἴο δϑϊάβ 
“δἵ ἴῆε. Ὀτοοῖ Βεϑοῦ: δηά {πεν τνεπὶ 
ΠἸ ἴο πιεεῖ ᾿ανίά, δπὰ ἴο πιεεῖ 
τῆς ρδορὶε τπδῖ τύεγε ἢ ᾿ΐπὶ: ἀπά 

" Οτι αελρά Μψῇρῃ 1)ανί4 σάπηθ πϑᾶγ ἴο {πε ρεο- 

ἑάῖν ἀ. 0]6, δ ᾿β4] υἱοά (ει. 

Θβοᾶρδ οὐ σδπιοΐβΊΌ αν γοπιαϊηδά οοπηρίεῖς 
Ῥαλϑῖοσ οὗ ἴπ6 σδσρ δηά }} (πε Ὀοοίγ. 
, Ὁ δὲ πεχ ἀ4αγ.)ὺ ΤὨϊ5, ἀπά ποῖ ἴδε πηδᾶῦ- 
Εἴη, 56επὶ5 ἴο ὃὈ6 τισῃξς. ὙὌΒο νψοτὰ ἰγδηβίαϊοά 
πεχὶ 447 .5 ῬΓΟΒΔΌΙΥ δῇ δάνογσν. [1 ἃ Ἴοη͵]θο- 
ἴυγο 8 δάτη 55: 0 16, [ἢ 6 σμδηρ6 οὗ ἃ ίηρὶε Ἰοϊζοῦ 
(1 ἴον 5) ψουϊὰ ἔυγῃ ὉΠ ἰπῖο ὈΊΠΌῦ, 
20 «αυἱρό {δέν οἱ, ἱ. 6. ὉΚΊΕΥΙΥ ἀοΞΕΓΟΥ͂ {Π6Πὶ, 50 
[Πδἴ ῃοῖ ἃ πιδη εβοαρεά, ἄς. [Ὁ 16 ἐπυε δὲ 
5 ἴῆ6 πιοτηίηρ νὴ] Πρ πῃ, 45 [πὰ 6 οοηίγαϑβί με 
ἔνθθῃ ἐαυέ δέ δηὰ φυεηὶης ταῖοΥ βυρροβίβ, 
[86 ηδΐζυγαὶ ὀχρ δηδίΐοη νουἹὰ θὲ μαί ανίά 
ἃττῖνεά δὲ πἰρὴξ δηὰ ἔουηά ἴδοπὰ ἀτηκίην δηὰ 
ἀδηείηρ, διιξ Ρυξ οὔ 18 διΐδοϊκ {1} 186 ἐν]- 
ἴρμῖ ἤθη ΓΠΕΥ ΤΕΓῈ 581}}} βἰθερίης δεουγεὶγ 
αἴον {Πεὶσγ σενεῖγγ. 
, 7οιας πιεβ.)] Ῥετῆαρβ ΠΟΤ ἴῃ ἴΠ6 86η586 οὗ 
σεγυαηῖ: (85 ἸῺ ψεῦβα 13), ἴοϑῈ ψο δὰ ἴἢς 
οδαγρε οὗ ἴμ6 σδπ)6 8. 

18. Κεεουεγεά ---- γοιεμε] ὍὌΒς Ηοῦγον 
ὙΟΓα 5 (ἢ 8ά1τὴ6 ἴῃ Ὀοίῃ ολ5968, ἀηά ἰῇ νϑῦβο 
8, υυἱϊ ἀἰβογοηϊ ἔγοπὶ νουϑῈ τος. ΤῸ “ἀϑὶῖνοσ 
ΟΥ βοΐ 71:66᾽ 15 [Π6 οχαςῖ τηδαηϊηρ Οὗ ἴἴ. 

19. 12α! ἐδὲγν δαά ἰαάε 1ὁ ἐδοηιἢ ΤῊΘ 
86η56 15, “ἰδαΐ (ΒΟΥ (ἴπΠ6 Απιδίοκιῖ685) Βα ὰ 
ΓΔ ΘῺ ΡῬοδββοββίοι οἵ." 0 ἐδεηι ΤΑΘΔΏ8 20 
ἐδορμαείνει, Ὀυΐ 15 ὨΘΑΣΙΥ τοἀυηδδηῖ, 866 
Οσέβθη., " Τἢ65.᾽ 

20. “4π4  αυίϊά ἐοοῖ, (5.71 ὍΤΒΟ τπηρδηΐϊης 
8, απΔ Παυίϊά ἐοοί αἰΪ ἐδε “δεοῤ ἀπά οχεη «υδίερ 
ἐδὲ “Α»5ηαἰράἐ!ε: ἐγονε (ἰ. Φ. ἈΔὰ ἴῃ ἘΠεΙΓ ΡΟ5568- 

Ι, ΘΑΜΌΕΒΙ, ΧΧΧ, 

22 Ἴ δη δηϑννεῖεά 4]] [Π6 νυ ἱοκοά 
ἴΏδη δηά πιόρ οὗ Βε]14], οὗ Ἰοβε τῇδ ΤΠ θ, 
ψεης ἢ Πανὶ, ἀπά 5414, Βεσδυβε 
ΠΕ νεπῖ ποῖ τῇ 8. νγαὲ ψΨ}}} ποῖ 
σῖνε τῇεπιὶ οκρὰὶ οὗ τῆς 85ρο1} τῃδξ τὲ 
ἤανε τεσονεγεά, βᾶνε ἴο ἘνετΥ πιδη 
18. νυἱέε δηά ἢΐ8 σμ]άγεη, τπδῖ {ΠῈῪ 
ΤΆΔΥ ἰεδα ἐἠεπι ΑΥΤΆΥ. ἀπά ἀερατγί. 

232 Ἴδη 5414 Πανὶ ά, Ὑε 5}}8]1 ποῖ 
ἄο 80, ΠῪ δγεῖῆγεη, ἢ τῆλε Ὡς ἢ 
τε ΓΟΚΡῸ Παῖῃ ρίνεπ υ8, γγῆο δδῖὴ 
Ργεβοσγνοαά 5. Δηἀ ἀε]νεγεά τῆς ςοπ,-. 
ΡΆΠΥ τπλί σλπιθ δρδϊηϑῖ 0.8 ἱπῖο οὐγ 
Βαπά. 

24. ον ψῆο νν}}} μεάγκεη μηίο γου 
ἵη 18 πιδῖίογ ἢ διιξ 45 ἢϊβ ρᾶγὶ ἐς τῃδῖ 
δοοῖι ἄοννῃ ἴο {π6 Ὀδῖεϊα, 50 σὐαἠἑ ἢ 8 
Ραγὶ δὲέὲ τῇαλίς ταγγίθιἢ ὉῪ τῆς 1: 
{ΠΕΥ 5}8}] ραγὶ δἰ1Κε. 

25 Απὰ ἰξ νγᾶβ8 .-9 ἤΠοπι [δῖ ἀΔΥ 
Τρογυναγά, (δὲ ἢ6 τηδάε ἴξ ἃ 5ἴδιιϊο " Βεῦ. ἀνά 
ἃπά δὴ ογάϊηδηςς ἔογ [βγδεὶ υπῖο (ἢ 8 
ἀλγ. 

26 ΠΤ Απά νψῇἤῆδῃ [αν Ἴδηιὶε ἴο 
ΖΊΚΙΑρ, μα 8βεπῖ οὗ τῇς 5ρο]] απο (ἢς 

8Ι00.) δεζόγε ἐδαὶ σεφμῤεί ίοπ 97 εαὐθίε (τἶξ. 6 - 
ἔογε ψν δῖ {ΠΕΥ̓ ἴοοϊς ἴῃ [ΠΕ σαὶ ἴο [6 ϑουτ ἢ), 
απά ἐδεν (ἴῃ Ρθορ]θ) σαἱά, Τρ: ἐς ̓ θϑαυΐά᾽. «ῥοι, 
ἼὨ15 νγὰ8 ἢ18 βῆδγε 85 ςδρίδίη οὔ ἴῃς Βδηά, 
}ιῖ 25 ΟἹ άθοῃ "δά 81] [με ζο]ὰ ϑαγ-τίρϑβ (]άξ. 
γΠ], 24-26). ΑΙ] (ἢ6 οἶβεσ ῥ᾽ απάοσ οὗ [86 σδρ 
---αἴτηβ, ογῃαϊηθηΐβ, ἴδεννεὶβ, πΊΟΠΘΥ, οἰοί ἢ 68, 
φΔΠ6]5, Δοσου ΓΕΠΊΘη85, Δηα 50 οη---ννᾶ8 ἀϊν δὰ 
δηοηρ [86 {{{π|6 ἀστγ. αν! 5 τηοῦνε ἴῃ 
σδμοοϑδίηῃς ἴθ β!ιδερ δηὰ οχϑῃ ἔοσ Ἀἰπιθ6 1} 18 
ουάθηϊς ἤΤοΠπὶ ὑοσβο 26-81. ὙΠΟΥ ψότὸ {πὸ 
τηοϑί δοςερίδοϊες ὑγοβεηῖβ δ6 σουὰ τηδκο ἴο 
δ]5 ἔτ οηάβ ἴὴ [πάδἢ. 

εαἰ4|..1 1 ΔΟΓΑΙΠΥ, σονιο δίς δομσδὲ ΟΥ̓ δε- 
φωγεά, ΤἴΏΘΏΓΘ ΘΡΘΟΙΔΠΥ οαδρ, ἱ. ε. 5Βῃ66ρ δηὰ 
Οοχθῆ. Ηδετζε [ἴ ΠΙΔΥ͂ θῈ οἰ ΠΟΥ τοπάογοα φεφα- 
“ἰοη 9 εαὐἶδ, ΟΥ̓ 5ΙΓΤΡΙΥ εαἰΐε, “ θεΐοσο 
(παῖ σφί(16,᾿ τηθαπίηρ “ Ὀεΐοσγο ποὺ ἄγους τῆδὲ 
οδι]ς." δεὲ Οδῃ. χχχὶ. 18. 

24, 42: δἰ: ραγί, σ᾽.) ΑΔ ὄ5ἰΚίηρ Ἔχαπιρὶδ 
οὗ [86 7ιι5(ἴςα δπὰ ἔδίγῃθϑβ οὗ αν ̓5 ςἢδ- 
Γαςῖεῦ, δηά οὗ διἷ5 ἤγΠπΠΊΠ655 ἴῃ δηίογοίηρ βυςῇ 
οοπάυςϊ ἀπιοηξ 15 ξο ]ονγεσβ. Οοιηραγο [οβἈ. 
ΧΧΙΪ, 8. Ιη [{κ6 τρᾶηπεσ Ῥοϊγθίι5 (χ. χνὶ. 5) 
τεἰδίθβ οὐ ῬιὈ]1υ5 δείρίο παΐ ἴῃ [πὸ αἰνίβίοα 
οὗ [86 5.01} αἴεσγ ἴῃ σαρίυγε οὗ Νουα (δγ- 
ἴπαρο, ἢς αἰνιἀδαὰ 1ξ Θα.Δ}}7 ἀπιοηρβί 411 ἢ5 
ἘΌΟΡΒ, δηὰ ἴαϊ ὈοΟΙΒ ἴδε σόβογνε, δηὰ {Ποϑ6δ. 
Μ8Ο συαγάοα [Π6 ἰεηΐβ, ἀηά ἴῃς εἰςκ, πὰ 
[μοϑο ἀεϊδοποα οἢ ΔΩΥ͂ βροςϊδὶ βεγνίςο, 4}1 δὰ 
8ῃ 640}8] 5μάᾶγε 8 ἴἤο56 ὙΠῸ ἡγεγα δοίι δ}! 
οηξαροά. 

263 
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ΓΗεῦ. 
ὀέξετέλ. 

οἰάοτβ οὗ πάλῃ, δύ ἴο ἢϊ8 ἐπιεπάβ, 
βᾶγίηρ, ΒΕεΠο]ά ἃ ἴργεβεηΐ ἔογ γου οὗ 
ἴῃς 8ρ01] οὗ πε ἐπεηλε8 οὗ τῆς ΠΟΚΡ ; 

27 Τὸ ἐβεπι ψνὨ] ἢ τυεγε ἰῃ Βεῖἢ- 
εἰ, ἀπά το Ζάερι Ὡς ἢ τὐεγε ἴῃ δουτῇ 
Βλπιοῖῃ, ἂἀπὰ το ἠῤέγψι νυν ϊςἢ τὐέγε ἴῃ 
]Ἀκεγ, 

28 Απὰ το ἔδει ψνὩϊς ἢ τὐέγε ἸΏ 
Ατοεῖ, ἀπά το ζήεηι ννῆϊς ἢ τυέγε ἴῃ 
διρῃηιοῖῃ, ἀπά τὸ ἐλέηι ψΨὨΙοἢ τοῦ 
ἰπ Ἐϑβῃϊεπιοδ, 

47. Βεϊδε!. 1ἴ ἀρρεᾶγβ ἴτοπὶὶ ΟἾγ. ἷν. 20 
1μδῖ ἴβετε νψὰ5 ἃ ρίαςς ςα]οὰ Βείδιεὶ (10,3), 
αυϊΐε ἴὴ ἴδ δου τ ΠΣ βΒϑοσσβῆεῦα, Ηοὐτηδῃ, 
δῃά ΖΙΚΙαρ ; δηὰ ἔγοπι [οβὶι. χῖχ. 4 (σβεσὸ ἴξ 
18 τιτοὴ Βεοίδμ (δὴ ) τδδῖ 1 νγὰβ οὔς οὕ τΠ6 
οἰ[ο8 οὗ ἴδ ϑγωθοηϊῖθθ. Τὴ δ 18 ἀου 11685 
[ἢς ρῥἷδοθ μοσγε τηεδηῖ, ποῖ Βοῖδμοὶ. 

δοιέ Ἀανιοΐ δ. ΟΥ ΤαῖΠο “ Βδιβοί οὗ 
8 Βοπίμ σουῃίσγ ᾿" (ῦονε, Χχχνὶ!. το, ΧΧΧ. 
1, 14), 80 «αἰϊεὰ ἴο ἀϊδιϊησυ θη ἱ ἔγοπὶ 
Ἀδιλοῖ;-ΟἸοδά. [Ι͂ἡ οϑῇ. χίχ. 8 1ἴ 15 ςδ]δά 
Κα»αϊδ 977 δὲ ϑομέῤ, δῃὰ νγὰ5 οἠὰ οὗ πΠ6 
ΘΙπΊθοηϊς οἰτ|68. [ἴ 18 ρεῦβαρδ [6 54Π|6 85 
Ἀδιρδῖῃ-ἰεὩ ([υὰρ. χν. 17). δ81πιοὶ [86 
Ἀδηιδίῃ!ε (1 ΟἿ. Χχυΐ!. 27), ῈΟ ννᾶ8 ΟΥἊσ 
Πανὶ 8 νἱπεγαγάβ, νγδ8 Ἐν ἀθη ] ἃ πδῖϊνε οὗ 
(818 Ἀδιηδίῃ. ὅ66 δεῖονν, υθσϑο 28. 

αν “1ὴ ἴδ6 πιουηϊδίηπ᾽᾽ οὗ Τυάαῃ 
(1088. χυ. 48), δηὰ οὴς οὗ ἴμε Ρυίεβίϑ᾽ οἰτ|65 
(0. χχί. 14; τ ΟἸγ. υἱ. 57), [1 18 ἰδοητιῆοά. 
ἿἾ Ἀοδίηβοη ἢ ᾿ΑΤΕΣ, ἴδῃ τ ϊθ8 βου οὗ 

οῦσοπ, που ρἢ 118 18 ηοῖ δϑοϊ υἴεὶν σογίδίη. 
ἶγα, δπὰ Οατεῦ, δὲ Ππῤν ες (2 ϑατὰ. χχὶν. 18), 
ΕΓ ῬΓΟΌΔΌΪΥ παῖϊνεβ οὗ δι, ἀπ ῬΟΒ5:Ὁ]Υ 
οὗ [086 ννῖο μδὰ [ν᾽ 5 ὕγεϑθηίδ. 

28. ““γοογ ΟὐὐνϊουβὶΥ ἢοΐ Ασόοσ οἡ (6 
Ασῃοῃ, θυ ((ἴ τ ΒΕ υγιτῖοΠ) βοπὶθ ἴον ἰη 
]υάδη ποῖ εἰϑεννῆοσε ἡδηιεά, ἙἘοῦϊηβου (ἰϊ. 
199) ἰάδητῆο65 ἃ ἢ ἴδ Συΐη5 οὗ δὴ δηςσίθηΐξ 
ἴονῃ ΜΠοΒ Πα ἀϊδεοονετεὰ ἰὴ ἴδε ΨΥ ΔΟΥ 
᾿Ασ᾽ Ἄγδῇ, δδουΐ εἰθνθὴ πλ1}68 ν᾽ 5... ἔτοσῃ 
ΒΔΓ -5ῃθθα (΄ Ὠὶςῖ. οὗ Βιδ]ς"). 

διρόνπιοί ὁ.] Νοῖ εἰβενεσγε πηοπιοηοά, δυξ 
Ζαῤάϊ ἐδε ϑῤίρῥν»ιδε (τ ΟἾγ. χχυῇ. 27), πο 
ν"23 ΟΥΟ [αν 5 ννῖη6 ΠΟ] ]ΑΓ5, νγὰ8 οὐ ἀθηΥ ἃ 
πδῖϊνε οἵ [ἢ15 ρίαςθβ. [{ 15 ἃ σεβδγκδῦϊς ὑγοοῦ 
οὗ ἴΠ6 σταϊοί! παίυγε οὐ αν, δηὰ ἢιΐ5 
βΒαοΙ ΠΥ ἴο 158 ΘΑΥΙῪ ἐγ οηἀϑῖρβ, 45 ννῈ}} ἃ5 ἃ 
ουτίου5 ἱποΐδηςε οὗ υπάοβίγπεα οοἰηςίάδηςο, 
ἴπδῖ ψνε πηά δηλοηρ ἴποϑὲ οπηρὶογοὰ Ὁ Πανιὰ 
ἴῃ οῇῖοεβ οὐ ἰγυβῖ ἴῃ ἴπ6 Βεῖμῃϊ οὗ 5 ροννὸγ 
80 ΤΏΔΩΥ ἱπμδθϊ(Δηῖ5 οἵ ἴπο86 οΟὔδοισο ρῥἷδοθβ 
ΠΟΤῈ ἢθ ἑουηά ἔπε ἀ5 ἰῃ ἴΠ6 ἀΔΥγ5 οὗὨ 18 ΘΑΓΙΥ͂ 
ἀἰβῆςι 68. ΕΖτὶ τἴ86 δοὴ οὗ Οδοῦ, δῃιϊπιεί 
186 Ἀαπιαίμϊῖο, δηὰ Ζαθαϊ ἴπῸ ΒΒΙΡΗπο, ἃς 
ΨῈ]} 85 ἰγὰ δῃὰ Οδγεῦ, δηά [ἰδ], δὰ Ἡ οζσαὶ, 

Ι. ΒΑΜΌΕΙ, ΧΧΧ, [ν. 27---31. 

29 Απάὰ το ἐἦεηι ψὨ] ἢ τόνε ἴῃ 
Ἐλδοδαὶ, ἀπά τὸ ἐῤενι νυ ς ἢ τοδγε ἴῃ 
τῆς οἰτε8 οὗ της [εγαμπλες 65. ἀπά 
ἴο ἐλεγι γὨ ἢ τὐεγε ἰπ τῆς ςοἰτἰ 65 οὗ 
τε Καεηϊτεβ, 

40 Απάᾶ ἴο ἡλεγι ὑγὨ ἢ τὐέγε ἰπ 
Ηογπιδῆ, δηά το ἐλθη Ὡς ἢ τὐδγς Ἰῃ 
ΟΠΒογ-Ὅβῆδῃ, δῃὰ ἴο ζῤεγι νυν ςἢ τοόγέ 
1η. Ατδοὶ, 

21 Απά ἴο ἐδεη Ὡς ἢ τυόγό ἴῃ 
Ηεῦτοη. πὰ ἴο 411] τῆς ρίδοθβ ννῆεγε 

Δ. ΤΊΔΏΥ ΟἴΠΟΓΒ, ΈΓΕ ῬΓΟΌΔΟΪ διηοηρ [8686 
δἸεηἀ8 οὗἉ 5 γουίῃ. 

Ἐσδιοσιοα.} ἴῃ [6 πιουηίαίηα οἵ [υάδῃ 
(1ο58}.. χν. 50), αἰδο οὴθ οὗ ἴδε Ῥχίοϑίβ᾽ οἰζι68 

1: ΟΒἢγ. νἱ. 52). Το Ὠδπὶθ 18 ργοϑοινεα ἱπ 
6 πηοάογῃ δορμαδ, ΒΟΓΟ ἅγΓα σΓυΐϊη8 οὗ 4π 

δῃςσίεηξ ἴον. 

29. Καεδα!Ἱ Νοῖ εἰβεννβοσε πιοηϊοηεά. 
ΤὨς ϑερί. Γ Οαγηιεί, ἴῃς Ἰεϊῖοτβ οὗ νυ] ἢ 
ἴῃ ΗθΌΓΕΥ ἃγα ὙΕΙ͂ 5ι γι] 2γ ἴο ἐπ Ἀαεδαί, 

Ἴδε οὐδε! 9.5 ἐδὲ εγαῤνπρεῖδε5.} 866 Χχυΐϊ!. 
1ο, οῖθ. Ἴὕ8ο πδπιοβ οὗ ἔπεϑο οἱ͵]68 ἅγὰ ἠοῖ 
Κηονῃ. 

εἰδἰες οΥΓ δε Κοηΐ.71 Ἰυάξ. 1. τό, ποΐς; 
Ὶ 84π). χνυ. 6. 

80. Ἡογηιαδ. 866 Τυάξ. 1. 17, ποῖος, δηά 
Νυπι. χχὶ. 2. [1158 δηςίθηΐ ὔδᾶτηθ, Ζεῤόαιϊῥ, 18 
51}}} ρῥγεϑεσνοά ἰῃὴ {86 τηοάφσῃ Ζεῤαία (οΓ 
δ6θαῖδ), “ἵνο δουγβ δηά ἃ ἢδὶῆ βουῖι-νοσῖ 
οὗ ΚΠαΪϊαβα," δοοοσάϊηρς ἴο Κοὶὶ. Ἐοδίηβοη 
Ρίδοο8 ἴἴ ἂδὲ ἴπε ρα85 ᾿.5-5διιΐδ (5ες "1ςῖ, οἔ 
Βιοὶο". 

Οδον-ατδαη.} Ὠου ΕἾ 658 ἔθο βᾶπιο 85 “Μεδαν 
]οβῇ. χνυ. 42, χῖχ. 7), ἰη τῆς δῤερῥεία οὗ 
γῶν ἱπηδο! οαὰ ὈΥ δἰπιθοηϊῖεβ, δηὰ οὔς οὗ 
(δες Ῥγχίεβίβ᾽ εἰτίο (1 Οἶγ. ἵν, 32, ΥἹ. 59). 

“τ: δαεδ. Νοῖ εἰϑενδογε τηρηϊοηράᾶ, δηὰ 
υϊϊε υπκηονη. τ 845 Ὀδεη ςοπ)εσϊυγοά 
ΥΪ ῬΓΟΌΘΌΙΠΥ ἴο 6 4 ἔι]56 γϑδάϊηρ ἴοσ 
Εἰδὲν ([058. χίχ. 7), ντθη Είαν (1 Οἢγ. 
ἷν. 32), ΒΙΟἢ 18 τηθητ[οησά, ἢ “ῥα, ἃ5 ἃ 
δἰ πηθοῦϊς ΟἿ. [ΙΕ ΟἿΪΥ αἰ ἔῖοτϑ ἴῃ (δε δεῖ 
Ἰεϊῖζεῦ (ἼΣ. δηά ἽΠ.), δηὰ ἴβεϑὲ ἅγε Ὑεῖγ 
51 112. 

81. Ηεδγοηῇ Νον Ε-ΚΉΣΝΠ,, δηςίθθεν 
ολ]]οὰ Χὶν αἰ δεαγόα, ἴλ6 τὰ οὗ Αγθα, οὔς οὗ 
ἴδ οἰκ68 οὗἩἍ 16 Απακίπι. [ἴξ ννᾶ8 ςοπηιπογοὰ 
ὉΥ (]εῦ, δηά ὑεσάπιε ἢἰ5 ἱηπετγἴδηος ( [058. 
ΧΙΥ, 14, 15). ἴ ν»ὰβ8 ἴσοσὴ ἴπ6 ἱπηπιοαϊδία 
πο ουγβοοά οὗ Ηεὕύτοη τπδῖ ἴΠε ξτᾶροβ οὗ 
Εϑῆςοϊ οσἄπηο (Νυπι. ΧΙ. 22, 232). [{ 15 οἥσδη 
τηδητοηδὰ ἰἢ ἴδε Ὠἰϑίοτγ οὗ Αργαῆατη. ϑασγδὴ 
ἀϊοὰ τπογὸ (Οεη. χχὶϊ. 2), δηὰ νᾶβ8 Ὀυγὶεά 
ἴδογο, 45 ννὰ8 Αὔγαπδπὶ (Οεῆ. ΧΧΙΙ. 19, ΧχΥ. 
9, 10),. δηά τῆεὶσ τομὴ ὅσ ργεβϑεσνεὰ ψ "ἢ. 
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ὙΔΙΙΔΙΙΟΩΒ) 248 1 (ἾΓ. Χ. 1-1Δ. 

Ι. ΒΑΆΜΌΒΙ. 

Πανὶ ά ὨΙπιβοὶ  δπά ἢ 15 το η νοῦ ψοηΐ 
ἴο ἢδυπί. 

ΟΗΑΡΤῈΚΒ ΧΧΧΙ. 
1 δοκὶ λαυΐμρ Ἶοεἱ ἀΐξ αν, απα ἀΐξ σορς εἴα», 

ἄς αμπα λὲς αγριοιεγόεαγεν δἰ ἐλενιδοέυες. 7 
72 λέδιεηος ξ: πτοῖς ἐλε ογεαξῶε ἱστύης οὗ 
ἐλε 7 γαείες. 7Ζὰςν ᾿Γγίμπῥὰ συν 1}: ἀεασ 
ἐαγέσσες. τι 7λεν οὐ αδεεἡ-ρι δα, γοίουεν- 
ἐπ 1λεὲ δοαάϊτες ὃν κπέράΐξ, δμγη Ἰάφνε σέ )αδειά, 
απά πιο η ἑν ἐμέν {4417 δορέξ. 

ΟΥ̓ “ιἢε ΡὨΠΠδηε8 ἰουρπῖ 
ἰπ8δῖ β5γδεὶ: πὰ τῆς πλθῃ 

οὗ ᾿βγδεὶ βεὰ ἔτοπι δείογε τῆς ΡἨ1]18- 
τ 68. ἀηά [611] ἀονγῃ ᾿βἰδίῃ 'π πηοιηῖ 
Ο!]ροδ. 

2 Απά τἢς ΡὨ ]ΠἸ811Π685 (Ο]]οννεά 
μαγὰ ὑροὴ 8401 δἀπὰ τροῃ ἢ 5 80}8 ; 
ἀπά τῆς ἢ] ϑεῖπῈ8 8'ονν Ϊ]οπδίμδηῃ, 
απὰ Αδιπδάδῃ, δαπὰ Μεϊςῃίϑηυα, 841} 5 

ν. 1-.} 

ἢ. 
2 ΔΑπά τε θακῖ]ε νγεηΐϊ βογα δρδίηϑί 

Κβδης Ὁ ἴο δε Ῥγεβεηΐ ἀδγ . (5εε δςοουηΐ 
δρίης πα δωὶβη Ἦν ἃ165᾽8 υἱϑί: το Ηεὔσοῃ, ΕΥ̓ ἴῃς 
νεῖ Ἀεν. Α. Ρ. δίδηϊεγ Ηεῦγοθ νγὰ8 ἃ 
οἷ οὗἉ τεῆιξε (}05}. χχ. 7), δηά οης οὗ ἴδε 
οἰτ68 οὗ ἴ!ε Κομδίμιῖεβ (]οβ8ἢ. χχί. 11). [1 
1168 ὈΤΈΠΥ πι}168 δου ἢ οὗ [οσιι841 61]. 

ΧΧΧΙ. ΟΗΑΡ. 1, Νοευ δὲ Ῥρί ει πε. 
“ΤΉἬΙ5 στϑβϑυπλο5 ἴπο [γοδά οἵ [Π6 ἡδλσγταῖϊνο ἔσγοσῃ 
ΧχΧΙχ. 11. Δ μαΐ δϑιιεβ ἴο ἴδε οηὰ οὗ [8 
σμαρίοσῦ 8 ὑεγΌδ]ἷγ (δε βα (ἢ 4 ἴεν 

ὙνΒεῖμον ἴΠ6 
ὑφ! τοοῖὶς ρίδοθ ἴῃ ἴῃς υδ]] ον οὗ [Ἔζγεεὶ, δηὰ 
16 5.86} 168, δοίην ψνογβίθα, θα ἴο ΟἾΙΡοα 
αηὰ ψεσὸ Ρυγβιοα, ΟΥ ΜΒΘΊΡΟΣ ἐμεῖς ῬοΒ᾽ [Οἢ8 
οἡ Οἰδοα ννεγε βδίοστηθα, ἀοθϑ Ὡοΐ Ἄρρϑδγ 
ςογίδίη, 

Ω, δαιῦ. “ον. 866 χὶν. 49, οῖΐο. Τδο 
ὨΔΙΠΊΘ5 ΠΟΙ Ἄρτοθ Ὑ] τ᾿ ΟἾΓ. Υἱῖ1. 11, Χ. 2. 

8. 12ε ἀγεδεγ..1 ΤὨΘ ᾿ΠἸΟΓΔ] νογϑίοη οὗ [86 
Ἡεῦτον νου θ6 ΤῊ ο ϑποοίθτθ, 9 ὙΪΓῈ 
480 ΟῊῪ ;" δὴ υη1504] Ἔχργοβϑϑίοη, δηά Ἰοοκ- 
ἴῃς 'ἴἰκὸ ἃ κ'οββ. Γπὸ ἀυρ]ςαῖθ ραββδαρο ἴῃ 
1 (ἢγ. οὔὐβ [86 ννογὰ »ιεπ, ἢ ἢ εἶνεβ ἴδ 6 
δ6η86, ΟἸἾΠΟΥ, 266 “ῥοοίεγ! «υἱὲ ἐδ ὀοαυ δὶ! 
δίνη, οἵ, ἐδὲ «ῥοοίογ: δι᾽ ῥί»γι «υἱὲ ἐδὲ δοαυ, 
ψ ἢ ἀγτγοννβ ποῖ ἔγοτῃ ἴδε Ὀονν. 

δὲ «υα: “ογξ «υοισιάεά. Βεῖίον, ἢ Οοβθη., 
Φἢ9 848 ΒΟΙΟ δίσχαϊὰ," 245 (ἢ 86η586 οὗ {Π6 
ψοσγαὰ 15 Πουζ. 11. Δς, ἴδετγο σοηάσγοα δὲ ἐπ 
αησωμὁ. 84.0.15 “αν 18 ἐχρδίηθαά ἴῃ νεσβὲ 4. 
(δ86ς ποῖε δὲ εηά οὗ ςδαρῖοσ.) 

4. Ηἰς ἀγηπιομγόεαγεγ.} ϑεε χυὶ. 2:1. Ἠδὰ 
Ὁανὶὰ ςοηππηυρα ἴῃ [18 οβὶος ἢς ψου]ὰ ῥὑτο- 

ΧΧΧ, ΧΧΧΙ. 

4 ὙΠ εη 5414 δαὺ] ὑπο ἢΐβ ἀγπιουγ- τ 
Ῥεᾶγογ, γᾶν (ὮῪ ιγογά, δηά τῇγιβὲ ϑανμ λίρη 
πε τῆτουρἢ τπεγονῇῃ ; ἰοβὲ (686 
ὈΠΟΙγΟυπιςοιβεὰ ςοπηα δηα τῆγιυβε πλὲ 
τῆγουρῃ, πὰ ἰδδυβε πιε. 
ΔΑΥΙΔ ΟΓδθάγοσ τἡγου]ά ηοῖ; ἔογ ἢ ννᾶ8 
βοῖς δίιδλίά, Ὑπεγείοσε 841} ἰοοΐς ἃ 
βννογά, δπὰ {611 ὑροη ἴξ. 

ς Απὰά ψῆεπ ἢ15 ἀγπιουγ Αγαγ βαὺν 
τ(ἢδλὲ 8411} νγᾶβ ἀελά, ἢς {6}1 [ἰΚαυνῖβα 
ὍΡΟΙ ἢ15 5ννοτά, δπὰ ἀϊεά τυ Ὠϊπι. 

6 ϑ8ο ὅδιι] ἐϊεά, ἀπ ἢ ]5 [ἤγεθ 580ῃ8. 
Δηἀ ἢἰ5 ἀγπιουγθεάγευ, πὰ 41] ἢ 18 πιθη,,. 
τῃδῖ δαπιῈ ἀδὺ τορείῃογ. 

7 4 Απὰ ψεπ τἢε πιεη οὗ [5γδεὶ 
(δῖ τοῦγό οὔ ἴῃς οἵδε 846 οὗ τῆ6 
νδίϊεγ, ἂπὰ ἐλὲγ τῆλ τὐέγέ οὐ τῇς 
Οἴδεῦ βἰάς ]ογάδῃ, βᾶνν (ἢδὶ ἴῃς τῆβη 
οὗ ἴβγδεὶ θεὰ, απὰ τπδὲ δδι1} δηὰ ἢ 15 

ὈΔΟΪΥ πᾶνε ῥργεϊβμεά ἴῃ [15 δαῖτῖ6. Βυΐ Οοὰ 
δὰ ρυΐ Πἰπὶ ἰη ἃ ρίδος οὗ 8εεῖγ, ᾿πουξὰ ἰξ 
δβοοπιθὰ οἠς οὗ »τοδῖ μοῦ. 

2ῥε16 ὠπεϊγομγηείε4.1 866 ΧΙ͂Υ. 6, ηοΐθ. 

6. “4 δὶς »ιεη.} ΤὮ]5 δηὰ 5: Π}}2. ΟΧργοϑϑί ἢ 8 
τσ ποῖ Ὀ6 ἴδκθη ἴοο ΠΤ Ὰ}]}γ. ΨνῸ Κηον 
(δῖ ΑΌΠεοσ, δπὰ 15}- δοϑδοῖῃ, δηὰ ΤΔΩΥ τηοσα 
διυγνίνοα {Π6 ἀδγ οὗ ΟΙἹΪοά. ὙΠῸ (ἢ γοηῖςοΐθβ 
(ι. Οἢν. χ' 6) ἰῃϑίεδά οἵ δὴ δὶς ριεη, ἣδ5 αἱ] δὶς 
δοιμε. 

7. Οκ δε οἱδεν «ἰάἄς 9 δὲ υαἱἶογ.) ΤῊ 
τηυδῖ πιεδη ἴο ἴπε πογῖῃ οὗ με ρἰαίη οἵ [ε2- 
Τοοὶ, δηᾶ νγου]Ἱὰ ςοχιρτίϑε ἴῃς ἔγῖρα οὗ ΝΑρὴ- 
(211, δηὰ Ζαδυΐοη, ἀπά ργοῦδοὶν [5352 ο ἢ δῦ. 
Βυῖ [δὲ (εχ οὗ 1 (ἤγσ. χ. 7 85 “ἴῆδλῖ νεσα 
ἴῃ [86 ν]]ον,᾿ πὶ ἶηρς [Π6 δἰαίοπιθης ἴο {δ6 
᾿ΒαθιΔη[5 οὗὁἨ ἴ86 ρῥἰαίη οὗ [εΖγϑοὶ. 

οπ {δὲ οἱῥεγ “ἐς «ογάα»".) ΤῊΪ8 ῥῆγαβο 
Ἰηοϑί ΠΟΠΙΠΊΟΠΪΥ Τ]6Δῃ5 οπ δὲ εα:ὶ 97) ψογάαη, 
[δε βρεᾶκεῦ θείης βιιρροβεά ἴο δὲ οἡ ἔπε ννεβὶ 
δἰάε, εκ. ᾿δευξ. 1. 1, 5, "1. 8, ἰν. 4τ 46, 47, 49: 
7088}. ἱ. τς, ΧΙ. 27, ὅζς. Βυϊ ἰ ἰ5 αἰδὸ 
οὔ {με νγεβὶ οἵ [ογάδῃ, 45 9. Ῥεῖ. [1], 20, 
25, ΧΙ. 30; [ο8}. Υ. 1, ἴχ. τ; 188]. ἰχ. σ, (ἢ6 
Ἡεῦτεν ΡΉζαϑε θείης ἴδε 566 ἴῃ 4}} ἴπ656 

ξε8. Ηξετγε, ἰξ τῆς ἴοχί ἰ5 σους, [ἴ πγυ8ὲ 
ἀραὶ υπάοτϑίοοά οὗ ἴῃς νγοϑὲ βἰάθ οἱ. ]ογάδη. 
Βοῖμοσ [18 18 δὴ ονὐἱάθησς ἴπαὶ {Π6 Ὑτιῖον 
Ἰἰνεὰ οὐ ἴπε εαϑὶ οἵ Ϊογάδη (οὗ ψ βίοι {πὲ 
ῬΑΓΈΓΠΟΪΑΓΙΥ οὗἉ ἴῃς πασταῖϊνε δδουΐ {με πιεὴ οὗ 
748ε58}.- ΟἸϊεδά πλᾶὺ Ῥοϑβϑβίδ!Υ δὲ δὴ ἱηάϊςδίίοη), 
ΟΥ ΨΒΕΙΠοΣΥ τς ψοσγὰ ἰ85 υϑεὰ ἴῃ ἃ Κιηά οὗ 
πουΐῖγαὶ 56η56, ἊΝ ὃν δὲ εἄφε οὶ δὲ ϑογάαη, 
Πϑῃ ΒΑΓ ΕἾ ὕὉε ἀεςίἀθά. Ὑθε οἰδυδα ἰ8 
οτἰοά ἰῃ τ: Οἶγ. χ. 7... 

365 

54], δηά τῆς. ἵἌγοοῦβ ἢ Ηἰπι; δηά ἩΠΕοὶ 
“»1, 

ἢ ννγᾶ9 δβδοῖὸ νοιπάοά οὗ ἴῃς ΠΡ ΊΤΗΣΝ »νιδς το 

Βυς Νίκ! ιΟτ, “ποτὰ 
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80ηΠ8 Με ἀελά, (ΠῈῪ ἰούβοοκ (ἢε 
οἰτίεβ. ἀπά εά ; ἂδπὰ τῃε ῬὨ]]8{1Π68 
ςΔ4ΠπΠ|6 δηὰ ἀνγεῖΐξ ἴῃ ἤδη. : 

8 Απά ἰτ οληα ἴο ρ488 οἡ τῆς 
τποσζονν, ἤθη τς ΡἢΠΠἸϑεπε8 σδπλα 
ἴο 81Πρ ἴῃς 5ἰδίη, τας τῆεγ ἰουπὰ 
541] ἂδηά ἢἷ8 τῆτες 8οῃὴ8 ἔδΐεπ ἴῃ 
πιουηῖ ΟἸΪδοδ. 

9 Απὰά {τΠεγ ευἱ οΥ ἢ!]5 Πελά, ἀπά 
βῖΓρρεά ΟἹ ἢ8 ἀγπιοιυγ, δπὰ β8επξ ἰπῖο 
τς ἰΔηά οὗ τῆς ἢ] 5010 65 τουηά οι, 
ἴο ρυ] 5} 1: ἐπ ἴῆε ποιιβς οὗ Ἐῃεὶγ 14οΪ8, 
ΔΠὰ δπιοηρ [Πς Ρεορὶς. 

ΙΟ Ἀπ ΠῸΥ ρυῖ ἢΪ8. ἈγπιοιΓ ἴῃ 

Ι. ΒΘΑΜΌΕΙ, ΧΧΧΙ. 

τῆς δοιβα οὔ Αϑῃίαγσοιῃ : δηά [1.2 

[ν. 8--- 2. 

ἐλϑιεηεὰ ἢὶβ βοὰν τὸ τῆς ννὰ]] οὗ 
Βειἢ-5ηδη. 

Ι1  Απά νῆἤεπ ἴῃς ᾿πῃδθιϊδηῖβ οὗ 
]Α0ε5}-ρ!]ελά πεαγά 'οῦ τῆδῖ ὙΠΟ ἢ 1 Οτ 
τῆς ΡΠ] 5τη65 ΠΔά ἀοπης ἴο 841} ; 

12 ΑΙ] τῆς ναἰίαπε τπθη ἅγοβα, δηὰ 
ψοηΐ 81 ηἰρῃϊ, ἀπά τοοῖς πε θοὰγ οὗ 
54.} δηά τῆς Ὀοάϊεβ8 οὗ ἢ158 90η8 ἔτοπὶ 

Οτ, οὡον»» 

ὥςγπίας 
ἄξαε. 

τῆς νναἱ]] οὗ Βειῃ-βϑῆδη. ἀπά ςᾶπὶα ἴο ὁ 7ετ. 3.4. 5. 
]Αθε8ἢ., ἀπά ὄδυγης τμ6πὶ ἴπετα. 

152 Απά {ΠΥ τοοκ τμεῖγ θοπαβ, δηὰ ὅ 
ἐδυγιεά “ψεηι ὑπάογ 4 ἴγες δὲ Ταύεβῃ, 
'Δη4 [3164 8ενβϑβη ἀδυ8. 

466 Ῥδὶἠείπες.. . δαυεῖε ἐπ ἐδενι.} Οπδ οὗ 
τῆς ῥγίηςραὶ εἰ[ἰ65, Βεῖ- ϑῆδη, ἔε]1 ᾿ηῖο τδεὶγ 
ῬΟΨΕΙ͂ ἂῖ ΟὔςΘ, νΕΓΒ6 10. 

8. Ο» δὲ »πογγοαὺ ραν. Νῖφμε μδὰ ργοῦδδὶυ 
γυϊ δὴ ἐπά ἴο τπ6 δαίἷς “ἰήκῃ 840] δὰ σοῦ- 
τἰηυεὰ ἢ ἃ ἴα σουζαξε ἴο ἴδ6 ἰαϑί. 
Το ΡΠ] ΒΕ η)6 5 γεγο ηοΐ ἀύγάγο {11 ἐμ6 ηοχί 
ΟδΔΥ οὗ 186 ἔμ}} οχίθηϊ οὗ Τμεὶσ υἱσίοσυ. ΑΔ5 ! 
ἴογ ἴῃε Ὀγανε δηά υἱγίαουβ [οπαΐμδη. ὍΤἢε 
5105 οὗ {Π6 ἔλῖμεσ "γοσα νυἱβίοὰ Ὡροη ἴΠ6 50ῃ. 

10. Τ2εγ ρμὲ δὶς ἀγηιομγ, Ὁ} Ι͂η {6 
Γγοηίοϊεβ (1 (ἢγ. χ. 10) ἰξ 15 βαϊ ἃ βεθεγα 
ἐπ ἰδὲ δοιμό οὗ δεῖν 5οάς, Ὀὰχξ ΠΟΓΕ βρεοίῆοδ!}ν 
ἐπὶ δὲ δοιως 9 “:διαγοῖδ. ΓῊϊ5 νχὰ8 ἀουδῖ- 
1658 ἴ6 ἕδσηοιιβ τοπηρὶς οὗ ει ἴΏ ΑϑκοΙοῦ 
τιθηϊοηεὰ ὈΥ Ηεγοάοίυϑβ (Ϊ. 105) 45 ἴῃ πιοβῖ 
δησίοηξ οὗ αἱΪ Βεγ (επηρὶε8. ἤξηςε ἴδε 5ρεοῖδὶ 
τηθηϊοη οὗ ᾿βϑκοίοῃ, 2 8. ἱἔ. 2ὅὥ. Τἢς 
Ρδοίηρ 841:1᾽5 Διτῆουῦ 88 ἃ [ΤΟΡΠΥ͂ ἴῃ ἴδ6 
[επιρὶς οὗ Αϑῃίδσοιἢ ννὰ8 ἃ Ἴουηΐζογρασί ἴο 
[Πδ ρἰδείηρς οὗ ΟοἹδί ἢ 5 ϑυνογά ἴῃ [π6 ἴδθοσ- 
ὨδοΪε, Χχὶ. 9, ΧΥΪ. 54. ἴῃ 1 (Ἶγ. χ. τὸ ἴΐ ἰ8 
δα άεά παῖ ΠΟΥ “ λοεϊθηθα 541}}᾽5 μβεδά ἴῃ [86 
ἰεπιρὶε οὗ Πϑάροη," ῬτγΟΌΔΟΙΥ εἰἴμεσ ἰη σαΖα 
(7υάξ. χνὶ. 2ι, 3), οὐ ἰπ Αββάοά (1 ὅ8ὅδπι. νυ. 
2, 3). ΤΠ ψγΆ8, ῬΕΥΒΆΡΒ, ἰη τοδὶ δἰϊοη ἔῸΓ 
{με δἰ πλ]αγ ἐτεδηεηὶ οἵ ἈΟο] 15 Βεδὰ (1: 
54Π). ΧΥΪ]. ς 4). 

ἐδὲν δασ!επεά δὶς δοάν, (ὁ ..1 "ΤῊ ΪΒ 15 οτηεὰ 
ἴῃ τ Οἢγ. χ. το, Ἐβουφὰ ἱπιρ]εὰ ἴῃ {πε ἔο]]ονν- 
ἴῃ παγγαῖίΐνθ. ὍὙΠ656 νδγίδ[ 05 86 6Πὶ ἴο 1π|- 
ῬΙΥ τδαῖ Βοῖἢ 118 πασταῖϊνε δηά 1πδῖ ἰῇ σ ΟἾγ. 
Χ. ἅΓ6 σοπρ ]οὰ ἔσοπι ἃ σοσηπιοῦ δηά 4 {ΠῈΣ 
ἀοςσυτηερηῖ. 

ο δε αυαἱ]ῇ 97) Βειδ-. δα". ΑΌονΘ, γογβα 7, 
ῃοΐῖϊθ. ΕῸΣ βΔείῤ- “δα ΟΥ̓ Βεϊδειδεαη, 566 

]υάρ. 1. 27, οῖ6. ΤΠουκῇ ἱξ 8 ποΐ 5414 {πὲ 
{ΠεΥ ἔδδίθηθά πε δοάϊθ8 οὗ 841:}᾽5 8οῃ5 ἴο ἴπ6 
Μ04}}, νεῖ [ζ 18 οἰεαγ [παῖ {ΠΕΥ ἀϊά 50, ὈΟ(Β ἔτοπι 
γΕΓΒΕ 12, δηά ἴτοπὶ 2 84πι. χχὶ. 12-14, [βου ἢ 
ἴῃ {πε Ἰαΐζοτ Ρίδοθ ΟὨΪγ Ϊοηδίμδη 15 ἡδυηθά. 

11.  αῤε:ῤῥ-Οἰμεαά. 8εε ςἢ. χί. ΤῊΪ5 ἰ8 ἃ 
ἰουοίηρ, δηὰ τὰγε Ἐχδπιρὶς οἵ πδιίίοῃδὶ ταί! - 
τυ. ὅδ6ε ποῖε ἴο ΧΙ. 8. 

12. ““πδ δωγηὲ ἐδεένι "ΠῚ Βυτηΐηρ νγᾶ8 
Ὡοῖ ἴδε ἀδ0.4] πιοᾶάε οὗἉ βερυϊξαγε ἀπιοης ἴ86 
Ηεῦγονβ. Βυῖ ἴῃ [18 σςᾶ56 ἔτοπὶ ἃ ρίοιιβ ἀ6- 
δίγε ἴο ἀϊβριῖ56 [6 τιυ]δτίοη οὗ [6 ρα 1655 
ΠΟΥΡΘ68, δΔηά εοχεοιηρὲ ἔπεπὶ ἔγουι ΔῺΥ Ροβϑιῦ]6 
υΐυγα ᾿η80]ῖ, ἴλ6 τηθη οὗ [ϑοϑῆ Ὀυτηΐ [86 
δοάϊεβ, γεῖ 80 88 ἴο ὑγέβετνε [86 θ0Ώ68 (γεῦϑὲ 
11:.2 84Π|. χχῖὶ 12). Ιζ 18. ἱπλιροσβιθῖθ, ἔτοτὰ 
ἴἢε οοηϑδίτυοτοη οὗ [πε βεηΐεηςε, ἴο υπάεγς 
βίδηα (ἢ]5 οὗὨ 5.0 ἃ θιυιγηίηρ, οὗ 5ρίζεβ 88 ἐκ. 
8 ἀοϑβοτδοα ἴἢ 1 ΟἿΓ, χυὶ. 14. Βεδβιἀθα (ἢ6 
τηθητίοη οὗ Ἐπεὶ Γ θΟΠ68 458 Ὀυτοά, ἰῃ γοῦβ 13, 
ΤΩΔΗ ΕΒΓ ἱπιρ]1ε5 {παῖ ἴῃε Ὀοάε5 μὰ θεεη 
Ὀυγηῖ. ἴῃ τ ΟἾγσ. χ. Ὧ0 τηϑηζτίοῃ 8 τηδάς οὔ 
[ες θυγπίηρ, Ὀυΐ [πε ρῆγαβε δαγὶεά ἐδεὶγ' δοπει 
18 ὑγοβεσυϑά. 

18. ὕμάεν α ἐγερ] ἘἈδῖπογ “ὕπὰθτ δ 
ἔδιρδυὶοκ," Δ ΜΕ}1-Κηονγῃ ἴτεε δὲ [Δ θεϑὰ Ὡς ἢ 
νγ83 βἰδηάίης ὙΉΘῺ [815 Ὠαττδῖϊνο νγᾶ5 τυτ τς. 

Ιη 1 (ἢν. χ. τ ἴοσ ὅν ((6ε ἑανιαγῖ"α) τὸ Βηᾶ 
πος ((ἢς τυγρεηῖηε ἴτε6). ὙῊΗδ ϑερί. ϑθοπὶ 
ἴο αν πδά δρὺν ἴῃ Ὀο(ὰ ρΐαςο5, οοστυρίοα ἴο 
ἄρονραν ὮΕΤΟ. 

1δεγ Μαποά “ουεπ 4αγ..7᾽ [ἡ ἱπιδὕοη οὗ {πὸ 
τηουγηΐηρ ἔοσ [1ΔςοὉ “ευοπ ἄαγε, Οεῃ. 1. 1ο. 
ΤΎΠΟΥ ψουϊά σιν [Ὁ}} ορουγ ἴο 8540] τβουρὰ 
ἢδ ννα8 [4]]1ϑη. 

ΑΡΘΟΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕ, οἡ νεῖβα 3. ; 

ΤὨε δερί. μανε ἃ Ψ ΠΟΙ αἰβογεης τεδά- 
ἴῃρ. “Απῃάὰ δὲ ν»ὰ8 ψουηάορά ἴῃ ἴδΠ6 ἢ 
σποηάσιοβ,᾿ [6 5δοῦ ρασί οὗ ἴθ Ὀοὰγ ὑδε- 
ἵσεεη ἴδε Ὀτεαδίθοης δηά ἴπῸ πᾶνε]. Τῆε- 
Ὠΐυ8 5βιιρρεϑῖ8 ὙΠ Ὀγο Δ ὈΠ Υ τμδῖ {ΠΟΥ τοδλά 

ὉΣΥ ὃΝΝ, ἐπ δε φαΐ, ἰυϑιοδὰ οὔ ὩΣ ΠΘΠΌ ἽΝΟ 
50ΓΕ. .. Οὗ ἴπε ἄγόμεσβ. Βυΐ τ Οἢγ. Χ. 3 βὺΡ- 
Ῥογίβ δ Ργεβοηῖ Ηδεῦγον ἰοχῖ, Ψίο ἢ μἶνοβ 
ὙΕΙΥ Βοοά 56Ώ86. 

“2, λυ 2. 



ΤΥ Ἢ 
40. 17. 

ΤΗΕ ΘΕΟΟΝῺῸ ΒΟΟΚ ΟΕ 

5ΑΙΑΜΟΠΟΕΙ, 
ΟΤΗΕΆΨΨΙΘΕ ΟΑΙΕΏ, ΤῊΗΕΞ ΘΕΟΟΝΌ ΒΟΟΚ ΟΕ ΤῊΣ ΚΙΝΟΞ. 

ΟΗΑΡΤῈΚΕΚ 1. 
746 Α»ιαίεξίϊσ, τοῖο δὄγοωεσὰ ἐἰάδέμρε ο7 ἐἀέ 
οὐεγίάγοιυ, αμπα ἀερσεά ἀϊρισε οΥ ϑαμῖε 
εαίλ, ἐς σἰαίη. 17 Φανίά ζανιομίείλ δαμέ 
σπαἱ )οπαίάαμ τοῦ ἃ “ον. 

Ν ΟΥΝΝ ἴξ οᾶπιὲ ἴο ρ488 δῇϊεγ {6 
᾿Ὗ ἀεδίῇῃ οὗ 84}, ῆεη [αν νγᾶ8 

τοϊυγηδα ἔτοπι “ἴῃς βἰδιρῃζεγ οὗ τῆς 
Απιδ]εκιῖεθ, δπὰ [αν ἃ ἢδά δδϑοάς 
ἴννο ἀδγϑβ ἴῃ ΖΊΚΙΑρ ; 

2 [τ ςᾶπιαὲ ὄνεπ ἴο ρᾷᾶ88 οἡ ἴδε 
{Πγά ἄγ, τΠδῖ, Ὀεἢο]Δ, ἃ πδη οᾶπις 
οι οὗ τῆς σαπὴρ ἔτοπὶ 84ι1} τυ 5 
οἰοῖῃ 5 τεηΐ, ἀπά βγῆ ὑροη ἢ 5 ἢεδά: 
Δηά .-ο 1ἴ ννᾶ89 ἤθη ἢε οᾶπιε ἴο [)4- 
νἱά, τὲ ἢδ [61] το τῆς δα, δπὰ ἀϊά 
οὈείβϑδηςε. 

4 ᾿Απὰ αν! ἃ εαϊὰ ὑπο ἢΐπι, ΕἼοτα 
Ὑἤδηςσα Πσοπιεβῖ του ἡ Απά ἢε 5414 
υηῖο ἢϊπι, Ουξ οὗ τῆς σλρ οἔὨ 15γδεὶ 
ΔΠῚ 1 εβολρϑά, 

4 Απά λανὶά 544 υπίο δἴηι, Τηον 
νεῖ τη6 πιαῖζεγ ἡ 1 ρῥγὰὺ ἴῃς. [ε]] 
πιδ6. Απά δε δηϑνεγεά, Τηδαῖ τῆς 
Ρεορὶα ἂτὲ βεά ἔτοπι τῃς δδῖι]ε, δπά 

. 

᾿ ὨΊΔΩΥ οὗ [Π6 ρδορὶε αἷδο ἅγὲ (8 16 η 

ΟΗΑΡ. 1, 1. Νοαυ ἐξ ἐαγις ἰο ρα::, σε 
ὝΒοτΓε 18 ὯὩῸ Ὀγεδκ ψμαΐενοσ δεΐννεεη ἴμε ἔννο 
Ὀοοκβ οὗἁ ϑαπγιοὶ, ἴδ αἰνίβίοη οὐ νυιὶςῖ ἰ8 
ῬΌΓΕΙΥ ἀγΈ Ποῖα]. ΤΏ ἵνο βίσθαπιβ οὗ παγταῖίνε 
1ὴ οἢ, Χχχ. δηά ἴη οἰ. χχχὶ. ἔσσῃ [πεὶσ σοηῇυ- 
Θηοα ἴῃ 118 σῃδρίου. 

2. Ἐξ δὲν εἰοίδε! γεπὶ, (5.2 ᾳϑ8ῖ 45 {Π6 
ΤΑΘΒΘΟΠΡΈΓ σΔΠ|6 ἴο 5ΠΠ0 ἢ} ἢ [ῃ6 ἀϊηρβ οἵ 
(86 σδρίυγο οὗ [δε ἀγκ, τ ὅπ). ἱἰν. 12 (σΒεσα 
866 ΠΟῖΙ͂Θ), ΟἿΪΥ ἴδαξ [6 ψογὰ ἔοσ εἰοΐδε: 
156 ἀϊβεγεπε ἴῃ ἔπῈὶ ἔννο ρᾶββθᾶροβ. [Ιπ ἴῃΠ6 
ΤΌΥΤΩΘΓ ρᾶβϑϑαρο 1ἃ ἀδποῖθβ ἃ τ] ΔΥῪ ραττηεπὶ 
ε᾿ δ δ ΧΥΪΙ, 38), ΒΕΙῸ [1 15 ἃ ΠΟΤΕ βεηογαὶ 
ψοσα, 

ει} ο ἐδὲ ἐαγι2.} τ ϑᾶτα. χχυ. 23, ποία. 

9. “πρυμὁ.}1] ὍὌδὲ Ηεῦτενν ψογὰ δοσὸ 

αηὰ ἀελά ; δηά δ4υ] δπά Ϊοπδίῃδῃ 
ἢ ϑοη ἄγε ἀεδά αἷβο. 

ς Απὰ λαν!ὰ 5αἰά υππῖο τῆς γοιηρ 
ΙΏΔη ἴπαϊῖ τοϊά ἢϊπι, Ηονν Κηοννεβὶ 
ἴδοι τῆλὲ 84. δηἀ [οηδίμδη ἢ 18 βοῇ 
Ὀε ἀελά ἡ | 

6 Απὰ τῆς γουῃηρ πιᾶηῃ {παῖ το]ά 
Ὠἰπὶ 8414, Α8 1 παρρεπεὰ ὈΥ ςἤδηςς 
ἀροη πιουης ΟἸΡοα, δεμοϊά, 848} 
Ἰεδηπεά ὕροῦ ἢ 8 βϑρεᾶγ; δηά, Ϊο, τῆς 
σἤδγιοῖβ ἀπά ἢογϑεπιεη ἰο]ονγεὰ παγά 
δίζεγ ἢϊη. ἊΝ 

7 Απά νψβεη δε Ἰοοϊκεά δεμὶπά Πίπα,- 
ἢς 8ᾶνν της, Δπἀ ςΔ41]εἀ πο πὲ. Απὰ 
Ι δηϑινογεά, ΤΉδεγε αι]. 

8 Απά διε 5414 ιἱπῖο πιο, Ἔ)ο δγὲ 
του ἡ Απά [1 δηϑινεγεὰ ἢΐπι, 1 αι 
δΔῃ ΑἸηδίεκιζα. 

9 Ηε 5«ἰά υπἴο πι|Ὲ ἀρδίη. δίδπά, 
Ιργὰὺ ἴδε, προ πια, δηὰ 52} πῆς : 
ἔογ ἱἈπρι 5 8 σοπΊΘ ὕροη πΊι6, δε6- 
οἌιι86 ΠΊΥ {8 ἐς γεῖ ψγβοὶε ἰῇ πο. καί οτ, 

ΙΟ 801 ϊοοά ὑροη Πὶπ, δπὰ εἷενν ΚΣ ΩΝ κά 
᾿ΐπι, θεσδυβα 1 νγᾶ5 ϑιγα παῖ ἢ6 σου] οὐαὶ ἀξ 
ποῖ ᾿ἷνε δίεγ [δι ἢς ννδβ (8]|}δἢ : δηά ἐλαέ κ"ν," 
1 τοοκ τἢς ογονγῃ παῖ τυ ὑροη ἰδ“ 

4 Ἡεδ. 
δελοία 
φΖ. 

ΙΟτ, »"ν 

υϑοα οσουγ5 που ΟΓΟ οἾ536, ἀηὰ 15 οὗ ἀουδιδι 
τηοδηΐης. ΤῈ ἈΔΌΌΙΠ5 ἱπίογρσγοῖ ᾿ξ, 50ΠπΠὶὸ 
ἐγαρρ, οἴδετβ γίάαινε.. ΤῊΣ ΌΓΤΩΟΓ 15 1π6 
τιοϑβῖ ὑγοῦδῦϊθ. 

10. δὸ 1 «Ἱοοά ὠροπ (Δ δἰπ 50) δίνι, ὦ ε., 
απά 1 ἰοοῖ ἐδὲ ἐγοαυη, 49 .}ὺ ΑΙ] αἴϊεπιρί ἴο 
τεσοης 6 {πε Απηδ οι ῖε᾿ 8 βίοσυ στ ἴπ6 (σὰς 
ΠΑΓΤΔΟ [ἢ 1 ϑδζη. ΧΧΧΙ. 18 ἰδοῦ ἰοϑί. [{18 . 
υἱἴ6 οἰοασ τπδὲ ἴπ6 Αὐλδὶοκηῖθ νν85 οὔθ οὗ 

ἴῃοβ6 ννῆο σδπιο “ ἴο 5:σρ ἴΠ6 5]αἴη " οἡ “ ἴπ6 
᾿ποτόοῦν" ΔῸΥ ἴῃς δαῖι]α (1 84π)ι.. χχχί. 8), 
δηδ μδά ἴπ6 Ἰἰυςκ ἴο βηὰ ὅ411 δηὰ ροβϑθβϑ 
ΒΙΠ156}} οὗ ἢὶβ σσονγῃ δηὰ Ὀσγδςοϊεῖ, ΗἜδ ρῥσοὸ- 
ὈΔΌΪΥ 5ἰδγίο οἱ ἱπιπιθαϊδίοὶυ ἴο 86εκ ᾿δυ!ά, 
δηὰ ᾿ηνοηϊοα ἴΠ6 ἀθονο βίοσυ, Ῥοβϑι ΟΥ μανηρ 
Πεοαγά ἔγοπι 5οΠΊ6 [5γΓδ 6} 16 ὈΓΙΒΟΠΟΣ 8ῃη δοσοῦῃ 
οὗ ψνϑδῖ σγεδ!ὶγ αἰ Βαρρεῆ. 
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ὃ οὗ. 4.31. 
ἄς 13. 31. 

“ Ῥς τος. 
:ξ. 

Πεδά, δπὰ τῆς Ὀγαοεῖεὲ τῆλι τας οἡ 
15 ἅγπι, ἀηἀ ἤανα Ὀγουρῇς [Π6πὶ ΠΙΓΠ ΕΓ 
αηἴο ΠΥ ἰοτγά. 

11 ἼΠεη [αν τοοῖκ μοϊά οἡ ἢΪβ 
οἰοίῃεβ, ἀπά ὄγεπε ἴπεπὶ ; δπά ᾿ἰΚαννβα 
411 της πηεῃ τῆδιί τέσσ νυ ἢ Ὠΐπε : 

12 Απά ΠΥ πηουγηδά, ἀπά τνερῖ, 
ἃηά (χϑιεὰ ὑπ] ὄνεη, ἔογ ϑδυ, δπὰ 
ἴογ Ϊ]οπαῖπδηῃ ἢ]18 ϑοῃ, δπά ἔογ ἴῃς ρεο- 
Ρἰς οὔ τῆε ΠΟΚΡ, δπά ἔογ τῆς ἤουβς οὗ 
5ΓΔ6] ; θασδιιϑα τῆοΥ ννεῦα [8 ]εἢ ὉῪ 

τῆς ϑινγογά, 
12 Τ Απὰ [αν ἁ 84]! ὰ υπίο ἴδε 

γουπρ πιδῃ παῖ το] ὰ δὶπι, Ώεπος 
αγὶ τῆουὐῥ Απά Πε δπϑινεγεά, 1 κηὶ 
ἴδ βοη οὗ ἃ βἴγδηρει, Δη Δπιδίεκιῖα. 

14 Απὰ ἢανιὰ εἰά υπίο ἢ ίπι, 
ον νναϑὶ ἴδοι ποῖ δἰγαϊὰ ἴο βἴγεϊςἢ 
ἔόσἢ τηϊηα Παπὰ ἴο ἀδβίγου τῆς ΓΟ ΚΡ 8 
ποϊπιεά ἡ 

11, ΗΝ εἰοίδει, δ'..}] Α5 γεσϑὲα 2 (Ὁοϊῆραγο 
111,.31, ΧΙ. 31). 

12. “Ἵμά ,,11:4.}] ΑΌονο, Σ᾿ ϑᾶπ|. χχχὶ. 13, 
δηά ποῖος. 

Ὧν ϑαμί, (5..1 Πανὶ 5 [Βογουρη ραϊγίοτίς 
δα ὑπ56] 3} σπασγαςῖοσ 158 βίγοησὶ τπλγκοὰ 
Βετθ. Ηες ἰοοκεὰ ὑροη ἴδ ἀοδίῃ οἵ 54], 
δηά {ΠῸ ἀεξεδί οὗ Ισγαϑϑὶ Ὁ ἃ βοαῖμοη ἔοο, νὰ 
ὈΠηλϊχοά δούτον,, ᾿βουρὴ ἰξ οροποὰ ἴπ6 νὰ 
ἰφ (δὲ ἴῆὔγοπο ἴο δἰ πιβοὶξ, πὰ σοπιονθά ἢΐ5 
ΤΑΟΥΙΔΙ ΘΠΘΙΩΥ οὐΐ οὗ (Π6 7. ΕῸΣ [οπᾶ- 
(ἤδη πὸ τηουγηοὰ ψῖ 411 [86 ἰδηάογηθϑ οὗ 
ἃ ἰονὶπε ἔτιοπά. 

18, 14. Απ Ανιαίοξϊς, '.1 ΜΝ Βεῖβεν 
᾿ανιὰ Ὀεϊενοεὰ (Π6 Απιδὶοκίϊο᾽ 5 δἴοσυ, οΥυὕ 
ὙνΒεῖποῦ 6 Τπουρῃῖ πε ννᾶ8 τοσα αἰ γεΓΥ 
ΞΌΠΥ οὗὁὨ τῃ6 Κίηρ᾽ 5 ἀδφδίῃῃ [ἢδῃ πὲ δνοννεά, οὔ 
ΒΔῚ ἴῃδὶ [ἴ ννὰ8 ἃ 5ἴοτγ πιδάθδ ὑρΡ υπάογ [Π6 
ῃοϊΐοη ἴμδῖ 8411}5 ἀθαῖῃ ννουϊά 6 ννοϊσοπιθ 
πον ἴο αν, ἢ9Φ Δῆροσ ννᾶβ δα 0.2 }}} εχ- 
οἰἴεὰ, δηά ἴῃ ἴςξ τμαὲ 186 γοιιης πηδη νγᾶ8 
8ΔΠ Απηδ]οἰκ[6, ννὰ8 ἢοΐ οδὶουϊδίοα ἴο ς8]Πὶ ΟΥ 
«δος κ ἐς, Ὑβαὶ Πανὶ ἴΟΠΊΡΟΣ ννᾶ8 Πδϑβίγῃ, 
γγ6 Κπονν ἴγοπι 1 ὅΔΠ). ΧΧΥ, 13, 32-34. 

16, Τὸν »ιομίῤ, 5 ..71 Οοιηραγο [(ὺκ. Χίχ, 
22 πὰ 2 ΧΙ, 5.7, 

] δασυε «ἐαἰπ, ε7 Ἰ)ανὶ ἃ ταῖρῃξ νυ 6]] (Β πη κ 
ἢ15 βοηΐθηςθ, ἱΒουρίβ ΒΘυοσθ, ννᾶ5 ᾿υῖ, ἔοσ ἢδ 
ΒΔ πλογο ἴῃΔπ Οοηςδ ὀχργοβϑβοά ἴτῆ6 ἀθ᾽ θοσγαΐθ 
Ορίηΐοη {πα ποπα οουϊά ΙΗ ὑρ 88 Βαπὰ 
δρϑίηϑὶ {πε [Ἁ,οτὰ 8 δηοϊπῖοά, ἀπά δὲ ρι 1655 
(566 1 581). Χχίυ. ό, ΧΧΥΪ. 9, 11, 16). 

17. Ῥαυϊά ἰα»π"οπ δά «υδ!ὸ ἐδὲς ἰα»»ϑηίαἤονι.} 
ΤἼο ννογάβ ἰαριομέεά πὰ ἠανπερίαίΐοη ταυϑὶ Ὀ6 
υπάετϑίοοά ἰῃ ἃ ἰεομηΐςαὶ δεπθε, [Ὁ ἰ8 ἃ 

11. ΒΑΜΌΒΙ, 1. [ν. 11--2ο. 

Ις Απά αν ἃ ςλ]]εά οπε οὗ ἴδε 
γουπρ πιεῃ, ἀπά 54, (ὥο πεᾶγ, σμά 
[1}}] υὑροη ἢ. Απά δε 8πιοῖς ἢϊπὰ 
τῆλ ἢς ἀϊεά. 

16 Απά [αν ά 5αἱά υπῖο δῖα, ΤῊ 
δΙοσά ὁφ ὑροη ΤΥ μεδά; ἔογ τῆν εὐ τὰ 
ἤδῖἢ τοβιπεά δραϊπβὲ τῆςς, βαγίηρ, 1 
διανε 58]δίη τὴῆε [,ΟἈ 8 δποἰητεά. 

17ὴ 4 Απὰ λανιὰ ἰαπιεπῖεά τ ἢ 
(158 Ἰαπιοπιίδιίοη ονθγ ὅ4ι}1} δηὰ ονεσ 
]οπαδμδῃ ἢϊ8 δοῃ: 

18 (ΑΙβδο ες δαάε τπεπὶ τελοὴ (ἢ 6 
ΠςὨ]άγεη οὗ [ιάδῇ ἐἠε μεε ὁ77 τῆς δον: 
ΒΕ ο]α, 1: ἐς νυεϊτίθη “τη τῆς ὈοοΚ ' οὗ 
]λ58}6σ.) 

Ι9 Τῆς Ῥεδυῖν οὗ ἰβγδεὶ 15 ἰδίῃ 
ἀροη τῆν Βίρῃ ἀπξα: ἢονν ὅγε τῆς 
τ ΡΥ [Ἀ]]δὴ ! 

13 

20 “ΤῈ ἐξ ποῖ πῃ (ὐδίῃ, ρυδ] 15} « Μιίς. τ. 
ἢ ποῖ ἴῃ τῆς 81Γδοῖβ οὗ Αϑβκοίοῃη ; ἰοϑὲ ἢ 

ιπογα! ἀἶγσε οὐ »πουγηεὶ εἶσογ, ἰὰ 6 ϑορῖ. 
θρῆνος, ἴῃ ἴῃς  ΟΣἱ]ξ. υδυ.8}} ἰα»ιεπίαέῖο, ἤδποδ 
ΟἿΣ ἐα»ιεηίαίίοη. Ὑῆοθο ἃτὸ ἴδ Ηδεοῦτον, 
Ὅτγροκ, δηά 1, ,δἴϊη πδῆϊοϑ8 ΓΕΒρεςΈ γεν οὗ [6 
Βοοκ οὗ 1,ἀπιεηϊδίίοη8, 45 [ἰογοτης [6115 0.8 ἸΏ 
(Π6 {1||6 ἰο [6 1, απιοηϊαίίοηβ. ὅδ ἢ ἃ αἀἰγρο 
Ὑν 85 50 σοϊῃροβεά ὃν Πᾶν οὐ ἴδ ἀεδίῃ οὗ 
ΑΌηοΓ (11. 33,34}, δηὰ ΟΥ̓ [εἐγοπιίδῃ οὐ ἰἢῸ 
ἀεδίῃ οἵ [οϑδίδῃ (1 Οἢγ. χχχυ. 25). [ῖἢ Ατῆοβ 
1}. το, ἴπς ὠὔο ΟΥ ανιεπίαίίοη 18. ΟΡ! 
ἴο ἴπ6 ΤΠΕΙΓΤΥ “οηφ. (8εεὲ ἰϑο Εζεκ. 11. 10, 
ΧΙΧΟΙ, 14) ΧΧΥΪ. 17, ΧΧΥΙΪ. 2, ΧΧΥΪ, 12, ΧΧΧΙῚ. 2 ; 
16γ. υἱῖ. 29, ἰχ. το Τδ15 ἐα»πεπίαίδοπ ἮΔ5 ἃ 
Ῥοου αν τηϊογοϑῖ ἔτοπὶ δοίης [86 ΟΠΪΥ βρεαηθῃ 
Τοβοιυοὰ ἴο 5 οἵ [αν 8 ΘΘΟΌΪΔΥ ΡΟΘΙΓΥ, 

1.465 16 ὑτγίοῖ δίδπζα οἡ ἴϊο ἀεδί οὗ 
Αθηεγ. 

18. “0 δὲ δαάε ἐδε»»" σα. ἐδε εὐῥάγεπ 97 
“ωάαῦ δε σὲ ΟΣ 4δὲ δοαυ.) 866 ποῖος δὲ εηά 
οὗ σῃαρῖοσ. 

ἐδ δοοῖ 977 ὕα:δεγ 86εὲ ποΐς οὐ 058, 
Χ. 12, 13, ηά Νυπι. χχὶ. 14-16, 17, 18, 27- 
10, ἄς. 

19. 12ε ὀεσωΐγ, δ᾽ ..1] Ἐδίδεν, “ΤῊ ΝΊΟΣΥ 
(Πτεγα γ, Τόε σίονγ) ΟἈ! 1861890] 8 δ᾽] δὶ," ἄς. 
ἐ.ε. ϑαυὶ δηά [οῃδίβδη ννο ψεσα ἴδς οδεῖ 
ΟΥ̓ΠαπΊοηξ δηά ῥχγιάς οὗἉ [5Γλ6]. 

δίσό ρίας. ΑΒ ἴῃ νεσϑα 25, ΥἱΖ. οὔ Μουπῖ 
ΟἸθοα (ςοπιρασο [υὰξ. ν. 18), ψθοσο [86 
86η56 15 ἴῃς 584π|6, ἰδουρῇ ἴῃς Ηοῦγεν ννογά 
ἴογ δὶ ρίαεε: ἰ5 ἀϊβογθηῖ. 

420. σα! .1] ὙΤΠα τοόγὰὶ οἰ Ὁ οὗὨἨ Αςδ8ἢ (1 
54Π|. ΧΧΥΪΪ, 2, Χχὶ. 10). 

“.ξεἰοπ.]Ὶ ΤΤΠα οδϊεξ δβοαδῖ οὗ ψοσβηΐρ {1 
ϑ4πὶι. χχχὶ. το, Ὠοζθ). : 

αἱ Ποῖ... το. 

ἔ Οτ, ψέν 
πτίραϊ. 



"ον, 
Σισεσί, 

Υ. 21---2).7 

τῆς ἀδιυρῃῖεῖβ οὗ τῆς ῬΆ] 5:1 π65. γὰ- 
Ἰοῖςς, ἰε8ὲ τῆς ἀδιρῃίοτβ οὗ [ἢ6 ὑπςοῖγ- 
ουπηςϊϑεά ΓΠυπηρἢ. 

21 Ὗα πιηοιηίλίπΒ οὗ ΟἸθολ, ἐκ 
ἐλέγε ἐξ πὸ ἄενν, πείτπεγ κέ ἐδέγε ἐξ 
γδὶῃ, ὩΡΟη γοιυι, Ποῖ Π645 οὗ οἴξεγίηρβ: 
ἴον {πεγὰ τῆς 5}16]4 οὗ 16 πιρ ἢ 15 
νΠ]εἶγ ςαϑὲ ἀυγᾶγ. ἴῃς 5}1614 οὗ δ84ι). 
ας: ἐδομρᾷ ἦε δαά ποῖ ὀέξέπ δῃποϊπῖεα 
ψ τ οἹ]. 

22 Ἑτοπι ἴπε δοοά οὗ τΠε 514] η, 
ἔτοπι τῆς δι οὗ τς πιρῃτγ, τῆς Ῥονν 
οὗ [οπδίμδη τυτηεὰ ποῖ δᾶςοκ, ἀπά τῃς 
δυγογὰ οὗ ὅδ] γεϊυγηθά ποῖ ΘΠΊΡΙΥ. 

᾿ς 22 588} δπὰ Τοπαδίῆδη τὐόγε Ἰονοὶν 
δηά Γρίεδϑθαπε ἰῃ {πεὶγ ᾿ίνεβ. ἀπά ἰῃ 
{πεῖς ἀεδῖῃ {πεν ννεγε ποῖ αν! άεά : 

ἐδε ὠπεϊγειρηποεά.} ϑ686 1 ϑδπι. χίν, ό, 
ἠοῖοδ. 

ΔΊ. Μοιωρίαϊπ: 9.7 Οἰϊδοα ἘἈαΐβογ, 1 (ἢδ. 
ΗδεὉ. ἰοχί ἰ5 ϑουηά, Ια ΟΣ]8ο04," οπὶ Ὡς ἢ 
ἰξ σψουϊὰ ἀρρϑᾶγ [δὲ σώοα ντὰ8 ἴδε ἤδπιθ οὗ 
{δε δεῖ οἵ σου. 

ἰδ! ἐδέγε δὲ πο ἄξαυ, 49". ἘΣ ἃ 58: π|118Γ 
ῥαπϑϊομαῖς ἔοστῃ οὗἨ ροείίςδὶ τηδοαϊςίοη σοτ-" 

ὁ ἰοῦ ἐΠ. 2-|ο; [670 χχ. 14-518; δηά 566 
Ι5ῆοΡ [νονν τ} 8 οὐβεσγνδιίοῃβ οἡ [818 ραϑϑᾶρε 

(΄ ϑαςσοά Ῥοδθῦν ἢ). 
ποῦ Με: ο77 οἤεγίηφ:.) ΤῊΪ5 Ἔχργαββίοη 15 

το οὔϑευζο, Ὀυ [ἴἢ6 Τ]ΘΔΠΪΩρ .5 45 σίνθη 
ἴῃ [86 Α. Υ͂. Ης μηργθοδῖοβ βυςῃ οσοτηρίεῖα 
ὈΔΙΓΘΟΏΏ685 ΟἹ [δ6 501] οὗ ΟἸθοα, παῖ ποῖ 
ΘΥΘΏ ΘΠΟυΡ ἢ ΠΊΔΥ ὅτον ἔοσ δὴ οἴεσίης οὗ ἢγβῖ- 
ἔγυϊ[8β. ΕΧΔΟΙΥ ἴΠ6 ορροϑβῖῖθ νσ]8} 5 ἐχργεβϑεοά 
οσΪ ἰϊ. 14. ΕΤΡΟΕΣ Πότ 1168 ἂδὲ {πὸ Ὀοΐς- 

ἴοπι οὗ [π6 νυῖϑ ἴπὸ δ ] ης (δαὶ ποῖ ἴο ςοη 1» 
Ὀυϊε 8λη οἴἶεγίην ἴο ἴΠςε Οοά οὗἉ [5τὯ6] νυἂβ [Π6 
ξτεαῖοϑε σδἰ λυ Υ [δῖ σου] Ὀεΐ8}} [Πς ἰΔηά. 

αὐδεὶγ εἐα:ὶ “αυαγ. ΤΏὮε 1085 οὗ ἢ18 βῃϊεϊὰ 
νγ835 Δη ᾿πΠἸση Υ ἴο [86 νναστίοσ, “ σε! ἰςῖᾶ ἤθη 
ὈδηΘ ραστηυϊᾶ." Απά {δπουρῇ ἴῃ 841.1}᾽8 σᾶ56 
1 νγὯ8 ἔγοπι η0 ἶδοκ οὗ νδίουσ, γοῖ ἰΐ τηαυκοὰ 
106 ΘΧΙΓΟΙΊΠΥ οὗἁ 8 ἀείεαῖ. Βυΐῖ ἴῃς νοτγὰ 
ΤΛΔΥ ῬΕΓΠΔΡΒ ὑὉε δεῖῖοσ σοηάεσγοὰ δοἠιμίεά, 
νἱΖ. ἢ τῆΘ Ὀϊοοά οὗ 86 τα τ Ποπὶ 
ἈΠΕΙ͂Γ 58η1ε]1 60 [Δ]οὰ ἴο Ὁγοῖοςῖϊ. δι πλ ]ΑΥ]Ὺ 
ΗοτΔΟΓ 8475 οὗ ἴδε μοϊπιεῖ οὗ Ῥδίσοο]ι5, παῖ 
1ϊ 48 γοό]Ἱοὰ υηάογῦ ἴ26 Πογϑϑβ᾽ ἔδεϊ, δῃά, σοῇ- 

ἴο 4}} ἔοστλοσ εὐιϑίοπι, ννὰ8 βἰδίηθὰ σἹἢ 
Ὀϊοοά δηὰ ἀυκὶ (“ 1]. χνὶ. γ9ς4). Τα ἔΌ]]ονν- 
ἴῃς ψογάβ “1: ἐδουσὸ δὲ δαά ποῖ δεεπ αποὶπέεαά 
«υἱ!ὸ οἱἠ ἀτὸ ντὶ ΟἸ5}Υ ἰηζοεγργεῖεά, Τῆς ΑΟΥ. 
ἕο! οσ5 186 Νυϊραῖθ. ὙΤῊΘ δεῆθ86 15 φοοά. 
δαμ κεἰ ἱ αα ἱ δὲ δαά ποῖ δέθη αὶ ἀΐπρ, δὰ 
[Π6 σοηῃϑίσυςςΊοη ἰ5 5 πιῖσ ἴο 1[34].χΧ. τς. Βυΐ 
11 ἰθ ΥἘΎῪ ἀουθνί! ννΒεῖμοσς [δες Ηεῦγεν ψ}}} 

Π. ΒΑΜΌΕΒΕΒΠ 1... 

{πεν σψγεγε βυεγ τΠΔη δλρ]68, {ΠῸῈῪ 
γνΕΓΘ ΒΙΓΟΠΡΟΥΓ τἢΔη ]ἰοη8... 

24. Ἧε ἀδιρῃίειβ οὗ ἰβγδεὶ, ψγεερ. 
ονεγ ὅδ], ψγῃο οἰοτῃεὰ γου ἴῃ βοατϊεῖ, 
νν ἢ οὐλον ἀ6] ρ ἢ 8, 0 ρυῖ οη ογηδ- 
πιοηῖβ οὗ ρο]ά προ γουγ ἀρρᾶτγεὶ. 
, 25 ον ἅτε ἴδε πρρθν [Δ]]επ ἴῃ 
ἴῃς πιϊάϑε οὗἩ τῆς δαῖτίε ΓΟ οπά- 
τηλη,, ἐλοι τυσεὶ 5ἰδίῃ ἴῃ τὰϊπα ρας 
Ρἶδςεϑ8. 

26 1 πὶ ἀϊδιγεββεὰά ἔογ ἴῆεε, ΠΙῪ 
Ὀγοῖθοῦ Ποπδίμαπ: νοῦ ρ᾽εαβαπὶ ἢαθῖ 
του Ὀεδη υηΐο πια : τῆν ἰονε ἴο πὴδ 
νγᾺ8 ὑνοπάεγῇι, ραϑδίηρ (ε ἶονε οὔ 
γνοπΊεη. 

27 Ηονν ἅτε τῆς πιρῃτν []εη, ἀπά 
τῆς νγεᾶροηβ οὗ νγὰγ ρεγβῆςβα ! 

ΌΘαγ [86 β6η86. [{15 ὑγοῦδοϊυ Ὀεϊζογ ἴο Γοη ον 
ἴτε ψΠΟ]6 ραβδαρα ἴἢυ5: δον ἐῤέγε ἐδὲ «ῥιεἰα 
9 ἐὐεέ »πὴρ δὴ «να: ῥοϊιμεά, ἐδε «ίοίά οΓ ϑαω 
«αυα: ποΐ αποίπίοά «υἱὴῤ᾽ οἱ, δμί (υπάογϑίδηά) 
«υἱ!ὁ ὀιοοά, Αοἴῆραγο Ο ἐδομ ἀγμμζεη. δε 
ποί «υἱὲ «υἱρὸ ([54]. 11. 21). δ.16]45 ψΈγῸ 
Ὀ5Ό4ΠῪ δηοϊηϊοαὰ ΠῚ ΟἹ [ἴῃ ῬγΓεραγδίίοη [ῸΓ 
(86 Ὀ4ῖ|6 (581. χχὶ. 5.) ἢὃγ. ᾿οπαιάϑοῃ 
ἴΔΚ65 ἰἴ, νγὰ8 Ὡοΐ δηοϊηϊοα 45 υ.8ι.4], ὈδσΔυ56 
ὈοΟΪΒ 8801] δηά 18 διτηουγ- ὈΘΆΟ ΨΈΓΕ 
58]41. 

24, 7, ἀκαιμρδίεν: οΥ Τειγαεὶ, 45..} “ ΤῊΙβ 
Ῥᾶβϑᾶξε 18 τηοβί ὀχα 816 σοϊῃηροδί[οη. ΤΒῈ 
ννοιήθη οὗ [5γ846] ἅσὸ πγοδί ΒΔΡΡΙΪΥ ᾿ἱηποάυςεά, 
ἀπά ἴδ6 β8υν]εςξ οὗὨἩἨἁ τ δησοηλ πὶ 15 δά π|}- 
ΓΔΌΪ δάδρίοα ἴο {πὸ ἔδσηδϊα ἼἽμαγαςίεγϑβ."--- 
ΒΙβῆορ ον. (Οοτήραγε [υἀξ. ν. 29, 30. 
Τῆθ ψοϊηθῃ ψγο δά οσοσηθ ουὐΐ “ἴο πηρεΐ 
Κίης 840] σὰ ἰδυτεῖβ, τ} ἸΟΥ, δηὰ ἢ 
᾿πϑ υτοηῖβ8 οὗ τηυδὶς " ἴη (6 ἀΑΥ͂ οὗ νἹἱςῖοῦυ, 
ἌΓΘ ὯΟΥ ΟΔ]]δὰ ἴο δ ῈΡ ΟΥΟΣ ἈΙΤ. 

δ. Ησαυ αγε {δὲ »ιἱσδὶγ ,αἰϊη.} ΒϑῆοΡ 
Γονἢ οὔϑεγνοβ ὑροη ἴῃς ΤὨγ]ςο-τερεδῖθα οο- 
συγτοῆςθ οὗ ἴπ686 ψοσβ (γΈΓβ68 19, 25, 27): 
“ ΤῊ!8 σδουσγοηςθ οὗ [Π6 β881πὴὸ ἰἄθ8 15 ρὲ ῖ- 
ἔθ ΕΥ̓ σοηρεη!ϊα] ἴο ἴδ ἡδίυγε οὗἁ Εἰ θεΥ, 51η66 
ετίοῦ 18 ἔοῃά οὐ ἀνε ης ὕροὴ [6 Ῥαγί οι ΑΓ 
οδ]εοςῖ5 οὗ ἴῃς ραϑϑοίοῃ, δηὰ γε ΉΕΥ τορεαῖ- 
ἴῃς τποπὶ." “ὙΤἷ5 ἸΠΙΟΓΟΔΙΑΤΎ Ροσίοα, οΥΓ 
Θροάδ, 15 (ἴπ (815 ροθπὶ) [ἄγος {{π|65 ηἴσο- 
ἀυςερά, ὈεΔυ Ὁ} ἀϊνογϑιβοὰ ἴῃ ἴπς ογάεσ δηά 
ἀϊςτοη." 1. ΠΟΠΊΡΑΓΕΒ ἴπε ΤΟΟΌΓΤΘΏΟΘ 
οὗ ἴΠ6 βᾶπιδ ἰῃςΘΓΟΔΙΑΤῪ ρεγοα δἱ ΚΚ8. ΧΙ, ς, 
ΤΙ, δηά ΧΙ. 5. ΒΥ υπῃδηϊπιουϑβ σοηβοηΐ [15 
18 Οηα οὗ [Π6 πιοδί δεδιτῆι οὐδ ἴῃ ἴδῃς 
ΒΙ0]6, δηὰ τπ6 ζοπεΡΟΘὙ οὗ αν ὰ ἰη ἴδιυ5 
ΤΑΟΌΓΩΪΩΡ ἴῸΣ 15 ΘΏΘΙΩΥ δηἀ Ροσϑεσυΐου, 54], 
δανρθ τας [ες εεςξ ὕροὴ ἴἢς τϊηὰ οὗ ἴδ 6 
τεδάογ. : 

γοΙ, 1]. 28Β 
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2470. 11. ΒΑΜΌΒΙ, 1]. ᾿{ν, Σ- 2. 

ΑὈΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤᾺῈ οὐ νοῦβὲ 18. 

[1 15 ἱποοηοεῖνδδὶς [παῖ ἃ ρίεςθ οὗ ἱπἔογηιδ- 
ἄοῃ 50 ἱγγοίσνδηξ σδῃουϊὰ ὃς ᾿πίογροβοα ὃδὲε- 
ἔνθοη ἴδο βοηΐδηςς Ὡς ἢ [6115 υ5 [πὲ Ὠ αν 
ςοιηροβοά “ [Π15 Ἰλπιεηϊδιοη," δηὰ ἴπΠ6 ννοσὰ 5 
οὗ [86 “Ἰατηθηϊδιίοη " ἰἴϑεϊ. ΝῸΣ 18 τῇεγα 
ΔΩΥ ΡΥ Δ ΠΥ [δὲ Πᾶν ἀ ἰδλυρηξ [βγδοὶ ἴμῈ 
υ86 οὗ ἴπ6 Ὀονν. ΤΒςε ᾿α»ιεηαϊίονι ᾿156}} 5σρεᾶκ5 
οΥ̓͂ Ϊομαῖμδη᾽5 Ὁον ; ἴῃ6 ὈοΟν ἰ8 δροκεῆ οὗ 
8ἃ8 ἴῃε σοπηῆοη ΟΔΡροΟυ οὗ “τη ΠΥ πλθη 
πῃ 1 ϑ8π). ἰΐ. 4, 88 ἰῃ σΟΙΏΠΊΟΙ [156 ΟΥ̓ [Δςοῦ, 
Οεη. χἰνὶϊ, 22, χιῖχ, 23, 24, δηὰ ὈὉΥῚΥ Μοϑθεβ, 
Ὠουῖ. χχχίὶϊ, 22, 421 (8εεὲ ἴοο τ Οἶγ. χί!, 2, 
ὅἅχε.), 80 {παῖ ἴῃ6 β86ῶϑε ἰ8 ἱπηργοῦδὈ]6 48 
ὍῸ|1 85 ἴθ βιζυδίίϊοη. ὍὉδὲ οχρίδηδίοη 
εἴνθη ΟΥ̓ Βίδδορ ον, αἴοσ Οουηοὶ 5 ἃ 
Τ,ριάθ δῃὰ οἴδπεῦβ, ἀηὰ ζο ]οννεὰ ΟΥ̓ ϑοῖμς οὗ 
ἴπὸ θεὲ πιοάύσγῃ σοτϊησπηθηϊδίοῦβ, 5 {παῖ “ ἴΠ6 
ον" ἰ5 16 πᾶπῖθ ὉΥ͂ νι οἢ [18 αἶγα νγᾶϑ 
Κηονῃ, θείης 50 οδ θὰ ἔγοπι ἴδε τηθητοη οὗ 
]οπαῖμδη 5 ὈΟΥ, 'ἱῃ ὙΈγϑ6 22, υ5[ 85 ἃ βεςίίοη 
οὗτῆε Κογδη 18 ςδ᾽]ϑὰ “τπὲ σον" ἔγοτῃ ἴδ 
τιθητίοη ἰη ἴξ οὗ ἃ τεὰ Ἵοοῦν, δηὰ ΕΥ̓͂ ἴΠ6 [εν 
ς ΒοοκΒ οὗ ϑεστρίυτε ἔτοτῃ ἴδε ἤγβὶ ψογὰ 
ἰη Ποτη, ΟΣ Βουγει Γλ 65 ϑοῖλε οἴ πεν ψογά, 45 ἐσ. 
Νυχηῦεῖβ 15 ΟΥ̓ ϑοπιεὲ οδ᾽]οὰ Βορηάδαγ. ΤΠδ 
56η96 ᾿νου]ὰ τῆρη Ὀς, “π4 δὲ δαΐάφ ἐδορε ἱεαεϑ 
2 6 εὐάγεη 9 ̓ εγαεί ἐδε “οηρ εαἰϊεά Καεδειδ 
(16 Ὀον7), Δς. ἢῈ χανε ἀϊγος[οη8 ἴμαὲ [πὸ 
δοηξ δῃου ]ὰ Ὀς ἰεαγπιθὰ ΟΥ̓ μοαγῖ, ἜΧΔ ΕΥ 45 
ἴ{ἰ5 8414 ἰη Πουῖ, χχχί. το, ἤγιίε δὲς “θην 

. ἀπά ἱεαεῤ ἐξ ἐδὲ ερεάγεπ ὁ Τεγαεὶ; ῥμέ 
ἐξ ἐπὶ ἐδοὶν »ιομ, 4σ'ε., νεῦβὲ 21. Αηά {Πθῃ 
1 15 βδά ἰῇ νοῦϑὲ 22, 2οσος ἐῤογεζογε αυγοίς 
τ δὲς “οησ ἰδὲ “α»ιε αγ, απᾶ ἰαμσϑδὲ ἐΐ ἐδὲ ἐδ ἰάγεη 
97 ̓ γαεί. ἴῃ Ἰκ6 σταδῆηοῦ ἴδε {Π|6 ἴο 5. Ἰχ. 
8405, [μδὲ ἴξ ννὰ8 “20 ἐεαςδ," ταθδηϊης ΡΕΥΒΔΡ8 
“το δὲ ἰεασηῖ. ΤΤῊ15 5 8:05: Δ0114}}} Εἰννα] 5 
οχρίδηαίίοη οὗ ἴπ6 ραββᾶσε [ἰκεννϑε, εἼχοορῖ 
[παῖ δο ὀχρίδίηβ ζαωσδεί δ ἴο Ὀὲ δαυϊναϊθηϊ ἴο 
Κα-δεῖ (ὈΦΡ, ἐσ), διὰ τίη Κ5 ἐπδῖ “ ἴο τεδοὴ 

ΓΗΑΡΤῈΚᾺΚ ἢ. 
1 2 αυΐά, ὃν Οοα'ς αἰϊγεοίίον, τοὴλ λὲς ἐονιῤαμν 

φσοοίά με 1ο “ἰεύγον, τυάεγε ἀξ ἐς γ»ιασφ ἀίμρ' 
Ὁ μααλ. 4ἶἼε εονερερρΐκίλ ἐλερε ὁ ὅ6- 
ἐτὐ-χιεασ 70» ἐλεῖγ διραμεις 19 ϑαμῖ, 8 

“4ὀ»ον νιαξζείά 7εΔ-ὁοελοίλ ξέρε ο7 7ργαεί, 12 
“ νιογίαί :ξίγρεῖσά ὀείπυεερε ἐπυενς 97 “4 δρμε᾽: 
α»ΜεἍἱ πυείνε ο7 )οαῤ᾽ς »ιό. 18 “1:αλεὶ ἐς εἰαέρ. 
25 41 “4ὁ»ε7": νιοίϊορε οαῦ :τομπάσά ὦ γέ. 
ἐγεαί. 32 “σαλεῖς» ὀμγέα, 

ππαμσκτσν. 

ΟΗΑΡ. 1. 1, δ}7γπφωνεά 9,7 1δὲ 1ονά.] 
ΤΒγουρ ΑὈἰδίδαγ, ἴδ6 Ηἰζῃ-υοϑῖ. 866 
]Τυάφ. 1. τ, ηοῖο. ΤῈ ἀφαίῃ οὗ 840] δηὰ 
Τοηδίδδη δαά επί σγεὶ νυ ομδηρεὰ Πλαν 5 ροϑξὶ- 
τἰοη, δηά τῃογοίοσο ἢῈ ποεάρὰ ἀϊνίπο ἀπ κρτα 
8ἃ8 ἴο ΠΟΥ ἴο δεῖ ὑηᾶεσγ {πῸ ἡδὺν οἰγουπ- 
δίδῃςοβ ἢ ΜΙΝ Πα ννὰ8 ρἰδεοθὰ. (Οοιῃρατα 
1 88Π|. ΧΧΙΙΪ. 2, 4. 
ὕπο Ἡεόγομ.] ὍὨϊ8 νγγχὰϑ οὔβ οὗ [Πς6 ῥἷδοῦθβ 

ἴῃ {τυ ἢ," ΤΛΔΥ πιο “ ἴο ἰρδςῖ δοουγαῖεῖϊγ," 
ἴο τῆδκο ἴποπὶ ἰεασγῃ ἰἃ ΌΥ πεασί. ὙΒΕΓΟ οδῃ 
Ὀε π||6 ἀουδῖ, οπ ἴδε ψοΐο, [μας [86 ἰηξοτ- 
ΤηδίΟΏ φίνθῃ 1 (ἢ 5 γεῦβα 15 (παῖ (5 ἀἶγρο, 
1|κὸ της βδοηρβ οὗ Μοβόβ, νγὰβ8 ἴο ὃς ἰοαγηΐ 
Βοασγί, πονγενοῦ ἀουθδίξι! τ[Π6 ἐχρίδπαϊίΐοη οὗ 
16 νογὰ Κασδεοίδ ΤΑΔῚ Ὀ6. ὍΠὸ ουκίομῃ οὗ 
Ἰεασηϊηρ ἀἰγροβ ΟΥ̓ Βεαγῖ 15 αἷἶϑο δ᾽ υάθαὰ ἴο ἴῷ 
2 ΟἾΓ. ΧΧΧΥ. 25 ; [εγ. 'χ. 2Ὃὸο. Α5 Ββονγέυεσ Π6 
δῦονε εδχρίδπδϊίοῃ 18 ἢοΐ ρεσγίεςεγ δα 8ϑέλο- 
[ΟΥΥ, τῆς ἔΟ]]ΟνῺΡ᾽ ΤΑΥ͂ Ὀ6 ἔυ ΓΙ ΠΟΥ βυγρεσῖοα, 
Ιη ἴῃς Βοοκ οὗ [2586γ ἴποτὸ νγλ5, ἀπιοηρ οἴ ετ' 
τη ρ5, 4 οοἸϊεςοη οὗὨ Ροσδτῃβ, ἰπ ΠΟ ἢ 5ρ6- 
οἰ4] πιο ψγᾶ8 τρδάθ οὗ ἴπ6ὸ Ὀον. ΤὨὶβ 
νν28 Οδ οὗ {πῖ]. 1 δδᾶχῃ. ἰϊ. 1-1ὁ νν85 ΔΠ0- 
πετ; Νυπι. Χχχὶ. 27.190 δηοίποῦ ; [ἀτηθηῖ, Σὶ, 
Δηοίμοῦ ; απιεηῖ, 111. Δηοῖδοῦ ; [4ςοδ᾽ 5 Ὁ1655- 
ἴηγ, Οεη. χὶϊχ., Μοβοβϑ᾽ βοηρ, θυ, χχχίὶϊ, 
ῬΟΤΠΔΡΒ 85 Ὁ] 55! ηρ, χχχῖϊ!, (566 γεῦϑο 29), δηὰ 
ϑυςἢ ᾽541Π15 85 χὶὶν. χὶυϊ. Ιχχυ!., ὅζο., Η αδδκ. 11}., 
διά Ζεςδ. ἰχ. 9-17, α͵5ο δεϊοηροά (ο ἴ, ΤΠΘ 
11|6 ΌῚ ψΔΙΟΒ 4}} τπ 6 ἴῃ [Π18 ςοἸ]οςοα 
ἍΟΓΟ αἰπ[ σι! 5ηοὰ τνγὰ8 ζωῥείδ “ἴα ον," 
)υδῖ 85 ἔοι Ῥβαϊπηβ ἰὴ ἴῆς Βοοκ οὗ Ρϑβλϊπ5 
μανα {πὸ {π|6ὲ Α1- ἴθ ἢ (ἀο ἠοΐ ἀεβίγογ), 
Ἰν1}., ἵν}... 11χ., Ιχχυν. Ώθη ἐδεγοίοσε 186 
τϊΐεγ οὗ 2 84πι. ἐγαηϑίοττοά (158 ἀἶγχζο ἔγομλ 
(86 ΒοοΚ οὗ [458 67 ἴο 18 οὐγῇ ραρεϑ, ἢς Ὁ Δῃ5- 
ἔεστοά ἴξ, 88 να πιῖρῃς ἀο ΔὴΥ οὗ ἴῃς Ῥβδὶ πη. 
ΜῈ} [15 ὉΕ16, ΒΙοἢ νγᾶ8 45 ἕο ]ονν8 :-- Το, 
ἐδὲ εὐ άγεπ 97 1εγαοὶ 1ο ἰεαγη ὃγ ῥεαγί. Κα: 
“δεῖδ, ὥονι ἐδε Βοοξ ογ Χ9α-ὁεν." Απά ἴΠοη 
ἔοονγ8 πε ἀἶτγρο. Ὑ8ὸ τνογὰ ἽἼΘΝ ΟῚ ἰῃ νοῦϑα 
18, τοηάεγοα σηπα δὲ δαάε, βῃουϊὰ ἴπθη ὃ6 
τοηάεγοά ἴῃ ἰ15 ποδί σοπητηοῦ 56η56 “δι ἃ Ἀ6 
βεϊὰ," ἐ.ε. δαυϊά ἰαπιεηίεα «υἱὴό ἐῤὲ: ἰα»ιεπία- 
ἐΐομ. . . μά δὲ “αἰ : Ἰυδὶ 45, 6.95. Ν᾽ υπι. ΧΧΊΙΙ, 
7, Ἀχίν, 3, ὲ τεδὰ μά δὲ ἐοοξ μῷ δὲς ραγαδίε 
αηδ“αἰά. ((οπῖραγα Ὠουΐ. ΧΧΧΙΪ 1, 2) 7, ὅζο. ; 
τ ὅπ). 11. 1; ἡ ϑ8πῖ, 11. 33, χχὶϊ. α, 2, ἄς.) 

ΝῺ ἴἴ σπιεὲ ἴο ρ855 δίῖεγ ἢ!58, 
ἴῃ [αν επαυϊγεὰ οὗ τῇς 

ΓΟΚΌ, δ γ]πρ.) 5η4]1 1 ρὸ ὕρΡ ἱπῖο ΔΠΥ͂ 
οὗ τὰς οἰτίε5. οὗ Τυάἀλη ἡ Απὰ τῆς 
ΙῸΒΡ βαἰά υπῖο ἢϊπι, ὥο υρ. Απά 
᾿Βανὶὰ 5Ξαἰ4, ΝΉΠΙΟΙ 5Π4}} 1 ρὸ υρὶ 
Απά ἢςε 5αἰά, [7πἴο Ηεδτοη. 

2 8ο ᾿ανιὰ νγεπῖ αρ τιϊτδοτ, δηὰ 

νὰ} τς αν πδά ἐγ οηαΪγ τοδί! 8 
ἀυτίην 581:᾽5 Εἰ πιε, [1 ννᾶ8 ννε]} βυϊεὰ ἴοσ 
{86 ἱεπΡΟΣΑΤΎ ΤΑρΙϊΑὶ οὐ ᾿ανυά᾽5 Κίηράοπι, 
θείης 5ιζυδλϊοα ἴῃ 4 βίσοηζ μῬοβί[[οη ἴῃ [86 
τιουπίδ!η8 οὗ [υάλῃ, ἀπιιἀϑὲ [αν] 5 ἔτ οηά8, 
δηὰ ψ84] Βανὴρ Ῥδου ΑΙΙῪ βδοσγεάὰ 4530ς]δ- 
Ὠοη5 (866 Χχχχ. 31, ποῖδ). 

2, Ἧΐ ἑαυο «αυἱνε!..}] 866 1 881). ΧΧΥ. 42, 
43. 



΄ι Μᾶς. 
2. 57. 

ὅ τ ϑατ. 
21. 13. 

νυ. 3-9.}] 

ἢ5 ἔννο νεῖνεϑ8 δίϑο, Αἢίποδπῃ τε [εΖ2- 
γΕα τ655, δὰ Αδέζα! ΝΑθΑ 5 ννΐε 
τῆς Οὐληπλο ἴα. 

2 Απὰ ἢϊ5 πιεὴ τῇδ τῦδγ νεῖ ἢ ἰ πὶ 
ἀΙά ᾿λανίά Ὀτγίπρ ὑρ. Ἔν εΥΎ πιᾶη πτἢ 
ἢ]5 Πουβοῃοϊά : δηά τΠῈῪ ἀνγεϊς ἴῃ τὰς 
εἰτο5 οὗ Ηοθρτγοῃ. 

4 “ Απά τῆς πιξη οὗ Τυάδῃ ςλπια, 
Δηὰ τἤετα ΠΟΥ δποίηϊτεά αν ἱίηρ 
ονεῦ ἴῃς Βοιιϑε οὗ μάλ. Απά {ΠεῪ 
τοϊὰ ᾿λαν!ά, βαγίηρ, 7}λαὲ τῆς πιεη οὗ 
Ὁ Ευ τ τὐεγε ἐδεγ τας ὈυπΠοα 
δα]. 
ς « Απά ανιά βεηῖ πλεβϑεΠρῈΓΚ 

απο τῆς πιεη οὗ [40ε5}- ρ!]εδά, ἀπά 
βδϊὰ υπίο ἴΠεπὶ, Β]εββοὰ ὁξ γε οὗ ἴδε 
ΓΚ, τπαΐῖ γε ἢᾶνε βῆεννεἀ 18 Κι πηά- 

8. Οἰἶε: οΥἹ Ἡεδνομ] ΤῊΪ5 18 ἃ ΥὑῈΤῪ υἢ- 
υ50.2] ἜΧργοβϑϑίοη. 1 βθεπ8 ἴο ΠΡ {παΐὶ 
Ἡφῦσοῃ νγὰϑ8 ἴθ Ὡδπιε οὗ ἴδε ἀἸπῖτῖς τη νυ ἢ 
τλ6 οἷἰγ Ηεὕσγοη βιοοά, υ8ὲ 45 ϑδϊηδσια ννᾶϑ 
ἴῃ6 Ὠᾶα οὗ [86 ΠΟΙΏΙΤΥ Τουπηαὰ ϑΑπηΔΣΊΔ. 
ΤΒυ5 ψὸ τοδά οὗ ἴΠ6 “οε5 οὗ ϑαπιασία," τ Κ. 
ΧΙ. 32. Ἴδε Ὡδπὶα ἴοσ [86 οὐδίαρες ἴῃ τς 
ὩΘ θουτγῃοοά οἵδ οἰ 15 σπαν (85 βεθῇ ἴἢ 
1]οβὲ. χυ. 16, ἄς., δηὰ ἴῃ ΤΉΔΩΥ͂ ὨΔηΊ68 οὗ 
Ρίδςςβ, Ηδζαγ-δήάδγ, ΗδΖδυ-ϑῃυδὶ, ΗδΖᾶτ- 
δηδῃ, ὅζς.), ΟΥ δεποίῤ, ᾿Ἰἴογα γ, ἀαμρ δέον, 
Νυμι. χχὶ. Δς, 32, ὅτε. ; [υἀξ. χΙ, 16. 

4. αποὶπίεά δ αυϊά, (6.7 Ἰανὶὰ δαὰ 
ΑἰἸΣοΔΥ ὕδεη δηοϊηϊοα ὈΥ ϑαπιυθὶ (1 84Π). 
ΧΥΙ. 13). Βυΐῖ )ιυδῖ 45 5411 ννᾶ8 ἢγϑί 5ε.σ ον 
ἀηοϊηϊοα ΕΥ̓͂ ϑαηυεὶ (1 84π|ι. χ. 1), δηά δῇδσγ- 
ννλγὰβ τηδάς Κίηρ ὉΥ 411 ἴῃ6 Ρεορὶες δ Οἰϊραὶ 
ω 14, 15), 80 ἰξ ννα8 ἢ Γλανά. Η!:5 

δηοϊητηνς ᾿ηἀἰςαϊοα (οὐ 5 βοσγεῖ ρυΓΡΟΒο, 
ἢ15 δεςοηᾶ ἴδε δοςσοιηρ ]5ῃτηθηΐς οὗ πδὲ ριγ- 
Ῥοβϑθ. ΤὍΤδεο ᾿ηἴεγναδὶ θεϊπγθοη τῆς δηοἰϊητίηρ οὗ 
(Β6 οτὰ |ε5ι5 28 ἴῆς (μγίβῖ οὗ Οοά, δηὰ 
Η!8 ἰλκίηρ ἴο Η ̓ Π1561 18 Κιηράοτι δηὰ φίοτυυ, 
Β6ΘΠῚ8 ἴο δὲ [8 ἰγρὶβεά, ᾿ανὶά ννᾶ8 δηοϊηϊοά 
δραϊῃ Κίς ΟΥ̓ΟΣ [5.86] (ςἢ. ν. 3). ; 

Απ4 1δὲν τοἰά Ῥαυϊά, 45 ..}1 ΤὨΐ5. οὐρβῖ 
οἸοΑΥ ἴο πᾶνὸ ἔοσπηθά ἃ βεραγδῖθ υοῦβθ, ὈΘΙΠΚ 
αυϊΐε 4 ἀϊδιϊηςξ ταδίϊοσ. Ὅ8Ὲ ἔοστῃ οὗ ἴδ 
δοηΐθηςο ἱτρ]165 ἐπί Πανὶ πδὰ πηδάθ βοπὶθ 
ΘΏΠΌΥ δρουΐ 85411᾽5 Ὀυγίδὶ, νυ πἱ ἢ 15 ἰη 1561} 
ΥΕΤΥ ρεοῦδοϊε. ὍΒε ϑερῖ., ΟΥ̓ ἃ 5]16 8 ναγίδ- 
τἰοη 1η ἴλ6 ογάογ οὗ ἴα ψοσάβ, σίνεβ [86 5686 
αηπα ἐδεν ἐοἰή Παυίϊά, “αγίπρ, δαὶ “δὲ »ιεπ οὗ 
αδειῤ- Οἰραά δαά δωγίεά δϑαμί, Απὰ 80 {ΠῸ 
ψυΐϊρ. ἰκοννῖδθ. ΧΟΌΔΟΪ ἴῃ οἰ οᾶ56 
Πᾶν 8 ἰηΐοττηδηίβ βου ρϊ ἢὸ ψου]ά τοβοηξ 
ἴῃ δεῖ οὔδε πιοη οὗ [θεϑὶι. 

Θ. "»]} γεφμδίε γο.] Τῆς Ηοῦτονν σδηποῖ 
δ 50 τοπάοσεά. [ἰ βῃουϊὰ θὲ, "διὰ 1 δ]1860 
ΒΒΟῪ γὙοὺ 1818 Κοοὰῃ 988 (ϑεηάϊης [Π6 

1. ΒΑΜΌΒΞΙ, 

Π6858 ὑπο γουγ ἰογά, ευεμ ὑπο δαυ], 
διὰ ἤανα δυτγιοα Ὠϊη). ᾿ 

6 Απά πον ἴῃς [ῸΚῸ εποὸνν Κιπά- 
Πε88 ἀπά (τυ τἢ υπίο γοιυ : δπὰ 1 4͵50 
Μ1}] τεφυτα γοῦι 1ἢ 8 ΚΙ πάη 6855, θεσδιιδ6 
ε ἢάνα ἄοπε τἢ15 (Πίηρ. 
» Ὑπμετγείογε πον ἰδεῖ γοὺγ Παπάβ 

θὲ 5ιγεησίπεηεα, δηά ἴδε γε νδ᾽δηῖ : 1 Ηεῦ. δε 
γε ἐλε εσπε 
οἤυσέρνν. ἔογ γοιιγ πιδδῖεν ὅδ} ἰ5 ἀεδά, ἀπά 150 

ἴδε Πουϑε οὗ [υὐλὴ Βανε 4ποϊηϊεά πῆς 
ἰίηρ ονεῦ τῇ πΠ|. 

8 4Βυϊῖ Ανηεγ τῆς 8δοὴ οὗ Νέετγ, 
ςΑρίδίη οὗ 84:18 Ποβῖ, ἴοοκ ἴβῃς- ἢ Ηρ. 
Ῥοβῆθτῃ τῆς βοη οὗ ϑδδυϊ, δηά δγουφᾷι 
Ηϊπὶ ονοῦ ἴο Μδῇδηδιίπι ; 

9 Απά πιδάε Βίπι Κίπρ ονεγ Οἱ- 
Ἰελά, δηὰ ονεγ ἴῃς Αββἢιιπῖοβ, δηά 

ΤΘΒΒΘΏΡΟΙΒ ἴο {πο πὶ ΠΠ ἃ τλοϑϑαρο Οὗ Ρ6Δς6), 
δεεαιμς γε ῥαυε ἄοπε ἐδὶς ἐδίηρ. ϑῥεαυ Κκιηά 
Ὧ658, [ἢ ΥΟΓθ6 5; σῤεευ Κἰηάη655, ἴῃ υϑῦϑο 6: 
δηὰ “ΘΕΘῪ μβοοὰπο858," ἴδ., ἀγὰ 4}} [ἢ 54π|6 
γετῦ ἴῃ ἴῃς Ηεὔῦτγεν. 

7. Ῥαϊαπ,.}1 θη Γ᾽ σαΐοιν, ᾿ ΟΓΑΙΥ, Ὁ 
ἢθγο, 88 οἰβεννῆοσο, ἢ τῆ 5οη86 οὗ »ιη οὗ 
συἱγέμε, ᾿κὸ τὰς ΒσΤΈΠΟΝ ὀγαυε δο»ριε, ὄγαυδι 
ξει (δεε Ἀυΐὰ {Π|.. 11). ὙΒε ορροβίίε ἴο 
“τήθῃ οὗ νἱγίυε  ἃγο “ τηϑη οὗ Βε]ϊα]." Τὰς 
σοηόδιςς νος αν ὰ ἐχρεοϊθα ἔσοτλ τβοτὴ 
8ἃ5 “πιο οὗ νἱγίυθ᾽ 185 ονϊάδεηῖ ἔγοπι ὑνδδῖ 
ἔο]ονν5 δϑουΐξ ᾿ιἷἰ8 ονγῃ εἰεςϊοη ἴο δὲ ίηρ οὗ 
7Τυάδῇ. 

8. “δε οεῤει δ. 86 αὔονε. 
ὀγοισδέ δίπι οὐδγ.} 1.6. ονοῦ ἴῃς [ογάδῃ. 

1 84π|. ΧΧχί. 7, ηοίθ. ᾿ 

ΜΜαῤῥαπαΐ»".}Ὶ 866 Οδϑη. χχχὶὶ. 2. Ὅλο 5ἰἴθ 
οὗ Μαβδηδὶπὶ 5. ὑυπκηόνῃ, ὃδυῖ ἰξ δοοπ8 ἴο 
δανε ἰδίῃ δεΐϊψεεη Μουπὶ Οἰϊεαὰ δηὰ {δε 
Ὀχοοκ [αῦθοκΚ. 866 ΧΥΠ], 21. 

9. Τόε “:ῥωγίε..}1 Ιἰ 15 αυΐϊέε υποετίδίη 
ναὶ 5 πιεδηΐ ΌΥ 118 γογσά. ΘὍΠα τηοϑβῖ ὑγο- 
ὈΑΌΪα σοη]οεΐυγα 8, ἴπαὶ ἔὸὼγΥ “.δωγίίε, ννὸ 
οὐδὲ ἴο τεδάὰ ψπ βοπὶς Μ55. “:ῤ}Ὺὲγίϊε, 18 
]ἸΤυάρ. 1. 12, δηά [δαὲ τς {τῖῦὲ οὗ Α5ῇὸσ ἰ5 
τηοδηΐ. Ῥεσθδρβ ἴδ6 γεῦβο ἰησϊςδῖο5 ἴΠ 6 οὐ 
ἴῃ Ὡς ΑΌΠΟΥ τεσονοσγεὰ ἴθ αἰογεηῖ ἀϊ15- 
ἱςοῖβ ἔτοσὴ ἴδ6 ῬὨ1511η68, ἀηὰ δαἀάρα ποτὶ 
ἴο ἴδε ἀοπικϊηίοης οὗ [58}.- βῆ, ες ηηΐην 
ψ 8} ΟἸεδά, δηὰ το σγδά δ! δά άϊης, οἡ 
ἴε ννεβί οὗ [ογάδῃη, ἢγβὲ [ΠπῸ [ΟΓΓΙΟΥΥ οὗὨ Αϑῆοσ 
848 [ΔΓ 845 (ἡαστποὶ, ἀπὲ ἴῃς ᾿8ΟΪ]6 μἰδίη οὗ 
ἘΕϑάγδεϊοῃ, δῃά ἴποπ ἰΒς σουπῖγ οὗ ΕΡηγαὶπι 
δηὰ Βεη)απλίη, θοϊηρς ἰη ἕδςϊ αὐ Πεγαεί, 45 ἀϊ5- 
(ἰπξιϊϑηεὰ σου [υἀ 8} ; δηά [818 Γεςοηηιεβῖ 
ἸΏΔΥ πᾶνε οσσιριεὰ ἔνθ γεᾶγδ: δηὰ [8]1- 
Ὀοβδ ει} 8 Γεῖρῃ Οὐεῦ ἰσγδεὶ ΠΊΔΥ ποῖ ἴᾶνα Ὀδθη 
Τεςκοηεά ἴο ἔξει ὉΠ] τῆ σοηφυοδῖ νγὰ8 σοσῃ- 
Ρἰεῖς. 

Β 2 2 

37:1 

γ»Ὰς 
δανῖε. 
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ἄπαγε. 

νοῦ Ϊεζτγεαῖ, ἀπά ονεῦ Ερηγαίπι, δῃμὰ 
ονεοῦ Βεπη]απιίη, ἀπά ονεῖ 41] [53γδεὶ. 

10 ἰ5}}- δοβῆετῃ 84.158 ϑοὴ τσ’ ἔογΥ 
γελῖβ οἷά ὑνβεῃ ἢθ Ὀερᾷῃ ἴο τείρῃ 
ΟνοΓ ἴδγδεὶ, δπά γεϊρπεά ἔνγο Ὑϑδῖβ. 
Βυῖς τῆς Ποιιβε οὗ [υάδῃ τοιΐοννεᾷ 
λανὶά, 

11 Απάὰ τῆς Τιϊπὶις τῆλὲ [αν 
νγᾺ38 Κίπρ ἰῃ Ἡδεῦτοη ονεῦ τῆς ἢοι86 
οὗ Ἰωάεῇῃ γγΑ5 βϑενθὴ γὙεδγβ ἈΠπὰ 5ἰχ 
ΤΟ 8. 

12 ἢ Απά Αθπεὲγ ἴδε 8οη οὗ Νεγ, 
δηὰ τῆς β8εγνδηῖβ οἵ 53}: -Ὀοβῆςι τῃς 
80η οὗ ϑδυ}, νγεπξ ουιξ ἔτοπι Μδμδηδὶπι 
το Οἰθεοι. 

11 Απά ΪοὯ8 τπε 8οη οὗ Ζεγυίδῃ, 
δηά τῆς βεγνδηῖβ οἔ αν! ά, ψγεηΐ οὐ, 

11. ΒΑΜΌΌΕΙ, Ἰ]. 

πὰ τποὶ Πορεῖδεγ ὉΥῚ τπε ροο] οὔ τ Ἠεῦ. 
ΖΑκνε 16. 
κεέάεν. 

[ν. το--τό. 

Οἰἴδεοη : δπὰ πεν 84ῖ ἀονῃ, ἴδε οπε 
οα ἴδε οπς 5ϊά4ε οἵ τε ροοϊ, δῃά τδε 
οἴδεγ οἡ ἴῃς οἵδεγ 8145 οἵ τῆς ροοὶ. 

14 Απά Αδηποῖ 8414 το [οδὺ, [χες 
{πε γουπρ ΠΊῈΠ ΠΟΥ ατγί8ε., ἀπά ρῥἷὰ 
δείογε υ8. Απά Ϊ|οδ 8414, [,εἰ τπεηὶ 
ἀΠ66. 

Ις ΤΠεη τἤετε ἅγοβα ἂπὰ ψεηῖΐ 
ονοῦ ὈΥ͂ πυπῖρεγ ὕψεῖνε οὗ Βεη]απιίη, 
ΜΠ ἰς ἢ ῥεγίσίπεά ἴὸ 5}.-οβῆεῖ τῆς 
80η οὗ δι}, δπά τυγεῖνα οἵ (ἢς 86γ- 
γδηῖβ οὗ [δαν ἅ. 

16 Απὰά {ΠῈΥ σαυρῃξ ἀνεγΥ οπα ἢΪ5 
ἔεϊονν ΒΥ ἴῃς πεδά, δπά ἐῤγμεί ἢ 5 
δυγογά ἴῃ 8. (Ὁ ]Πονν 5 5ιάες 80 [ΠΟΥ͂ 
611 ἀονγῃ τορεῖπεῦ : ννμεγείογα τἢδξ 

“10. 16-δουδείδ, 5.71 ὙΤΒο ᾿ἰοτα] νεσβίοη οὗ 
1818 γθῦϑ6 15, 1 - δου δείῤ, ἐδε “οπ 977 ϑαωϊ, «υας 
ἐῤὲ “οπ Γ᾽ 70γ17 γεαγ: αἱ δὶς δεεοριῖηρ ἀϊπρ 
ουεν Ἰεγαεί͵ απά δὲ γεϊψηιεά ἰαυο γεα,. ὙΤδα 
Ηοῦτγον ἰ58 ἰἀσοηεῖςα] ποσὰ ἔοσ ννοστὰ ψ 
581. ΧΙ. 6, ὀχοορί [παῖ ἴποτο [6 ὨυΠΊΘΓΑΙ 15 
οπιτῖοὰ, ἀπά ἴδς ρῥίδες οὗ ἴδε νοσάβ ουδγ 
Τεγαεὶ ἰδ αἰϊοσθὰ. (866 1 ϑ84π|. χὶ!. τ, ποῖθ.) 
Βυϊ ποθ, ἴοο, [86 Ὠιπηοταὶ8β ἃγὸ βοπιοννῃδξ 
δίγδηξε. Εἰγεῖ, 28 τεραγάβ ἴἢ6 ΌΧΙ Ὑεαγβ. 
Ἐνθη δϑϑυπιηηρς (πδὶ 5}.- Ὀοϑ Ποῖ 5 σοῖρῃ ἀϊάὰ 
τοῖ σοτηπιθηςσς {1]} ἥνε γεᾶγϑ δηά 4 [δ] δοσ 
541115 ἀδαῖῃ, πὶ σ ἢ πιυδὲ πάνθ Ὀδοη {86 0456 
Ὶ τ[ῃς ἑαυο γεαγ: ἴῃ ἴ8ε ἴεχί εῖνεϑ ἴῃς ἴγὺθ 
Ἰοησῖι οὗἉ 815 σείρη, ἰὶ 18 δίδσ τ ΠἸὴν ἴο πεᾶσ οὗἁ 
841}}8 ΟΠ ΕΓ 50ὴ θείης (λἰγίγ-ῆνο γεαγβ οἱά 
δἵ [ἰ5 {Δ{Π γ᾽ 8 ἀδδίι, ὈΟΓΏ σΟὨΒΟΠΙΘΏΓΠΥ 5ΟΠΊ6 
ἴπγοο γεαγβ Ὀεΐοσε ἢ18 ἐδ Βοσ᾿ 8 δοοδβϑβίοῃ, δηά 
ἤνε γεαγβ οἱ ἀεγ [ἤδη ᾿ανιά, τὰ θοϑοπὶ ἔτι οηὰ 
οὗ 5 οἰάθγ Ὀγοίμοσ [οηδίμδη. ΤἘς ἂρο, ἴοό, 
οὗ ]οηπδίδδη 8 ς]ά, Μορμθοββοῖη, νν 80 ννᾶ8 
ἔνε γϑᾶγβ οἱ] δ ἢϊ5 ἐδ μεσ 5 ἀθαίϊι, ννου]ὰ ἰοδλὰ 
οὔθ ἴο ἐχρϑοῖ γδίβεσ ἃ [688 ἅρε ἴὉΓ 85 ποθ. 
Νοχί, 85 γεζαγάβ ἴῃς νῸ γεᾶγβ. ϑδίηςε νά, 
45 ἌΡρΕΑΣΒ ΟΥ̓ γΕΓθ6 11, δηά ἈὈΥ͂ ςἢ. Υ. 5, Δηά 
1 Κ. 11.011, τεϊρηθα βούθὴ γϑᾶγβ ἰῇ Ἡθῦσγοη 
ΟΥ̓ΟΣ [υάδὴ ΟὨΪΥ, 11 ἕο] Ιοννβ, 1 τἴῃ6 ἑφυο γεαγν 
ἴῃ τῆ τοχί ἄγὸ σοστϑοῖ, οἰἴδοσ [ἢδξ δὴ ἰηΐογναὶ 
οὗ ἔνε γϑᾶγβ εοἰδρϑεὰ Ὀεΐννθεη [538.- δοβῃοῖ᾿ 5 
ἀοδῖῃ δηὰ [αν 5 Ὀεΐης δηοϊηϊθα “ πἰρ ονῈν 
ἃ}] [βγα6],᾿ οὐὔ᾽ 1ὰῖ ἃ |ἰκὸ ἰηΐογνδὶ εἰδρϑοά 
Ὀεΐνεεθη 541}᾽5 ἀδαῖῃ δηά {πε σοσηπιεηςοπηθηΐ 
οὗ 15ἢ-Βοβοῖ μ᾽ 5 τεῖρη. ΟΥ̓ ἴδ ἔννο ἴδε Ἰδοῦ 
15 ἔατ τηοβῖ ργοδδῦὶθ, δηάὰ [45 ἴδε δάνδηΐδξο 
οὔ εἰ πιιη ϑπῖηρ [58.- δοβῃθί 5 ἀρὸ ΌὈΥ δεΐϊννεεη 
ἔνθ δηὰ ἰχ γεαῦβ. Βιυῖ ἴπ6 πδγγδῖνα ἴῃ ςἢ 8. 
1], ἴν., οὗ τὰς “Ἰοὴς ννασ," οὗ ἴθ διττὰ οὗ 
Πανὶ δῖὶχ 8008, δηά οὗ ΑὈῃθΓ 5 ΘΟΏΒΡΙΓΑΟΥ͂ 
δηὰ ἀοδῃ, βϑθιηβ ἴο ἱΠΊΡῚΥ 4 ἸοΏροΥ {ἰπ|ὲ [Δ 
ἔηυο γϑαγϑ, ἰπ νυ ] ἢ οά56 ὈοΐΒ [Π6 ὨυΠὶ 
γνου!ὰ πᾶνε ἴο ὃὲ ςοττοοῖοα, .Ψ 

- 

11. 866 ὑγεςθάϊης ῃοῖδ. 

12. ἥεηὶ οὔ γον»! Μαδαπαῖ».} 8566 Ὑ6Γ86 8. 
Ι: νουϊά ἀρρεᾶσγ ἴτοτὰ 5 τῃλὲ Μδβδηδίπὶ 
νγ83 5111} [Π6 σΔρΙ(4] οὗἁ [58}- θοββεῖι᾽ 5 Κἰπράοηι. 
{15 Ἄχρεαάϊίοη ἴο Οἰδθοῦ ΤΏΔΥ πᾶν Ὀδοη ΤῸΓ 
ἴλε Ρυγροϑε οὗ βῃδίης ἢ8 τπεῖγορο 5 ἴο ἢ 15 
οὐ ἴσιῦς οἵ Βεοηϊαπιη, δηάὰ ἴο [15 ΨϑΠΊΠΥ͂ 
Ρίαςθ, “ ΟἹδεδὰβ: οὗ 541}, εἰοβὲ ἴο Οἰθεοῃ, 
ψί τ[Π6 ἐὐΓΊΠΒΕΣ ρυγροβο οὗ διϊδοκίης [ἢ 6 
κΚιηράοτῃ οὗ αν ά. Ὑνβαῖ [ὈὉΪ]ογν8 ἸῺ γογβ 
11, “Ἵπ4. οαὸ «νεπὶ οὐδ, ἄσ'ε., Ἰοοκβ 45 ἰ 
ἴΒεβο τηονεσηεηΐβ ΈΤῈ ραγίβ οὗ ἃ νγὰσ Ὀεΐννεεῃ 
[38}}- ο5μοῖ δηὰ αν ά. 170 σο οἱ 15 ἃ ἴθ δηΐ- 
ἐδὶ ΡὮΓαβθο ἔοσ βοίηρ ουξ ἴο γγὰῦ (1 ὅ4π|ι. ΧΥΙΣ. 
30, ῃοῖδ; 2 84Π|. Χχῖ. 17:1 ΟἾΤ. Χχ. 1, ἄζςς.). 

18. Τ2ε ῥοοὶ 9 Οἰδεοη. “Οἡ ἴδε οδϑοῖ οὔ ἴῃς 
ΜΠ1 (Ε1-}10. πε δηοίεης Οἰδεοη) 15. ἃ οορίουϑ 
ΒΡΓΙΏΣ, ΜΠΙΟΝ ἰ551165 ἰῃ ἃ σάν ὀχολναῖοα ἰη 
186 Ἰ᾿ιπχεδίοηθς ΤΌΟΚ, 50 85 ἴο ἔογπὶ ἃ ἰδύρο 
ΤΟΒΟΓΟΙ͂Γ, ἴῃ ἴδε ἴγϑὸβ ἔυσίπογ ἀόνγῃ ἃτὰ ἴπδ 
ΓΟΠΊΔΙη8 Οὗ ἃ ΡΟΟΪ οΥ ἴδηκ οὗ σοῃβιθγδῦ]ε 5126 
(12ο ἔδεϊ ΌΥ̓͂ 110). ΤὨβ ἰ5 ἀουδι]685 “1Π 6 
ΡοΟ] οὗ Οἰδεοη.᾽ "--- Ὠ]ςῖ. οὗ ΒιῸ.᾽ ΟΙἸΒΕΟΝ).- 

σαί ἀοαυπ.} 1... ὨΔ]τοὰ δηά οησδιηροά. 

᾿14, }]αγ..ἹῚ Τδδ βδαπὶὸ νψοσγὰ 15 γοηδεγεὰ 
γπαζε σῥογὶ, Ἰυὰρ. ΧΥΪ. 25 (ὙΠΕΓΟ 566 ηοῖο); 
δηὰ 2.47, 1 ϑᾶπι. χυἱ!. 7. Ηδξετο, ΕΥ̓͂ Δἢ ΘΑΞΥ 
ΤΓΔΏΒΙΟΩ, ᾿ξ 18 ἀρρ δὰ ἴο ἴΠ πε βεγίοιιβ σαπὶθ οὗ 
ὙΑΓ ἴο Ὀς Ρἱαγεὰ ὉΥ ἴννεῖνο ςοστηδαϊδηϊϑ οἡ 
ἐΔοἢ 5:46, νυἱτἢ ἴΠ6 ἴνγο Ἄστη 168 ὉΓ ϑρεςίδίογϑ. 
866 δεῖονν, ηοΐε ἴο γϑῦϑε 1:ό. 

16. ΒΒ» πωριδεν. ὙὝΒεσε 18 ἃ ςοΐοῃ (εἰῤπαε) 
δῆοσ 106 ψογὰ περιδεν, ΥὨ ἢ ὈΕ]Ο 558 Ἔα ΔΙ ΪΥ͂ 
ἴο δοῖι {πὸ Πονης οἰδυδοβ. ΤῊΣ τλθδηϊηρ 
8 ἴῃδλί 4 ἤχοά πυπιῦεῦ οὗ σοπιραΐϊδηϊβ ἡνετα 
σμοβοῃ ΟἹ δοίἢ 5.465, ἔννεῖνε ἔτοσῃ ἴδε ΔΙΤΏΥ͂ 
οὗ 15}.- οββοῖι, δηὰ ἔννεῖνε ἔγοπι ἴπε ἀστῃῦ οὗ 
αν. 

16, Τδεν ,11 ἤοευη ἰορειδεν.] ΓῸῊ οοπιδαῖ 



Ι Τῆι ἰς, 
7Ζάε “εἰ 
97, εἐγονζ' 
Ἔν. 

Υ. 17--23.} 

Ρίαςε νναβ ςδ]εὰ ᾿Η ες] καιἢ-αΖΖυγπιν 
νν Ὡς ἢ ἡ’ ἰη ΟἸθεδοη. 

17 Απά τῃογὰ νγᾶβ8 ἃ ΨΕΙΎ 8ο0Γα δαῖ- 
τἰε τῆδλι ἀδγ; δηὰ Αὔπεγ ννᾶ5 δεδίεη, 
Δηἀ τῆς πιεη οὗ βγδεὶ, Ὀείοτε τῆς 8εῖ- 
γνδηῖβ οὗ [)ανιά. 

18 6 Απά τδεγὰ νγεῦε χες 80Πη8 οὗ 
Ζετυΐλῃ τθτα, [οδὺ, δηά Αδιβῃδὶ, 
πὰ Αϑβδῃε] : δπὰ Αβδῆεὶ τσ’ ας: Ἰϊρῃϊ 
Τοῦ ἔοος 85 ἃ ψν]]ά τος. Τ Ἡ:Ὁ. οΓ ; 

ἀπ δο ς ςΟ1Ὸ Απά Αβδῇε] ρυτβιεά δἔεν ΑὉ- 
φης γιό ΠΟΥ; ἈΠᾺ ἰή ροίῃρ 6 τυγηδαὰ ποῖ ἴο 
τος τῇς ΠρΡης απ ΠΟΙ ἴο (ἢς ἰεῖς ἔτοηὶ 
εά ΤΑ ]Π]ονίηρ ΑΌπετγ, 
δυνάπν 20 ὙΒεη Αὐποῦ Ἰοοκεά δεμίπά 

Ὠΐπι, ἀπά 5414, “γέ τῇου Αϑβδῃεὶὶ 
Απὰ ἢε δπϑιγεγεά, 1 {ηι. 

21 Απά Αδηογ δά το πίη, Τ τη. 
ἴΠ6ς 5146 ἴο τῇγ γίρῃς μδηά οἵ ἴο τὴν 

1: ΘΑΜΤΙ)ΕῚ,. 11. 

ἰεί, ἀπά ἰδὺ τῇδε ΒοΪά οη οπς οὗ ἐῆς 
ραπξιπλξῃ; δηἀ τε [Π66 ἢ 15 ̓ ΑὐπιουΓ. " Οτ, εροὲϊ 

ιἴ Α4ὴεὲ] ψουἹά ποῖ τυγῃ δϑὶάς 
ἴτοπι (Ο]]οννίπρ οὗὨ Ὠίπι. 

22 Απὰ Αὐπεγ βαϊά δρδίη ἴο Α88- 
με], Τατγη τῆες ϑιἀς ἔτοπῃ [Ὁ] ονγίηρ; 
τὴς : ννΠἱεγείοτε μοι] 1 5ηο [ἢ 66 ἴο 
τῆς ργουπα ἡ μον τ εη 5ῃου]ά 1 Ποἰά 
ἋΡ ΠΥ ἕδος ἴο Ϊοδὺ τῇγΥ Ὀγοῖθῆεσὺ τ 
.22 Ηονδθεῖς ἢδ τγεβιβεὰ ἴο τυγη 

Α5:46 : ψμῃεγείοσα Αρηογ ψ τῆς 
Ὠἰ πάθον οπά οὗ ἴπε βϑρεᾶγ 8πιοΐβ ἢἰπὶ 
ὑπάεγ τῆς ΒΠῚ γιό, τὲ τῆς βρεᾶγ 
σάπις οἷξ͵ δεηϊπά Πΐπι; δηὰ ἢς [6]]} 
ἄοννῃ τἤεγα, ἀπά ἀϊεὰ ἴῃ (ἢ 84Π16 
Ὀΐδοα : δπὰ ἴξ ᾿ᾶπιὲ ἴο ρᾶ88, ἐξέ 88 
ΓΛΔΠΥ 88 Τσλπ!6 ἴο ἴῆς ρῥΐδλοθα ψνῃετα 
ἐξ Πὐὴ ε]1] ἀονὴ δὴά ἀϊεά εἰοοά 
85{1}], 

58 Β[ΥἸΚΙΏΡΙΥ ἴκὸ {πὲ ἀοϑοσδοά ὉΥ ΠΟΥ͂ οὗ 
[86 Ηοτγδί!! δηὰ Ουγίδῖ. “Ὅς ἴνγὸ διτη 685 
δλῖ ἀονῃ Ὀοίοσε τπεὶσγ γοϑροοῖίνε ΟΔΠῚΡΒ . . . 
δηά ... ἤχοά {πεῚΣ δἰτθητοη οἱ ἴδπε Ἔχμῖδὶ- 
τίου ψϊοἢ νγὰ9 ἴἃγ ἴσοτῃ ὑεΐηρ ἃ τηδίζοσ οὗ 
ἴΏΟΓΕ δηγυβοηθηΐ . . . Το [γος γουῖῃϑ ν 80 
μαά θθθὴ ἀγαννῃ Ὁ οἡ δδςὴ βἰάθ... σγυβῃοὰ 
ἔογννατά ἴο ἴδ6 Ηρδῖ, ἰηῖθηξςξ οὐ ταυΐυδὶ 
ϑδυρῃίογ, ὑπ Υ] (που 1685 οὗἁὨ {Βεῖγ οννῃ 
ῬΟΙΒΟΠΔΙ ΡΟΣ]... Τδ β6ρυ]  ἢγεβ 5{Π] τὸ - 
Τιδίη 1 ἴπ6 ϑϑυθγαὶ βροῖβϑ ψῃεγα [806 ςοπὶ- 
θαϊδηϊβ 6}. (Βοοκ 1. χχυ.) Τῆς πιοίϊνε8 
ΡῬυϊ ἕογννασά Ὁγ Μετ, [με Αἴδδὴ ὨἸοϊαῖον 
(ἴδε Κίηρς ΟἸυ1115 Βανίηρ ἰλϊοὶγ ἀϊδὰ ἴῃ νναγ), 
ἴῃ 8 βρεοςὴ ἴο Κίηρ Τιυϊίυ8 ὑχγοροβίηζ 
[815 σοπηδαῖ 858 ἃ πιθδη8 οὗ ἀνοϊάϊηρ ἴμ6 οθ- 
δβίοῃ οὗ Ὀ]οοά οὗ ἴἔνγο πδίϊοηβ υπϊῖθὰ ὈΥ̓͂ σοη- 
ΒΔΏΡΟ ΙΗ Υ, δηὰ βανίηρ ἃ σοπιπιοη ρονογίμ 
ΘΠΕΙΩ͂ ἴῃ τῇς Εἰγυδοδηβ, 8Ὸ σψουϊά ρῥσγοῆϊ 
ΌΥ ΠΕΙ͂Ρ ἀϊδοογά, ἃγθ ι8ῖ βδυςἢ 8ἃ5 ΑΌΠΟΥ 
τη πάγος ὑυγρεὰ οἡ Πανὶ ψ 1 σοΐδγεηςο ἴο 
86 ΡΠ] 1511η68. 

Ἡείξα!δ-δαππεωγί»". κ΄ ΤΙ ρατῖ, Ρρίθςο, ρΡαγοοὶ, 
δΒε]ά, οΥ ρἰδὲ (Οεη. χχὶϊ!, το; 2 Κ. 11}. 25, ἰχ. 
46: Αυ1 11. 2), Οὗ ἴῃς 5δδγρ ϑάζοβ οὐ Ὀϊδάεβ," 
ΤΉ Ϊ8 566 π|8, Οἡ ἴ86 ψ80]6, ἴῃ δεβὲ ὄχρὶδηδ- 
(ἰοη οὗἉ 1115 σαί βοσ οὔϑουγο Ὡδηῆο, ἰη δοςογά- 
δῆςς ψΊ ἴδ τηθδηΐης οὗ ἫΝ ἰῃ [οβᾺ. ν. 2, 3, 
δηἀ 58. ἸΙχχχίχ. 43. ΟἾΒοΓ5 Ὄχρίδίη ἰξ, ΕἸ6]4 
97 ἐδέ ἐπογιῖξε; ΟἴΒΟΓΒ, ο7 δὲ εἰ γοπς, ΟΥ γε ΔΙ; 
ΟἴδεΥβ, οὐ ἐδὸ γοεβ. ὝΦὍδὸ δορί. γοηάορ [{ 
τῶν ἐπιβούλων, 97 1δὲ ῥίοϊ!ογι, ΟΥ̓ ἤδγ, ἐπ 
«υαΐΐ, Ὀυϊ ΜΕΥ 18 ποῖ ΥΟΙΎῪ οὐνίουβ. Ετόπὶ 
(ὃς τευσηΐ ᾿ωϊογοβδηρο οὗ  δηὰ Ἵ ἴῃ Ηεῦ. 
Μ55, οὔθ πιΐρῃξ αἰπιοδὶ δυβρεςὶ ἴδδὲ ἴδ6 
το τοδάϊηρ ννᾶ8 ὩΣ Ν, ἐδε «ἰάφι, νι 4110.- 
δίοη ἴο τῆς ΡΆγαϑα, “ΤΠ γυϑῖ ἢ]5 δνογά ἰῇ ἢΪ8 
ἔθ !Πονν 5 δίάς. ᾿ 

17. Τδεγο «ὐὦἪἍ ὦ ὍΕΓ7 “ογέ δαμΐρ, 9. 
ΝΕΙΒΟΥΣ 5Β'άες μαδὰ [Ὡς δαάναηΐαρε ἢ ἴδε 
ςοπιδαΐ οὗ ἵνγεῖνθ ἃ 5ἰάθ: ἤοῆςε ἴπ6 αυδτιτοὶ 
νγ8 ἰουρης οὐ ἢ στεαΐῖ βεσγοθῦθββ ΟΥ̓ {πε 
εὴν ὐϑϑδω δηὰ ἴΠ6 ΥἹἱοΐοσυ ψὰ8 ψοη ὈὉΥ͂ 

ΑΥ͂Ϊ 

18. Τῶγες :οη 97 Ζογμίαὐ, ( ε.1 866 σ: (ἢγ, 
ἷ:, τό, : 

ΩἹ, Ταῖε ἐδες δὶ: αγγομγ.ἢ Ἐαῖδοῦ, “δ Χο 
δἷἱδ ΒΡΟΣΙῚ ζοσ 8γ89017," 2.6. ςοηϊεηϊ {Πγ56ὶ 
ψ ἢ ἴῃ 6 8Ρ01} οὗἁὨ δΒοϊὴξ ᾿ὨΌΤΙΟΣ 50] 6 Υ ΓῸΓ ἃ 
ἸΣΤΟΡΗΥ. ΑὉΠΟΥ νγᾺ8 ΘΥἀΘΠΕΥ͂ πιοσῖ ὑη Πρ 
ἴο ΚΙ Αϑδεῖ, ψῆο ννγᾶβ8 Ἰόλαον δυϊ 4 
ΒΕ ΡΙΙην, θείης αν 5 περῆονν, δηά {ποτ - 
ἴοτγα ῶἢο εἴ δηΐϊδχοηϊβδί Ὁ 80 γγεαῖΐ ἃ νγ8γ- 
ΤΟΣ, ΡΓΟΌΔΟΪ, ἴοο, 6 Δγθδαῦ τηθάϊ αι 
ΤΩΔ ΚΙ 8 Ῥοᾶςθ ἢ νά, δηά νγ85 ἴθ γε - 
ἴογε Ἐϑρθοδ! Υγ Ἰοῖἢ ἴο ρῖνε τηοσίδ] οἴξηςθ 
ἴο Ιοαῦ. Ἧς {δογεΐοσο αϊά 8 Ὀεβδί ἴο ἰῃ- 
ἄυςς ΛΒΑΠΟὶ ἴο ἀεπίϑι ἔγοπι ρυζδβιιίΐης ᾽πὶ, 
Ὀυζ [πῃ νδίῃ. 

48. πη δ ἐδὲ διπάθν ἐεπά, 2. Ἧς υϑβεὰ 
ἴπ6 ΠηάοΥ οπὰ ἔσοπη {πὸ δάπὶθ πιοίϊΐνο, ιἷ8 
ἀοβῖγε ἴο βρᾶσε Α532}6}᾽5 116. Βυΐ ονπηρ ἴο 
ἢ15 στεαί 5ἰγοηρίῃ δηὰ ἀϑέλμσαι [6 ννοράρη 
οηΐ, ψνἰοδ νγ85 ΤΌΣΟ ΟΓ 1658 ροϊηϊδα (ο ΘηδΔὉ]6 
186 οὐποῦ ἴο 5ιίςκς ἰξ ἴῃ ἴ}6 στουηά (48 ννὲ 
866 δῖ 1 84π)|. Χχυϊ. 7), ΓΔ ἰηΐο 815 ὈΟαῪ δηὰ 
Κ]1οα δὲπι. 

δὲ 432 τ! δ] ὍΒδ ψογά 80 γεηάεγεά ἤθσο, 
ἃηά δἱ 11]. 27, ἵν. 6, δηὰ χχ. το, δηά ψηο ἢ 
οςουγδ πονῇογε οἶδβο, τη68η5 (ἢ σόάο»κεν, δηὰ 
8 ποῖ εἰὙΠΊΟΪορ Δ ΠΥ ςοπηφοῖϊοὰ ἢ [6 
Ἡδεῦτον ἔοσ ἥύυε, 45 ἴῃς [Γδηϑίφιίοη “2,2 τὴ ἢ 
ΒΌΡΡΟΒ65, δυΐ ὙΠῈ 4 νεσὺ πιθδηϊηρ 20 δὲ 75], 
ΟἹ “γομ. 
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ΤῊΗεθ. 

᾿|24 ]ολὺ «α͵5ο απά Αδίβῆδιὶ ρυγβυεὰ 
αἴέγ Αὐπεῦ: ἂηὰ τῆεὲ δὺπ νεηῖ 
ἄονψῃ ψβθη ΠΟΥ σγεγε σοπια ἴο τῆς 
ἈΠ] οὐ Απιπιδὴ, τπαῖ ἠδ Ὀείοτγε 
Οἰδῃ Ὀγ τῆς ννᾶὺ οὗ τῆς νυ] άεγηεβ85 
οἵ Οἰδεοη. 

25  Απά τῆς ςμ] άγεη οὗ Βεη- 
Ἰαπιη ρδῖμογεά τῆθπηβαῖνοβ τορεῖθογ 
αἴες Αὐπετγ, ἀπά Ὀεςδηπιε ομς ἴγοορ, 
αηά βϊοοά οη ἴδε ἴορ οἵ 4η ἢ}]]. 

26 Τπεη Αὐπεγ οδιεά το -]οδῦ, 
δηὰ 5.14. 8η41} τῆς ϑυγογά ἀδνοιγ ἴογ 
δνογὴ Κπονοβῖ ἴδοι ποῖ τῆδὲ τὸ νν}]}}. 
Ὀς ὈϊτίοΓΠ 88 ἰη τῆς ἰΔίζεγ ἐπὰ ἢ ἢονν 
ἴοπρ 3512}} [τε δ6 τῇ δη, γε ἴπου δά τὴ 6 
Ρεορὶς γεΐυγῃ ἔτοπι [Ὁ] οννίπρ. τἢ ΕΓ 
Ὀγειῆγεη ἢ 

ροες 427 Απά ΪΪοδ 8αἰά, “4 Οοά Ἰίνειδ, 
ογ΄. 
1 δε δον 1.0658 ποι Πδάϑς βροΐζεῃ, ὙΕΥ ἤδη 
αἰ 7. 'ροηδ τη τῆς. πιογηΐηρ [μ6 ρεορὶς δ 

᾿ 84, “ριριαϑ . .. Οἰαδ Ἰ,οςδ] πᾶσηεβ ἔουηά 
ΟἿΪ ποτα, δηὰ οὗ νοι ὨοΓΒΙηΡ Ἰπογς 15 
Κηονγῃ [Δ νυδαῖ [15 ραβϑϑᾶρο [6]15 115. 

46. Βειαριξ οπε ἔγοοῦβ,  ..}ὺ ΨΝΗε τ ΔῪ ποῖα 
ΑΘΠΟΥ 5 5Κ11} 85 ἃ βϑῆφσαὶ, ἀπά ἢϊ8 σουγαρο, 1Π 
ΤΑΙ] γίης ᾿ἷ5 Ὁ] ονσε β ἴο ἃ δίτοης μοβί[οη ἴῃ 
βρῖῖε οὗ 80 σγυβδίην ἃ ἀεῖοδῖι. 

. Ω7. ὕπίο. δοι δαάτ! “βοξεη, Ὅ0] ΤῊῖΞ5 
δρεεοὶ οὗ ]οαῦ᾽β 18 οὔξευγε. ΜδΥ υπάεγϑίδηά 
ἢϊπὶ ἴο πηοδῃ “ π΄. ἐδοω ῥα: “βοάεφη (ςὮ4]- 
Ἰεηροά υϑ ἴο βφθϊ, νεῦβα 1.4), ἐδ ῥεορίε «υομἱά 
ῥὲᾷανε γεϊμγηεαά νη δὲ ῥωγσιΐ ΟΥ ἐδεῖν ὀγείδγεσ 
(ΠΥ δουτβ ἅρο, εὐθῇ) δἰ; "πογπίηρ.᾽" 
ΟΥ̓ ΟΥ͂Β, ΟΣ ἈΡΤΘΟΔΌΪ ἴο ἴ6 παΐιγαὶ ἴυγῃ 
οὔ ἴμο ηαγγαῖϊνο δηά (86 Ηῦτγεν ἰάΐοπι, ἰαΚο 
ἴ τῆ: “7 Ίδοι δαάε! ποὲ “ροΐεπ (ἀϑκεὰ ἴῸΓ 
ΡόᾶοΘ, ΥΟΓϑ6 26), σμγείν δε ῥεοῤίε «υοὠμά δανε 
γείμγηδα,, 45...) πὶ δὲ γιογπίηρ, ἱ. ε. σουϊὰ ἠοῖ 
μανς οοαϑοὰ [86 ρυγδβιυὶ [11] [Π6 πιοσγηϊηρ." 
Α τὨϊτά ροβϑίθὶες ὰὺ ψουϊὰ θὲ ἴο τγεηάερ ἴΐ, 
“Έγοη 1 τδοὺ πιαῤοὶ ποῖ βροίκϑη, ἄζςο.," 48 
(πουγὰ [οδὉ ψεγα ᾿υ δ.  ρ Ὠἰτλβ οὶ ΤΌΣΩ 
ἴα δοοσυβαίίοη οὗ ᾿ἰηἰο αἴ ης ὙΥΔΣ “ ΤῸΓ αυοσ." 
Ενθη ἢ Αθηοσ μδὰ ποῖ δϑκοὰ [Ὁ ρϑᾶςθ, 6 
ΟὨΪΥ ἱπίοπαρά ἴο σοπξίηυπε ἴμ6 Ρυγδις {11 ([Π6 
ποχί πιοσηϊηρ. Αἴ Αθηογ 5 γεαυσβῖ, μούνενοσ, 
Π6 ψοιυὰ βῖορ ἴξ δ οὔςθ. Βαΐ {18 18 ποῖ 
Ῥογης ουΐ ὈΥ ἴπε 186 οὗ δε γο, εοτήσοσ, 0485 
Δῆσνεγ (ἴῃ ἴῃς βεςοηά οὗὨ [ες ἀδονς ἰῃίογργο- 
ΔΈ ΟΠ 5) νγαβ ἴῃς ἰδησυδρε οὗ οὔθ ψ8ο, νν8}116 
ἢῈ 82Δ.7 1πδῖ ἰἴ ννᾶ8 βΟδγοοὶ δαΐε (0 δἰΐδοϊς 
ΑΌΠΟΥ 88 Πα βίοοά δἱ ὈΔΥ, νν88 εἰδά ἴο υἱΐοσ 
186 θοαϑὲ [δῖ Βα ψουϊά ἢᾶνε αἰϊδοκοὰ ἢἷπὶ [ἢ 
Αὐποῦ δδὰ ῃοῖ Ὀεεη [Βς γε ἴο 481 ο σ᾽ βεᾶςδθ. 

48, Βίραυ α ἐγιπβεῖ.). 866 ΧΥΪ, τό. 

πεν ουδὲ τρῦῦ απῦ γπογε') . “ΤῊ 18 

1 ΒΑΜΌΕΙ, Ε΄ [ν. 24---3:, 

ὉΡ ΕΥΘΙΥ οπς ἔτοπι ἔο]οννίπρ ἢΐ5 Ὁτο- 
[Πεγ. . 

28 8ο ]οδὉ δίεν 4 {τιιπηρεῖ, δηά 
411 τῆς ρεορΐὶςε βιοοά 5111}, ἀπά ρυγβιιεά 
ΔΠΕΓ ἰβγδθὶ πὸ πιογε, πείτμεγ ἰουρῆς 
ΠΕ ΔΩΥ πιοῖε. 

290 Απὰ ΑὉηπεγ δπά ἢΐβ πηεη νναϊκεά 
411 τῆλε πἰρῆς τῆγουρῃ της ρἰαίη, δπὰ 
ΡΑϑϑεἀ ονεγ Ϊογάδη, δπὰ νγεηῖ τῃγουρῇ 
411 ΒΙτῆτοπ, πὰ {ΠΕῪ σάπια το Μδβα- 
ΠΔΙΠΊ. 

20 Απά Ϊοδὺ τεζυγπεά ἴτοπι 0]- 
ἰοννίηρ Αθϑπεγ: δπά ψῆεη ἢς διδά 
ἀμδολῆα 4}} τῆς ρϑορῖε τορεῖδετ, μεγα 
δςοκεὰ οὗ αν  ἀ᾽8 βεγνδηῖβ πἰποίθθῃ 
το ἀπά Αϑβδπμεὶ. 

41 Βιυῖ τῆε 8εγνδηῖβ οὗ ᾿)ανὶά μδά 
δηγςῖεη οὗ Βεη]αηιίη, ἀπά οἵ ΑὉπετ᾿ 8 
τπδῃ, 49 ἐδαὶ τἴτεε πυηάγαά δηά τῆγεοο- 
80οΓα πηθη ἀϊεά.. 

᾿ἰπηϊεὰ ἴο [86 ἴδῃ σαπιραΐρη, ἔοσ 1 ΤΌ]]ονν8 ἴῃ 
Γοἢ. 11. τ [δῖ ἐῤεγε «υα:ς ἰοηρ «υαν' δείαυεεη ἐῤὲ 
δοι σε 9 δαυϊά από ἐῤε δοιωώς 977, ϑαιώ. [ἡ Ἰκ6 
ΓΆΔΏΠΟΥ ΨῸ τεδά, τ Κ. χὶϊ. 24, τὶ (ἢδ Ποιιδ6 
οὗ ἰυάδὰ ορδεγεά τὲ ποτὰ οὗ ἴδε [μογὰ ἔοτ- 
δἰ αης [μεπὶ ἴο πιδῖκα νγὰσγ δραϊηβί [Θγοῦοαση, 
που ὰ [{ ἰ5 8814, χὶν. 10, [δὶ “ 2ῤεγ «υᾶ:ς «υανν 
ὀείαυεεη Ἀδμοῦοᾶπι δηὰ [εγοδοδπὶ 4}} {ποὶσ 
ἐλγ5.᾿" 

29. Τόγουρϑ ἐδε ρῥίαἷη (Δ). [Ια {86 
Ὠιἰδίοσιςδὶ ὈοοΚ5, {115 ννογά, “ νττὰ ἴῃ 6 ἀγΈ οἷς 
... ἀεποῖεβ. .. [δε ἀεϑοσί γαςὶ ἢϊςἢ οχ- 
[επἀ5 αοηςρ ἴῃς νδ]] εν οὗ [ες [οτάδη ἔσγοπι ἴῃ 6 
Πεδὰ 864 ἴο ἴδε [“αἰκὸ οὗ Οδηηοβασγεῖ.... ΤΒα 
(οΠ]Υγ) ἵἴνγο Ὄχοθρίοηβ.. .. τὸ ᾿θυῖ. 1.1, 
Δηά 11. 8, ἰῃ ψ Ὡς (ἴη (ἢ6 ΌΓΠΊΟΥ ΡΓΟΘΔΌΪ, 
ἴῃ ἴῃ ἰδτίοῦ σογίδιη]γ) [6 ψοσὰ 15 δρρὶ δὰ ἴο 
[86 νον δεΐνγθο (πς ΠὨ εδά δε8 δηὰ ἴδ6 Οἱ 
οὗ Αἰκαθα" (΄ δίη. δηὰ δ]. 481). Εοσ εἐχ- 
ΔΙΏΡΪε8, 5εὲ Ἰλευῖ. 111. 17, 1ν. 49, χὶ. 30 ; [οϑβᾷ. 
.. τό, ὅἄζε.; Σ ϑ4πι. ΧΧΙΪ. 24. 2 ϑΆΠ. 1Υ. 7. 
11 15 νυ] οὐ Υ τεηἀογοὰ ἴῃ τπ6 Α. Ν'΄. [δς ρῥαἰπ, 
[6 εὀανρραΐρη, “γαδαῤ, δὰ ἴπ6 δ εεγί. 

αἱ! Βέδγο.Ἱῇ ΤῊ πᾶπιο, ψδεῖμοῦ 1 15 
[δὲ οὗἨ ἃ οννῃ ΟΥ̓ ἃ ἀϊϑβίγὶςῖ, 15 υἱτΈΓῚ υἢ- 
Κηονγῃ. ἔσοτῃ [86 οχργεοββίοη αἱ ([Ππ6) Βὲ}δ- 
γΟπ, ᾿ξ 56 6115 ΠΚοὶγ (Πδ [Ἐ 15 ἃ [γαςΐ οὗ σου, 
ἰητεγβεςίεα ΟΥ̓ ΓΑνΙη65 (50 οαἰ θὰ ἔγοτη ἽΠ, ἴο 
ουξ, ΟΥ δεραγαῖε ; 5866 Οδῆ. χΥ. 10) ᾿γίῃρ οὔ 
{πε οαϑί 5146 οὗ [ογάδῃ. 

ΜΜαδαπμαΐ»". 86εὲ Οεη. χχχὶϊ, 2, ηοίθ. 

80, Νιήπείεεη νιεπ Ὑνοῖνε πδὰ Δ]Θη ἴῃ 
(πε σοπιδαΐ (νΕΓ568 15, 16), 80 [μδΐ ΟὨΪΥ 5ϑνθῃ 
οὐ Πανὶ 5 τῆθη ννεσγε Κι ]δὰ ἴῃ [86 “ ὙΕΓΥ 801Ὲ 
βαῖες᾽ εἰδῖ ΠΟ] οννθά. : 

31. 80 2δα!, (5 ..7] Μοτε ΔοσυΓΑίοΪΥ, βελοῦθ 



Υ. 32--.5. 

᾽ 4 Απάὰ {ΠεγῪ ἴοοϊκ υρ Αϑεβδεϊ, 
δΔηὰ δυπεαὰ Πἰπὶ ἰπῃ τπε βερυΐςῆγε οὗ 
ἢ18 ἐδίῃεγ, νυ] ἢ τὺσς ἐπ Βεῖἢ-Ἰοἤεηι. 
Απάὰ Ϊοδῦ δηὰ ἢϊ5 πίε νγεηῖ 4]} πἰρῃϊ, 
ἃπὰ {Π6Ὺ σᾶπιε το Ηεύτοῃ δὲ ὑγεαΐς οὗ 
ἀδγ. 

ΟΗΑΡΤῈΒΚΝ ΠΙ. 
Σ ὨΦωγέμρ ἐλε ταν αυϊά «ἐἱ ἢ τυαχείλ σἰγονρεν. 

2 «δὲς “0.5 τοέρό δογρη (0 ἀνε ἐπ 7εύγοη. 6 
“ἀδνορ, δἐεῥίκασεαί το 7.ἀ-δοσλείά, 12 γέ- 
τυούίλ ἰο ϑαυίά. 13 αυϊά γεμέγείλ α ἐοη» 
αἰἐοη ἐο ὀγέμρ ἀΐνε ἀὲς τοῦς ελαί, 1τ7 44ὁ- 
"67, λαυίμρ εογερεέκε το 4 Πεγαεδίει, ἐς 
"κανκαῖ ὁν Φαυίά, απα αὐηεσσεά, 22 συαὺ, 
γείμγ περ 7 γον» ὀαέξίε, ἐς αἀϊεῤῥκασεά το 1Δέ 
ξέκρ, σανά δέείλ Αὀπμεῦ. 28 Φαυξά ομρεεβ 
»αό, 341 α»παἱ νιομεγ κε 0» “4 δηε. 

ΝΟΝ (ἤἴετο νγᾶβ ἰοῆρ νγᾶσ δ6- 
ἴνοοῃ ἴα ἔοι οὗ ϑ8αιι] δηά 

οὗ Βοιπΐδιοΐῃ δὰ οὗὁἨ ΑΌΠΘΣ᾽ 5 πθὰ 860 
ΔΘ, 50 [δὲ [ΠΟΥ (ογ, γο) ἀοὰ," ΤῊ 5 νγὰβ8 
[Π6 ἰοβ5 ποῖ ἰῃ Κι] θὰ δηὰ νουπάεά, Ὀυΐ ἴῃ 
Κη]]οἀ δἱοηθ. 

82. Ἡγεπὲ αἱ] πὶρδι.7 1ἴ 5εθπὶβ ἱπιροϑβῖ ]ς 
(αὶ οὐ ἴῃς ηἰρῆς οὗ ἴπε θαί(|6, δοπς οὗ [δς 
ἰηο!ἀςηῖ8 οὗὐ ψῆϊοῖ οσεουττεὰ δΔῇοῦ δυηϑεῖ 
(νεῖβϑε 24), {βεῪ 5μουϊά δανεὲ τπλγομβεὰ ἴοὸ 
Εἰ] οἤθπι, θυσιεὰ Αϑᾶῃοὶ ἰπῃ 8 (δ μοΥ 5 

δΕΡΌΪς γα, δηὰ τελοβοά Ηεῦσοη ΌΥ Ὀγθαὰκ οὗ 
ἀλγ. Ηεὔτοη πιυβὲ πανθ Ὀεθη δ ἰθαϑῖ 22 ΟΣ 
21 ἘΠΡ] 5} τ ]ε8, ΞΔΥ οἰγχϊ Πουγβ᾽ πιάσγοῇ, 
ἔτοπι [6 δεϊά οὗἉ θα[[16.Ὑ. [{ τηνὲ πᾶν ἴδίκθη 
Βοηῖα {ἰπι6 (ο τιυβῖον [6 ἴσα ΡΊοΓβ, δηά ἔμεη 
σουμηῖ ἴῃς Βοκί (νεῦϑε 30), 6 Ὀυγαὶ οὗ [6 
ἀεαά δδά ἴο Ὀὲ αἰϊοηάεά ἴο, ἴῃς ΟΟΡ5 ψουϊά 
μᾶνε ἴο δυρ, δηὰ ἴαἶκα βοπὶὸ σεϑῖ. 850 ἴπδῖ 1ἱ 
15 τ δεϊίοσ ἴο υπάἀεγβίδπα σὰ [οβορλι5, [Βαὶ 
7]οδῦ, δβανίης βίορροά [86 ρυγδυϊ, ραϑϑοά [ἢ 6 
Ὠἰρς ἢ 815 ΔΥΠΑΥ͂ Οἡ ἔπε βεϊά οὗὨ δδίεο; 
κδαῖ (δες ποχί τπποσηΐης πα υπιθεγεά ἔμπα τηΐ5- 
δίῃ ρ, δηὰ Ὀυγίοα [πὸ ἀθδά ; ἐἰδί ΠΟΥ ςαττεὰ 
ἴῃς Ὀοάγ οὗ Αβδῆοὶ ἴο Βειιίοβεῖι δηὰ δυτεὰ 
᾿ἰπὶ [ΠοΓο, δηά ἴδοη Ἰοϊηοὰ Πᾶν ἃ δὲ Ηοὕτοῃ. 
Ηεὕτοη ψοιυ]ϊὰ Ὀ6 ἀδοιϊ 14 πιι}65 τοσα Βεῖἢ- 
1ο θη, ΟΥὁ δρουΐ ἤνε Βουγϑ᾽ ΣΏΔγοἢ. 

ΟΗΑΡ.1Π. 1. Ξ»αχεά εἰγοησογ, (ϑ᾽ς.} Οοτα- 
[Π6 5ἰγη αν ρῆγαβο, [υἀζ. ἵν. 24, ἴῃ ἴῃς 

Τεῦγον,. 

Ω. δοη: δογπη ΤῊ 15 δὴ οἰετηθηῖ οὗ ἘΠ 6 
οὐίης βθησίδ τηθητ!οηδὰ ἰῃ νοῦδο 1. 866 
8. ΟΧΧΥΪ;. 4, 5. 

«Ἵν:ποη] 866 2 84π|. ΧΙΪ, 

δὲ )εκγεε δ ε55.ὺ 866 1 ϑ4π). χχυ. 431, ποῖδ. 

8. Οδίϊεαὁ. ἴπ ἴῃο ἀυρ]ϊςαίο ξο, 1 
ΟἾγ. 1}. σ, δὲ 18. Ἵδεὰ δαπίεὶ (Οοὰ ἰ5 ΠΥ 
7υάκχε), το 15 ἀουθῖ]6 58 ̓ 15. {τ ὨδπΊο, 
εἰνεῃ ἴο δἷπι ἰὴ σοτητηεσηοσδίοη οὗ ἴδς, ἀδαῖῃ 

11. ΒΘΑΜΟΕΙ, 11, ΠῚ, 

τε δουβς οὗ [λανίά : δυῖ ανὶά 
νγΆχεὰ δίγοηρεγ δηὰ ϑίγοηρεγ, δπά 
τῆς πουϑε οὗ δαὶ] νναχεά ψψϑακοσ δηά 
γγεάζίκεγ, 

2 Απά ιπῖο ανίἀ ννεγθ 80ῃ8 
θογη ἰῃ Ηδξθτγοη : δηά ἢ18 βτγβίδογη 
γνν8 Απιηοη, οὗ ΑΠίποαπι τῆς |6Ζ- 
ΓΕΘ 1688 ; 

4 Απὰ ἢἰ8. β8εοοηά, ΟΠ οαῦ, οὗ 
ΑΒιρ811 τῆς νἱές οὐ Νδδαὶ τῆς (ὑδι- 
λα] ἴα ; δπὰ τῆς τηϊγά, Αδϑαίοπι τῆς 
δοῃ οἵ Μδδοδῇ τῆς ἀδιιρῃζεσ οὗ Τ]- 
ΠΊΔΙ Κίηρ οὗ (ὐόβδυτ; 

4 Απὰ τῆς ουπῃ, Αἀοηίαμ ἐἢς 
δοη οὗ Ηλδρρίῃ ; ἀπά τῆε βἤῃ, ὅΠε- 
ΡΠδιδὴ ἴῃς 5οη οἵ ΑδιΔὶ ; 

5 Απά τῇς δἰχιῃ, [τῆγθαπῃ, ὉῪ Ἐρ- 

οὔ Ναῦδὶ. 866 1 ϑᾶπ). χχύ 39. Τῆς ψνοσά 
Οῤιϊεαὸ 156. ὯῸ Ὡᾶθ δἱ 4}}. [{ 86θπὶ5 (ο ὃ6 
τηδάθ ὉΡ οὗ ἴ86 τῆσοο ἤγϑί ἰεϊῖοσβ οὗἩ (Ὡς [0]- 

Ἰονίησ ποσὰ, σα δῦ οΥ᾽ “δία! , τ Βϊομ ἡψετε 
τι ἴοο δβοοῃ (ες Ὁ ΔΏβοσ ΟΣ, δηὰ 
ἱπιεηάεὰ ἴο Ὀ6 Τδε [ἐνν8 Δ0]ε [δαὶ 
[Βς δεςοηά πᾶτης, ΟΝ ἰοαῦ (ἐε δὲς Καέδεν), νὰ 
εΕξἰνεη ἴο δίπι, θδοδυ5ο, ἴο τοῦτα [86 ΠΑ] ΠΠΩΥ 
τΠδὲ δο νγᾶ8 [86 βοὴ οὗ Νδδαὶ, Οοά οσάοσγοά ἴπδξ 
6 δῃουϊὰ θὲ 10:6 νῖῪ ἱπιᾶρε οὗ αν. Βιιὲ 
[Π6 ἰἀΘ ΕΠ οὗ [6 ραβϑᾶρε,  ΟἿγ. 1]. 1.-2, 
1 1815 2 84π|. 1ἰϊ. 2- 5, 15 ἃ οἷθασ ὑσγοοῦ {πδῖ 
Οὔς οὗ [Π6 Ὡδηηεϑ, ΟΜ οδὉ οὐ ζ4η16], 15 Δῃ 
δος ἀθηΐδὶ οστοσ. 

«δὶ ραἱ! δε Οανηιοἶ ες. 866 ἄθουο, 1 584Π). 
ΧΧΥ͂. 2, ῃοΐο, δῃηά ζΟ]]ον ΩΣ γεγβα8. 

“διαἰονι. ΟΥ᾽ “δἰ δαίονπ (1 Κ' χνυ. 2). Η!5 
5δὰ Π5[ΟΥΥ͂ 15 οοηϊδίηδά ἔτοπὶ ςὮ. χἰϊ!. [0 χυ]ὶ!. 

“οη 9ΥΓ7 Μααεαδ.]ὴ ΝΟ γανε Ποὺ ἤᾶπὶε ἴο 
Αὐβδίοσι 5 ἀδυρῃίζοσ, τ Κ. χυ. 2. 

Ταϊρ»"αὶ ἀΐπρ 9 σωδωγ. Ταϊπιδὶ νγὰ5 (ἢς 
Ὠδληλα οὗ οὔθ οὗ ἴδε βοη8 οὔ Αηδικ δ Ηοῦσγοῃ 
(Νυμπλ. ΧΙ, 22); 1.18 ΤΑΪπιδι, ψἢο, 8485 ψῈ 
Ἰοάσγη ΤῸπι ΧΙ. 17, νγᾶ8 5οὴ οὗ Ατη πιά, ΟΓ 
Ατπ ΠΣ, νγᾶ8 ΡΟΣΓΠΔΡ5 οὗὨ [86 5λπ|ὲ ζάςθ. 

Οεδων». ΜΝ ΏεΓε δ τεϊχζηρά, νγα5 ἰη Βαϑῆδῃ, 
δηὰ νψὸ Κπονν ἴτοπὶ δῖ. 111. 11, παῖ Ογ, 
κίῃρ οὗ Βαβῆδῃ, νγὰ8 οὗ ἴδε “ γτεπιηδηΐ οὗ [86 
εἰληῖβ." 866 1 5411. ΧΧΥΪΪ;. 8, ηοῖα. 

4, “δον αδ 1δὲ :οη 9. Ἡαρχ δ. Τῆς 
δα ῆο, ἤθη ᾿ αν νγα8 ἀγίηρ, δερίγεά ἴο 
[δς στον, δηὰ νγὰ8 ρυΐ ἴο ἀδφδί ΟΥ̓ δΘοϊοηοη 
(ι Κ.-οῚὶ. ς, 11. 24). 

δδερῥαιἑαϑ.1 “Οοά ἰ5 υάσε." ὙΤ]8 ἰ8 
[6 βᾶπιὸ ΠΑΠΊΘ 85 «εδοιδαβῥαΐ, ΟὨΥ τῆ (86 
ἴννο οἰοηθηῖβ σοσῃηροβίηρ ᾿ΐ ρἰδοθὰ ἴὴ ἱηνογίοα 
οτάοσ. Νοίδίης πλοσο 15 Κη οὗ δἷπὶ ΟΥἩ οὗ 
5 Ὀγοῖβοῦ [γε --.» 
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376 π- ΘΑΜΌΠΌΕΙ, 111. 

α οςἢ. 21. 
το. 

8} Πανίἀΐ8 ψἱέε. ὙΠεβε νγαγὲ θόγῃ 
ἴο Πανὶ ὰ ἱπ Ηεδτοη. 

6 4 Απά [τ ςαπιὲ ἴο ρᾶ88, νν ἢ} 6 
ἴΠοΓα νγᾶ8 νγᾶγ δεΐνγαεεη {πε ἤοιβ6 οὗ 
ὅδιἷ δπά τῆε ἤουβϑε οὗ αν! ά, τῆδὲ 
ΑΌΠπεΡ πιδάς ἢἰπιδὲϊ βίγοηρ ἔογ τῆς 
μοιιβε οἵ 84ι)]. 

7 Απά δδυ] μδἀ ἃ ςοπουδίης, γγχῆοβε 
πᾶπιε τῦσς “ ΕἸζραὴ, ἴῃς ἀδιρῃϊεγ οὗ 
Αἰδὴ : δαπά 71:2-}όεοι βαϊὰ το Αὗπετ, 
ΚΝ δΒεγείογε μαϑὲ ἴῆοι. ροπα ἰῃ υηΐο 
ΤῊΥ Δι ἢ εγ᾿ 8 σοπουδίπε ἡ 

8 ἼΠεη νγᾶ5 ΑΌΠΟΓ νεΥῪ ννγοιὴ ἔου 
ἴῃ6 ψογάβ οὗ 5 -δοβῆείῃ, δηα δἱά, 
ἴηι 1 ἃ ἀορ᾽β πεδλά, ψῇϊο ἢ ἀραϊηϑῖ 
]Ἰυάδλῃ ἀο 8ἢενν Κίπάπεββ τὴϊβΒ ἀν 
ἀπο τῆς δοιιδεὲ οὗ 84] τῆν ἔδίμευ, 
ἴο ὶβΒ Ὀγεϊῆγεη, ἀπά ἴο ἢϊ5 ἔπεπάβ, 
δηὰ ἢανε ποῖ ἀεϊϊνετεά {πες ἱηῖο τἢς 
μπᾶ οἵ ἢ ανιά, τπαῖ του σπαγρεϑὲ πια 
ἴο ἀλγ ψ τ 4 δυο σοποογπίηρ [ἢ 15 
ννοπιδη ὶ 

9 8ο ἀο Οοάὐ ἴο Αδπεῖ, ἀπά πῆοτε 

Δαυΐδ: «υἱ..}] 1 ἀοεβ ποῖ ἄρρεᾶσγ ΨἘΥ͂ 
115 ἘΕ|6 18 γίνε ἴο ΕΡΙΔἢ Βογα δηὰ 1 (τ. 
1. 32... δοιὴὸ [Β1ηΚ ΜΊΟδΔ] ἰ5 τπιθδηΐ, Βιο ἢ 18 
(δς ἈδοθΙηἰςΑ] οχρίδησίζίοη. 

Θ. Ἀεηάον "Απὰ ἐΐ οδτλο ἴο Ῥ8865 ΨῈ110 
ἴι:ὼο ἯΔΙ ὈΘΓΨΟΘῺ [80 Βοπυδ0 οὗ ΒδΔυ] 
διὰ 180 Βουδο οὗ ενίὶὰ Ἰδοίϑὰ, τδδὶ 
ΑἿΔΟΣΙ δδδίδιοὰ [80 Βου 860 οὗ 8841]. 

7. Εἰπραδ, ἰδὲ ἀαμρδίον 9.77 «4Ἰα2.}1 Ἑοτ 
106 5641:6] οὗ ΠΕΙ ὨἰΒίΟΥΥ, 566 οἷ. Χχὶ. 8-11. 
“Ἔα, Μνὰ8 δῷ ἘσουΙ5ἢ, ΟΥ ταῖμεῦ Ἡ οσιῖο 
Ὠδῖὴθ (Οεῆη. ΧΧΧΥ͂Ϊ. 24). 

από 15}.- Ομ ο τ «αἱά, 6.7 Το πνογὰ 1:2- 
δοσῤείὁ ἢδΔ5 ἴΔ]]|οη ουἱἷἱ οὗ ἴῃς Ηϑφοῦτγον ἰοχί, 
δυϊ 18 τοϊδι ποά ἴῃ χηοϑβὶ οὗ [Π6 υθγβίοῃϑ. 

8. “τι 1 ἃ 4ορ᾽. δεαά, Θ΄. ὍΤὨς τογάς 
ἀρφαΐϊησὲ ὕζωμάαό ἃᾶτὲ ΨΕΤΥ͂ ΟὈΒΟΓΟ δηα ὙΟΣῪ 
ΥΑΓΊΟΙΒΙΥ οχρ δηθὰ, θυ ποῖ δειἰβϑέδεζοσι γ. 
ΤΠο δορῖ. οπμ ἴποη. Τ δ Ν υἱς., (Γαηβροβίης 
ἴῃς νογάϑ, γοηάθγβ, Ατὶ 1 ἃ ἀορ᾽5 Ββεδὰ δραϊηβί 
Τυάδῃ (18 ΠΥ Β6ΙρΡ ψοσίμ]655), σον 580. 
ἰπάηοββ, ἄο. [ἢ τῆς ἰοχίὶ 18 οοιτοςῖ, [86 
ὑνογάβ ἡγοῦ] ϑθόση ἴο Ὀδ [5ἢ- θΟ5ΠΘ ἢ 5, νῆο ἴῃ 
1.15 δηρεῦ δὰ οβασγρεὰ ΑΌποσ ψἱΒ Ὀοΐης ἃ ν1]6 
Ῥαγίίβδη οὗ [υάδῃ: ΑΌΠΕΓΙ τεϊογίβ, 4,» 1 (48 
Υου 540.) 4 ἀορ᾽: δεαά «υδίεδ δείοπφε! δ ἰο 
ωάαδ, ΟΥἩ οπ ὕωάαδ᾽: «ἰ4ε ΤΡὲ ἀαν 1 “δοευ 
7οι ἀἰπάπεις, 49 .,) ἀπά ἐδίς 447 ἐδομ ἐδαγρει 
»ιὸ «υἱὲ α γαιΐ!, 45. 

9. δο 4ο Οοά ἰο “δηεν. 866 Ἀπ1}, 1. 17, 
ποία. 

10, Τὸ ἐγαηηἶαίφ ἰδὲ ἀϊηφάονι, (σ΄. 866 

Ἴν. 6--- 4. 

α͵5ο, ἐχοερῖ, 45 τῆς. ΓΚ Παῖῃ ϑνγογη 
ἴο ᾿ανὶά, Ἄνεη 80 1 ἀο ἴο ἢίπὶ ; 

ΙΟ Τὸ {γδηβίδῖα ἴῃς Κίηράοηι ἔγοπὶ 
(ἢς δοιιβε οὗ δδυ}], ἀπὰ ἴο 8εῖ τρ (ἢ 6 
τἤγοης οὗ [αν ἀ ονεῦ ἴβϑγδθὶ δπά ονεγ 
].άδἢ, ἔοι [απ ὄδνεὴῇ ἴο Βεεῖ- 
8ῃεδδ. 

Ι1: Απάῆε οσου]ά ποῖ ἀπϑυγεγ ΑποΓ 
ἃ νγοτὰ ἀσδίη, θδοδυδ6 ἢς ἔδαγεὰ ἢΐηι. 

12 ἢ Απά Α᾽Πεγ βεηΐϊ πΊΘββε Προ ΓΒ 
το ᾿ϑδανι ἃ οῃ ἢἷ5 δεῃδιῇ, βαγίπρ, ΨΥ μοβε 
ἴς τῆς ἰαλπά ὃ βαγίηρ στο, Μακε τὴν 
Ιεαριια νι πιθ, ἀπά, θ6Πο] 4, πιῪ 
μαπά «μα δὲ νυν ἴα, ἴο διίηρ 
δδουζ 411] 1βγδθὶ ἅπτοὸ τῆ δα. 

12 ἴ Απὰ ἢε 5αἰά, νὲ}}; 1 νἱἢ 
τα ἃ ἰεᾶριια ἢ τῇδε : δῖ οπα 
τὨϊηρ 1 τεχαῖγε οὗ τπες, ἴτπδῖ 18. Τ που τ Ηεδ. 
80]: ποῖ 866 ΠΥ ἴλςε, Ἔεχοερὲ τῆου “πο 
ἤτβὲ διίηρ, Μίομαὶ ὅ40}᾽58 ἀδυρῆζοει, 
ἤδη τΠοὺ Τςοπιαβῖ ἴο 866 ΠΥ ἔδςα. 

14 Απὰά [αν ἃ 8εηξ ΠηΕββΕΠρΈΓΒ ἴο 
15}: -δοβῆειῃ 84.185 βδοη, βαγίηρ, [)6- 

1 8811. χυ. 28, ΧΥ͂Ϊ. 1, ΧΧΙΪ, 17, ΧΧΙγ. 2ο, ΧΧΥΪΙ, 
17. 

ονι ὕαη, Φσ..1] 866 χχῖν. 2: Τ[υάρ. χχ, 
ΥΣ Σ 881. 11]. λο. [{ 15 Ῥγοῦδοϊο ἴδ ΑΡηοῦ 
Ὀεΐογε [18 μδὰά Ὀερυη ἴο ἱποϊΐηθς τονγαγάβ8 
Πανὶ, 50 [δδῖὶ [5}}- οββθῖι μδά βοῆς στουηὰ 
ἴογ ἴδε ἰδυηΐ, “ ψἢςἢ ὈεΙοΏ οί ἴο [υὐδῃ,᾽ 
ἘΡ (Π15 τωδᾶθ ἴξ 811] [86 ποσὰ δηρίηρ τὸ 
ΑὈΠοΥ. 

12, ἢ2ο.ε ἐ- δὲ ἰαπά Ὦ Μελπίῃρ, [5 ποῖ (ἢ 
ἰδλπά {πῖπηο ὈὉΥ Οοὐ 5 ργοπιίϑβε ἡ Βιυῖ {Ππ6 νγοσὰβ 
16 οὗ ἀοιδι} δυο ηεἰογ. 

18. Εχορι ἐδοι γε δγίης, 9". (866 ηοῖο δἱ 
οηὰ οὗ οδεαρίοσ) αν 5 τηοῦννα ἢ σοαυϊσγίης 
186 τεϑιυὰὔοη οὗἩ Μ|ίςοδδὶ] ψγὰ5 ῬαγΟΪ ἢϊς 
Δἰδσξοη ἤοσ μεσ, δηά 18 ΠΙΘΠΊΟΣΥ οὗ εσ ἴουα 
ἴοτ Βἴπη, δηὰ γΥ ἴδ6 νῖϑὰ ἴο ψὶρε οὐυἵ {πε 
Ααἴτοηϊ ρυΐῖ ἀροη Πὶπι ἴῃ (ΔΚΙηρ ΑΥΑΥ͂ ἢϊ8 νυ δ, 
ΌΥ οδίδιπίηρ ΠΟΥ ΓεΐιΓΩ ; ΡΑΓΙΪΥ, ἴοο, ἃ Ῥοϊ πεῖς 
ςοῃϑεγαίίοη οὗ ἴῃς οἴεςξ οἡ 8415 ραγιϊβδὴ5 
οὔδ ἀδυρπῖεγ οὗ 8540] θείης Πανὶ 5 4ιιθθῃ, 

14, δεηΐ γριρισηογ; 10 1εῤ-δοιδει δ. Νοῖ 
ἴο ΑὈηεσ, ἕογ (86 ἰεάγυθ δεΐννεθη Πανὶ απὰ 
ΑΌΠΟΥ ννᾶὰ5 ἃ ῃγοίουηά δ8εογεῖ, θυῖ ἴο [5ἢ- 
Ὀοβμοῖ πο, Βανι Κηον, πλιϑβῖ δςῖ, ἔδοδὶα 
ἃ8 ἢ6 νΜγ8, αἱ Αδηοσ᾽ 5 ἀϊςείλίίοη. ΑὈηοτ᾿ 8 
ἤἢγϑὲ δεῖ οἵ ουὐϑῦῖ δ᾽ ορίδηςθ ἴο αν νγᾶ8 
(ἢ ἀἄοπο δὲ 83}- θοββοίι 5 δια ἀΐηρ : δηά [86 
εἴεςῖ οἔἴδε δυπι]δίοη ἰδ ἀροη [5}}- όββεῖῃ 
ἴΏ Ἔχροβίηρ ἷβ ννθαῖς 655 ἴὸ ἢ15 Οὐ βυῦ)οςίβ, 
δηά 50 5μακίηρ τπεὶγ δ᾽]σίδηςς ἴο ᾿ϊπ|, νγὰ5 
βιοῖ (παι Αϑηεν ποράθά ἴο υ.ὃὲ ὯΟ τποσο ἐΪ5- 
ξυϊδο. 



ον, χρτ222. 

Ἰϊνεῦ γί ΤΥ ἷξε Μίομαὶ, πο 1 
4, ς.. δϑροιιδ6α ἴο πι|6 “ἴογ δὴ πυπάγεά ἔογε- 
18. 45, 47. 5Κ1η5 οὗ τῆς ῬὨΉ]Π501Π 68. 

Ις Απά 153}}-δοβῆῃείῃ βεηΐῖ, ἀπά τοοῖς 
δι θα. ἢΕΓ ἔτοπι ψεῦ Ἀυιϑραπά, ἐυεπ ἔγοπι ὁ Ῥἢ4]- 
περ τε] τῆς 8οη οὗ [1 αἱβῇ. 

16 Απά δε δυβξϑαπά νεηῖ σῇ 
τῊς. ΠΕΓ ἴδίοηρ νγεερίπρ Ὀεῃϊπά ἢεσ ἴο 
πρίν «κά Ἠλη τη. ὙΠῈΠ 5414 ΑὉΠεΓ ὑπἴο 

᾽πὶ, ο, τεῖυγη. ἊΑμηά ἢε τεζυγηεά. 
17 ἡ Απὰ Αδποῦ ἢδά σοπηπιιηϊοά- 

ἴοη νὴ ἢ τῆς εἰάετῖβ οὗ ἰβγδεῖ, βαγίῃηρ, 
Ὁ Ηοῦ. Υε βουρῆς ἔογ [λανιὰ ἴῃ τἰπλ68 ρϑϑῖ 209 
μενάῖν. δὲ Κὶπρ ονεγ γου: 
“»64] ἐἀε “)υ ΥΕΤΗ͂Ν 18 Νονν ἴΠδη ἀο 22. ἔογ ἴῆς 0 ΚὉ 

Βδίῃ βροΐεπ οἵ αν! ά, ϑαγίηρ, Βγ τῆς 
Παπὰ οἵ πιῦ βεγνδηῖ [αν 1 νν1}} 8βᾶνα 
ΤΑΥ͂ Ρεορΐὶς [βγδεὶ ουκ οἵ τῆς Παπὰ οὗ 
τῆς ΡἢΙΠἸϑεπα65, ἀπά οὐυξ οὗ τῆς μαηά οὗ 
411 ἘΠΕῚ Γ ἐηθηλε8. 

απ δωπάγεά ζογε ἀπ. 866 1 ϑδπι. Χυΐ!, 
25, 27, Ὡοίε. 

16. ῥῥαϊιεῖ, 7 86εῈὲ 1: ὅ88πη).. χχν. 44) 
ὩὨοῖΘ. 

μεῦ διωδαηά. ΤῊΣ δῆχ δεν Βδ5 (8]]|εἢ οὐ οὗ 
ἴδε Ηεῦτεν ἰοχί. 

.10. Βαδιων»ι. Β6βὲ Κπονζῇ 45 ἴδ γεβίδηςσθ 
οὗἉ δμ1π|οῖ, δηά 45 ἴπε ρίδες ννογα [οηδίμδη 
δηὰ ΑΒΙΠΔ42 ΨΟγῈ σοηποεαϊθὰ ἰῇ 4 νγὲ}] οἡ 
οςοδϑίοη οΥ̓͂ ᾿ϑαν! 5 Πὲρῆϊς οπὶ ΑὈβαϊοπὶ 
(χνὶ. ς, Χυΐ!. 18). Ετοπι ἴΠ 6586 ἱπάϊ δι οη8 ἰΐ 
ΒΟΟΠΊΒ ἴ0 πᾶν ὈΘΘΩ 5:υδἱοὰ ἰῃ (μ6 βΒουῖΒεΓη 
θογάογ οὗἩ [6 υἱδὲ οὗ Βεοη απιη, ἴο ννϑῖο ἢ 
δηϊπηοὶ δοϊοηροά, δηὰ οὐ ἴπεῸ σουΐε ἔτοπὶ 
]εγυδβαίοαγχ ἴο ἴ86 [οτάδη ἔογάβ, βίηςς ῬΠΑ]- 
[16], ψοβ6 σουΐϊοὸ ἴο Ηοῦγοη ψουἹά 6 1π6 
ΒΑΘ ἃ5 ἴο [|Έγ 5816 Πὶ 80 ζϑσ, σᾷπῖθ 3,» 
Μαβιδηδίπι, ἴπ 6 σδρ 14] οὗὨ [5}}- Ὀοϑβοῖν᾿ 5 κιηρ- 
ἄοχι (ἰϊ. 8), δὰ [αν ἃ ννγᾶ8 οὐ [18 ὙΑΥ 10 
Μαδδηδίπι (Χυ". 24). Βιυῖτῃο οχδςί δἰ τυδί!οη 
15 ποῖ Κηοψῃ. 

17. Ηαδ εονη»εμρςαίίοη, 49 6.7] ἴη 411] ὑσο- 
ὈΔΌΠγ, Ὀεέοσα {86 οσουγγοηςα σοϊαϊθὰ ἴῃ 
ὙΟΙΞΘ 16. Τῇ ὨΔΙΓΔΕΙ͂ΥΟ ΠΕΙῸ 18 ΡΑΓΆ]]οὶ, ηοῖ 
βιιδϑοαυοηΐ ἴο, {πε ργθοθαϊηρ, 45 15 υεσῪ υ5118] 
ἴῃ Ηεῦγον ἢ5ἴουγ. 

7ε «ουρόΐ ῶὼν Ῥαυΐϊά, 49᾽..}1 ΤὨΪ8. 5ἰδῖθ- 
Ὑρρηΐ 18 ’ἴῇὴ δοοοσάδησα Ὁ νοῦϑο 1, δηὰ 
ΜΠ τ ΟἾγ. χὶ. δηὰ σ ὅ4πι. χυῇἱ. ᾿ς. (Οοπ- 
ῬΑΓΘ ΨψΟΥδῈ 6. [{ νγὰβ ἀουδ[1658 ΟἿΪΥ ὉΥ͂ 
ΑΒηογ 8 γγοαῖ ἰηβυθηςε [μας ἴπ6 οἰάοτβ οὗ 
ῖϑγδαοὶ δὰ Ὀδθη τσοϑίγαιποὰ ἈΠ ποσῖο ΠΟΙ. 
ἀεοϊαγίης ἔογ Πανὶ, δηὰ [ἢ}}8 δοσουηΐβ ἔοσ 
15}}.- οβῃθῖ ἢ 5. Ὠ6] Ρ]658 δι θη) 5510 ἴοὸ [18 τΏ- 
οἰε᾿ 8 ἀϊοϊδίίοη. 

18. 1 ουδὲ “ανε.}1 80 811} (Π νεγβίοῃβ, δῖ 

11. ΒΑΜΌΕΙ, 111. 

Ι9 Απά Αδπεῖ αϑο βρακα ἱπ τὴς 
οΓ5 οὐ Βεηϊ͵απιίη : δηά Αὐπεγ ψγεπῖ 
4150 ἴο ρῶν ἴῃ τῆς εδἂγ8 οὗ [αν ά ἴῃ 
Ἡδεδτοη 81} τῃδῖ βεθπηθά ροοά ἴο 15γδεὶ, 
Δηὰ τπδῖ β8θεπιεά ροοά ἴο τῇς ΨΒοΪε 
ἤουϑβε οὗ Βεη͵]απιίη. ; 

20 δο Αδηπεὲῦ Ἴᾶπὶς ἴο αν ἴο 
Ἡδοὕτοπ, ἀπά ἔνγεπῖῦν πλεη ἡν ἢ Ὠἰπι. 
Απά αν ἃ πιδάβ Αὐπεογ δπά τῆς πιεῃ 
(δι τοῦς χῖτ ἢ ἢϊπὶ ἃ ἔδδϑί. 

21 Απά Αδηεγ βαἰά ὑπὸ Ὠανίά, 1 
11} αγίϑα ἅπὰ ρο, δπὰ ν7}}} ρδίῖμεγ 8]} 
ἴϑγδθὶ υπίο τὰν ἰογά τῆε Κιίηρ, παῖ 
ΠΟΥ ΠΙΔΥ πιο ἃ ἰδᾶριια στῇ τες, 
ἀπά τῇδ᾽ του πιᾶγαϑῖ τείρῃ ονοῖ 4]]} 
τιδὲ τῆϊης Ὠεαγὶ ἀεβίγειῃ. Απά )4- 
νἱά βεηξ ΑὐπεΓ ἄν ; ἂἀπὰ ἢε ψεηΐῖ 
η Ρεᾶςε. 

22  Απά, δεΠο]ά, τῆς βογνδηῖβ οὗ 
᾿λανϊὰ ἀπὰ [οἂῦὺ ςαπιε ἔτοπι ῥμγεμησ 

6 Ηδδ., ΡγοΒΑ ΡΥ ὉΥ ἃ οἷογίοδὶ εἰτου, μ88 ἐὸ 
ΦΩτυέ. 

19. 4πὶ «πον αἴὸ “ραΐε, δ. ΤᾺΐ8 
ΤΏΔΥ ἤᾶνα ὈΘΘΏ δι 056  ΠΕΥ ἴο [86 ἀ15Ππ|15584] 
οὗ ΡΒΔΙΈΘΙ οὐ ἴδε Ὀογάογβ οὗ Βεη)απιίη, 45 
Ἰπάϊςαϊοά Ὀγ [6 εδδηρε οὗ ἴεξῆβε. ΑὉΠποῚ ἀϊ5- 
τηϊϑοοὰ ῬΒΔΙοὶ, πο σουὰ δὲ πο ἔτιεηὰ οὗ 
Παν 5, [Βαϊ 6 ταϊρῃΐ οί νυ]ῖηθ55 ἢ 8 σοῦ- 
ἔδγεηςς σῇ τ(ἢς Βεη)απ 65, ἴὸ πο [ἢ 6 
ρΡγέϑοησε οὗ ΜΙοβαὶ ψνουϊὰ ἀουδι]ε85 εἰν 
δτεδῖ νεῖ. 

20. ὥανιε, ϑ"..7 ἸῺ σεϑῦϑθο 1 ἴδο ΔοίΙοἡ νγᾶϑ8 
ΟὨΪΥ͂ ἱποορῖϊνε. Ἦδ «ὐεηὶ ἴο 5ρεαῖ, ἕοσγ [86 
Ῥυγροβα οὗ βρεακίηρ ; δε ἰεῖ Βοηαπηη οἡ ἢ 18 
ΜΑΥ ἴο Ηεὔγοῃ. ΤἈῖβ νεῦϑε 5665 ἢἷβ δοίυδὶ 
ΔΙΤΊΥΔ] [ἢ 6 ΤΟ. 

ἐᾳυεηῖν νι. Τθεθθ ογο ἀουδι1658 ἢ 19 
ΟΠοἰ4] συ] 48 [58.- δοβϑμ θ᾿ 5 ΘΏΥΟΥ ἴο σοηάιςοῖ 
Μίομαὶ ἴο αν, θυῖ ὈΥΙΝΥ δηὰ σοηβοηίης 
ἴο ἢ]5 ἰησίσυς νὰ ᾿ανιά. [1 15 γοιμδγκαθ]δ 
ταὶ ποῖ ἃ νογὰ βδδοιυϊὰ ὃδῈ 5α]!ὰ δδϑοιυῖΐ (δ6ὸ 
τιθοίηρ οὗ αν δηὰ Μ|ςδαὶ. 

ΩἹ. 1 «υἱ]]} σαιδεν αἱ! Τεγαεί͵ φ"..7 δ ον 
Γεροδίβ ἴδε οὔεσ ψ ς ἢ ἢς δὰ τηδάθ (νεῦβα 
12), δηά [16 σοῃάϊτῆοη οὗ Μι|ὶςοἢΑ],5 σεΐυγη 
(σεγβα 13) δεῖς πον δ1Π]1οἀ, ᾿λανι ἃ δεςορίϑ8 
ἰϊ, «ηά τμ6 ἰεασις δοΐνγεθη {[Π6πΠὶ νγ88 80] ΠΊΗΪΥ 
ταῖδοά αἱ [αν 8 Ὀοαγά, διηϊάϑε τς το 5 οἱ 
ΒΟΒΡΙ Δ}. 

γείχνι οὐδ αἱ] ἐδαὶ 16 7 δεαγέ 4εσἰγειῥ. ΤῊΣ 
ΒΔΠῚ6 ῬῆΓΑΘΘ ΘΧΔΟΙΪΥ 481 Κ. χὶ. 37, ΏΘΓΟ 1{ 
8 Γοηάεγεά, “ σεεογάϊδης ἴο 411, 45 ἢ 86 
ψογὰβ ψεγο 559. ἘῸΓ ἴδε ρῆγαβα, “τ 
᾿ρατί," 566 ΠὨδυΐϊ, χὶν. 26, «υδαϊσοευεν ἐξγ “ομἶ 
μμίεδ αἴέγ, δῃὰ τ ϑ8πι. ἰϊ. τό, α; 267) “ομΐ 
ἐεεϊγεί. τ : 
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“ει Κίη. 4. 
3. 

το νσ, 
“εασεσαῤἷγ. 

ἃ ἴγοόρ, ἀηὰ δγουρῃς ἴῃ ἃ ρτεαῖ 8ρ0]} 
νυ τπδηὶ: δῖ ΑὉΠΕΓ τυσς ποῖ ψ ἢ 
Πανὶ ἃ ἱἰπ Ηεῦτοη ; ἔοσ ἢθ δδὰ 8εηϊ 
Ἀϊπὶ ἀνγαῦ. ἀπά πε νγᾶ8 ρΌπε ἰπ ρβᾶςε. 

22 ΝΠεμ [οὰὉ δπά 4]1] τε Ποϑβῖ 
τῆλῖ τσ: ἢ Πῖπὶ ννεγε σοηλο, ΤΠΕΥ 
το] ά [οδῦ, ϑαγίηρ, Αθπεγίῆα δοη οὗ Ν εγ 
᾿ΑπιῈ ἴο τῆς Κίπρ, ἀπά ἢς δίῃ βεηῖϊ 
ἢϊπὶ ἄννᾶύ, ἀπὰ ἢς 18 ροης ἴῃ ρεᾶςα. 
᾿ 24 Τπδα ]οδὺ ςᾶπιε ἴο ἴῃς Κίηρ, 
δηὰ 8ἰά, ΥηΔδε ἢδβὲ ἴοι ἄοης ὃ θε- 
Βοϊά, Αὐπεῦ σολπὶς ἀητὸ ἴπεα; νὮΥ 
1: ἴὰ δαὶ τῇου ἢαβϑὲ βεηῖ ἢἷπὶ ἌΥΑΥ, 
Δηὰ ἢε 18 αυϊξε σοπεὶ 

ὡς Του Κηονγεβὲ Αὔπεγ ἴῃς 5οη οὗ 
Νετῖ, τῆλε ἢς σδηιε ἴο ἀεςεῖνε [Πεε, ἀπά 
ἴο Κηονν [ὮΥ ρσοΐπρ᾽ οὔ ἀπά (ὨγΥ ςσοπλίῃ 
ἴῃ, ἀπά ἴο ἐν ἢ τηαῖ ἢ ον ἀοεϑῖ. Ξ 

26 Απὰ ψῆεη Ϊοδὺ ννᾶβ σοιης ουὐΐ 
ἔἴτοπι [αν ά, μα βεηξς πλΈββἜ Προ Γβ ΔΙ͂ῈΓ 
ΑὉπετ, ἢ ςἢ Ὀγουρῆϊ Ὠἰπιὶ ἀρδϊὶπη ἔτοσι 
τε ψῈ}} οὗ δίγαῃ : Ὀυῖ ᾿λανιὰ πεν 12 
ηοΐ, 

7 Απά ψἤεη ΑΡποσ νγᾶβ τεϊυγηεά 
ἴο Ηεδτοη, “ [οδῦ τοοῖς Ὠϊπὶ 81:46 ἴῃ 
ἴῃς ρδῖε ἴο βρεᾶκ στ Ὠΐπὶ ᾿χυίειὶγ, 
Δηἀ 8πιοῖα πἰπὶ πεσε ὑπάογ τῆς ΠΚἢ 
γί, τῇλι με ἀἰϊδά, ἔογ ἴπ6 Ὀ]οοά οὗ 

4 «᾿. 2.3. ' Α5δῇοϊ ἢϊ8 Ὀγοῖδεσ. 

(ἰΙοηφδὰ ; δοοοσάϊηρ ἴο 
δηά ἃ μια] πλ}}65 ἔγοπὶ Ἡ οὔγοῃ. 

Το ρῶῆγαϑθε ἀδεηοῖοβ οὔθ 
δἰ Π}1}2Γ ἰπϑίδηςοβ οὗ Πεγεαϊ τ ἀϊδοαθα δηά 
ῬΟΥΟΙ ἃ5 ἃ Ρυρίβῃπιοηΐ οὗ τοδὶ βίη, 566 

᾿ 84, {δεη ὕοαδ εανιε, (5.1 ]οδῦ, ψ 1 ἢ15 
υ.80.8] Βα ζΔΟΙ Υ͂, 5ὰνν δῖ οὔςε {παῖ ἢ ΑΌΠΟΙ νγὰ8 
τοςσοηοι θὰ ἰο Πανὶ, ἢ15 ον 
ἷπ [86 5ιαίε ψουϊά δὲ ἔογοιοά, δηὰ τμ θη 
ὙΠ σΒΑΓδςίου βῖῖς ὩΏΒΟΓΌΡΌΪΟΒΙΥ ἢς ὕσο- 
ςεεοάοὰ ἴο ἴδκε ΑὈηοτ᾽5 16. 
δοσουηῖ οὐ Αβδῆεὶ 8 ἀθαῖῃ νγἃ8 ΡὈΓΟΌΔΟΙΥ 
ΟἾΪ ἃ σοῃγοηίθηξ μτγεΐϊοχί (866 ὑυεῦϑε 148, 
ποῖο). 

45 βοοοηά 

ΤὮο ἔρυὰ ου 

26. 72ε «υεἷ! ο δίγαϑ. Νον οζο οἾ56 πηθῆ- 
οδορῆι5, ἀδουΐ ἵἔνο 

47. ἢ δεη “πεν «υα:ς γεϊμγποά, (9 ..}1 ΑὉ- 
ὩΟΓΒ ςοηάυςί Ὀαβροδκβ δὶ8 εηγε σα] δηοο 
ὍΡΟΙ ΠΑν!ἀ᾽ 5 βοοά {411}, 

ἐδε 2,2 γἰδ.) 866 1ϊ. 13, ποῖδ. 

49. Κι! οι ἰδὲ δεαά 97) .οαὐ, 5.1 ὌΒεβθ6 
ποσὰ οὗ ᾿αυϊὰ ὑσγους ἴπαὶ Ϊοαῦ ψγὰ8 ῃοΐ 
υδυβεά 45 Οοεῖ ἴῃ τ κίηρ ἀνναῦ ΑὈΠΟΓ᾿ 8 16. 

ΟτΥ σδῖδοσ ἃ ἐγωΐζεδ. ἐδαὲ ἰραπείὁ οπ ὦ «αὶ. 
Τὴ 6 ΟΥ ᾿πῆστῃη. ΕῸΤ 

1 ϑ4π|. ἰϊ. 231-33, 36; 1 Κι Υ. 27; [08. χ. 2: 

Ι. ΒΑΜΌΒΙ, 111. [ν. 23--33: 

28 ἢ Απά «ἤἴεγυγατά ἤθη ᾿ανὶά 
διελγὰ 21, ἢς 5αἱά, 1 πὰ τὴν Κιπράοαι 
γέ συλ ]τ|658 Ὀείογε ἔπε ΠΟῸΚΡ ἔογ Ἔνεῦ - 
ΤΟΙ τε Τ]οοά οὗ ΑὈπεγ ἴῃς ϑοη οὗ 
Νεῖῦ: 

29 Ϊ,εἰ ᾿ξ γεβῖ οῃ ἴῃς μεδά οὗ ]οδὺ, 
δηά οἡ ]] ἢ5 δι πεγ᾿ 8 ἤοιιϑε; δπὰ ἰεῖ 

ἑ Ἡεοδ. 
ὄἄζοραε. 

ἴῃ εγε ποῖ [21] ἔτοπι ἴῃς Πουϑε οὗἁἉ [οδὺ " Ηεῦ. ἐν 
ομα τῆδλῖ μδαῖῃ δὴ 188116. οὔ τῇδε 18 ἃ 
Ἰερεσ, οὐ ἴῃαῖ ἰεαπεῖῃ οἡ ἃ βἴδῆ,, οὐ 
ἴηι (ΔΠ|εἰἢ οὐ τῆς βυνογά, ογ ἴῃδῖ 
Ἰφοκεῖὴ δτεδά, 

20 ὅ8ο Ϊοδὺ δπά Αδιβϑῃμδὶ ἢ 8 ὅγο- 
1Π6γ 5'ενν Αὐπεγ, θεσδιιβδε ἢς ἢδά 8] π 

σε ο΄. 

(Ποῖγ Ὀτοῖῆον ΖΑ βδῆοὶ δἱ (ιθθοη ἴῃ " «ἃ. 2... 
τῆς Ὀδίεε. 

41 4 Απὰ αν ά 44 το ]οαῦ, δπά 
ἴο 411 τἢε ρεορὶε τῃδῖ τυεγε στ Πΐτη, 
Ἐεπά γουτ οἰοίῃε8, ἀπά ρσἰγά γοιι ἢ 
βδοκοίοιῃ, δηά τπουγῃ θεΐογε Αὐπεσ. 
τς κίηρ [αν ψιπιεοὶ [Ο]]οννεά τῃε 

ἰεῖ, 

Ἡεὕτοη : ἀπά τῆς Κίπρ ᾿Ππεὰ ἀρ Ὠὶς 
γοΐςα, δηά νγερῖ δὲ [πε γγᾶνε οὗ Αὐπεγ,; 
ἃπὰ 1]] τῆε ρεορὶε ννερί. 

43 Απάὰ τς Κίηρ ἰαπιεπίεά ονεγ 
ΑΡπεῖ, δηά 92:4, [)εὰ ΑὉπεῖ 45 ἃ 
ἴοο! ἀϊειὶ ὲ 

δηὰ ἔοσγ ἴπ6 σοηίγαϑέ οὗ ἴδ6 98. οὗ ἴδ 
τὶ Ὠΐοουϑβ, 566 8. ΧΧΧΥ , 1ς. 

890. “454 «“δὲεδαϊ!.) ΑΒ ΒΑ] Βδά ηοΐ θεοῦ 
τηεη!οηεὰ δεΐογε, ἀουθῖ]ε88 858 θείην ΟἿΪΥ͂ 
ἃ 5ιθογαάϊηδῖθ ἀζεηξΐ υῃά θυ μ15 ὑγοίμβοσ [οδὺ. 

“ἰξαυ . . . “απ 866 ῃοῖε δὲ εῃὰ οἵ 
οΠαρῖογ. 

82. 15 Ἠρόγοη ἢ 15 παῖυγαὶ Ὀυτία]-Οἷδος 
ΜΟυ] ἃ μάνα θθθη δὲ Οἰθεοη, ογ Ζεὶζαβ (τ ΟἿ, 
Χ. 1ς, Υἱῇϊ. 29, 31), θυΐϊ 25 πὶ ννὰ5 1ὴ 15}}- 
ὈοΒΒΟΙΝ 5 ἀοσηϊηίοηβ, [ἃ νγᾶ5 ΤῸ ΠΊΔΩΥ ΓΟΔ5ΟΏ 
οδ᾽]εςτοπαῦϊθ. αν {δεγεΐοσε οθοβθ Ηθ- 
Ὀγοῦ, ἴδε Τδρι8] οὗ ᾿185 οὐνὴ Κίηράοπῃ δηά 
[6 ὈυΣί4]-οἷδοο οὗ ΑὈγαδαπι, 45 ἴδε πιοβῖ 
ποηουγαῦϊο ρἷδος οὗ βορυϊίυγο. 

33. Ζα»πεπ!εά. ΑΞ51]. 17, 1.4. ΠοΙηροβοα δηὰ 
ΒΔ ἴδε ΓΌΠΟΓΑΙ ἀἶγχο Ἡ ΒΙΟὮ [Ο]]ον8. 

απά “αἰΔ.1 8661. 18, Ὠοΐε. 

Τἰρά “δπεον, Ὅς ὍΒΟ ϑερῖ. ἴδκα 55) ἔὸσ 
ἃ ὈΓΟΡΟΙ͂ παπιθ, Ναῦδὶ]: δι “όπορ ἀΐε δε 
Ναῤα 8 Βαϊ βου! γαῖμοῦ δε ἴἌΚεη ἃ5 δἢ 
ΔΡΡο αν, α ,οοἱ, ὙὩς ρτεαῖ δηὰ ποῦϊς δηὰ 
νδδης Αὐηεγ Βδά αἀϊεὰ 845 ἹΞΠΟΟΙΥ͂ δηὰ 88 
Δ ΕἸ Ρ 655}. 45 ἴα πιοδησϑῖ οαγ]} 

τ Ποῦ. 

32 Απά {πὲ} δυτίεά ΑΌπεῖ ἴῃ τα 

---ἊΝ 



1 ον. 
εἰί αν ΕΝ 
27) ἐπέ- 
φκέξγ. 

1 Ἠδςν. 
τοῖς ρυοαΐ 
ἐν ἑλεφί; 
Ζγέ:. 

ν. 34-3.} 

24 ἐροὴ Πληάβ τοόγεέ ποῖ δουπά, 
ΠΟΥ (ὮῪ δες ρυΐ ἱπῖο ἔδιζεῖβ: 48 ἃ 
τλη [ΔἸ] Ὀείογε ἵννιοκεὰ ππθῃ, 50 
[6]]εβὲ τῆου. Απὰά ἃ} τῆς ρεορὶε ννερῖ 
Ἀραῖη ον γ ἢ ϊπη. 

34ς Απά ψἤεη 411] τῆς Ρεορ]α σδπς 
ἴο οσι8ὲ [αν ἀ ἴο εαἴ πιεδὲ γῇ] ἴἴ 
νγ28 γεῖ ἀΔγ, [αν ἃ βνγᾶγε, βαυίπρ, 80 
ἀο (ὐοά ἴο πιο. δΔηἀ πιοῖε αἷβο, {1 ταϑῖς 
Ὀγεδά, ογ ουρἢξ εἶδε, 11 τε 8ιη 6 ἀονψη. 

26 ΑπάΔ8]] δε ρεορὶε τοοϊκ ποῖσε οὔ 
11, Δηὰ [τ ΓρΙεαβεά ἤδη: 48 ννῃδίβϑοενοῦ 
τῆς Κίηρ ἀϊά ρ]εαβθά 811 τῇς ρβορίδ. 

11. ΒΑΜΌΒΙ, 111{.1ν. 

. 47 Ἐὸγ 411 τῆς ρεορῖΐε τπά 411 1βγδεὶ 
ιπάἀειβῖοοά τΠλὲ ἀδγ τῆδῖ ἰξ νγᾶ8 ποῖ 
οὗ τῆς [Κίπρ' ἴο 5140 Αὔπεγ τΠ6 βοὴ οὗ 
Νετ. 

48 Απά τἢε Κίπρ 8414 υηῖο ἢ 8 86Γ- 
νδηῖβ, Κπονν γε ποῖ παῖ ἴπεγὰ 18 ἃ 
Ρπος ἃπὰ ἃ ργεδῖ πιᾶη ἐΔ]]6η τἢ]8 
ΑΔΥ ἴῃ [βγδαὶ ἢ 

429 Απὰ 1 σηι τ }8 ἀδΥ 
τπουρἢ δποίηϊαά Κίηρ, ; δηἀ {686 πιθη 
[6 80η8 οὗ Ζογυίδῃ ὁ ἴοο ἢαγὰ ἔογ 
ΤΕ : τῇ6 ΠΟΒῸ 5}8]} γενγαγά τῆς ἀοδγ 
οἔὗ εν!] δοςογάϊηρ ἴο ἢϊ5 νυ Κα 688. 

84, 712) δαμά: «ὑεγε κοί δομηά, 7 ον 
δίγδηχζε ἴ[παὶ Αδηθγ, [86 τη ΒΥ ταρίδίη 50 
ἕδτουβ ἴῸΓ 18 Ῥγουνγοβθ ἰῇ ννδγ, 8580 ἤεεῖ δηὰ 
80 5. 18, δηὰ τποσγοίοσο 850 80]6 ἴο ἀοίδηἀ Ηϊπ- 
86] Υ οὐ ἴο δβϑοᾶρε ἔγοπι ἀδηροσ, βου δᾶνα 
Ὀεδη ϑἴτιιοκΚ ἀονὶ ννΕ1Ὲ 15 ἅστὴβ ψΈΕ τ ἤγοο 
ἴο ψἱε]ὰ [πε ϑυνοτά, δηὰ ἢδἰ5 ἰεβᾷ8 ἴο ΠΩΓΓΥ Εἰπὶ 
γῆοτο μ6 ψνουὰ, ΤΆ 5 ̓ Βουρῆϊ ὕγοράγοβ 
(6 ΜΑΥ ἴοσ ἴ!ε βοϊυϊίοη : μὲ μαδὰ ὕεθη 
ἘὈΠΓΔΟΒΟΓΟΊΒΙΥ πιυγάογοα ὈΥ τϊοκοα πιο. ΤῈ 
ςοηίγασῖ δεΐννεσε Αθηθτ 5 νδΐουῦγ δηά ἢἰ5 
ΤῊ ΙΘΟγΆ Ὁ] 6 ἀεαῖῃ, νοῦ 5 οχργεβϑοὰ ἢ [ἴῃς 
σοῃςῖϑε ρῥγοζηδηΐ ψοσγάβ οὗ ἴδε ἀΐτρε, 15 ΥΕΓῪ 

ραϊδεῖς, Νὸ πψοηάον ἴἰδαὶ αὐ 266 ῥεορίε 
«ὑρῤί. 

86. 70 εαἰἱ »ιεαὶ, ὦ ..}1 Ἐλϑίίης νγᾶ8 ἃ 5ίρῃ 
οὔ [δε ἀεορεβῖ πηουγηίην, 2 541. '. 12. Τῶς 
ῬθορΪς ςαπῖς ἴο ρεγβυδάς αν ἃ ἴο Ὀγθαῖ 86 
λϑῖ, ῬΓΟΌΔΟΙΥ τὨϊηκίηρ Πἰ5 ρ»τίεῖ Ἵχοδβϑιῖνο. 
Βυῖ δε τεξιβοά ἴο δαὶ {11} 16 δυη νγᾶβ δεῖ, 
[ἢς τοζυϊαγ {ἰπ|ὸὲ ἔοσ οπάϊηρ ἃ ἴμϑῖ, 85 'ῇ Μδ- 
πΠοπηοάδῃ σουη7165 ἴο ἴΠ6 ρῥγεϑοηΐ ἀδγ. 

39. 72ε Ζονγά “δα: γεαυαγά, λδι ἴῃ δι 15 
ἱπηροίεηοα ἴο Ρυπίδῃ [οδὺ δἰπιϑοῖ, Πανίά 
Του 5 πἴπὶ ἴὸ [86 ᾿υι5ῖ Ἰυάρτηεηϊ οὗ Οοά. 

ΑΒΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤῈΘ οἱ νεϑῖβοβ 123 δηά 20. 

ΝΟΥΤῈ Α,, οὔ γὑϑῦβδ 13. 

ΤῊ οὗτεν ψοτὰ8 Ἵδηηοῖ ῬοββϑίοΥ δ6 80 
τοηδεγοά ; ἴΠ6 οτάοσ τϑαγ68, ἐχερὲ δεΐογε 
ἐδοι ὀγίηφ, Μ Ὠϊσἢ ἀο65 ἢοῖ 51 [6 ςοηϊοχί. 
Βιιϊῖ ΡοΥΠΔΡ5 ΠΟΥ͂ ΠΊΔΥ δε τοηάογοά, ο5 πεεομηΐ 
ΟΥ οπ εοπάἐίοη ΟΣ 167 ὀγί πίη, 88 ἰὲ ἴἴ ΜΟΤΟ 
ὩΒΡΌ, 481 981, ΥἹῖϊ. 18. 

ΓΗΑΡΤῈΕΚ ΙΝ. 
1 726 2 εγαείμες δεῖηρ ἱγομδίκαίϊ αἱ 1244 ἀφαίλ οὗ 

“Αδμεγ, 2 βααπαλ ακπάὐ Αειλαό “(αγ7 Ζ7:λ- 
δοτλεφίά, ἀκα ὀγίηρ ἀΐξ ἀεαα ἰο ἴεύγο". 9 
αυνΐαὶ εαμμφείλ ἑόόνε 0 δὲ «ἰαἰπ, αμάὦ 1.4- 
ὀουλείλ᾽ ς ἀεασὶ 19 δὲ ὀμγιρά, 

ΝῺ νῇεη ϑ84ι}᾽5 ϑοὴ ἢεδγά τῇδι 
Αὗποῖ νγα8 ἀεδά ἴῃ Ηεδτοη, ἢ18 

ἢδηα8 νγεγε ἔεςϊε, δηὰ ]} τὴς [5γδεὶ- 
168 γεγο τοι ]εά. 

ΝΟΤΕ Β, οἡ σϑῦϑο 30. 

ΎΤΒοβο ἅ16 αὐυἱϊὸ αἰ γεης ψογάβ ἴῃ [86 
Ηδοῦτον (ΛἽΠ δῃηὰ ἢ 5). ΤΒα σοηϑίγυςςοἢ 
οὗ τῆς ἤγβί, "Ἵ, στὰ ἴδ Ῥγεροβίοη 2. ἰ5 
υηΐχυε ἴῃ ῥγοβα, δῃηὰ σᾶσε ἰῃ ῬοδῖσΥ. δ66 ἰοῦ 
Υ. 2; ΡΒ. ΟΧΧΧΥ. 10, 11, ΟΧΧΧΥΪ. 19, 225. 116 
δερί. δι45 δῃοίδοσ σγοδάϊηρ, δηὰ σϑηάεγβ ἰξ, 
“ ἸΑΥ͂ ἴῃ ννδῖῖ ἔου," 85 ἰἢ ἔτοπι δ. 

2 Απάὰ ϑδ841:}᾽5 βοὴ Πα ἴνο πιεῃ 
ἐδαὶ τυεγε ςαριδὶπη8 οὗ δαπάβ: τῇδε 
πᾶπιθ οὗ τῇς οἠης τὐας Βαλδηδ, δηά 
τῆ πᾶσα οὗ τε ἴοϊπεγ Ἐς δΌ, ΤΗςν. 

δόζῦ 
τῆ. 80η8 οὗ Εἰπιπίοη 4 Βεεγοιίζε, 
οὗ τῆς «δι άγεη οὗ Βεη͵λπιη : (οτ 
Βεοοιῃ α'8ὸ ννγὰ8 γτεοκοπεὰ ἴο Βεη- 
7Άπιίῃ : 

4 Απά τε Βεεγοιμῖεβ βεαὰ ἴο 

ΟΗΑΡ. ΙΝ. 1. Τργομόίε. Α58 ΧΧΥΪΙΙ. 21. 

Ὡ. ϑαμῖ, “05 δαά, (9΄ς.}] 866 ποῖς δ επὰ 
οἴ οδβαρσ.. ὁ ὃΖΎ..... Ἀπ απὸ 

Βεεγοίῥ, («1 866 |οδῇ. ΧυΐἹ. 25. ἘΤΟΠὶ 
1οβδΒ. ἰχ, 17,1 τυ δᾶνα θεεη ἐχροοῖοα παῖ 
86 Ρορυϊλίίοη οὗ Βεετοῖμ ψου]ὰ Ὀς (ὑδηδδη- 
ες. Βυῖ ἴτοπλ ϑοῆε πρκπονῃ οδιϑε [μὲ 

379 

τ ννολΐς. 1 Ηε. 
5 “κάεν. 



480 

Οἰειαῖπι, δηὰ νγεῦα 80] υγπεῖβ τ όγα 
ὑπ} 115 ἀΔγ.) 

4 Αμπά ]οπαδίδδη, 84:18 βοῃ, πδά ἃ 
800 Ζῤαὲ τυας ἴατιε οὗ λψὶς ἔξει. Ηες. 
νν8 ἥνε γελῖβ οἷά ψνῆεη τῆς τἀ ηρ8 
ολπιῈ οὗ ὅδι} δηά Ϊοπδῖδαπ ουἱἵ οὗ 
]ΘΖτεεὶ, δηὰ ἢ8 πυγβα τοοῖς ἢ πὶ Ὁ, 
πὰ ἢεά: δηά ἴξ σάπια ἴο ρ438, 45 8316 
τηλάς ἢαβίς ἴο ες, τῆς ἢς {6]], δηά 
θεσδπια ἰδία. Απά 185 ἤδηθ τυᾶς 
Μερβιβοβμειῃ. 

ς Απά τἢε 80η8 οὗ Εἰπιποη ἢδ 
Βεογοιμῖῖο, Εδομαῦ «ἀπά Βαδηδῇ. 
ννεηῖ, δηά ολιε δουῖ τῆς ἢεαῖ οὗ 
τῆς ἀδν ἴο {πε Πουβε οὗ 15}-δοββοῖῃ, 
νν ΠΟ ἰΔΥ οη ἃ ὑεά δῖ ποοῃ. 

6 Απά {δεγ σάπια {ἈΠ 6γ ἰηῖο τς 
πλϊάβε οὗ τε Πουβε, ας ἐῤλομσὰ ὑπο 
ννου]ὰ Πᾶνε ἐειςῃεα ννπεδῖ ; δηά πεν 
βιηοῖς ἢἰπὶ ὑπάογ [Πς ΠΑΝ γ᾿ δηά 
Ἐκεομαθ «δηὰ Βδᾶπαῃβ [8 ὕὑτοῖποῦ 
εβοδρεά, 

7 ἕΤογ ψ ἤδη τῆῈΥ οᾶπια ἱπῖο τῆ6 
ἤοιυϑα, πε ἰδγ οὐ ἢ 5 Ὀεά ἰῃ ἢ158 Ὀ6ἀ- 
σμφθεῖ, δηὰ ῆεΥ 5πιοῖς ἢΐπι, ἀπά 
ϑῖενν ἢἰπι, Δπ4 Ὀδεπελάςα Πίπι, δηά 

(δηδδηϊίε μα δηΐ8 οὗ Βεεγοῖμ δά Πεά ἴο 
Οἰιαίπι---ὴ ὑπκηοννῃ Ρΐδοδ, Π]658 ἴ{ 5 [86 
δϑ1ὴ6 48 Οδἢ --:δηὰ σοπτπυοά ἴποΓῸ 88 80- 
Ἰουγηοσβ. [{ 15 οὐνίοιιβ ἴο σοηὐεςΐαγε (παῖ 
(19 βίχῃς οὗ ἴτε Βεοσγοί [65 τοοῖὶς ρῥΐαςς δ 
πὸ Ἐπὶς οὗ 841:}5 ἌἼτυσὶ διίίϊδεκ ὑροὴ ἴδ6 
ΟἸδεοοηϊίοϑ, 2 ϑ8πι|. χχὶ 1, 2. [ἢ 50, ἴἴ ἰ5 
Ῥοβϑίῦϊε {πὶ Βαδηδὴ δηά δθομδῦ ((δε ἰδίῖεγ 
δὰ 15 4 ἵἴοσοίρῃ οὔθ, |6ῖ. ΧΧΧΥύ. 6) ΤΏΔΥ͂ 
δᾶνθ Ὀδθθὴ πδῖϊνε Βεβογοιῃῖοβ, δηὰ ἤδνθ θδεῃ 
ἰηϑιἰψαϊο ἴο πηυγάεσ ἴμ6 βόη οὗ ὅ4] ὉῚ ἃ 
ἀσβῖτα ἴο ἄνθηρὸ ἴῃς δἱοοά οὗ {ἘΠ ΕἸ]Γ σουπίσυ- 
τήερη. ΤὩς ἕδεῖϊ οὗὨ {δεῖν Ὀείην τεοοκοηρὰ 845 
Βεοηϊαπ 68 15 αυἱϊΐες σοπῃραῖδὶς ἢ (εἰσ 
θείης (δηδδηϊζοβ ΟΥ̓ δἰοοά. ΑΠἿΥ͂ ον ἰΐ 15 
δἰχηϊδοαιίς παῖ [86 ἀεσαιςοίοη οὗ 84:5 
οι δηά Κίπράοπι βῃουϊὰ Βᾶνα ἰβϑιιϑά ἴγοπὶ 
Βεεσγοῖ τς ΟἹ θοηϊΐε οἱ. 

4, υοπαίδαηπ, Ὁ ΤὨΪ8. τηρηϊτίοη οὗ 
Μερβδιδοβδοίῃ (ςα]]οἀ Μογιῤῥααὶ, τ ΟἾγ, Υἱῖ!. 
44, ἸΧ. 40) 566ΠῚ5 ἴο δὲ ἰηϑογίεα Πογο ΡΑΤΕΪΥ 
ἴο 5δῆον ἴδ ΒΒ τἢ6 ἀδαῖ οὗ 5}- οϑῃμοιῃ 
[86 οσδυ56 οὗ ([Β6 ἢοιι56 οὗ 540} θεςδπὶε ἢορθ- 
[6585, Δη ῬΑΓΕΪΥ ἴο ῥγεράσγε ἴῃ ἸΝΑΥ͂ ἴογ {Π6 
βιιδϑεαυεηΐ τηθηϊίοη οὗ Ἀἰπι. (86ε 1χ., χυΐ. 
Χίχ. 25) 544.) 

δ. 1.47) οπ α ὀεά αἱ ποου.ἢ ἘἈδηάοῦ ἐν 88 
ἑακίπρ δῖ8 πιάάδγνὴ τοδί," δοσογάϊης ἴο {86 
οὐυδίοπλ οὗ βοῖ ΘΟ 68, 

. 11. ΒΘΑΜΌΕΙ,. ἹΝν. ᾿ [ν. 4--ἰτῦν 

ἴοοῖς ἢϊ8 Πεδά, ἀπά ρδὲ τῃεπὶ ἀνγὰ 
τὨγουρἢ τῆς ρῥ]δίη 11 πἰρῆῖ. , 

8 Απά {πεν δγουρμῖ τὲ ᾿ελά οὗ 
15}}-δοβῆει ἢ} ἀπῖο Πανὶ το Ηεδτοη, 
δηὰ 5αἰά ἴο τῆς Κίηρ, Βεμοϊ]ὰ τῆς Πελά 
οὗ 1538}.- δοβῆει πε βδοη οὗ 8811 τῆϊπα 
ἐποτηγ, Ὑνἢϊο ἢ δουρῆς τῆν 1Ππ; δηὰ 
τε ΓῸΚΡ παῖ ἀνεηρεὰ τὰν ἰογά τς 
εἰμι" 118 ἀδΥ οὗ ὅδδυ!, ἀπά οὐ ἢ 8 
8βεεα, 

9 Απὰά λανίά δηβνεγεὰ ΒδοδαΡ 
Αηἀ Βαδηδὴ ἢ Ὀτγοΐμοι, ἴῃ6 80η5 οὗ 
Εἰπιπίοη τῆς Βεεσγοιῃῖτα, δπὰ ϑαἱά 
ππίο {Π6πὶ, «4: τῆς ΙνοκῸ ᾿ἰνεῖῃ, νῃο. 
Βαῖῃ τοἀθεηιθά τὰ 8οὺ] ουξ οὗ Δ4]] 
ἘΠ ΈΠΙΥ, : 

Ιο Βεη “οπης τοϊὰ π|ε, 8 γίῃρ, 0 εἰ. τος 
Βεμβοὶά, ὅδ! ἰ8 ἀεδά, "τμϊπ Κίηρ ἴὸ τ Ηεῦ. 
ανε γουρης ροοά τἰάΐηρβ, 1 ἴοοῖ ων ἠὰ τῇ 
Βο]ά οἵ ᾿ἰπι, δῃα 8ενν ᾿ἰπὶ ἴῃ ΖΊΚΙΔΡ, 44. 
ἔψθο ζλοωσἠϊ τμδῖ 1 νου ]ά ἢανε ρίνεη δοοι, 
ἢ] πὶ ἃ γονναγά ἔογ ἢϊ5 τἀ πρβ : "Ο ΕΣ 

11 Ηονν πιιςἢ πιοζοα, Ππεας νϊςΚοα ἕε τε 
πε ἢᾶνα 58]δίπ ἃ γὶρῃζεοιιβ ρεγβϑοῃ ἴῃ ἕν λἠπ 
ἢ ἰ8 οὐνῃ ἤουβε ὕροη ἢϊ5 θεὰ ὃ 5}8]] 1..ν Αἱ 
ποῖ τβαγοίογε πον σεηυίΐγε ᾿ἰβ Ὀοοά 

ν. 2. 

θΘ. “41: ἰδοιχδ ἐδὲῦ «υοιμὲ δαυε ζείεφεά 
«υδεα!. ΤῊΪ5Β 15 ἃ ὙΕΤῪ οΟὔδοιγε ραββᾶρο, δηὰ 
[Βε ἀουδὶε σερεϊτίοη ἴῃ γεγβϑθβ 6 δηά 7, οἵ ἴ 6 
τηυγάογ οὗ ἴῃς Κίης δηὰ (Πε δϑοᾶρε οὗ ἴδθ 
554 5510, 15 μβασὰ ἴο δοοοιυηϊ ἴΌΣ, 866 ῃοῖο δὲ 
Θηἀ οὗ εδαρίοτ, 

ἐδε 22 γἱ δ. 866 1], 27, 11. 23, ποῖα, 

7. ἔογ «υδόη ἐδὲγ εαρισ, ᾧ ἢ ὍΒῈ ΑΟΝ, 
866 18 ἴο ἀΐβρι56 {π6 τορειοη οὗ ἴπ6 Ὡλγγᾶ- 
Ὦνθ ΟΥ̓ ἴΠε Ἐχρδηδίοσυ ἔοὸογρ. Τα Ηεοῦτεν 
[48 5 ΠΊΡῚΥ απδ. [ἰ 56 6πὶ8 ᾿τῃροβϑῖθ]α ἴὸ οχ- 
Ῥἰδίη σεῦβα 7 Ψβουϊ βυρροβίηρς {παῖ ἵνο 
ἀϊβεγεηΐ δοοουηῖθ οὗ [86 54Π|6Ὲ δυθῆϊ ἃΓῸ 
ληβοτίοα 5:46 ΕΥ̓ 5:46, 186 Ἰδῖζοσ. θείης τδς 
ΙΏΟΤΟ οἰγουχηδίδης 4] οὗ [6 ἔννο. 

ἐδε ῥίαϊπ, Δ Ὁ .}] 866 11. 29, ηοῖο. 

8. ιεῤ.)Ὶ ὍὌΒαε δηϊεοοάοδι ἰ5 δϑαμ ἐδίπε 
65677. 

9, "»ῶο ῥαΐδ γεάρονιεά νη} “οἱ, (᾽ς. Οοτλρ. 
Οδη. χὶνη, τό, βεσο, Βουγθυοῦ, χεάρορμεαὶ 15 
8 αἰ οσοηῖ νογὰ ἰηῃ Ηθῦτον. 

10, "7ῥο ἐδομρδι, Ὁ ὙὍὌπὲ ρῥῆγαβα ἰ8 
εἸΠρΌςαὶ δηὰ σαῖμοῦ οὔβουσο. ὙΤμὸ ΑΟὈὟ. 
800 1165 ἴ!ς 6ἸΠρ86 45 ὈγΟΌΔΟΙΥ 8458 ΔΩΥ Οἴδεσ 
ἰγδηϑἰαῖίοη. ὙΤῈς Ηεῦτεν ννογὰ υηάοτγοιοοὰ 
νου θ6 ἼΘΙ. 

11, Κοηιώγε δὲ: ὀίοοά, 49 ..}] ὙΈΘΓΕ 566 18 



Υ, 12---2. 

ὉΥΓ γουγ παπά, δηά ἴαῖζα γοι: ἌυΤᾺΥ 
ἔτοπι ἴῃ δδυίὴ ὶ 

12 Απὰ [ϑ)ανιά οἼοπιηληάδοά ἢ 5 
γουηρ πλεπ, δηὰ {παν δ'ενν τῆδηι, 
8η4 εἰς οΥἔ τποὶς παπάς δηὰ {πεὶγ 

ΠῚ. ΒΑΜΌΕΞΕΙ, ΙΝ... 

ἔεεῖ, πὰ παηρεά ἐδθηε ἃρ ονέγ τῆς 
ΡοοΪ πὰ Ηεδγτοη. Βυῖὲ {πεὺ τοοκ 
τῆς Πεδά οὗ 5ῃ-δοβῃθιῃ, δπὰ δυτγιεά 
δ ἰὰ ἴῃς “βερυϊοῆτς οὔ ΑὗπΟσ ἰῃ 5 οἰ. 3. 35. 
Ηεδτοῃ. 

ἴο ὃδ6 ἀϊδίϊιησξ Γοΐογοησθ ἤοτγο ἴο Οεηῃ. ἴχ. ς, 
ἀρλος (δος Ηεὃ. νετῦ 15 ἀϊβογοηΐ ἔγσοπι {πα 
1ὴ Οεη. ᾿ 

ἐαζε γομ σαυα7. ϑ8εὲ οι. ΧΙ. ς, ΒΟΤΟ 
{δε βάπιῈ ὑγόσζὰ 5 τεηδεγεὰ δι σευαγ. (866, 

᾿ ἴοο, Ὠουζ, χυϊ!, 7,. ΧΙΧ, το, ἄς.) 

12. μὲ οὗ ῥεῖν δαπά:͵ δ᾽. Αβεγ {ΠΕῪ 

06 ἀεολά, ὙΒεῖγ μβαηάβ δηά ἔδοϊ ὑοο 
Βυηρ ὉΡ ἴῃ ἃ ρίδος οὗ ρυδ]ῖς γοβϑογί, Ὀοῖῃ 
ἴο ἀεῖες οἴμεῖβ ἴτοπὶ “ γζυῃπηίηρ ἴο οὐυἱὶ" 
(Ρτου. ἱ. 16), οὐ “ ρυξζζίηρ ἔοσί ἃ ἐμεῖς μδηὰ 
δραϊηϑί {πὸ [,οτὰ 5 δηοϊηϊοά " (1 84π). χχίν. 
10), δηά 450 ἴο ἰθξ 4}1] [5γδϑὶ Κηονν (μαῖ 
Τανὰ τυᾶ8 ποῖ ὑσῖνγ ἰοὸ 86 τηυγάεος οὗἩ [3}.- 
Ὀοββοῖδ. 

ΑὈΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤῈΘ ΟἹ γοΙβ68 2 δηΐ 6. 

ΝΟΤΕῈΕ οἡ γεῖϑὲ 2. 

, ΤᾺῈς ξεῦδτον ἰοχί ἰ8 ἱπιροσίοςῖ. Τὸ κεῖνα 

[Π6 86εη56 Οὗ [6 ΑΟΥ,., τ 6 Ῥτεροβιοη ὃ πγιβῖ 
δ6 βιρΡ] 1 οα, δηὰ ργοῦδΌΥ, 45 ἴπ ἴδ δερί., (ἢ 6 
Ὠδτὴς Οὗ [5}}- θοβῃείμ. 

ΝΟΤῈ οἢ υϑῦβο 6. 

. ΤΟ ϑδερῖ. πᾶν ἃ δίγδηρε δααϊτίοη ῬαΤ 
δἀορῖοα δ ἴδε υἱχ., Αηὰ δοΒο]ά {86 (δ πλ8]6) 
ρογίεσγ οὗ πε ἴουϑὲ νγᾶ5 οἰεαηίηρ νυῆσδαΐ, δηὰ 
88:6 6}1} 45]6θρ, δηὰ (30) ἴμε ὕσγοῖβοῦβ Ἀθομδῦ 
δηά Βαδηδ οϑοδρϑά (ῃοῖςθ) δηά εηϊεγεὰ ἱηῖο 
δε πουβϑο, ἄς." Βυῖ (Π]5 15 ῬΡΤΟΌΔΌΪΥ ΟΠ]Υ 8ῃ 
ΕΧΡἰΔπδΙΟΣΥ Ραγαρῆγαβθ Τακίῃς ἴμε ἴεχί 88 
ἰϊ 15, ΟὨΥ͂ Ῥοϊητης Π57Ἐ, σπά ὀεῤοϊά, ἰποϊοδά 
οὗ απά ἐῤίήῥεγ, οτ, απά {δεγ, ἴδε τρεδηΐϊην 

ΓΗΑΡΤΕΚ ν. 
1 74ε γίδες εονις ἰο ἠἤούγορε 19 αποΐκ! αυϊάᾷ 

σεῦ “εγαεῖ, 4 Φαυϊα᾽» αρε. 6 4Ἶπ ἐαξίμρ 
Ζίορε ἡγο»ε 4}: φεόμοίίες αἰτοείζοίά ἐπ {4 τὶ 
αν σἐπάείδ ἰο αυία, 13. Εἰ κυεη τόρ 
γέ ὄογῃε 10 ἀΐνε ἐπ )εγι αν, 17 Φοαυία, 
εἰϊγεκίεαί ὃν Οοά, τρείλ ἦς λέμε αἱ 
“δαα᾽-2εγ αεΐ»ε, 22 ακά ἀραΐρ αὐ 442 τε δεν 
ἔγέζ:. 

ΟΗΑΡ. . 1. 7δεπ εαριε αἱ ἐδε γίδες, ὧς. 
Αἴ [815 ροΐϊηϊ [πε Πἰβίοσυ ἰὴ τ Οἢγ., νος ἢ 
Ὀπλ118 411] πιοητίοη οὗ 5 ἢ- δοβῃοῖδ᾽ 5 Κίησάοπι 
δηὰ οὗ Αδηογ᾿ 5 ἀθδίι, οοϊηςϊ 465 νοσθ δ γ, 45 νυν Ὲ]} 
ἃ8 ἴῃ {πῸ 8υδ)]εςῖ πιαῖίογ, ννῖτἢ [παῖ Ὀεΐοτε 5 
(. Οἢγ. χὶ. 1-9). Βιυΐ 186 ςΒγοηίοϊοῦ δα 8 
ΒΟΙῈΕ ἱπιογοβίίηρ ἀεἴ2115, δ χὶϊ. 212-40, οὗ [ῃ6 
ΤΆΔΠΠΟΣ ἴῃ ΜῈΙΟΝ (ἢ νασίουϑ {665 ἔτοτι θοΙἢ 
5.65 οὗ {πὸ ἰογάδῃ σάπια ἴο ΗἩεὔσγοῃ ἴο πιαῖζθ 
Βανι Κίηρ, δηά οὗ ἴπ6 Ἰουἕ} ἔδϑειν 165. οἡ 
[Π6 οσςαδίοη. Πα ΠσοπδυχσηπΊ)δῖίοη ἴο ν ΠΟ ἢ 
ενεηΐβ ἰῃ Οοὐΐ χουν άςφηςς δα Βεθη ἰοδάϊηρ 

ΘΟΟΠΒ (0 δε ΕἰἴΠΟΥ, 845 ἰη (6 ΑΟΥ͂., {πδὶ 
Ἀφοῦ δηὰ Βδδηδὶὶ ςαπὶθ ἱπίο ἴπ6 Βοιιβὸ 
πηάος ἴΒ6 ρῥγεΐθηςς οὗ ρκεζίης σταίη, ργοῦδοὶΥ 
ἔογ [86 Ὀδηὰ ψἈΙΟὮ ΒΟΥ σοπιηηδηάοά, οι οὗ 
16 Κιηρ᾽58 βίογεβουβε, δηὰ 80 Ἴοῃίγινθα ἴο 
δεῖ δοοθϑό ἰηΐο ἴ86 Κιηρ 8 σμδιηθεῦ ; οἵσ, ἴπδῖ 
ΠῈΥ ἔουηά [86 νηοδῖ- σαστοσβ (16 Ρετϑόη8 
ΏΟ5Β6 Ὀιυιβίη655 1 88 ἴο ΟΔΙΤῪ ἴῃ σγδίῃ ῸΓ 
[Π6 Κιηρ᾽5 Βουϑεθο α) ιι5ὲ σχοίηρ ᾿ηἴο [ὴ6 
ΚΙη; 5 Βοιιϑε, δηὰ ΟΥ̓ ᾿οϊηΐηρ ἔδοπὶ χοὶ ἰπίο 
(πε τηϊάσε οὗ 186 ουδὲ υπηοίςο. [6 [8 ]9 
ἶαϑὶ 15 [ἢ6 56η86, ἴπο [ἰτογὰ] ἰτδηϑἰδίίοη οὗ ἴΠ6 
νοτὰβ νουϊὰ δε: ““{πώ4 δεδοίά (οΥ, απά 
ἐῤίεδέγ.) ἐδέγε εαριὸ ἑπίο ἐῤὸ »"άτὲ ΟἹ ἐδε δοισε 
1δὲ ἐαγγίογι ΟἹ αυὐδεαί, απά 16ὲγ (ἰ.ε. ἈδοΒδῦ 
δη Βαδηδὶ) .-»οίφ ὀὲργι, 45. ὍὌΠ6 ϑγγίδο 
Δηαὰ Αταῦὶς ἔὉΣ ὨΝΏΠ, «υδεαὶ, τολὰ ὨΝΝΌΠ 
«υἱεξεά »ιρη, Ὀὰϊ ΒοΔΓΟΟΙΥ νΠ} ΟἰθΆΓΟΥ 5656. 

ΗΕΝ δεολπιο δ᾽] τῆἪο {τἰδ68 οὗ ὁἘΘΝΕ Αὴς 
Ιβγδεὶ τὸ [αν ἃ ὑπο Ηδδτοη, 

δηὰ 8ρᾶκε, βαγίηρ, Βεῇοὶά, ψψε ἀγέ 
τἢγ Ὀοηδ δπά τὴγ ἢεϑῇ. 

2 ΑΙβθο ἴῃ εἰπε ρδϑῖ, ῆεη δι] 
νν8 Κίπρ ον ι.5, ἴοι νναβὲ ἢς τῃδῖ 
Ἰεάάεβε οὐκ δηά Ὀγουρῃῖεϑῖ ἰπ [ϑ5γδεὶ : 

Ὑγ͵ὼἃΣ8 ΠΟῚ ζοπΊ6. 8411 δηὰ Ϊοῃπδίβδη, ΑθΠῸΣ 
πὰ [5}}-οβποίῃ, νσοσὸ 4}} ἀθδά ; ἴΠ6σὸ νγᾶ8 ἢὨ0 
οὔς οὗ ἴδε Βουδε ΟΥ̓ 841:}} σἀραδὶς οὗ ἰδκίης 
{86 Ἰεδά ; Ἰανα νγὰ5 ΔΙγεδαῦ ποδὰ οὗ ἃ ὑυεῖγ 
ἰάῦρο ρογίΐοῃ οὗἅὨ [5γδεὶ; [6 ῬἘ] 5.65, δηάᾶ 
ῬΟΓΒΔΡ5 ἴδε τοτηηδηΐ οἵ (6 (δηδδηϊθβ, οσῸ 
τ ϑί 88 δηά τὨγεαϊθηϊηρ ; δηὰ 1{ νγᾶ5 ΟὈυ ου5)7 
(δὲ ἰηϊογοβὲ οὗ [86 [5γδ6|1|15} παϊΐοη ἴο υπϊῖα 
{Ππεπιβοῖνοβ υηάοσ ἴῃς βονεσεῖ βρη οὗ [Π6 
νδδηΐ δηά νυἱγίιουϑ ϑοὴ οὗἁ [6556, 1ἘΠΕΙ͂Γ ἔοστ ἘΣ 
οἰ νοσοσ, δηὰ [86 πᾶ ἀσϑιρηδλῖθα ὉΥ [86 
ψοτγά οὗ Οοὰ 88 [πεῖς (δρίλίῃ δηά δβεἊρβεσγά, 
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ςῬς-, η8. 
21. 

δΔηὰ ἴῇε ΙῸΚΡ 844 το ἴῆεε, “Ἴ που 
βῃδὶτ ἔεεά πιγ Ρρεορ]ς βγδεὶ, δηὰ τῆοι 
8ηαὶς Ὀε 4 σδρίδιῃ ονεσ Ϊβγδεὶ. 

.4 80 4}} τῆς εἰάετβ οὗ βγεῖ σᾶπὶς 
ἴο τῆς Κίπρ ἴο Ηεὔτοη ; αδπὰ Κίπρ 
Πανὶ πιδάε ἃ ἰεάριια γί τῃθπὶ ἴῃ 

 Ηεῦτοιῃ θείογε πε [ΘῈ : δπὰ {πῈῪ 
δποϊητεά Πανὶ ά Κίηρ ονεσ ἰβγδεὶ. 

4 “ Πανιά τος τἈ᾿ΓῪ γε οἷά 
ΨΠεη ἢς Ὀερᾷπ ἴο τεῖίρῃ, σπά ἢς 
τεϊρηεα ΠΝ γεδῖβ. 

ς [πῃ Ηεύτγοη ἢε γεϊρπεὰά ονεῖῦ [ὺ- 
“ οἷν, 4. 1:. (Δἢ ἄϑενθη ὙΘΑΓΒ δηὰ ςἰχ πιοῃτῇ8 : ἀπά 

Ασοοσάϊηρὶγ 6 νγὰϑ δ οησςὰ δηοϊηϊεά Κίηρ 
ΟΥ̓́ΣΡ 81] [5γδε]. ᾿ : 

167 ὀοπς απά 167 “2. ΑἩ εχργεββίοῃ οὗ 
ΠΟΑΡ δηὰ οεἶοβο δἰ Υ (θη. 11. 1, ΧΧΙΧ. 141 
Τυά. ἴχ. 2; 2 88Π|. ΧΙΧ, 12, 13, 42} ΕΡΒ. ν΄. 30). 

Δ, [πὶ τρις ρα:..} Ἡεῦ,, γευεγάαῦ απά δὲ 
ἐῤίγά ἀαγ. (8εὲ Ἀπ 1ἷ. τσ, ηοΐς.) 

8. Βεογε ἐῤδὲ 1ογά7 ὈΙΑῖμδΓ δηὰ Ζαάοκ 
(ΠῸ Ῥγιοϑίβ ννοσὸ Ὀοΐδ ἢ αν, δηά [Πα 
ΚΔογηδοΐθ δηὰ δῶσ ΤΥ μάνα Ὀθοη αἵ Ποὕτγοῃ, 
τουρὴ ἴδε ἂὐκ νγὰβ αἵ Καὶ τ]  -͵εασίπι. ΕῸΓ 
[6 οχργαββίοη ὀεζογε 1δε 1ογά 866 ἰυάξ. χὶ. 
11, Ὠοῖρ. 

ἐῤεν αποὶϊπ!εά Ῥαυίά, 5.1 Ἐογ ἴδε τπϊτά 
{π|ὸ. 866 δῦουὸ 1]. 4, ηοΐδ. 

ουεῦ Τγα ἢ Α8 αϊδιίίηςξ ἴσοι [υἀ Δ}. 
ΟΟΠΡΑΓΟ γΟΓθ6 5, χὶ. 11, Χὶὶ, 8; δηά 1 ὅδ). 
ΧΥ, τό, Δῃηά χν. 4, Ὠοΐθ. 

4, Ῥαυϊά αὐας ἐφίγν γεαγ: οἷά, 49"..ὺ 1,116- 
ΓΑΪΥ, δε “οπ 97 ἐδίγν γεαγς αἱ δὲ! δεεονγιέη 
ἐπ. ὙὍΤΒο ρῆγαβο ἰ5 ἰάθηῖςο 8] νυ 1 ὅδ). 
ΧΙ. 1, ΠΟΤΕ 866 ἡοῖθ. ΤΒΟ ἂρε οὗ αν ἰ5 
σοποίυδῖνε 45 ἴο {πῸ6 ἕωαςξ {δαῖ τΠ6 ΦΑΣΙ 
ΥΘ ΑΓΒ οὗ 8541.};5 σείρῃ (ἀυγίπρ ψΒΙοΒ [οπδίμδη 
ΤΟ ὕΡ ἴο δ6 ἃ Π180} ἃ΄ὸ ρᾶϑϑθὰ οὐδοῦ ἴῃ 
δ οης6, δηὰ παῖ ἴπ6 ὄνθηΐβ ἡδτταϊθα ἔχοτ 
1 ὅ4πι. χὶὶ!. ἴο ἴΠε6 πὰ οὗ ἴπ6 θοοῖκ ἀϊά ηοῖ 
ΟΟΟΌΡΥ ῦονςε ἴδῃ γεδγβ. [Ὁ αν ἃ νγᾶ5 ἔννθηΐν 
γεᾶγβ οἷά αἱ ἴῃ6 {πιὸ 6 βίενν Οο δίῃ, ἔουΓ 
ΘΑγ8 ἴῃ 5411}}5 ΒΕῦυ] 6, ἔΟῸΣ γδϑαγβ οὗ ψδηάογ- 

Ἰηξ ἴτοπιὶ ρίδοε ἴο ρίδςε, οὔθ γὙδᾶσγ δηὰ ἴουγ 
ΤΠ ἰη ἴδε σουπηίτΥ οὗ [6 ΡΠ} 1511η 658, ἀηὰ ἃ 
ἔδνν Ὡοηῖ!5 δῆοσ 841}}᾽5 ἀθδίῃ, νου] τρδκὸ 
ἋΡ [Π6 ἴδῃ Ὑδᾶγβ ΠεοϑβασΥ ἴο ὕγίηρ Ὠϊπὶ ἴοὸ 
18ςε σὰ οὗ [δ|Γίγ. 

απάΔ. Τ5 νοῦβο δηὰ ὑυόοῦβθὸ 5 ἃ76 ποῖ 
ζουηά ἴῃ τ ΟἢΓ. χ]. νεϊνγθθη υεσῦϑοβ 2 δῃηά 4, 
δυῖ τπ6 βυθδεΐδηςς οὗ ἴποηι 15 ξίνθη αἴ τ ΟἾγ. 
χχῖχ, 27. (δεε ποῖδ δῖ δηά οὗ ςῃαρίεσ.) 

Θ. “πῶ ἐδὲ δἰπρ ἀπά δὶς »ιοπ, ἢ ΤᾺ 8 
ΘΧροάοη οὐθητν ἴοοῖὶς Ρἷᾶςο ἱπιπηράϊαίοὶ 
αἴεσ Ἰαν᾽8 δήοϊητίης 85 Κίης οὗ [5γδοὶ, 
δἰησο 858 ὙΠ0]6 τοίζῃ οὐδσ 1586] νγὰβ8 ἢ 
7}6γυβϑαῖοπὶ ἴῸγ 18 οαρίία]. 1)ανι ἃ ὑσγοῦδοὶυ 

Ἢ. ΒΑΜΌΕΙ, Υ. ν. 3:-7. 
πη εγυβαῖσπὶ ἢς τεϊρπεά (ΠΥ δηά 
ἴτας γϑᾶγβ οὐοῦ 1}1] [ϑβγδεὶ δπά [υάδῃ. 

6 4 Απά τε Κίηρ δηὰ ἢ15 πε 
ννεηῖ ἴο [εγυβαϊθηχ ὑπῖο τῆς Θδι- 
δἴ68, ἴη6 ἹπΠδθιδηῖβ οὗ τῃς ἰδπά: 
ΜΠ ἢ 8ρᾶκε υηΐο [αν ά, δβαγίῃρ, 
Εχςοερε ἴδοι ἴακε ἀννᾶῪ ἴδε παν 
δηὰ τῇς Ϊ4π|6, ἴποιι δῃαϊξ ποῖ σοηλα 
ἴῃ ὨΠΠοΥ : "ΓΒ ηΚίηρ, ᾿ανιὰ σδηηοῖ τον, 
ςοπῖα ἰῃ ὨΙΠοΓ. 

βίγοηρ Ποὶά οὗ Ζίοη: τε 8ᾶπὶὲ ὦ: 
τῆς ςγ οὗ λανίά. 

νυ ἰβιοὰ ἴο 51..4}1ΖὲῸ ἢἷβ δοοδβϑίοῃ ΟΥ̓ δῃ 
εχρίοις, νὰ τουἹὰ Ὀ6 Ρορυΐᾶῦ νι 84]} 
[ϑγδεῖ, δῃὰ ὄβρεςῖδ!ν 1 5405 (τῖρε, Βεη)ά- 
τηῖη. Ηε ἀϊδοεγηθὰ ἴδε ᾿πηροτίδηςε οὗ μανίην 
ΘΓΌΒΑΪοπὶ ΤῸ, 15 τ να δοῖμ θεσδυβε ἴΐ 
Ἰοιχοὰ 85 τηυςἢ ἴο ἡαπιίη 85 ἴο [ὑάδῃ, 

δηά οὐ δοοουῃΐ οὗ [15 βίτοηρς Ροβίοη. Ηδθ 
τοοῖὶς δάναηῖδχο, ἴοο, οὗἩ {86 ῥγοβέπος οὗ {86 
ἸΝΔΙΤΙΟΓΒ οὗ ἰϑβγαοὶ ννῆο δά σοπιο ἴο πϊπὶ ἴο 
Ἡεῦγοῃ. οββίθὶ)υ ἰἃ νγ48 ραστί οὗ ἴδε ζαχμξ 
τδάθ ἢ [πε οἰάεγα [δαὶ ἴμ6 σλρία] δου] 
δὲ ἴῃ Βοη)απλη. ; 

“πο ἐῤε ὕζεῤωοίῖει, 495..}1 866 [υὰρ. ΧΙχ, 1ο, 
11) 1. 8, ῃοῖθ. ! 
χερί οι ἰαἦε σευαν δὲ ὀϊηαά απά ἐδέ 

ἰαγιε, 9.1 ὍῊ]5 15 ποῖ βδθῆβεὲ. ὙΤἢΘ ραββᾶρὸ 
βδουϊά ΡῈ τεηάεγοὰ [Π}5: “δπὰ ([ῆς [Θδυ5116) 
ΒΡαΚΟο [0 ανίὰ, βαγίπρ, Τδοπ 6861} ποῖ 
ΘΟΙΔΘ ἈΣΓΒΘΥΡ, πὶ 89 Ὀ᾽πὰ πὰ 80 16810 
8811 ΚΘΟΡ 860 Ο2," 2.6. 50 ῶσ 58α]ϊ ἴδοι 
Ὅ6 ἥοπὶ ἰδκίης ἴμ6 Ξἰσοηρβοὶά ἔτοσῃ υ.8, ἰΒδῷ 
[86 ἴαπιε δηά Ὁ] ηὰ 5}4}} βιιβῖες ἴο ἀοέδηά ([Π6 
Ρίδοθ. 80 Οονογάδλὶε᾽β Β10]6, 1535. (866 
Κοηηϊςοίξ, " Ὁ ἰ5ϑεσῖ.  ρ. 39.) Τα νετὺ ἀρ οὗ 
58 ποῖ ἴῃ ἴδε ἱπβηϊᾶνε, 48 βοῖηθ 54Υ, Ὀι ἰη [86 

, ἴὰ ἘΠ βἰησι Αγ υγηδοτ, Ργεσθάϊηρ, 89 
ιἴ ἀοο5, ἴ86 δυδ]οςῖ : “ὙΠΕΓΟ 5881} Κϑὸρ [866 
ΟΥ̓ τ ἰάαπῖο δηά ἴδ ὉΠ: πὰ." 

ἐδίπλϊηρ. Ἡδοῦ. «αγίπης. ΤὨῊΪ5 νοσὰ οἰ οτ 
βα ἐπεύὴς [86 ρυγρογί οὗ τΠ6 βαγίηρ οὗ [86 
7εθυ5ιἴε8 γυδὲ τεσοτάςά, οὗ, βίοι ἰ5 δἰ πιρίεῦ, 
τηἀ!οδίο5 ἴῃς νγοσὰβ ἢ νος ἢ [ἢ 6 δἰ ηὰ δηά 
[Ππ6 ἰλπηθ ΔοσοΙΉΡΑ ΠΥ ἰδεῖς σεβιδίδηςθ “" δαυΐά 
“δα}} ποὲ εογιδ δεγε." 

7. Νενεν!δεί,...1] Ἡφῦ. “54. 
ἐδε “ἐγοηφδοίδ 9,7 Ζίοπ (ΠΝ). Ἀρη- 

ἀεγεά εαες ἴῃ ἴδε ἀπ ρ]ἰςαῖο ρασϑασα (1 ΟΒγ. 
ΧΙ. 5) 7), δηὰ οδιϊεὰ ΟΥ̓ Ϊοβερῆυβ, ἄκρα, 
Δ.σᾷ. Ὑ8Ὲ δηςίθηϊς Ζίοῃ νγῶᾶ8 ἴδε Ἀ1]}} οἡ 
ΜΠ οἢ {πε (επιρίε βίοοά, δηὰ [6 δοῦὰ βθεῖῃβ 
ἴο βανα Ὀδεη Ἰπηπηθά δου ἴοὸ 6 ποτ οὗ 
[ες Τειρίθ. ὙΠΟ τποάφγῃ Ζίοη [165 ἴο ἴ86 
800 1ἢ- νει οὕ [πε Τ πιρίο. ΤῈ σά Εν πὶ οὶ 
(Π6 δορί. τοῦ «ἦγον δοία 8 περιοχή. 
δε “αν ἐς δε εὐδγ φῇ θαυ.) ΤὨς πᾶπιθ 

4“αγ ηξ, 

Νονογῃο 655 αν ἴοοϊκ {πὸ ΑΙ ποῦ, 
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. 8 Αμὰά ανίά 8.4 οἡ παῖ ἄλυ, 959. 8ο ανίά ἀννεῖς ἰῃ τῆς ἰοτῖ, ἀπά 
«1 σε αν, Ὁ Βοβοενεγ ρεῖζαιῃ ἀρ το {πε ρυζῖετ, οδ]]εὰ ἴξ τῆε ον οὗ αν 4. Απά 
"ει, 8. ἃηὰ βιντεῖ τῆς εδιυῖεβ, ἀπά τς [αν θυ] τουπά ἀδους ἔσομαι Μ|]ο 
ΑΣΑ 7 ἴάτας ἀπά τὴς δ] η4, ἐσὲ αγε Ὠαϊεὰ οὗ δπά ἰηνναγά. 
τ δ Πανὶ ἀ᾿ 5. 800], “ἦς. τλαὶ ἐφ ἐλ απ τὸ Απά Ὀανὶὰ ἴννεπξ οῃ, δπὰ ρτδν τ Ἠερ. 
γε αι», σαρίαϊπ. ὟΝ Πετείογε τπεῪ βαἰά, ΤῈ ργεαῖ, δπὰ τῆς [ὸκῸ Οοἀ οὗ ἢδοβῖβ ")π, “7ε «ἀαἰ Ὁ 8 , : “οίερ απα 
πόῤέσιε ὈΪΠΠπὰ ἀπά τῆς ἰάπὶς 5841} ποῖ σοπιεὲ τὸάς νυνῖτῃ ἢΐπι. “ν στυΐκρ. 
κέν Δ ἰηῖο [6 Ποιβ6. 11 4 Απὰ “Ηϊΐγααι Κίηρ οἵ Τγτε 7, τ ῖτ 

αϑογινασὰβ ρίνεη ἴο ἰξ (νεῦβε 9), Δηά ΟΥ̓ ψ ὶςἢ 
ἰϊ γὰ8 Κπονῃ ἴῃ ἴπε6 ὙΥοΓ᾿ 5 ποθ. ὙΠ15 18 
[Π6 τόρ δῦ Ρῆγαβθο ΤῸ βρΡΡΙ γίης [86 τηοάογῃ 
Πᾶ6. ὅεὲ [υάρ. χὶχ. το, ποῖθ.0 Εοσ ἴῃς 
0.56 ΟΥ̓́ΙΒ6 πᾶπιῈ εἰ 9, αυΐϊά, δῃὰ 115 σοῃ- 
Ὠόχίοη Ὑἱἢ [86 [οπΊρ]6 ἀγθᾶ, 8566 Υἱ. 10, 12, 
τό; 1: Κ. ΥὙἱ1]. 1 544ᾳ. 1ἴ νν88 ἴμε δυγία! -ρἶδςα 
οὗἨ πιοβί οὗ ἴμε Κιῃρβ οὗ [υάδῃ (τ Κ'. 11. το, 
ΧΙ, 41, Χῖν. 31) ΧΥ, 8, ἄζο.), δηιὶ οὗ [εδοϊδλάᾷ 
(2 (ἢ νσ. χχῖν. 16). 

8. ᾿ροιοευενγ σείει με 1΄ο δὲ χωΐίεγ, ζο"..} 
ΤΒ15 σι Βοῖὶθ νοῦβο 8 δχίσγοιη οὶ Υ ΟὔδουΓοα, 
ἽΝ, ΑΉΣΟΓ, ΟΟΟῸΓΒ ΟἿΪἝ δεῖθὸ δηά αοαἵ 
Ῥ58. χὶῖ. 8 (7 Α. Ν.), νυ βογα [ἴ 15 γοηάογεα 
αὐαίεγαβομ: ΟΥ̓ αὑυσίεγ-Ρίῥε: (ΡΥ. Β,. Ν.. 
ἼΝε ΤΠ γοηϊο]οΓ (1 ΟἿ Γ. χὶ. 6) κίνοϑ [λδυα β 
δΡΟΘΟΝ 88 “ ΨΥ ΒΟΒΟΟΥΕΥ δηλ εῖ τπς [οθυι5168 
ἢγϑί 5114}} θ6 ςβιθῦ δηά Ἵδρίδιη," δηὰ δά ἀ5 (ἢ 
ἱπίογιδίίοη παῖ “ [οδὺ ἴδθ βοη οὗ Ζεσγυΐδιὴ 
ψοηΐ ἤγσι ὕὑρ, δῃηὰ ψὰ58 Ἅομοζ" δηςο ψὲ 
ΤΟΑΥ͂ ἰηἴετρτεῖ [Π]5 νοΓθῈ 85 ἕο ον: “ Υ Βοβο- 
ΕΥΟΓ νν}}} 5πιῖῖο {86 [εν 5165, ἰεῖ Ηἰπὶ στοᾶς 
Ὀοτὰ ἴπ6 ἰαπιὸ δηὰ {π6 δ]ηὰ, πὸ ἅγὸ ἴῃς 
μαϊοὰ οὗ Πανὶ 8 βου], Ὁ [6 νγαΐϊθσ-σουγθο, 
απά δὲ «ῥα ἐξ εὐ" ΓΤὮΘ ΟἿΪΥ δοςεβ8 ἴο 
[Πς εἰἴλά εἰ νγᾶ8 ογε [6 ναῖε δὰ ψΌσῃ ἃ 
σπδηποὶ (βοῦς υηάεγοίδηά ἃ ϑυδίογγδηθδῃ 
οὔ ηη61), ἀηὰ ψ βεγο {πεγ ννᾶ8, ἰἢ ςοηβο- 
αὔσηςο, δοπθ νερείδίίοη ἴῃ ἴδε σοςκ. [ΙοΔὉ 
τοοῖκ [6 Βἰηΐ, δηὰ 8 41} ἴδ 6 δεῖν τΒδῖ 
᾿ιδὰ ἀϊδιηρυ δηθὰ ἢ15 Ὀγοΐδμον Αϑαβοὶ (11. 1.8), 
εἰπιροὰ ὑρΡ ἤχει. τὲ ὀίίἑπά απά ἐῤὲε ἰαρριὸ ἂτα 
Εἰἴ Ποῦ ΠΠΈΟΤΑΙῪ βυςῖ, ρδοοὰ πόσο ἴῃ ἀστϑίοη 
ΟΥ̓ ἴδε εδυδϑίεβΒ νῆο τπουρῆς {πε βϑἰτοηρ- 
ΠοΪά ἱπργορηδοΐθ, 48 όβορῆυϑ ἴδ κο8 ἴΐ, ΟΣ 
ΠΕΥ ἅγε {δε ]εθυπιία ξαστίβοῃ, 50 Ἴδε ἴῃ 
ἀετγιϑίοη Ὁγ Τδνιὰ. 

Ἐῥεγεζογε δὲν “αἰά, ἢ ἘἈαίδοτ, κ“ ἘᾺΘΥ 
887," 2.6. 1 θασΔ ΠΊΕ ἃ ργόνοσῦ, 45 ἰξ 15 ϑαϊὰ ἴῃ 
Ι 854Π). ΧΙχ. 24, ἤεγεζογε δὲν “7, 15 8480] 
450 ἀπιοὴς (6 ὑγορβεῖϑ ἡ ὙὍὙδ6 ῥγονετὺ, 2ῤς 
ὀ[ἑπά απά ἐδὲ ἰα»ιε “δια]} ποῖ εονὸ ἱπίο ἐδε δοιιε, 
56 ΕΠῚΒ ΤΏΘΓΟΙΥ ἴο πᾶνε λγίβθη ἔστοσὰ {||ὸ Ὀἰϊπὰ 
δηά [δε ἰδῆγθ θείης ἴδ δαϊεά 97 Παυΐά᾽: «οαἱ 

. δηῃάβοηςε ἴο μᾶνο Ὀεεὴ υϑοά ΡΓΟΥΕΓΌΪΔΙΥ οὗ 
ΔΩΥ͂ 1μαΐ σοῦ Παῖθά, ΟΥ̓ υηνγοϊςοσηςθ, οὐ ἀ19- 
Δρτοοδῦ!ϊθ. [ηρῖοδά οὗ βαυγίηρ, ΝΥ ὲ ψοπ  ᾶαγα 
ΔΩΥ͂ ἀἰϑαρτθθαῦϊα ρθορὶς ἴῃ ἴδ6 Βοιιθ, {ΠΟΥ͂ 
δα, ΤῈ ὈΠηὰ δηὰ (πῈ ἰδπιθ, ἄς. ὍΤῊ]8 
Ῥτγονογθιδὶ υ56ὲ οὗ [αν 5 νγογαὰϑ 5 δὴ 1ἰῃηϑίδῃςθ 
οὗ ἴδ6 δἤεοϊίοῃ οὗ {με ρεορὶς ἴοσ αν! ἃ, δηὰ 
8 τοοογσγάθαά 848 δι. 8. δε δερῖ. υῃάογϑίδηα 

δε οισε οὗ δὲ Σογά, θυῖ ἴδοτα 15 ποϊπίηρ ἴο 
θεά ουζ ἴΠ6 ἰάεα παῖ πε Β]1ηἃ δηάὰ [6 ἰᾶπιὸ 
ΈΓΕ ἜΥΕΓ ποῖ δαάπιοὰ ἴο [δε Τειπρίθ. ΕῸΣ 
ἃ ἀϊδβετεηί ἱπίοτργείδιίοη 86εὲ " Ὠϊςΐ. οὗ ΒΙδ]ς, 
νο]. 1. Ρ. 989, ηοῖ6. 

9. Ῥαυίά ἀευεῖ!, Φο᾽..1 Ἐνοηίυδ!]γ, τυβθη 
{86 Ὀυμ]άϊηγβ8 σγεγε σοτηρϊεῖοά, ψμϊςῖ τηϊρ δὶ 
Ὠοῖ δὲ ἔοτ ἵνγο οὐ ἴδγεε γϑᾶγϑ. 

ἐδὲ γι. ΤΟ βαπθ σψοσζὰ ἴῃ ἴδ. Ηοῦτον 
8ἃ5 [μαἴ τεηάεγοά υἱγοης δοίά (νογβα 7). 

ΜΗ|9.1 ὙΜΈΒ τμς ἁγίίοϊα, Βεγα 88 δἴνναυϑ. 
Ῥσοπι [86 τηδηίίοῃ οὗ ἰξ μετα, δῃὰ ᾿ ΟἈγσ. χί. 8, 
85 4130 1 Κ. ἰχ, 15, 24, Χὶ. 17; 2 Κ. χὶΐ. 2ο; 
4 ΟἾγ. ΧΧΧΙΪ, 5, 1 Ἀρρϑᾶγβ ἴο ατθ δῆ ἃ 
[ογίγεββ οὗ βοτὴς Κίηὰ ἴῃ ἴδε οἰ οὗ Πανὶ ά, 
δηὰ ἴο δᾶανε θεδὴ ἃ ρατί οὔ ἴδε οτίρίηδὶ 
Οδηδδηΐϊε ἀείξηςεβ οὗ Ζίοῃ, 848 ἄρρϑθᾶῦβ ὑγο- 
δαθὶς αἰϑὸ τοστα ἔβοτα Βανίηρ Ὀεξθῆ ἃ ἔοτίγοβϑ 
οδ θὰ τς δοωμε ὁ Μμ|ο ἴῃ ἴῃς (Οδηδδηϊΐο 
ΟΥ̓ οὗἩ 5Πεοβεπι. (8εε [υἀζ. ἰχ. 6, ποῖς, δηά 
20.) ΜΜΗΪο ΤΑΑΥ ὃ6 {πὸ Ὠδῖῖνα παηθ. ΘΠ] ΔΉ, 
ΗἩϊπηοπι, Κεάτγοη, Ζίοη, Μδοςᾷ, Ζίρρογ, [1Ὁ- 
δΟΚ, ]οῦ (1700), ὅς.) ᾶἃσα Ῥουθβαρβ ᾿πϑίδποοϑ 
ΟΥ̓ 5 πηϊαῦ ἰοιτηι παίίοηβ ἴῃ πὰ ἀϊδϊοςῖβ οὗ 
(ὐδπᾶδῆ. [8 ἱπῃρογίδηςε 858 ἃ ξοτίγοϑβ Ἀρρθᾶγβ 
ἔτοιῃ αν, δοϊοίποῃ, δηά Η ζεκίδῃ, εχροηά- 
ἴῃ 50 της ἢ Ἰάδουῦ Ὁροὴ ᾿ξ. 866 ῃοῖο δῖ οπά 
οὗ Ἑςδαρίεσ. 

Ῥαυϊά διε γοιπά αδομί.] ῬΥΟΌΔΌΪ πηοδη- 
ἴὴρ δυ1Ὸ ἢ18 οὐ Βουβο, δηά οἴποσ Βοιιβο5 
δηᾷ 5[Πεε(5, 8]1, ἰὴ βμοσί, {πὶ σδυβοά ἰξ ἴο ὃ 
οΔ] θὰ ἐῤε εἶν ο" Παυϊά, ν᾿ Ἀϊοἢ [ἴ τνου]ὰ ποῖ 
μάνα Ὀδθη ς8]16ἀ 1 11 Βαὰ ποῖ Ὀεεη ᾿ημαθϊτοά, 
((ομῖραγο 1 ΟἿΣ. χὶ. 8). 

απά ἐπευαγά.] ΜΊ]οΟ 85 ἴα ουϊνγατά Πταϊῖ 
οὗ τε ΟΥ̓ οὗ αν ἁ, ργοῦδῦυ 8 πογίβεγη 
ἀείδηςθ. ΑἹ] αν 5 δυϊ]άϊηρ5 νγόσα νη, 
ου ἴδε βοιῖῃ οὗ Μ|]|0ο, 850 45 ἴο θ6ὲ ὑγοϊοοϊοά 
ΕΥ̓͂ ἴξ οη ἴδε ποσίῃ, ἃ5 ἔμιεὺ γεῦε θαβί, νγεβῖ, 
δΔηὰ βουΐῃ, ΟΥ̓ ἴῃ6 ρῥγδοὶριίουβ σαν. [|π 
1 ΟἸγ. χὶ. 8, γα ανα ἴπ6 δά! οηδὶ ἴδςξ {παῖ 
1ου ἴοοϊκ ἃ ἔογεπιοβὲ ρβαγί ἰῇ σε- δυ]άϊης τπ6 
Ὑγ8}}. 

10. ᾿αυϊά «υεπὶ οπ, Φο..7Ὁ 1 Οἤγ, χὶ. 9. 
(οιηραγα {86 51.Π|}|}27 ρἤγαϑο, [υἀξ. ἷν. 24. 

11, Ἡΐίγανι ἀΐηρ 97 Ἴγγε)] Νον πιοπιοηρὰ 
ἔογ [86 ἤἢγϑί {ἰπ|.. Ηδ 5υγνῖνοὰ [αν ὰ, δηὰ 
ςοπίϊαιεά 15 ἔγθη5}Ρ ἴο δοϊοπιίοῦ. (8566 
Ι Κιν  Σ ΟἸΓ. χίν. 1.) ΤΟ ον οὗἩ [86 
᾿αρίυσγε οἵ [86 ΟἿΥ οὗ [δς Ϊενυϑἴ65 δὰ 



β6ηἴ ΠΊΕΘΒΘΠΡΕΙΒ ἴο [ανὶά, ἀπὰ ςεάδτ 
ἴγεαβ, δηὰ Ἴσλγρεηΐεγβ, δηὰ ἴπηδϑοῃβ : 

ἐμ μ4: ἀπ ΞΘ Ν᾽ {Πογ δι]. ᾿λαν!ὰ δη ἤουβα. 
Ὁ πε 12 Απὰ ἤανίά ροεγοεϊνεά παῖ 

τε ΚΡ μιδά εϑβιδ]} 5ηεὰ ἢϊπὶ Κίπρ 
ΟΥ̓ΕΓ [βγδαὶ, δηά τῆδλὲ ἢς ἢδὰ Ἴχαιτεὰ 
᾿ἰ5. Κιηράοπη ἔοσ [18 ρεορὶς [8γδεὶ 8 
βᾶΚα. 

σιςῖ..9ω. 13 ἢ Απά “αν! ὰ τοοκ λέπι τοτὲ 
9. σομοιδίπεβ δηά ννῖνεβ οὐϊ οὗ [εγιιβα- 

Ιεπι, αἴτεγ ἢς ννᾶ8 σοπιὲ ποπὶ Ἡεύτοῃ : 
᾿δηά {πότε νγεγε γεῖ βοὴ8 δηἀ ἀδιιρῃζοτβ 
Βοτη ἴο αν ά. 

λτ0πτ.3. [14 Απὰ δῖδεβε δὲ τῃῆε πδπιεβ οὗ 
5. ἴἢοβ6 τῃδῖ ψγεῦε θοόση ὑπῖο ἢϊπὶ ἴῃ 

᾿ [εγυβαίεα ; δῃδιππιυδῆ, δηὰ δῃοδδῦ, 
ἂἀηά Ναίδδη, δπὰ δοϊοπιοῃ, 

Π. ΒΑΜΠΒΕΙ, Υ. ἷν. 12--10. 

Ις [0Πδγ αἷβο, δηὰ ᾿ ΕἸ] βῆ, δηὰ 
Νερῆερ, ἀπά [δρῆϊᾶ, 
Π16 Απά ἘΠ] ΙΒμαπια, ἂδπὰ ᾿Ε]124Δ. 
δηά ΕἸΙρ δες. 

1η Δ 'Βυῖι ψῆεη ἴτε ΡΣ ΠΙ5ΕΙΠ 65 ὁ - ΟΒτ. τι. 
Πδὰ δποίπιεά Πανίὰ "δ τ ἢ Ὠδαγὰ τῆδϊ {ΠῸΥῪ 

Κίπρ ονεῦ [βγδεὶ, 41} τῆς ΡΠ] 501Π68 
ολπηδ ἹΡ ἴο 8εεκ ᾿δνὶά ; δηὰ [)αν!ά 
Πεαγὰ οὐ 1, ἅπὰ νας ἀονγῃ ἴο ἴῃς 
Ποϊά. 

18 ΤὭς ΡΠ] βεῖμε8. 4]5ὸ σάπιε δηά 
Βργεδά {ΠαπΊβεϊνεβ ἰῃ ἴῇ6 νυδ]εὺ οὗ 
Ἐερμδίηι. 

Ι9 Απὰ λανὶἀ επαιυϊγεά οὗ {μὰ 
Ι͂ΟΚῸ, βαγίηρ, 5141} 1 ρὸ ὑρ ἴο τῃε 
ΡΒ] βείηεβ ὃ νυ] δου ἀεϊνεῦ τἤαπὶς 
ἰηῖο πὐὶπε παμάδ Απάὰ τῆς ΙοκΡ 

ἄἀουδι1655 τοδοποὰ Τγτγο, δηὰ οζεαϊοα 4 οτοαΐ 
᾿πργοβϑίοη οὗ αν 5 ρονψεσ. 

»ιασοη4.} 1 ἸΟΓΑΙΥ, «ὐογξεγ. ἐπ σἔοπ 70 αὐαἱ], 
οΔ 6 α 5 ΠΊΡΙΥ «υογάενι 9 «υαἱΐε ἴὰ [6 ρΡαγα]] 6] 
Ῥαβϑᾶρε, στ ΟἸγ. χίυ. 1. ὙΒΟἝ ςβγοπο]ορίοδὶ 
ἀἰθίςου 165 οὗἩ Ηἰγαηλ᾿ 5 τοϊζῃ ἄγὸ σοηβιθγαῦϊο. 
Ηδετε ἴἴ πιυδὲ βυβῆῖσο ἴο 54Υ ἴδμαΐ [ἴ 15 ἱπιργοσ- 
Ὀαῦϊο τπαὶ (Π6 534Π1|6 ῬΕΤΞΟῺ 5βοι)]ὰ δᾶνο Ὀδθη 
κίης δῖ [ἢς ἔπη οἵ αν! 5 οοηηιοβῖ δῖ [οσυ- 
δϑίοπι, δηὰδ ἴῃ {86 24εῖ ΟΥ λοῖββ. γεᾶσγ οὗ 
δΟΪοπΊΟἢ 5 τείρῃ (1 Κ. ἰχ. 109-14), ἃ ρεσοά 
οὗ θεΐννεδεη ΠΗ͂Υ δηὰ βἰχίυ γϑδγϑ. 

14, Τῤειε δὲὲ ἐδὲ παριέν,) "ἢ ΤἢΪ8 1151 
ΠΟΥΓοβροπβ ἢ παῖ ἰὴ τ τ. 11. 5-8 
(πο, Βοννονυοσ, 15 1658 σοττεςῖ--- [ΘΓ ΓΟ 
ἵνο ΕἸΙΡΠδἰοῖβ δηά ἔνγο ΕἸ. 15Π4Π145), ὀχοθρῖ ἴῃ 
Οὔδ ΟΥἩ ἴννῸ υπῃϊπιροσίδηϊ ναγδίοηβ, δηὰ ἴδ 6 
οτηϊβοίοη οὗ [Βε δάαπίοηαὶ πάπα Λίοσα, 
ΨΒΙΓἢ 15 4180 ρίνθη ἰῃ ἴδ ἰδὲ τ (ἢ γ. χίῖν. 3-7. 
ΤΒο ἔυγΠοῦ Ἰηξοστηδίίοῃ 15 ρίνθη τ ΟἾγ. 11}. 9, 
(δῖ {π656 νγόσα 81} 3ϑ0ῃ5 οὗ [αν 5 νγῖνθβ, ηοΐ 
σοησυθίη68, νἱζ., δὶχ θοσγῃ ἴῃ Ηοῦτοῃ, δηά 

.ςΦο 5600 

17. ἢξεπὶ ἄοαυη ἰο ἐδε δοί4.71 Αἵ ἤγβί εἰρδῖ 
1 ϑϑοῖβ {παῖ ῤε δοίά (ἸΠΠΝΌΠ) πιυϑσὲ τλθδῃ 
(6 58π|6 ρίδοθ ψΒοἢ 18 380 πδπιθα ἴἢ ὑϑγβϑο8 
ἡ δῃὰ ο; δηὰ 50 ἴδε δορί. ὅ5γγ., (δὶ ά., δηὰ 
Ατγδθ., υηάἀογϑίδηά τ. Βυῖ ἴΠ6Γ6 ἃγῈ ᾿5Ὲρ6τ- 
ΔΌ]6 ἀΠβῆς {165 Ἰη 80 πηδεγοίδηάίηρς τ. ΝΘ 
[6 ΡΠ] σε ηε5 ον μΡ ἴο 566 νά, 6 χοε: 
οαυη ἴο ἴδε Βο]ά, δηὰ τ θη χοσς μῦὸ (γεγ86 19) 
ἔτοπι ἴμε Βοϊά ἴο δίδοϊκ ἴμς ΡΠ] 5Έ165 ἴῃ τὰ 6 
να] οΥ οΥὗἩἨὨ Ἀορμαῖπ. ὙὍῃῈ δΒοϊ]ά, τπογοίοτο, 
τιυβὲὶ αν Ὀδθη ἴῃ ἰονγοῦ στουηάᾶ ἴμδη δα 
ἔγοιλ ψςἢ αν κβίασίοα, δηὰ τη [86 
ὙΔ]ΠΕΥ οΟὗἩἨὨΎ ἈοΡμαΐπι. ν88 ἴπετα ΔηΥ͂ νν6}}"- 
Κη ΠοΙΪά 80 διἰυδῖοα δ 1 νψὸὶ ἴὐγῃ ἴο 

ΧΧΙΙ, 13, 14, ΜῈ ἢηά «4 ῥοίά αἱ ἴμε οᾶνε οὗ 
Αἄἀυϊίαπὶ ἴο νδῖοῖ (6 (ἴγο «ὐεηξ οαυπ 
(χχὶϊ!. 13); δηὰ αν ΒΙπ 56] ἴῃ 1ἴ οησαροά 
ἴῃ 4 ἀοβρογαῖθο ψασσε ἢ [6 ΡΒ11501Πη 65 
ὙΠῸ ΨΈΓῈ βργοδά ἴῃ ἴδε υδιϊοῪ οὗ Ἂρμδαῖπι; 
δηά Αὐἀ:] 1 απ, νγο Κηονν, νγ858 ἴῃ {86 δρεῤῥείαρ, 
οΥ ἰον δηάβ οὗ [υὐλἢ. (δες Ϊοϑῇ. χυ. 25 : 
1 ϑ84π|. χχίϊ σ᾿ Νϑῆ. χὶ. 30; δπά " Ὠ ςῖ. οὗ Βιν.᾽) 
Ννε Κηον, ἴοο, [αἴ ἴῃ ἈΘΒοθοαπι᾿ 5 ἔπι 1ἴ 
νΝΆ5 ἃ 5[ΓΟΠΡῚΥ ἔογτποὰ ρἷδος (2 ΟἘνσ. χί. 7). 
[1 15 1βογείοσε βαΐεδσῖ ἴο Ἴοποϊάθς {παῖ οἡ 
{}158 οστηϊ δῦ] ἱηναβίοη οὗ ἔπ ψποὶο ΡῈ. - 
᾿ἰδῖῖπο ρον (αἹ] ἐδε Ῥδιὶδιφείπει, νοτϑα 17), 
Ῥ αν ἃ σοπορηίγαϊοά ἢ15 ἔογοοβ δ Αἀυ δπη Ὁ Γ 
ἃ ἀεβρογαῖο δἴίδοκ ὕροὴ ἴμ6 ΡΒ]511η685. ΤΒ6 
ἱπναϑίο πιοϑῖ ῬγοῦδΟΥ ἴοοῖ ρίαος δεῖοτο 
αν μαά οοπιρἰειοὰ 818 δυ]άϊηρ5 ἴῃ ἴδ 6 
εἰν οἵ αν! ἀ ; δπὰ 1ἶ, 85 5θεπι8 ργοδδῦϊθ, [86 
ὨΑΙΥΔΏνΟ ἴῃ ΧΧΙ. 8-17 Τοϊαίοβ ἴο [18 5416 
ὙΥΆΣ, ἰς ρῖνοβ ἃ οἷθαγ ἰάθα οὗ [Ππ6 ϑετίοιιβ παΐυγο 
οὗἩ με ἰηναβίοη, δῃάὰ [ἢ οχίγοπηθ Ῥεσ ἴο 
ψ πιο Πᾶν 8 ρεύβοῦ δηὰ Κιηράοπι ψῸΓΟ 
οχροβοά, [δαὶ 16 ἈΠ] Ἰσεη65 βῃουὰ δου δι 
ἢδγνο οσουρίοα ΒΕ οδεπι, δαηὰ πᾶν σοσρο] δὰ 
Ὀρνὰ δηά ἢἰ5 ποθὴ ἴο ἴακο τοῦιρο ἴὴ ἴΠ6 
ξοτίγοβϑ δηᾶὰ [{1π|6- 0118 οὗ Αάυ] απ. ΤὉἢ18 
υἱονν 4130 Θ δηςθϑ ἴπ6 νδ] ον ἀηά ῥσγονγοββ οὗ 
Πανὶ 8 βοσοθβ. (866 δοίον, ςἈ. Χχὶ.) 

18, δργεαά δεν είνε:. 8661 84Π). ἵν. 2: 
Χχχ. 6; ]υάξ. χν. 9. 

ἐδὲ υαἱΐεγ 9, Κεῤῥαΐί»ι.) Οτ, 458 ἴἴ 5. σεῆ- 
ἀεγεὰ αἱ Ϊοβ". χν. 8, 9οΚὶ ἐδε ρίαπι., Μ᾿ ΈΆΘΓα 
115 οἰτυδίίοη ἀπιοηρ ἴπ6 Ἀ1}}5. οὐ [86 ψεβῖ οὗ 
Τογυβαίεπὶ 18 δοσυγαίε Υ ἀεῆπηθαὰ. (866 ποῖβ, 
Δα 4150 1534]. χυῖὶ. ς, Χχυῇ, 21.) ἔοσ ΡῸ 
(ν4116γ} 5ε6ὲ ]υάξ. 1, 19, Ὠοῖθ. 

10. Εηφμίγεά ΤὨγουΡΆ [δ ΠΡ ἢ -Οαοϑί, 28 
Τ7οόβερῆι8 τὶ ΕΥ̓ 58γ8. (866 [υάξ. ἱ. 1, Ὠοζε ; 
4 81). 11. 1, ἄζε.) 

δα! 1 530... ΒΔΑ ΡεγαΖὶπὶ νγὰ9 Οἢ 8 



ἜΣ Ἰεςαὶ, 28, 
“4. 

[ΤΉαι ἴς, 
ΧΤΑΦ 
"ἐαόι οὗ 
ὁγσαεῖσε. 

Υ. 20---25.] 

βαἰά υπῖο [αν ά, ο ᾧρ: ἰογ 1 ν}]} 
ἀουδι]ε85 ἀο]νεῦ τῆς ΡὨΙ]Π811Π 68 ἱπῖο 
της Παπά, 

20 Απμὰ ανιά Ἵολπης το ἘΒδδὶ- 
ΡεγαΖίπι, απὰ [αν ἃ 8πιοῖα [ἢΠ6πὶ 
ἴΠεγε, δηά 414, πε ΓῸΚΡ Παιὴ 
Ῥτοκεη ἔπ ὑρὸὰμ πιῆ ΘΠΘΠΊΪ6 5 
Ὀείογε πιε, 45 ἴπε Ὀγεδοὴ οὗ νγδῖεγβ. 
ἹΒετγείογε ἢε οδ]εὰ τῆς πδηῖε οὗ τῆαϊ 
Ρίδος "Β4δὶ- ρεγαδζίπι. "ςς ϑ 

21 Απά τδεῖὲ πο ἰεῖς τῇεὶγ 
ἱπιᾶρεβ, ἀπά [λανίὰ δηὰ ἢΐ8 πιεῃ 

εἷς (Άς. τ4.ὄ  διυγηοά τ 6η}. 

" Ο τ, 20οὐ 
ΓΟ ΤΟ 

στοάν. 

22 ἢ Απά τῃς ΡὨΣ Π5Ε1π68 σΔπΠι6 ἃΡ 
γεῖ δραίη, δηὰ βργεδά τῃεμιβοῖνες ἰπ 
τῆς νδ]]εγ οἵ Κερμδίηι. 

111, 45 Δρρϑᾶγβ Ὅτι [88]. ΧΧΥΪΙἸ, 21. 866, ἴοο 
Ὠοῖδ νΟΙΒ6 17. 

40. Βααϊ-βεγακ» ἢ ασιορ οὐ 
97 ὀγεαεδε:, οαυϊναϊοηξς ἴο δίσες οἤ 
(8εε ποῖε δἵ επά οἵ Ἑοδαρίοσ.) 

ΩἹ, “ηἀ ἐδέετο ἐδεῦ ἢ δεῖν ἡνιαρε:.)} ΔῊ 
Ἰπάϊςαῖοη οὗ [Π6 ρῬγεςριΐδηςς οὗὨ {πεῖν ΠΙΡὮῖ, 
δηὰ [δε δυάδάδηηοββ ἢ τς ἢ ἴῃς 5.86 }165 
θυγϑὲ ὉΡΟῚ ἴδοπὶ |ἰκὸ ἃ Ὀγεδοὶ οὗ ναΐοσϑ. 
((οσρατο 2 ΟἸ τ. χχυ. 13,14.) 

Ῥαυϊά . .. δωγπεά 1δε»! ὙὍὙΒῈ Ηςδ. 848 
ἰοοξ {ῤορε ααφυαγ, δαυϊναϊοης ἴο ἐξεγογεά 
ἐδενι, ὙΠῸ ΟΒγοΙο 65 (α ΟΠ τσ. χὶν. 12) βὺρ- 
ΡΥ τλ6 ἰηξοστηδίίοῃ {παῖ {ΠΕΥ ψεγα “ δυγηῖ 
ἢ ἤγο,᾿ δοοοσάϊης ἴο ει. νἱ!. ς. ΤΒΟ 
ΑΟΝ., ἴῃ τεηάσοσγίηρ ποσὰ ὀωγπεά ἐφερε, ξῖνοϑ 
Ὡοΐῖ ἃ ἰΓδηβίδιο δυῖ ἃ ρ]ο55, ξο]ονυίηρ ἴπ6 
(μδὶάδο Ταγζυπὶ, δηὰ ἴδε 1, Αἴ ογβῖο ἤονᾷ 
οὗ δδῃς 9. ΑρΈ η 8. 

ἀρὐββ ονα 

γεαερε., 

48, Τδοιμ «ῥα ποῖ σοὸ μβ. Τ)ανὶἀ᾽5 4τι68- 
Ὅὕοη, ἴο ὙΠΟ [18 νγὰ8 ἴ86 δήβνοσ, νᾶ 
ἀουδί1ε55 [6 5ΔπΠ)ὶὸ 8ἃ5 'ἰἢ ὑϑῦβο τῷ, σὀαϊ 1 
30 μῷ ο δὲ Ῥριμεπο ἢ ὙΠῸ ααοβίίοη ἀπά 
ΔΏΒΨΕΟΥ ᾿ΠΊΡΙΥ ἴπαῖ αν ἃ ννῶβ 511} ἰὼ [δ6 
ἰονν δῆς οἱ υὐάδῃ, ποῖ ἴῃ [ετυ 5416 πὶ. 

ἐῤὲ »νπερΐδενγ ἰγο:.] (ὈΝΝΝ 55), 50 ἴπ 6 ἈἘΔΌΌΙ 8, 
Το ϑορῖ. δηὰ Νυΐς. μανς ῥεαγ-ἔγεσ. Βαυῖ 
[6 πιοτὸ Ῥσγοῦδθ]ς ὀχρίδηδίοη οὗ [5 νγοσά, 
ΟἿΪΥ ἑουπὰ Πεῖὸ δηά 1: ΟἋἢγσ. χίῖν. 14, 15, 15 
παῖ τς Βαεαρ-ίγεε, 80 ο]]οὰ ἴῃ Ατδδὶς, δηὰ 
ἰουηὰ Δουπαδηςν εὰσ Μδϑοςδ, ἰ5 ἴμ6 ρἰδηΐ 
πιεδηῖ. [{ 15 νΟΙΥ͂ |ἴκὸ {Π6 Ὀα]βαπι-ἴσες, δηά 
ῬΓΟΌΔΌΟΙΪΥ ἀογίνεϑ [15 Ὡδπὶὸ (ΠἼ53 ἴο ᾿γ66 0) ἔτῸ πὶ 
ἴῃς Ἔχυάδιίίοη οὗ ἴΠ6 880 1 ἀγορβ ᾿ἴἶκὲ ἴθαγϑβ 
ὙΠ6Ὼ ἃ ἰοαῦ 15 ἴοση οἴ, δοπῖς ἐδηΚ ἴἢ 6 γ] Ὁ Υ 
οὗ Βαςᾶ (Ρ 8. ἰχχχῖν. 6) νγὰβ 80 ἿἹδ δὰ ἔγοιῃ 1115 
Ρἰδηῖ σσονης ἴΠοΓα. 

νοι, 11. 

1. ΘΑΜΌΕΙ, Υ. 

22 Αμὰ ψἤεη αν ἃ δηφυϊγεά οὗ 
τῆς ΓΟΚΡ, ἢδ δά, Του βῃαὶς ποῖ ρὸ 
ἘΡ; δκμὲ ἐεϊοἢ ἃ σοπηρά58 Ὀεπὶ πὰ τΠεπ], 
Δηα σοηλα προη ΤΠ πὶ ονεῦ ἀραίηϑι ἴῃς 
ΠΛ] ΒΕΥΓΥ ἴγααβ, 

24 Απάὰ Ιεὶ ἴὸ 6, θη ἴδου 
Ἠεδγεθῖ τῆς βουπά οὗ 4 ροΐϊπρ ἰῃ 
πε ἴορβ οὗ τῆς πλι]θοΥ ἴγεεβ, 
τ1Πλῖ τῆδη ἴῆοι 5ῃηδϊς δεβογ τῆγϑεϊ: 
ἴογ τῆδη 5Π4}} τῆο ΓΟΚΡ ρὸ ουῖ 
Ὀείοτα τἢεε, ἴο 5π|ῖῖς ἴῃς ἤοβὲ οὗ τὴς 
ΡῈ] ἰβεῖη 68. 

25 Απὰ ανίά ἀϊά 80, 45 τ [ἈΚ 
ἢλά ςοτηπιαπάσά ἢίηι ; δηά Ξπιοῖς [ἢ 6 
ῬΒΙ]Πβεῖπεβ8 ἔτοπι σεῦ ἀπ} ἴῃοι οοπις 
ἴο Οσδζεζ, 

24. Τδὲε τοωπαᾶ οΥ ἃ ποίη. Ῥετθδρ5 »παγεδ- 
ἐπ ΟΥ “ἱεῤῥίης πουϊὰ δὲ 4 Ὀεϊζεσ νοσγὰ, [ 
1Π1Ρ]1658 4 δίδίεϊυ πάγοι, δηὰ 15 οἴδη ιι8εεὲ οὗἉ 
Κοτὰ (5ε6 2 84π|. Υἱ. 11: [υάγ΄ ν. 4; 8. 

11. 7). Ὑ6 Ργεβεῆςο οὗ ἴδ 6 ΒρανΘΩΪΥ Βοϑβὶ 
Ὑ80 ΕΓῈ ἴο 4580χο ἴπε Υἱοίοσγυ ἴο πὶ νγὰ8 ἴο 
θὲ τπιᾶγκοὰ ΌΥ 86 τυβι] ην οὗὨἩἉ [86 Βαςδ-Γ668, 
δῃὰ [δὶ ννὰβ ἴο 6 {8 βίζηῃ ἴογ ᾿ηϑίδηΐϊ δείίοῃ. 

Ἔδομ “ῥαίξ δεσεν 167}. 1, Δετα] γ, ἐδοι 
σδαΐῥ δὲ “αν, αςῖ «τί ἀδοιδίοη δηὰ υἱρουγ. 

δ. γον Οεδα, ἢ ΤΒε σοδάϊηρς οὔ ἴπ6 
ΡΆΓΆΪ]ΕΙ ραββασζε ἴῃ τ ΟὮγ. χίν. 1ό, Οίδεοη, 
τηϑίοδὰ οὗἉὨ Οεόα, 866 π|5 ἴο 6 ἴμ6 ἴσυς τοδάϊηρ, 
ΟΥ, δἱ 4}1} Ἔνθηΐβ, [ς ἔσιις ὀχραπαϊίοη. ΤῆΘ 
μᾶϑϑᾶρῈ ἰῃ 1588]. ΧΧΥΪΣ. 21 ΟΕΓΙΔΙΏΪΥ σοηπεοῖϑ 
{1115 υἹοϊουν ΜῊ ΟἸθθοη, 45 ἂρ ν δοβϑί 68 
186 κεησγαὶ τυη οὗ ἴδε (που, ΟΥ ἴδ 6 υ56 οὗ 
ἴδε νοσὰ “ δὲ στοῦ," 157, Βῖο ἢ τοίογβ ἴο ἴῃ 6 
“δαξίηρ οὗ [6 Βαςα-εε8. - 

μρ ἐδοι εν (ὁ Οαξεγσ ὌΠ6 ΡἢΓΑβ6 
μη} ἐδοι εονῖδ 10 18 ὙΕΤῪ ἵτοηυεηΐ ἴῃ φοοζσγα- 
δμαδα ἀεβοτὶ ρ[ίοης δηὰ πιῖρῃϊ ὈῈ ραγδρηγαβεά 
Υ “16 τοδᾶ," βεγε "48 [2 45 ἴμ6 ΟΔ26Γ 

τοδά." [ἰ ἀο68 ηοΐϊ πιϑδη ὦ: ζ5γ αἱ σαςξεγ, Ὀυῖ 
8ἃ5 ἴδτ 5 ἴδε ροϊηῖϊ--- ΒεῖΒογ ἴΠ6 ὈΓΔΏΓΒΙ Ωρ οἵ 
[δες τοδά, οσ [ἢ6 οροηϊηρ οἵ [πε νδίϊθυ, οὐ 6 
ἀϑοθηῖ οὗ {86 Ἀ1}1, ΟΥὁ ψν μαΐενον οἵδε ἀϊβίης- 
ἔνα ροϊηϊ 1ἴ ΠΊΔΥ δ 6---ΒΙΟΝ ἰοδἀ5 ἴο ΟἌΖΕτσ. 
(ϑ8εε Οδϑη. χχνυ. 18; [ξ΄ Υἱ. 4, ΧΙ]. 31:1 54Π|. 
ΧΥΪ, 52) ΧΧΥΪ. 8, ἄς.) Οακξεν βου] Ὁδ 
“ΘΟΣΟΙ," 48 ἰἴ 15 εἰβενγθοσε ψτιτθη ( οβὶ. χ. 
11, ΧΧΙ. 2τ,8ςς.). {8 ΟἹΪΥ ροϊηϊοα ααξον ΠΟσΟ 
Δῃὰ τ ΟἿ γ. χὶν. 16, ὑδοδυϑε {86 ῥδιιδὲ δοσδηῖ 
ὨΔΡΡοΩβ5 ἴο 811 ὕροῦ 1ἴ. ΟδζΖοσ ἰδ Ὀεϊννεθῃ 
[6 ποῖμοῦ Βειβμβοζοη δηὰ (πὰ 564: οὐ ἴΠ6 
ἀἰγεςῖ τουΐς [Βετείοσο ψ Ὡς ἢ [Π6 Ρἢ]]15[1η68, 
βεοείηρ ἔτοσῃ Οἴδθοῦ, νουϊὰ ἴακο. Τῆς οχδοῖΐ 
δῖε 458 ποῖ ὕδε ἰάθη ῆοα, [Ι{ 18 παπιοά 
(1 Οἶγ. χχ. 4) 48 ἴπε βδοθῆς οὗ ἴδε δαί]ε5 
Ὀεΐνεθη δι θεοὶ δηὰ ϑαρῇ. 
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486 1. ΒΑΜΌΞΙ, . Υἱ]. [ν. 1--2. 

ΑὈΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤῈΕΘ οἱ νοῖΐβος 4, 9, δπά 2ο. 

ΝΟΤῈ Α,, οὔ ψεῦβο 4. 

ΟὙ Τςορυϊαῖίνο ἡ 48 δὴ οὐΐἵ οὗ [6 Η6- 
γον οχῖ, ΡΓΟΌΔΟΙΥ οὐηρς ἴο ἴπε ῥγεσθάϊηρ 
νογὰ οηάϊηρς 8 ἃ ). Βυῖ [ἴ 15 Ἔχργοϑϑεὰ 
ἴῃ ἴῃς ϑορῖ., νυ ΐϊχ., Αγδῦ., δηὰ ὅγζ., δῃά ἴῃ 
[Π6 ράγα] δὶ ῥαβδαροβ ἰϊ. 10: 1 841). ΧΙ, 1; 
ι Κ. χῖν. 2:1, ἄζεο. 

ΝΟΥΕ Β, οὔ νϑῦβ6 9. 

.Ἶη 1, εν 5. ὁ ϑίθρε οἵ εγυβαίθπι,, Ρ. 256 
844. ἴπεγο 5 8η ἰηϊεσοϑίηρ βεςσίίοη οἡ "αὶ 
«υας ΜΗ]|ο3 Ατρυΐϊηρ ἴτοπι ἴῃς ἀεγινδίίοη οὗ 

186 ψογά, δ Ὁ (πιῖΠ10ὺ ἀῃ: οιδαπξνπεπέ, ἔγοτα 
ΝρῸ, το 1, ἀπά ἔγοπι ἴῃς ἴωσξ οἵ με ναβί 
οὐβῖ οὗ υυϊ]άϊηρ ΜΊ]ο ἴῃ ἴῃς πιο οὗ ϑοϊοπιοῃ, 
85 ἰηξεττεά ἴγοτῃ 1: Κ. χὶ. 27, δηὰ ἔσοπι αἱνοῦβ 
ἰηαϊςείίοηβ οὗ {πΠ6 5116 οὐ ΜΊ]ο τοϊδεννο ἴο (Π6 
Ταοηρὶες (1 Κ. ἰχ. 24; 2 Κ. χίὶϊ. 20), {Πὸ 
τοῦ Γσοποϊυάε5 {παῖ [Π6 στϑαΐ ρἰδιξογιι, 
Ἀδὰ τῆς Ηδγαπὶ οϑἢ ϑῃοσῖξ, Δἢ ἅγοᾶ ἵἴξοο 
ἴεεϊ ἰοῃξ ἴτοπὶ που ἴο βοιίη, ὈΥ͂ φοο ἔδεϊ 
Ὀγοδὰ ἔσγοπι δαϑὶ ἴο τννεβϑίῖ, ννὰ5 [1961 ΜΙ|1]ο. 

ΓΗΑΡΤῈΕΒ ΓΥΙ. 
᾿χι δανυϊά Μμικλείά ἀξ ἀγὰ γον ΑἽἹγ)αίλ-)οαγρε 

σμ α πεὺ εαγί. 6 ζ᾽πεαλ ἐς τριερ αἱ εγα- 
μεζαλ. 9 Οοά ῥξεεεεἰλ Οεάεεάονε 70» λέ αγέ. 
12 αυίά ὀγίμρίηρ δε αγξ ἐμίο Ζίορε τυίᾷ 
σαεγίβείς, ἀσρεείλ ὀέΐονό εἰ, 70» τυλίοα ιελαΐ 
ἐσρμείά ἀδρε. 17 οὐ αῷ ἐ ἐπα ἐπόεν- 
μπακέ" τοὐἑὰ ργεαί γον αμά “εασμσ. 20 Μέλω 
γε» ονίηρ αυτά 797 ἀξ γείρτον 7.) ἐς ἐὐέά- 
ἦκες ο ἀξ ἀδαϊά. 

ΟΗΑΡΊ. 1. “σαϊη. 1 ββουϊά 6, “ δαἃ 
δεανὶὰ αραὶπ χαίδοτοὰᾶ," ἄς. , ἐ.5. αἴοσγ ἢδ 
πδὰ σαϊδεγοὰ {ποπὶ τορεῖδοσ, εἰ βοσ ἔοσ ἢΐ58 
εἰοςΐοη ἴο [πὸ Κίηράοταῃ (οἷ. ν. 1-3}) ΟΥ̓ ΤῸΣ 
τῆς ΡΒ] 5 ης ΑΓ βροκεθη οὗ ἰῇ νοῦβϑοβ 17-25, 
Βα 48ϑοδεὰ (ποτὶ δραίη ἔογ [6 ρϑασθῆι 
Ῥυγροβα οἵ ὑγίηρίηρ ὑρ ἴδε ἀτκ ἴο Μουῃηῖΐ 
Ζίοῆη. Ὑμὲ ψ οὶ παγγδῖίνς ἱπάϊοδῖοβ ἴΠ6 
Ρτορτεβϑῖνε ςοηϑοϊ ἀδίίοη οὗἩ Γλανι᾽ 5 ῬΡΟΥΨΟΥ, 
Δηά πε 56 {Π᾿οπιεηΐϊ οὗἉ Μ18 ΣΠΟΠΔΓΟΝΥ ΟὨ 5βἴσοης 
ἔουηάδιοηϑβ. 

ἐδίγιγ ἐδοισαπάα.ἢ ὍὯἘδ οχρίδηδίοη οὗ [815 
ὨΌΠΊΘΕΥ ΤΩΔΥ ΡΕΓΠΔΡ5 ὃς ἔουηὰ ἴῃ [μ6 δοσοιπηῖΐ 
ἴΏ 1 ΟἿ. ΧΙ 1, ΠΌΣΟ νὰ τεδὰ παῖ Πανὰ 
6] ἃ ἃ ΡΟ ΠΙΠΑΤΥ͂ σοηδυϊίαῖίοη τὰ (86 
οδρίδῃ8 οὗ δυπάγοάβ δηὰ οδρίδίηβ οὗ ἴδου- 
βδαηῃάβ, δά ὙψΠῊ ΟΥΕΥΥ ἰοδάογ, πὰ {ῃογο 
καϊπεγοά τοζεῖμεν 411 [5γ86] ἔγοπι 58 1ΠοΣ οὗ 
Βεγρῖ ἴο ἴδε οηϊοσίης οὗ Ηδπιδίῃ, ἴο Ὀτης 
{πὸ αὐτκ οὗ Οοἀ ὅοῃη Καὶ ἰγ]ατ-Ἰοασγη. ὙΠΕε56 
Ἴο,οοο τρις θὲ ἴδε ἀεἰεραῖεβ ϑεπῖ ὉΡ ἔγοιῃ 
(86 ψΠο]6 πδίίΐοη ἴο ἘΚῈ Ῥαγί ἴῃ [π6 ςσογὸ- 
ΠΊΟΠΥ. Τα ϑδερῖ. τοδάβ σευεπν ἐδοισαπά. 

ΤῊ Ϊ5 ταϑὲ ρἰδίεδιι νγὰ8 ΔγΈ ΠΟΥ Ἰονο]]οά, δηὰ 
Βυττουηάεα ΕΥ̓͂ ἤυρε ΤΩΔΘΟΏΓΣΥ, [86 νν8}}5. ου 
[6 οαϑί δάδ θείη 50Π16 τοὺ Οὗ 150 ἔδεξ πἰρῇ 
οὔ ἴπ6 ουϊδβ 6, 45 ἴ86 ἰαΐο ὄὀχοδνδίίοηβ ἤᾶνθ 
βῆοννῃ, δηἀ ἴπὸ βρᾶςο θείην ΠΙ]Θα ἴῃ ἢ ἃ ϑο[1ἃ 
Τγ4385 οὗ δασίνοσκ δἵ ἴμ6 δου τῆἢ-σοβί σΟΤΏΟΥ. 
Μτ. Τιονίη {πη κ5 στ Ποῦ (παῖ ϑοϊοπηοη 5 
Ῥαϊδοθ οὐ Βοίῃ Μ|1|ο--- 80 ςα]οαὰ ἔσοπι δϑυῖ- 
[ρ οὐ ἔπε ρ»τοδῖ ρδῖεδι οὔ Μ||Πο---νταβ 
Ὀι011} οἡ ἃ βογῖ οὗ ἴδοστδος ἱπητηθαϊ αἴ δείοαυ, 
δηά ἴο ἴπ6 δου οὗ, [πε Τρ] Ὲ ἀγοὰ. ΤῊ 5 
ῬοΒΙΟἢ 566 π|8 ἴο 5011 νγεὶ! 41} (Π6 ρῥαϑϑαροϑβ 
γ ογο ἴπ6 ΚΙηρβ Βουβε 18 τηρηςἰοηθά, 866 
ἘβΡΘΟΙ 7 2 Κὶ. χί.;  Οἢγ. χχῖ, Βυΐ ἴῃς 
βυὺυ)οςὶ ἰ8 53:1}} εηνεϊορεὰ νἱ ἀουδί. 

ΝΟΤῈ (Ὁ, οὔ γεῦβὲ 2ο. 

Τῆε ϑερῖ., ψ ῖς ἰγδηϑ]δῖοβ ὑτάνω διακοπῶν, 
56 δπ8 ἴο δᾶνα υηἀογβιοοά ὃμ}5 (Βα]) 48 οοτ"- 
Ρουπάεα οὗ 5 απά δῦ, ουεγ. Το βἰξυδείοη 
οὗ Β48]- ρογαζίπι 15 ζυγί μου ᾿ηαἀοαίοα ἴῃ [54]. 
ΧΧΥΪΙ. 2ο, 85 οη υουϑ ἴο “[Π6 νὰ] ον (ΡῸ}) 
οὗ ΟἸδθεοη." 

Ἄ" Ῥανίά ρσαιπεγεά τορεῖπεῦ 
411} 466 ςἤοβεη σιέεη οὗ Ἵππεὶ. πὶ (τ, 

τ γ τηοιιβαπά. ἜΝ... 
2 Απὰ “Πανὶ ά ἅγοβς, ἀπά νγεῃξ τολία μὲ 

νὰ 41} τῆς ρεορὶε τπμαὶ τυέγε ἢ ἔσει δυο κέ 

πὶ ἔτοπι Βδδὶε οὔ [υἀδ}). ἴο Ὀγίπρ' ᾧἃρ παρε δ 
ἐάε ΔΑ 

ἔτοπι ἴἤεηος τῆς αὔκ οἵ (σοά, 'ννοβε φἴάδεηε ᾽ 
-σαεὲ «καἰ, 

ΠΔΠῚΘ 18 ΟΔ]]54 Ὀγ ἴῃ6 πᾶπιε οὐ τῃς μον. 

2. Τγορι Βααΐε 9.7, ὕμάαδ.] 1... Κιτλῖι- 
᾿οασγίπι, ε Οἢγ. χἕ!!, 6, ν Βογε ἴπ6 τὶς μδά θδθη 
ΟΥ̓́Θ 51η06 118 το ΓΏ ἴγοσῃ ἴπ6 ΠΟΙ ΠΙΓΥ οὗ [Πε 
ῬΒΠἸσι 65 (1 54π|. Υἱ. 21. Υἱ]. 1, 2) ΜΒΟΤΟ 566 
ποΐθ. ΤῊΘ ΟΪά παπιδ οὐ Κιγήδιι-)οασὶπὶ ννὰ8 
Βαδ δῖ, οὐ Καὶ ̓τ]αῖ - Βδδὶ ([οϑἢ. χυ. 9, 1ο, 6ο). 
Ιηρεδὰ οὗ ,γονι ἴῃ 6 56ῆ86 σά. Γ68 ἐο, ἃ5 ἰῃ 
(6 Ῥγα] δὶ ραββϑᾶρθ, : ΟἿσ. χίϊ. 6. γον 
8 πιοδί ᾿ἸΚεὶῪ ἃ ὙΘΙῪ ΦΘΑΓΙΥ οἰετίςδὶ ΕἸΤΟΣ, 
οδυβοά ρΡογΒᾶρ5 ἴῃ ἴδ Ργοςθββ οὗ δυθγουϊδιϊοη 
ΕΥ̓͂ ἴδε ψοτὰβ “ ,2,ο»ι Χργγα ῥ- αὶ», ὀσςιΓ- 
ἴῃς Ἰυδὲ Ὀεΐογε (566 τ (ἶγ. χὶ, 5, 6). Τς 
ϑορῖ., , υἱς., ὅ5γτγ., Ομαϊάθεο, δηὰ Ασδϑὶς, 8}} 
τεδὰ ὕσονι, δῃὰ γεῖ ουεσ ἴδε αἰ ΒΠ συ ΠῪ ὉΥ τεη- 
ἀετίης Βααίε Ψωάαρ ἴα "»πεη ᾧ υάαϑ, 858 
]υάρ. ἰχ. 18 ἐδ γπεῆ 9 ϑῥεοδεηι. [Ι{ ἴῃς 
Τολάϊηρ 230» 18 ξεηυϊηθ, [86 ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΟἸΩΙ 5 
Βανι 5 ἸουΓΏΘΥ 20 Καὶ τ] [- ΘΑ γῖπι, δη ΟἿ 
ἀοβοσῖθεβ 5 γεϊυσῃ ἴο [ογυβδίοσπη γγονη ΤΏ θηςΘ. 

«υδούε παρε, 29". ΨΝτΟΏΣΙΥ (δηβίαϊςά. 
Το ᾿ἰἴογαὶ σοηάουίηρ 18, "ὕρου ψδὶοδ ἐδ 
οΔΙ]106ὰ 78 6 ΝΘ τηθ, ἴ8 6 Νδιηο οὗ ΖΘ ὈΟΥΘΔὮ 
οὗ Ἡοσΐῖδ, 80 δΒὶ18 ΠΡΟΣ 80 ΟΒΟΣ ἐπ." 



ΤΉΘΟ. 

ἀρ ρᾳ δὴ 

41 Οε, ΤΑ͂Ν 
. αὐΔὲ. 

ν. 3-3.} 

]ῸᾺΡ οὗ Βοβῖβ τῆλε ἀνε] ει δεζτυέέη 
τς σΠοΓΟΙ Π18. 

4 Απὰ τῆεγ ἴβεις τῆς τὶς οὔ Οοά 
ὩΡΟΩ ἃ ΠῸν οδγῖ, δηά Ὀτοιυρῆς τ οὐ 
οὗ τὰς ποιιδε οὗ Αδἰπαάδὺ τῃλὲ τυσς ἴῃ 
"(ιδεδῆ ; δηά {7228} δπὰ Απὶο, τῆς 
80η8 οὗ ΑΡδίηδλάδλν, ἄγανεὲ ἴπε πεν 
ΟΑγί, 

γ΄ 55πι.7. 4. Απὰ {Πεγ ὑγοιρῆξ ἰξ ουἵ οὗ Ἴδα 
᾿ δοιι8ὲ οὗ Αδίπδάαρ νης τᾶς δὲ 
ΗΘ. ΟἸθεαῃ, ᾿δοσοπιρδηγίηρ πε αγίκ οἵ 

Οοά: «ηὰ Αμίο ψεπς θείοτε ἴδε 
ΑΚ. 

ς Απά αν! δηά 1] τῆς ποιιβε οὗ 
15γδεὶ ρἰαγεὰ ὈῬείογε τῆς Ι͂ΚΟΚῸ οη 8]]} 

11. ΞΑΜΌΕΙ, ΓΥἹ. 

ΤΛΔΛΠΟΙ Οὐ ἐπμείγμπιεηῖς πισάφ ΟΣ ἣτ 
ψοοά, ἐνεῇ οἢ ἤΠᾶγρβ, ἀπὰ οἡ ρϑδὶ- 
ἴεῦε8. ἀπά οἡ τἰπιῦτγεϊβ, ἀπά οἢ οογ- 
πεῖβ, δὰ οἡ σὙπ] 418. 
6 4 Απὰ “νῆεη τῆ σδπὶα ἴο “1 Ἀγ. 13. 

ΝδςοΠοπ᾿β τγεβίηρῆοοι, [90}2ΖΔ} ρυΐ 
ἴοι λὲς δαμά ἴο τὰς «τίς οὔ Οοά, 
δΔηά τοοῖς Ποϊ]ά οὗ Ιἴ; ἔογ ἴδ6 οχϑῃ 
ἐ9ῆοοϊκ 21. 

7 Απά τδε δηρεγ οὗ {πε [ΧῸΒ} ψεᾶβ 
Κιπά]εὰ ἀραίπβὲ ἴὕζζαι ; δηὰ (ὐοά 
ϑπιοῖς Πἰπὶ ἴπογα ἔοσ ἠἐς 'εῖγογ; ἂδπὰ 'ῳ 
ἴδετε ἢς ἀϊεά Ὀγ {πε αἵ οὗ (σοά. 

8 Αμάὰ ᾿ανιὰ νγᾶ8 αἰβρ᾽βαβοά, δ6- 

12ε Να»ιε 18 τερεδῖθα ἔὺΣ 80] 6 πη ΕἸΏΡἢ 4518. 
ΤὨὸ πλοδηΐϊηρ 5. .. ἐδε αγὰ ευδίεῤ ἐξ εαὐἰξεά 
αἴεν δὲ Ζογά οΓΓ ον» απά δεαγ, Ηἰ: Νανιε 
(ϑεε ϑευῖ. ΧΧΥΪΙ. το; 1 Κ. ν1}}. 41: 154]. ἰν. 1). 

8. Τεν «εἰ ἐδὲ αγὰ. Βείζεσ, 88 ἴῃ {86 
ταλτρίη, ἐδεν »ιαάε ἰο γἱάξ. 866 ἴῃς βαπὴθ ψοτσά, 
Οδη. χὶ!. 43; 2 Κ'. χχι!, 30. 

ὦ πεαὺ εαγι.} Τυβῖ 8ἃ8β οὐῦ [οτὰ επϊετσεά 
7ογυβαϊθηι, τ ἀρ ὉΡΟΩ Δῃ 458 “τ πογθοη γοῖ 
ὭΘΥΕΙ πὴ 84 (ΓΚ. χίχ, 30), Δπὰ τνγδβ ἰδι ἃ 
ἴῃ “ἃ πον ἰοτδ᾽" (Μάϊϊ. χχυΐ!, ὅόο). δεὲ ποῖβ 
δῖ οηὰ οὗ ομαρίῖεσ.0. τ. 

δε δοισε 9 «διπαάαὸ ἐπ Οἰδεαδ. Ἀδῖβογ, 
ου ἰδὲ δι, ἃ8 ἴῃ βαπὶῈ νοσγὰβ ἃσγὸ σεησοζγοά, 
1 ϑδσζη. ΥἹῖ. σ, ΒΕΓῈ 8εὲ6 ἢοΐθ. [{ ἀοε8 ποῖ δ 
411} ἔο!ονν τδαῖ ΑὈΙηΔΔΌ νγᾶβ 511}} αἰΐνθ, ΠοΣ 
οδῃ νὰ σοποϊυάς ἔγοσῃ [2288 δηὰ Αἢίο θεϊης 
οΔἰ]οὰ υοη. οὐ “4 ιπαάαό, ταὶ ΓΠΟΥ ἡοσε |16- 
ΓΑΙΪΥ ἢ15 σἢ]άγοη. Ὑ ΠΟΥ͂ ΤΑΥ͂ νεῖ] πᾶνε Ὀδεῃ 
8008 οὗ ΕἸοΔΖΑΓ, δηά ργδῃηάϑοηβ οὗ Αδιηδάδ, 
ΟΥ γεῖ τόσο σοηγοῖο ἀδβοοηάδηϊβ, δίπος ἴΠογΟ 
ΪβΒ Ὧ0 ἀϊϑέιηςϊ ονϊάεηςες [παι Αδἱηδάδθ νγὰ5 
αἴνο οὐρῇ ὑοη ἴπ6 ἂὐῖκ νγὰϑ Ὀὑσγουραῖ ἴο 
Κι αι -)οασῖ. ὍὙΒ6 Βουδο ΠΊΔΥ Βᾶνα Γὸ- 
ἰαἰποά ἴῃς παπῖθ οὗ “ἴδε Ὦουϑε οὗ ΑὈΙηΔάΔ Ὁ" 
Ἰοὴς αῇἴσ μῖ5 ἀδδίῃ. 

8. Ρ᾽αγεά.] ΤῊς ΗἩεὗτονν νεγὉ τη 6 Δη 80 ἀἰσηες 
ἐο νπσὶς τπυοεαὶ ἀπά ἐἱποίγωποηίω (566 [υἀςξ. ΧΥΙ. 
25, ὨοῖΘ, δΔηὰ |[6τ. χχχ. 19; 1: ΟἾνγσ. χὶϊ. 8). 

οη αἱ »ιαηπεῦ οὗ ἐπί γιρηεηῖς ὑ»ιαάδ οΥ 3- 
ᾳυοοά. 866 ποῖε δῖ επά οὗ ἙἽδπαρῖίεσ. 

ῥαγε, ᾽΄..} 866 1 84Π1|. Χ. 5, ῃοΐϑ. 

τὐῤράῤοι ΤἈΘΌΝ 5, πόσο γοηογοά οογηθῖς, 
ὍΥῈ ἀουδί1ε55, Ἰυάξίης Ὀοῖἢ ἔγοπι [86 εἴγτηο- 
ἸΟῪ (»}} το «“ῥαάε), δῃὰ {πεὶγ θείης σουρὶεὰ 
νὴ τὴ φριόαΐε, ἀπὰ Ὀοίηρ τοηάογοα σδ γα 
ἴη τῆς Ψυΐε., βοὴς Κιηὰ οὗ ᾿ηϑσυμπηοηῖ 1} 
0618 οΥΓἩ σίηρβ, νυ οἢ γᾶν ἃ βδουηά ΕΥ̓͂ δεϊην 
διάκο. 1 ΟἾΓ, ΧΙΙ!. 8 45, ἰηπίεδά, ἐγιρηρεί.. 

θΘ, Νι᾽ισεδοη᾽: ἐῤγειδίηφ- οογ. ΟΔ]1οά, ἴῃ 1 
ΟἿΣ. ΧΙ, ο, ἐδε ἐῤγειδίηρ- ἤοον 9,7 Οδίάοη. 

ΤΆὨς ϑερῖ, δηά βοπηε ςορίθ8 οὗ ἴδε Ψ ἱξ. τοδὰ 
Ναεδον. ὙΒοσα 18 ὯΟ οἷυς ἴο {Π6 ἴσια ΠδπΊο, 
δηά [18 Ἔχδςῖ βι[υδίϊοη 15 πηκηοόνῃ. ΕῸΣ δῆ 
δοοουηῖ οὗ ἴδε ΓΓοβΒίηρ -βοοσβ, 866 ἈΠΕ 11]. 
2) ὨΟΙ͂Θ. 

}υωὶ ,ογιὁ 18 δηά.7 Ὑῆὲ ψογάβ δὲς δαπά 
416 ποῖ ἑουηάᾷ ἰη ἴπε Ποῦ. τοχί, θυῖ ἅτὸ Ἰουηά 
ἴῃ 411 τῆς οἷά νϑυβίοῃβ, δῃά 1 1: (ΟἿ. χί!!. 9. 
Κοηηϊςοοῖξ {π|ὴΚ8 (ἢ σψοσάβ δὲς ῥαμά Ὦδνο 
ΔΙΊ] η οὐἕ οὗ [δε Ηεδ. ἴεχῖ. Βυΐ ΡΕΥΠΑΡ5 ἴδ 
οπβϑίοη 18 ἱπίεπείοηδὶ αὔἴογ [ἢς ΔΏΔΙΟΡΥ οὗ 
Ῥ58. χυἹ!. 17 (16 Α. Υ.), Οδδά. 13; ιι5ῖ 88 
ὙῸ υϑὲ ἴΠ6 νψοτὰ γεσοῦ βοιῃδίπηθ9 ἢ δηὰ 
Βοηθπιε9 ππουΐ δαπά ἸΌ]Π ον. 

σῥοοῖ 4. ὍΘ υδὲ οὗ ἴδε ΗΘ. νεσὸ πόσο 15 
υηυϑυ)]. Ιῃ 2 Κ. ἰχ. 31, υϑοὰ 45 ἃ [χδηβἰνο 
νοτ, 1ἴ τπλθδη8 ἐόγοαυ ἄοαυπ. 80 ΡΟΥΒΔΡΒ ΒΟΓα. 
Τὸε οχέρ «ὑεγε ἐδγοαυΐηρ, ΟΥ̓ ὀαᾳαά ἐδγοαυη ἴῖ 
ἀοαυ, ΨΕΥῪ ᾿ΙΚΟΙῪ ΟΥ̓ ̓ υγηϊηρ 45146 ἴο οδὲ ψϑδῖ 
εταϊῃ ἴδογο ταχδϊ Ὀ6 οἡ ἴδε (Βγοβαϊης- βοοσ. 
ΤΒς ϑερῖ. ἜἌχργεβϑοβ αὐτὴν αἴοσγ ἴδε νεσῦ, δηὰ 
(ΔΚ68 [86 νϑγὺ 85 βίην ὙΤΒΕΥ ἀουδιῖεβ5 
ἴοοῖὶς {Π6 βηδ] ἢ ἔογ [86 ργοῃουη 2. Τδα 
Ψυΐϊς. αἰ8ὸ Ἔχ 8968 ξΩ77. 

ἡ. Ηΐ ἐγτοσ] Ἠδῦ. Ὀφϑη ὃν. Βυξίδοετε 15 
ὯΟῸ βυςἢ ποσὰ ἰη Ηθῦ. 45 δ», απ ἐγγον, δπά 
 (ποτο τψαβ, ἴἃ ψουϊὰ τοαυῖγα ἴδ6 Ῥσοπουῃ 
δὶς ἴο θ6 οουρεὰ ψῖῖ τ. ὙΒῈ πὸ τοδαϊηρ 
18. ΒΌΡΡΙΠοα ὈΥ [86 ὅγζ. δηά Ασδρ. εσβ., δηά.ὄ 
ΒΥ τ Ἀγ. χἰ!ὶ, το, 11. ποῦ Ἴων ὧν, ζο. “.86- 
ἐαιμο δὲὲ ῥμὶ δὲτν ῥαμπά ἰο ἐδὲ αγὰ." 866 
Καεηπιςοοῖΐ, ’ Ὠ 5ϑοτῖ. ̓  Ῥ. 456. 

ὁγ ἐδὲ αγὰ. ΤὍε 58π|ι6 ὑνοσ8 48 ἀγὸ γοηδοσγοὰ 
αεεοηβαηγίης δὲ αγὰ 977 Οοά ἴῃ νοῦβὲ 4. ᾿ 

8. Ῥαυϊά «υα: ἀϊερῥίεκασεά.] Ογὶς αἰἸΠἸεὰ ἴο 
ἨΈ 5ΘΕΙῺ8 ἴο ὃς ἱἰηϊεηάοά. ((ΟΠΊΡαΓΕ 
ϑ81. ΧΡ. 11, ποία; |οῃ. ἵν. 1, ο: Οςῇ, ἱν. 
5γ6.). 

»ιαάφ α ὅγεαοϑ.} ὙὍμε Ηθδ. νεσγὺ ἴο δγεαξ 
,ογιδ, ἰθ υϑοά ἴἢ ΟΘΧΔΟΙΪΥ ἴἢ6 5ΔΠ|6 56η86 
ἴῃ Εχοά, χίχ. 22, 1 δέ 1ογά ὀγεαξ γογιὁ 
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Ι Ο εν, 
“ἐν»εδφά, 

οδι86 ἴῃῆ6 ΓΟΚῸ δὰ ἴπηδάς ἃ Ὀτοδεοῆ δ λα, 



488 

1 ΤΏαδι ἰς, 

ὀνναεά οὐ 
ὥδεεαλ. 

υροη ἴὔζζαῃ : ἂδηὰ ἢς οδ᾽Ἱεά τῇῃε 
πᾶτχς οὗ τῆε ρίαςς 'Ρεγεζ-ζζαῇ ἴο 
1818. ἀΔγ. 

9 Απά ἢ ανίὰ ννᾶ8 αἰγαιά οἵ τε 
ΤΡ ἴμαῖ ἀλγ, δπηά αἰ, ον 
80.4}} 16 δῦ οὐ τῆς [ΟΚΡ ςοπια ἴο 
τον 

Ιο 8ο ᾿εανὶᾷ νοιυϊά ποῖ τεπιονο 
(6 αἵίκ οὗ τὴς ΓῸΚῸ υπῖο ἢϊπιὶ ἰηῖο 
τῃ8 ΤΥ οὗ ᾿ανίά : δυζς αν! ά ςαττίεᾳ 
ἴἴ 458146 ἰηῖο τῆς ποις οὗ Οδνεά-οὐοπὶ 
τῆς Οἰεῖτο. 

11 Απά τῆ6 αἵίκ οὗ τὴς. ΓΟΚΡ οοπ- 
τἰπυοά ἴῃ τῃ6 ἢοιβςε οὐ Οδεά-εάοπὶ 
τῆς Οἰκκιῖε τῆτες πιοπίῇβ: δηὰ τῆς 
ΓΚ δ᾽εε5εά Οδεά-εάοηι, ἀπά 41] ἢ 8 
Ποιι56 ἢ ο]ά. 

ὠβοη ἔδενε, ἴῃ ΥΈΓ86 20 1 15 ϑοὰ οὗ [6 ὀγεσοῦ 
97 «υαίεν:; ἴῃ 1 Κι. χὶν. 12 οὗ ὀγεαξίηφ ἀοαυπ 
ἃ ὙᾺ]}}; δῃά 80 {πε βιιϊϑίδηϊινε,  Κ. Χί. 27, 
ἄς. 

δὲ εαἰϊρά ἐδε παριδ οὔ δε βίαεε, δ᾽ 9.1 Αδονς, 
γΟΙΒΟ 1206. ΟΟΙΊΡΑΓΟ 4150 ΟσπΠ. ΧΧΙ. 21, ΧΧΙΪ, 9, 
ΧΧΧΙΪ, 3, 17, 30, ΧΧΧΥ, 7, 15; Βιχοά, ΧΥΙΪ. 7; 
Νυμπι. ΧΙ. 3, 34, ΧΙ, 24; ]Ιυἀξ. χν. 17, ΧΥΙΙ. 
[2.11 881). ΧΧΙΪ], 28 ; 2 881, ἰϊ. 16; εἴ. χίχ, 
6, ἄς. 

ο δὲς ἐαγ.ὺ ἱταρ  γίης ἃ Ἰοης ἰηΐεσναὶ δ6- 
ἔνε Ὠδνα δηά ἴδ {πιὸ οὗ [Ὠ6 ντίζογ. 

10, ὕπίο δὲ». ϑ8δδονίηρ [πδὶ δἱ {818 {ἰπὶῸ 
ἢδ νγ8 ΔΙΧΟΔαΥ τοβδιἀϊηρ ἢ ἴῃ 6 ΟἿ οὗ Ὀανιά. 
(οΙΡΑΓοα Υἱ, 16. 

Οὐεά-εάἄο» ἐδε Οἰ 9 ἴῃ τ Οἢγ. χνυ. 18, 
21, 24, ΜῈ ἃτε τοϊὰ ταδί Ονϑά-θάἀοπὶ νγὰβ8 ἃ 
[,ονῖο οὗ [6 ἔῬτγ οὗὨἨ Μεγασγὶ, θείης, δεοοσά- 
ἴῃς ἴο 1 ΟἾγτ. ΧΥΪ. 18, ἃ ϑοη οὗ ]εἀυϊπυη, τ ἢο 
νγ 48 ἃ Μεχγαγῖῖο (1 Οἢγ. Υἱ. 44, πιᾶγῷ. ; ἰχ. τό, 
ΧΧΥ͂, Ι, 3, 6. 866 “ Ὠ[ϊςῖ. οὗ Βιν.᾽ Ϊευυτηυν). 
Ης νν»8 ἃ φροζίοσ (1 ΟἾγ. χυ. 18, 24, ΧΥΪ, 18, 
42, ΧΧΥΪ. 1, 4) 133-15}, Δη 4130 ἃ Ρΐδγεσ οἡ 
1Π6 ΠΑΓΡ (ΧΥ. 18, 21), δηὰ ννὰ8 οὔθ οὗ ἴῃς 
[,ενϊῖε8 ϑρθο δ! ἀδδιρπαῖοα ἴο ἴδ μαζί ἰῃ 
(6 τι 5102] ϑετνςθ8 ΟἹ Οσοδβίοη οὗ Ὀγίηρίης 
ὋΡ [86 ἂὺκ ἴο Ζίοη (χν. 1ό, 18, 19-21), δηὰ 
ἴο πιϊηϊϑῖεσ θεΐοσο ἴ ἤθη Ὀγουρπῖ ὑρ (χνὶ. 
4. 5), 37, 8). Ης [8 οδ]᾽ἱοὰ ἃ Οὐδ ῬΕΓΠαΡ8 
ἔἴτοτη σα! δ- Αἰτηπιοη, ἴῃ Μδηδβϑθῦ, Ὡς θ6- 
Ἰοηρεά ἴο ἴπς Κομδίβιῖοβ (᾿δῖι. χχὶ. 25). 
Μαστίαρε νὰ 4 Κομδῖμιθ, ΟΥ δοπὶὸ οἴδμοῦ 
σᾶυ86, ψουϊὰ δεσουηΐ ῸΣ 88 ἀνα! την ἴῃ ἃ 
Κομδιδιῖα οἰγ, ᾿πουρὰ μ6 ψψὰ5 4 Μοσασίίο, 
μου δυρροβίηρ ἵνο οὗ 18 ἤᾶστθθ. Αἵ 8]] 
ενεηΐῖβ ε ΟἾΓ. χχν. 15, 866 ΠῚ5 αἰἰδιϊ ΠΟΥ ἴο 
Ἰδοη ΟΒεά-οάοιι {μ6 ρΡογίοσ, [ἢς Μοεογασίίο, 
ψ} ΟΡεά-εἄοπὶ ἴῃς Οἰτϊο, ψΒβοπὶ “ [Π6 
Ἰμογὰ δ᾽οββεα, γΕΓ86 1Ἱ. 

1.5, ἢ ε6 σἰαάμε..1 ΘΔ 5 Ἔβρεοῖδ!γ ἢ 

11. ΞΑΜΟΕΙ, ΓΙ. [ν. 9---1 δ. 

12 ἴ Απά ἰτ ννὯ8 το] Κίπρ ᾿ανιά, 
ϑαγίηρ, Τῆς ΓΟΚΡ Πδῖὴ Ὀ]6θβθα τῆς 
ουδὲ οὗ Οδεά-εάοπι, δηὰ 1] τἢδῖ 
ρεγιαϊπεοιἢ ἀπο ἢΐπη, θεοδυβε οὗ τῆς 
ατὶς οἵ Οοά. 
διοιρῆξα 
Βουβε οὗ ὁ μεά εἄοπι Ἰηῖο τῆς ΟΕ οὗ 
αν νι ρΙδάπεββ8. 

13 Απὰ [ἴ ννγᾶβ “0, τῆλι ννῆθη ΓΠΕΥ 
ταῖς θᾶγε τῆς ἂκ οὗ τὴε ΙΟΚῸ δαά 

ΠΕ 5ἷΧ ρᾶςς8, ἢε βδογ βοοά οχεη δηά 
Δ] ηρΒ. 

14 Απά αν ὰ ἀδηοςά δεΐογε πε 
Ι͂ῸᾺΡ ἢ 411 λὲς πρῃῖ; ἂδπά ᾿ανὶά 
τυᾶς σἰτάδά νυν 4 ᾿ἰηθη Ἂρποά. 

Ις 80 αν δηά 411] τε βουβς οὗ 
ἰβγδεὶ Ὁγοιυρῆς ὃὑρ ἴῃε τί οὗ τῆς [ῸΚὉ 

᾿ 

ΟΥ̓ τυβὶς δηὰ ΒΟ, 8ἃ8 ΟἿ σ. χνυ. τό, 2ς, 
28. 

18. Ηαά χοπε “ἱκ βαςε.. 1 1ΔΈΓΆ γ, δαά 
“εῤῥεά οἱκ “2ρ5. 866 ἄῦθονςε, Υ. 24, Ὠοΐδ. 

δὲ «αογίβεεά οχεη απά ζαἰϊηρ..7 ὙΠΟ οογ- 
ΓΕΒροη σης νογβα, ᾿ ΟἿ γ. χυΐὶ. 26, ΒΆΥ8, “πῶ ἐὲ 
καρ ἰο ρα... «υδέη Οοά δείβεά δὲ 1,ευΐιε: ἐδαὲ 
ὀαγε δὲ αγὰ 97 δὲ εουεπαπὶ 9 δὲ 1ογά, δαξ 
ἐδὲῦ οὔεγεά «τὐεπ ὀωοοξ, απά “φυεη γα». 
ΤΟ πλοδηϊηρ 18, ποῖ [Πδῖ {ΠΟῪ 5δοσ βοθά ἨὀἼχϑῃ 
δηὰ ἔδι]]ηρ8 ΘΥΟΓΥῪ 51Χ ϑίερϑβ--- 8 σου ὃ6 
πῃ ροβϑίθὶο -- θὰϊ [παῖ τννῆθη, Δ Σ ἴΠ6 ἀσσδῆφε- 
τπεηΐ πιδάς ὃ Πνυὰ ἔοσ πὸ 1,ονῖε8 ἴο ΟΑΙΤΥ͂ 
86 ἀγκ, 848 τποηοηρά 1: ΟἿΣ. χν. 2, 12, 15, 
[ΒΟΥ δά δογης ἴἴ 8: α 58} }}Υ, δηὰ τυ 1 υἱ δῖ] 
ἴοκοηβ οὗ Οοὐ 8 ἔδυουσ, ουὔἱ οὗ ἴ86 ἤουβο οὗ 
Οδεοά-Θάοπι, δῃά 5ἰχ βῖερβ οὐ ἴ86 σοδὰ ἴο ἴῃ 6 
ΟἿ οὗ αν ἴο ἴμε βουπά οὗ ἴδε πιυπῖοδὶ 
Ἰηϑίγυπιεηΐβ8, {ΠΟΥ δἰορρεά δηὰ οἰεγοὰ βοϊθγηῃ 
βδ.ῦῆςο8. ΟβϑίθὶΥ ἽΝΥν (“4447), ΤΆΔΥ μάνα 
Βδά 4 τϑοδηϊοδὶ β6η86, δηὶ ἀδηοῖοά ἃ ςεγίδι ἢ 
ἀϊδίδηςο, 54 ἃ ““4ἀέμω»ι. ϑῚΧ βύςμ ἀϊϑῖδῃς68 
νου ὰ ἤᾶνθ Ὀδοη ὨΘΑΥΪΥ ἃ τΤΏ}]|6, δηά [ἢ {π6 
ετουηά ννα58 αἰ ῆσυ]ς δηὰ 5ἴθερ, [6 ϑδυςοοββϑῆιὶ 
ΡΥΟρτο55 ΟΥ̓ “Πο86 ἴπαἴ θᾶτο ἴΠ6 ἀὐκ,᾽ 80 ἴσ, 
νου] μᾶνα Ὀδθη ἃ ἢξ οδιι5ὲ ἔῸσ ἃ τ δηκϑρί νης 
βαςτιῆςο. ΤὨδ ϑορῖ., Ο]ονγεὰ ὃγ ἴδε Νυΐζ. 
((π βοιῆξ ςορίθ5), 88 [8:18 βίγαηρε υτεγβίοη οὗ 
ἴῃς ψογάβ: “ “πώ ἐδεέεγε «ὑεγὸ «υἱὴό᾽ δέγε “αΓγγ7- 
ἐπρ ἰδὲ αγὰ “ευεη δαπάς ΟΥ̓ ςεδοὶγ.." 

,7)αἰἰηφ. ΤᾺὩς ϑερῖ, δηὰ Ψ υἱς. θοΟΙΝ τοηάοῦ 
[6 νοσζὰ γαρ, ἴο ςοττοβροηὰ ψἱ ἴ86 «εὐεη 
γαρῃ ΟὟ ΟἿἾΓ, ΧΥΪ, 26: ὦ “αἰ δηρ βθεοῖὰβ ἴο ὃς 
ΔΡΡΙΙοα ἴο οαἰνθβ ΟΥἨ ΣΔΠΙ5, δΔηὰ ἴο τηθδῃ “ἃ 
ξαϊϊεἀ Ὀοασὶ" (566 : Κ.!]. 9, 19, 25; [84]. 1. 1 
ΕΖΕΚ. χχχῖχ. 18: ΑἸηῸ8 ν. 22, ὅζο.). 

14, Πιαμεεά.) Το δῦ. ψοζτά 18 ἐουηὰ 
ΟἾΪΥ Βεῖα δηά υεῦβϑε 16. [ἴ πηεδῇβ “ ἴο ἄδῆσθ 
ἴῃ ἃ αἰτεῖς," ἤθῆςς βἰ ΠΙΡΙΥ 9 ἄσπεει 866 Ὠοῖδ 
αἴ επὰ οὗ ομδρῖοσ. 

αὃο εν ά ψεηῖ δηὰ ΤΑ ΕΒΕ 
ἴδε τ οὔ (οά ἔτοπι τῆς 



 Ἡδρν. 
:2»σέελφεῖ, 

δ τ (ἢ Σ:. τό. Ι͂ Ἵ Ρεᾶςε οἤειηρβ, 

ν. 16---21.} 

ἢ 5πουτίηρ, δηὰ ἢ τῆς βουπά οὗ 
τῆς τγΓυπηρεῖ. 

Ι6 Απά 88 ἴδε δἵκ οὗ τῆς [οκΡ 
ςᾶπιε ἱπῖο ἴῃς ον οὗ αν! ά, Μ|ςδΑ] 
521:.}᾽8 ἀδυρῃϊεγ Ἰοοκεά τῆγουρἢ ἃ νἱπ- 
ἄονν, δηὰ εν Κίηρ Πανὶ ἀ Ἰεαρίηρ; ἀπά 
ἀδποίηρ Ὀείογα τῆς ΓᾺΡ ; ἂπά 5ῃς 
ἀεϑβρίβεά ᾿ἰπι ἰῃ πεῖ ἢεατγί. 

17 ἢ Απά {πεν δτουρῆς ἴῃ τῆς δγκ 
οὗ τε Ιοκῦ, ἀπά ες ἰζ ἰπ ἢϊ8 ρίδςε, 
ἴῃ τῆε πκιάβς οὗ τῆς τἀρεγπδοὶς τῇδ 
᾿ανὶἀ μιδά ᾿ριιςῃεά ἕογ ἴξ : δπὰ Ὠδ- 
νἀ οβεγεά Ὀυγηῖ οἴξεγίηρβ Δπ4 ρεᾶςε 
οὔεγίηρβ δείοσε τε ΙυΟΚ Ὁ. 

18 Αμπά 85 βοοῃ 45 [αν ἃ ἢδάὰ πιδάς 
Δῃ ἐπά οὗ οβετίπρ, δυτγηῖ οἰξεσίηρβ δηὰ 

ἢς δ]688ε4 τπ6 ρεο- 
ΡΪς ἱπ τὰς πδηχε οὗ ἴῃεὲ Ι͂ῸΚΡ οὗ 
Ποβῖϑβ. 

Ι9 Απά δε ἀεαῖὶὲ διποηρ ]1 τῇς 

16. 12 «δοιμηρ Ὑδὲ ψοσζὰ 18 υδοὰ 
ΒΟ] ΕἸπ|65 οὗ ἴπ6 δἷαδὲ οὗ ἴδ ἰσγυτηρεῖ, “΄ Δη 
ἰαστη," Νυχ. Χ. 5, ὅἄζο., Α. Υ'., θυΐζ ΥΕΥΥ ἔγε- 
4ΌΘΠΙΥ οὗ 186 δυπίδη νοὶςὸ (058. τἱ. 5, 20 ; 
1 88π|. ἱν. ς, 6; ἱ ΟἾγ. χν. 28, ὅζς.). (οζῆραγε 
1 ἼΤΒΕ6Β8. ἱν. 16. . 

16. Ζοοξεά ἐδγοισὸ ἃ «υἱπάοαυ.) ΑΠΟΙ͂ΒΕΣ 
Ῥγοοῦ (μαΐ αν 5 ρβαϊδοθ νγᾶ8 δ γεδαῦ ἰη [ἴῃς 
ΟἿ. οὗ ϑανίάᾳ (566 νεῦβα 20, δῃᾷβ υἱὲ. 2. Ὑπὸ 
ΔΥΚ νγὁ8 ΔΙΓΟΔΟῪ σοῖο ἴο ἴδε (ΠΥ͂ οὗ αν 
ἤθη ΜΊςδΑ] βὰν αν ἀδηςίηρ (866 ἀθονο, 
σοΓβο 1ο, Ὠοῖρ). 

ἐεαρβίηρ.Ἷ (180), ἴπὸ δαπὶθ ϑεῆϑε 45 ἽΡ Ὁ, 
1 ΟἿγ. χν. 27: Υ6 786 14) Ποῖθ. Τὸ Ηοῦτον 
ΟΣ ΟἿΪΥ ΟςςιΓ8 δεϑίἀθβ (818 ρίδος ἴῃ Οεη. 
ΧΙΧ, 24, “" ΨΈΓΕῈ πιδάο βίσοης." 

“δὲ ἀεερίσεά δέηι ἐπ δὲν ἡὐβιβέ Ιὴ ἴῃς ἀδγ8 
οὗ 880} ἴπ6 ἀκ μιδά θδϑοὴ περιεςίεὰ (1 (Ἰγ. 
ΧΙ. 3), δηὰ 854}}} δά ἰῃ ον 'η 5δοννῃ 
ὨΙΠΊ561 το Ὀ6 8λη ἱστοὶ ρίουβ Κιης. ΜιίςΒδὶ, 
“186 ἀδυρῆῖογ οὗ 5411 (νϑσβϑεβ 1ό, 20, 23), 
866 18 ἴο ἢᾶγα Ὀδεη οὗ ἃ {κα βρισίζ. 

17. Βωγπὶ οὔεγίηξ: απά βέαςε οὔεγὶης:.} 
Μεημοηρὰ α͵5ο τ (ἢ γ. χνΐ. ᾿. ΤῈ ψῃοἿΪα 86 0- 
(ἰοη, 2 84π). νἱ. :6-2ο (ἢγϑὶ ρατί οἵ νεγϑὲ 20), 
8 ἰἀοηῖς] ἢ τ ΟἸἾΓ. χνυ. 29,---χΥϊ. 43, οχοορῖ 
[86 Ἰοὴς ἰῃϑογίίοη οὗ τ ΟὮΓ. χυΐϊ. 4-42: ΤῊΘ 
Ῥέαεε οὔεγίη: ΜΕΤῈ ὙΠῸ ἃ ϑρεοῖδὶ τἱονν ἴο 
ἰεαϑίίης (6 ρϑορίθβ. ((οιῆραστε 1: Κ. νυἱῖ. 
641-66. 

18. Ηε δΙε:“τ δὲ βεορίε. 850 ἀϊὰ δοϊοπηοη 
(: Κ. νἱῖ!. 14). 

19. “4 χοοά ῥίεεε οὗ Π65}}]. ΤὨο ποσὰ τ υ.8 
ῬΑΓΔΡἬὨγαβοα 158 ΟἹΪΥ ἔοιπά δεοῖα δηὰ 1: (τ, 
ΧΥΙ. 32. ὙΠΟΙΟ 15 ηῸ0 γοϑαὶ εἷυο ἴο ἴπο6 πηθδη- 
ἴῃς, ἐχοορὶ ἴδε σοηϊοεχί, τ Β]οἢ ΣΟ] υἶΓο5. [Πδὶ 

1. ΒΑΜΌΒΕΙ, ΓἹ. 

ΡΘΟρΪς, σύεη ἀπιοηρ ἴῃ6 ψῇοἷς πλυ]- 
τιῖυάς οὗ 15 γδε]. 28 νγε}} τὸ τη6 ννοπιθη 
8ἃ5 Πγδη, ἴο ΘΝΘΙΥ Οἠς ἃ Τᾶκε οὗ ὑὈγεδά, 
Δηὰ ἃ ροοά ρίεςε ο7, Μεεῖ, δῃα ἃ βδροη 
9 τοῖπε. ὅο 4}}] τῆε ρεορὶς ἀεραγεὰ 
ΕΥ̓ΘῪ ΟΠ6 ἴο ἢ]8 Βοιι86. 

20 4 ἼΠεη ανίά τεϊυγηεά ἴο 
81ε88 8 Πουβεποϊά. Απά Μιςδαὶ 
(6 ἀδλυρδίεγ οὐ ὅδαι] σᾶτης ουὖῦΐ ἴὸ 
τηςεῖς ᾿ανίά, δηὰ 5414, Ηονν ρ]ογίοιιϑ 
νν»8 ἴῃς ἰηίηρ οὗ βϑγδθὶ ἴο ἀδυ, ννῇο 
ἀποονογεὰ ΠΙΠπΊ86]Γ ἴο ἀδΥ ἰπ ἴῃς 6γεβ 
οὔ τῆς Βιαπάπιγαϊά5 οὗ ἢ 8 βεγνδηῖβ, 45 
οὔ οὗ τῆς νδῖη ἔβι]οννβ ᾿βῃλπλ6] ε55}} ΣΝ 
ἀποονογεῖῃ Ὠἰπη56 1 

21 Απὰ αν εαἰὰ υὑπῖο Μίςδαὶ, 
7 τυας θείοτε τῆε [ΚΡ ψ μὶςἢ οἰλοβα 
τς Ὀαίογα τῦΥ ἐδίμετ, δηὰ Ὀεΐογε δὶ] 
ἢἰ5 ἤουβ6, ἴο ἀρροϊηϊ πιὲ συ ϊεῦ ονοῦ 
[ῃς Ρδορὶε οὗ ἴῃς [ΟΚῸ. ονεῖ [βγδε] : 

Δ Ρίοεοε οὗ πηραὶ ἴτοῦλ ἴδ6Ὲ ρεᾶςα ΟΠβΈσ ἢ ρ8 
Βῃουϊὰ Ὀ6 πιρδηῖ. Εσοζῃ ἴδ ἔδλςοϊ (παῖ {π6 

ςΠγοπίοϊοσ Ὄχρίδίη8 {πὸ ργεσθαάϊης εαές (ΠὉΠ) 
Υ τε τόσο σοπηηοη ψοσγὰ ἠοῖ (55), δυῖ 
ἰεανοβ [815 οὔβουσγε '᾿οσὰ ὑποχρ δι πε, οὐδ 
τηϊχῃι ἰηῖεν (δαὶ 1ἴ νγᾶ8 δἰγεδαῦ οὐϑοϊεῖς δηΐ 
ὈΠΚΗΟΝΤΏ ἰῃ 8 {ἰπ||. ὙΠΟ ϑορῖ. ᾿γδηβίδίθβ 
1 ἐσχαρίτην (ῬΡΕΓΒΔΡ5 το ϊηρ ΣΦ᾽), ὦ εαξε 
δαξεά οἡ ἐδὲ ῥεαγίῤ, ῬγΟΌΔΟΪΥ ἀογίνιην {Π6 
ψοτὰ ἔτοπὶ δ, γε. ὙΤΒῈ Ψ υϊξ. α δίσες ὁ) 
γοασί ὀεεῦ, 

α.  αροη οἵ πὶη6.1 Ἐδίμοῦ “6 660" οὗ 
ΕΥΆΡΟΒ ΟΥ ΓΔ51η8 (48 ΠΟ5. 11]. 1; (ὐδηΐ. 11. 5), 9 τ 
πιλάθ ψ ἢ ΟἹ] ΟΥ τιοδὰ : λάγανον ἀπὸ τηγάνου, 
Ω εἐαξε ἥγο»ι δὲ Κηγίπφ-ρβαη, ϑερῖ. ; κ΄ 5᾽ π}}14Ππ| 
ΤΡΡῚ οἶεο," ἃ ὑακροά οἶκε οὗ ἤουσ δῃά οἱἹ, 

υἷν. 

80 αἱ! δε ρεορίε, 2. 1 ΟἾἶτ. χνί. 43. 

40. Τόεη Ῥαυΐϊά γεϊωγηεά, 67 Ηδς μδά 
Ῥαϑϑθὰ ἢ15 ἤου56 ἴο ΔΟΓΟΙΏΡΔΠΗΥ [86 τὶ ἴο ἴδε 
1 Ὀόσπιδο]ο ἢ6 Πδά ῥ᾽ οΠοά ἴον τἴ, δὴ ΜΊςΟΝ ΔΙ 
ΒΔῪ ἢϊπὶ ἀδησίησ. Ἦδς ΠΟΥ Γαϊυγηβ 20 ὀΐ-: 
δὶς δοισεδοίά, Ηδξ πδὰ δ ᾽οβοοά τἴδ6 Ῥθορὶς 
(νεῦβα 1:8}, δυῖ ἔπογα ογὸ [6 ἰηπιδίοβ οὗἁ ἢὶ5 
οὐ ουδὲ Ποπὶ ἴδ6 οσιἰιϑῖοπιϑ οὗ ἴΠ6 ἅρὸ ἀϊὰ 
ποῖ δἷϊονν ἴο 6 ργεϑοηΐ, ἀπά 50, ἢ 15 508] 
ςοηδίἀογαῖς Κίπάποθθ δηά δῆεοϊίοη, αν 
Ταπιε ἴο 0]ε55 {πεπὶ ἴοο οἡ {15 βοϊεπιῃ οοςᾶ- 
βίοῃ. 

41. Τδεγφΐογε «υἱ]}} 1 ρ᾽αγ.} Ἀλίδον, ἘμΒοτ9- 
7ἴογο (ΟΥ 580) Ζ αῦο ἀδποθὰ Ὀοΐζοσο {δὸ 
Τοτσχὰ." ΤῊ ΞΡ ςἢ πη Ὁ6 ραγαρηγαϑοά, Β6- 
γε δὲ 1ογά «αυῤίερ εϑοσο »ιδ, 49᾽ ε., γεα, ὀφίογε 
ἐῤὲ ]1,ογἀ δανε 1] ἀαπεεά. Ἠφδ Ὠυπι0]65 Μ| ΟΠ 415 
ρυάθ ΌΥ τῃς 4]]υδίοη ἴο ἢεσ ἔδί Βεγ᾽5 γε)εσϊίοῃ, 

480 



Ι.- ΒΘΑΜΌΒΙ, Υνἱ. ΝΠ]. 

τῃεγοίοσε ΜΨ0.}} 1 Ρ]ΔΥ Ὀείογε τἢς 
ΓΆΡ. 

μὰ. 22 ΑΠά 1 ν}}} γεῖ θὲ πιογε νἱῖε 
νιαἰάτ οἴ τἢδη τῆ, ἀπά νν»}}}] ὈῈ θᾶ486 'π πιϊῃης 
ναῦς ΟΏ βρῆς: δηά 'οῦ ἴῃς πιδίἀβεγνδηῖβ 

5399 ν. 22---ἰ. 

ννῃς ἢ του ᾿αϑῖ βροόκεη οὗ, οὗ τῃθτ 
5.}} 1 θς δά ἴῃ Ποποιγ. 

22 Τβεγείογε Μιςμαὶ ἐπε ἀδυρῆτοῦ 
οὗ ὅλ} μιδά πὸ ομ]ὰ ὑπτο τὰς ἀδγ οὗ 
δεῖ ἀφδῖῃ. 

Υ κες 
νδῃῖ3. 

δηὰ ββονβ ὈΥ̓͂ 881}; 5 ἐχδτιρῖε μονν {π||6 τάς 
ςοηίγδυϊοβ ἴο ἴὴ6 5.40} ὺ οὐὨ ρτοθδίηεϑϑβ. 
ὙπΠογείοσε ἴον ἢἷ5 ρατί με 1} ποῖ (ΔΚ δηγ- 
της ἀοηο ἴοσ [6 φίοσυ οἵ Οοά ἴοο πιϑᾶῃ ἴῸΣ 
ἢ; δηά [ἢ ἢ6 σϑηποῖ ἤν ΒοποιΣ ΤῸΠλ 
581.}}5 ἀδιρῆϊζογ, Βὸ ψ1}} 6 οοηϊοης ἴο ὃς 
Βοπουγοά ὉΥ ἴδ τρδιἀ-ϑεγσνδηῖΐβ. Τῇ σεδά- 

ΑὈΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕΞ 

ΝΟΤῈ Α,, οἢ σϑῦβα 4. 

ΎΤΒο ἰοχὶ οὗ [15 δῃὰ οὗ γϑῦϑε 4 Δρῃθαγβ ἴο 
δε ςοττυρί. Ὑμε τερεὕοη οὗ ἴμε ρῆιγαβε 
“86 πεαὺ σατί᾽ 15 βίγδηρε ; ἴπ6 στερεοῦ οὗ 
[86 Ιἀδηίςαὶ ψγογάβ, “(ΠΟΥ Ὀγουρς 1 οὐυΐ 
οὗ ἴδε Βουβε οὗ Αδιηδάαῦ ψῖοὰ νγὰ8 δἵἱ 
ΟἸΒεδμ ἴῃ νϑῦϑα 4, 566 Π18 ὈπΠιηθδηϊηρ ; δηά 
[6 ψνοτὰβ σεζοριραμγιῆς ἰδὲ αγὰ 9.7 Οοά 
(Η ὃ. φυῤ ἐδὲ αγὰ φ Οοὔ), ἀτὲ «150 υπίηϊς]}}}- 
εἰνῦῖ.(.Ὀ ἼΤΒο ϑερῖ. ((οά. Ναῖ.) 145 5 ΠΡ 
ὕκεαδ απά δὲς ὀγείόγεπ (ἈΚ “4δίο 88 Δῃ 
ΔΡΡΕεΪΔΌνο), ἐδε “οπς ο΄ “ὀίπαάδαό, ἄγαῦυε ἐδε 
εαγὲ αὐ! 1δὲ αγὰ. ἴῃ ἴδ ῬαΓΆ116] ραββᾶρε, 
1 ΟἿ. ΧΙ, γ, νὰ τεδα, σπά ἐδεὲῦ εαγγίεά ἐδὲ 
αγὰ 97) σοά ἱπ αὶ πεεὺ εαγὶ οἱ 977 ἐδε δοιμε οὗ 
“δίποδα, απά ὕςσκα από “διο ἄγαν ἐδε εαγί. 
“54 Ἰαυϊά, 49.) ἃ5 ἴῃ νϑῖβε 5. ὍὕΠαῈ ψοσάβ 
θῶ ὝΙιΣ 122 ΤΣ Ἰππ ΠΟΣῚ Π 
Ὑ81Οἢ ἔρον 2} ἴῃ νοῦβο 4, δθοοῖηῃ ἴο δὲ δῇ 
δοοϊάοηδ] τερεῖίοη οὗ [με βδάτηθ νγοσὰβ πο 
ἔοϊϊον πὸ ἴῃ γϑυδα 3. 

ΝΟΤΕ Β, οὔ νϑῦβο ς. 

ΤΙς Ηεῦ. μα5 ὩΟΥΊΣ ὟΨ 53 οὐδὲ αἱ! 3»- 
ᾳυοοάώ.. Βυῖ [Π6 ΡάΓΑ}16] ραβϑδαᾶρε ἰὴ 1: Ἃἶγ. 
ΧΙ], 8 Β48 ὩΣ Φ ΔΊ 19) 52 «υἱίό οἷ! εϑεὶν πιὶφδί, 

ΟΗΑΡΤῈΚ 1]. 
: Μαίλαπ 3». αῤῥγουΐηρ ἐδέ ῥιγϑονό οὗ Φαυΐά 
ο ὀπέα Οοα απ ἄσμσε, 4. αὐλοῦ ὃν 1λε τυογά οὗ 
Οοά γονῥιάάειλ ἀΐνι. 12 272 2γορνεεείλ ἀΐνε 
ὀεπόλίς αν» αἱ ὀἐκετέμρυ ἐμ ἀξ “εεά, τ δαυϊα": 
27γαγεν ακὦ ἐλαμξιερίσίηρ. 

ΓΗΑΡ. ὟΊΙ. 1, δοι ἐδε δἰηφ “αὐ ἐπ δὶς 
ῥοιως, ὦ. ὍΠε βεςίοη Ὀερίπηϊης στα δηά 
Θηάϊηρς αἵ Υἱῖϊ. 1.8 15 ουῃά ἴῃ ἀμυρ]ἰςαῖα, τ ΟἾγ. 
ΧΥΙΪ,, ΧΥΪ. ὙΠΕΓΟ 18 πο ᾿πάϊςαϊίοη πον ϑοοη 
δδοσ ἴῃς Ὀσηρίηρ ὑρ οὗ ἴῃς δὶς ἴῃε86 [ϊη 5 

ἴῃς οὗ ἴδε ϑερῖ., “1 ν7ν1}] δ6 Ὀᾶ56 ἴῃ [ῃϊπ6 ἐγο5,7 
ΟΥ “Ἰπουρσῇ [1 5}4}} 6 Ὀάθ6 ἴῃ [(πΐηθ εγοβ," 
ΤΏΔΙΚο5 4150 ὑεΙΥ βορὰ 56η56, [Βουρὰ [με Δογα- 
[ίοη 15 ποῖ ΠΟΘ 5581γ. 

28, Ἡαά πο εδίϊά, 5.7 Ἐογ ἃ διμυίαγ 
ἡυάρτηεηῖ, 566 Οοῃ, χχ, 17, 18. 

ΟἿ ΥΘΙΒ65 3, 5, ἀπά 14. 

πα «υἱὲ τοπρ) ᾽ς. ΤῊΪ8 18 ΟΥ̓ ἀΘΉΓῪ ἃ 
ναγῖου 5 σοδάϊης οὗ [ΠῸ βασμδ ἴοχί ([Ὠς ἰεξίεγβ 
δεϊῃρ' ΠΕΔΙΙΥ ἰἀεητς 41), ἀῃά 8εεπιβ [με δεῖίεῦ 
τεδάϊηρ οὗ ἴδε ἵτο. ὙΠῸ ρἤγαϑα οὐδ᾽ό αἱ δὲ 
»ιὴρδὲ ΟΟΟΌΓΒ ἴῃ γΕΓ86 14. ΤῊ δορῖ. σοπὶ- 
Ὀ᾽η65 ἴπ6 ἔνο γοδα 8, ἰϑεγ ρ ἐν ἰσχύϊ, καὶ 
ἐν φδαῖς. 

ΝΟΤῈ (Ὁ, οἢ γεῦϑὲ 14. 

Το Ῥαβδαρὸ ραΓΆ]1οἱ ἴῸ υοσβα τό (1 (Ὦσ. χυ. 
29) πᾶ8 ὈΠΦῸΘῚ ἼΡἽΘ, ἐξαρὶπα απ ἀαπείηρς, 
ὙΟΙΒΟ 5, Ποῖο. ἴῃ τ ΟἾγ. ΧΥ. 27, [Β6 ΟΡΘΠΙΩΣ 
εἴἶδυϑο οὗ νἢϊοῖ ἜΧΔΟΓΥ ςοττεβροηάβ ἴῃ ρἷδοο 
ἴο {815 ἐουτγίοοητα γεσϑε, ΠΟγα 15 ἃ δίησυ δσ 
τοβοιηδίδηοο οἵ ἴδ ἰοϊίοσβ, νυἱι 4 νψἱάς 
ἀϊδετεηςα οἵ βοῆβϑο. ΔΝ Βεσεδβ [15 Τουγίθε [ἢ 

γεῦβα [8 1 532 35 Ἴ, απά Ῥαυϊά 
ἀαπεεά «υἱἱ αἰ δὲς »ιϊχδέ, χ ΟὮγ. χν. 27 45 

ΥΔ ὈΨΌΣ Ὁ3 9 ὝΥΤ,, απά Ῥαυϊά «ας: 
εἰοδεά «υἱὲ α γοόό οὗ, ἥπε ἥπεη. 1 ἴῃ686 ἃτὸ 
ΥΔΙΊΟΙ5 Γοδη;Σ.8 οὗ ἴΠ6 52πὶ6 ἴοχί, {πὸ ἴοχί οὗ 
2 ϑᾶτῃ. νου ]Ἱά ϑδόῖῃ ἴο δ6 [6 σοσσϑοῖ οὔθ, βῖποδ 
Ταν 5 ἑπεπ ἐρῥοά 158 τα ἰοηδὰ ἀρδῖη δὲ ἴΠ6 
οηά οὗ τ Οἢτ. χνυ. 27 ἴῃ ἴδ6 ἰΙἀθηςὶ νογαβ 
υϑοὰ Ππετα. ΤῈ ορδοά νγᾶϑ ἃ ργ ΒΕ γαιτηθηῖ 
(ι ϑδπι. ἰϊ. 18, ῃοΐς). 

ΝῺ [τ οἀπὶὲ ἴο ρᾶ55, “ψβδη 
[ες Κίηρ 84ῖ ἰῇ ἢ18 ἤουβο, 

αὰ τε ΓΟᾺΡ διδά ρίνεῃ μπἢἰπὶ 
τεβῖ τουπὰ δδουῖ ἔἴτοπι 41} ἢϊ8 εῃθ- 
ΤᾺϊ68 ; 

-. 

οςουγτοά, δυΐ 1 νγᾶβ ὈΓΟΌΔΟΙΥ δὲ ἢο ἰοὴᾷ 
ἰηΐογναὶ, ρΡεγθαρϑ ἡ] ΒΙη ἃ ΥΘΑΓ ΟΥ̓ 50. 

ῥαά χίυεη δίνι γε] τόσα ἴῃ6 ΠΟΞΈΠΥ οὗ 
(86 Βουδὲ οὗ ὅ8δ4ι:}, δηὰ [6 αἰΐδοκβ οὗ [Π6 

ζ τοι. 
17. ἃ. 



ν. 2--..} 

2 Τδαῖ τε Κίπρ βδἱά ὑπο Νδίδδη 
τῆς ρῥγορδεῖ, 8ες τον 1 ἀννεὶ] ἰπ δὴ 
Βουϑε οὗ σεάδλι, δυῖ τε αἵ οὔ (οά 
ἄννε!]εῖῖ νυ ]π συγτδίη8. 

24 Απά Νδίιίβδη βιἱά ἴο τῆς Κίῃηρ, 
Οο, ἀο 8ἃ1]1 τὲ ἐς ἰπ τῆϊπα εδαγῖ; ἔοσ 
τε ΓῸΚῸ ἐς ἢ τῆς. 

4 ὅ Αηὰ [ἴ σλπιε ἴο ρ488 τῃδϊ Πρ, 
ΓΉεν.,» ἴμεαϊς ἴῃς ψοτγὰά οἵ τῆς ἴσο Ὁ ολπις τηῖο 
ῬΨ 247- 
τπυαπέ, 9 
»ανίά. 

Νδίμδη, βαγίηρ. 
ς Οο πὰ τ|}] ἴπιγ 8εγνδηὶ Πανὶ, 

11. ΒΑΜΌΒΙ, ἢ]. 

ΤΒυ8 841 τῆς ΓΙΟΚΡ, ὅμαῖς τῆου 
ἀτὴ 6 δ4ῃ ἤοιιδα ἔοσ πὶὲ ἴο ἀνγεὶ]} 
Τὴ 

6 ὙΥΒεγεδβ 1 πᾶνε ποῖ ἀννεῖε ἰῃ ἀπν 
ἤουδε βϑίπος πε τἰπιε τῆδὲ 1 Ὀγουρὰῖ 
ἀρ ἴδε ΤΙ] άγθη οὗ [βγδεὶ ουΐ οἵ Εργρι, 
Ἔνθ ἴο 1ἢ15 ἀδγ, Ὀυϊ πᾶνε νγαϊκεὰ ἴῃ 
ἃ ἴεηϊ Δηἀ ἴῃ ἃ [Δδεγηδοϊε. 
ΒΕ Ιῃ 411 ἐδε ρίαεος ψ Ἀοτεῖμ 1 ἤανα 

εἀ νι 411 τῆς σὨΠ]άγθη οὗ [5γδεὶ 1 τ Ομ. 17. 
ΒΡΆΚε 1 ἃ νγογά νυν 'δηγ οὗ τς ετῖδεβ μέγα. 

ῬὨΠΙσΞπο5. Οομρασε [οϑἣ. ΧΧΙ, 1, τ ΒΟΓΟ 
ῬΓΕΟΙΞΟΙΥ {Π6 βδιπθ Ῥἤγαϑο ἰ5 υϑεὰ. 

ΖΦ. Ναίδαη ἐδὲε γοῤῥεῖ., Ηδτο ἢγϑὶ πηοη- 
Ὀοηποά, Ὀυΐ ΡἰΑγηρ δὴ ἱπιρογίδπὶ ρατί δῆοι- 
νναγάβ (566 [πγουρ [15 σΠδρίοσ, δηὰ χὶϊ ἃ, 
ὅἄχτ.; τι Κα. 1. το, 22, 34:1 ΟἾγ. χχίχ, 29: 
2 ΟἾγ. 'χ. 29). ἔτσοχῃ [πὸ ἴννο ἰδλϑὶ ραϑϑᾶρεβ ἴἴ 
ΔΡΡΘΔΓΒ [παῖ ἢς ψτοῖθ ἴΠ6 Ὠἰβίοιγ οὗ Πανὶ 5 
τείψη, δῃά οὗ ἃ ρατί αδἱ ᾿ἰοδλϑεὶ οὗ δϑοϊοπιοη 5. 
Η!5 αἰϊκιϊηςννο [Ε|6 15 2όε ῥγοῤῥεῖ, ἰΒδῖ οὗ στὰ 
ἐδε “ἐγ (1 ϑᾶτη. ἰχ. 9)ς.. Ηδ νγᾶβ ὑγο δ Υ 
ΤΏ ΓΒ γουηροῦ ἴθδη αν. ὟΝ Ὲ ΠΙΔΥ ὕτγὸ- 
δυπὶς ἴπδί τηυςῖ οὗ ἴθ6 ΠιΞίοΥυ οὗ αν ὰ 
Ῥτγεβογνοὰ ἰη {π6 Ὀοοῖ5 οὗἩ ϑαιηιεὶ, Κἰηρθ, πὰ 
ΟΠ γοηΐοΪοβ, 5 ἢ1ϊ5 ττοσκ. ὙΠΟΙΟ 15 ἢῸ μοοά 
ετουπά ἴον ᾿Ιἀφηθγίηρ πὰ ἢ Ναΐδδη ἴ[ἢ6 
βοὴ οὗ αν (ΝΑΤΗΑΝ, “Ὁιςῖ, οὗὁὨ ΒΒ. 
Ἡδὰ Ναίδμιδη ἴῃς ρσορδεῖ θθθη ἴΠ6 βοὴ οἵ  ανὶ 
εἰμ γ [ἢ 6 ἱπξοστηδίοηυ (δὲ ἴῃς βοὴ οὗ [δνὶ 
νν25 26ε βγορδεὶ νου πᾶνα δοθῆ βυρρ ϊοά αἱ 
1 541η. Υ. 14, 1 ΟἿ. 11]. ς, ὅζε., οὐ ἴῃ ἰηΐοτ- 
ταλίίοη νου παν Ὀδεη ρίνθη πόσα, οἡ ἴπε 
ἤγϑί πιοηζίοη οὗ ἴῃς ὑσγορμοεῖ, (μδὶ με ννδ5 ἴῃ 6 
Κιηρ 5 500. 

ἐπ α΄ δοιμε οὗ εεάφαγν. ϑμονσίηρ [δα ἴΠ6 ουθηῖβ 
τηεηοηδά (Υ. 11) δά ἴδκεη ρίδοε δ [ἢ15 
Ἐπ|6. 866 Υἱ. 10, 16, 20, ποῖ68. 

«υἱλῥίη εὠγία.} “Οπαχίαΐπ," Ηοῦ. ἴοχῖ, 
Ὀυϊ εμγίαίπε τ ΟΕ. ΧΙ, Σ. 866 Εχοά. χχυὶΐ. 
1) 2, 8664.) ΧΧΧΥ͂Ι. 8, 566. 

8. Νναίῤαη «αἱά 1ο ἐδὲ ἀίηφ, δ᾽ ..72 ϑροαδλῖ- 
ἴῃς 15 οὐγηὴ ργϊναΐς ορίηίοῃ, δηὰ ἠοῖ ὉΥ͂ 1Π6 
νοτζά οὗ ἴδε 1] ογά, Εχ «ε, ποῦ ἐχ “ἜΡΓΟ 
1ο»νἐπὶ, ἃ8 Ϊοσοπὶθ 8475 (' Οιξεῖ. Ηε.᾽). 

4. 454 ἐξ εανιο 19 βα. δαὶ πὶφδι, Φ' ..} 
ΤδετΓα ἰ5 λυ ς ἢ ΘΟΪΘΠΊΠΙΥ ἴπ 16 ῬΑΥ 186 δυδ- 
ἡεςξ 15 Βετα ἰηϊγοάυςοεα. ὙΠὸ ηἰσῆϊ τνᾶ5 ἴδ 6 
τοοογηϊϑοά {ἰπ|6 ἔοσ ργορδοῖς υἱβίοηβ ((οσα- 
ῬΆΓΟ 1 ϑδχ. ἱ1}1. 3, 54ᾳ4ᾳ.; Νυχῃ. χίὶ. 6, ἄς.) 

δ. Τεἰϊ νην “εγυαηΐ Παυϊά. 80 1ἴἴΐ 15 νντ θη, 
1 ΟἾγ. χυϊ!. 4: δυϊ δοῖὸ ἴἢ6 Τηοσὸ οχδςΐ σοῆ- 
ἀογης ἰ5, "60 διυὰ 887 10 Υ δοσυδηΐ, [0 
Ὡεανὶὰ." ΤὍῇο ἴα »»} “2γυσηΐ νγᾺ5 ταθδηῖ 
ἃ5 ἃ τηλῖῖς οὗ Βρδοιδὶ ἔδνοΟῦσ, 85 ἰῃ 15 5 ΓΊΙΪΔΓ 
ΔΡΡΙΙςδίίοη ἴο Μοβεβ (Νυμπι. χιὶ, 7, 8). 

δδαδ ἐδοι ὀμ ά, (δ'..1 1.2. 85 ἴἴ ἰδ ἐχρίδἱποὰ 

ὉΥ τ ΟὮγ. χυϊϊ. 4, ἀπά 45 ἴδε ϑορῖί. τοπάογϑξ ἰΐ 
Βεγθ, Τοω «αὶ ποῖ διωδά, δε. ((οπιραᾶγε 
Χχ, 22, ὅζς.) 

Θ. ενεα:.] Ὅῆο Ἠεῦτεν ποσὰ Πουοσ 
ΤῊΘ6ΔΠ5 φυδεγεας. [ἴ5 ΞΙΠΊΡΙΥ “70:,᾽ οὐ ὀεεαιωε. 
[ Ἔχρύοβϑοϑ ἴΠ6 γράϑοῃ ΨΕΥ͂ Πανὶ ἃ νγὰς ποῖ 
ἴο δυμὰ δῃ Πουϑε. 

ὄασυε «υαἰξεά.] ἱταρὶ γίης [δε υοηΐ 
πιονίηρ οὗ (ἢς ἴδ, ἴῃ [86 {ἰπ|65 οἵ {Π6 
Τμάξει, ἃ5 ΟΡὈΟΘΘα ἴο ἃ 56[[ἰεὰἀ τεβίίης ἰῃ ΟἿ 
Ρίδςο. 

ἐπα ἱεπὶ απά ἐπ αὶ ἑαδεγπαοῖρ) ὙΠῸ πογά 
ὦσιν), Ω ἐεπίὶ, τεῖοτϑ ὄβρθο δ! ἴο ἴδ ουξυναγὰ 
ςονεγίης, οὗἉ 5κίῃ58, ὅζς. ; [6 ἑαδεγπαεὶς (Ἰ3Ὁ Ὁ) 
ἀεποῖες ἴδε ἐταπηονγοτῖς οἵ Ὀοαγάβ πὰ δάγα. 
Οὔδεσνε ἴῃς σοηϑίδηϊ τοΐθγοηςο ἴο [6 Εχοάδυ5 
ἃηά ἴο ἴδε ἀεί1}5 ἃ5 σίνθῃ ἰῇ ἴδ θοοΚς οὗἁ 
Μοβεβ. Το εωγίαίπ ΟὗὨ νεσβο 2, δηὰ ἴδ ἐεπὶ 
δηὰ ,ἑαδεγπαείρ Ἦδτο, ἅτ ἰδίκοη ἔγοπι ἴδθηλ. 
566 ποῖα οη Εχοά. χχυΪ. 1-37 (ν0]. 1. Ὁ. 374), 
ΧΧΧΥΪ. 1, Χχχχίχ, 27, ὅζο. 

7. 72ε ἐνδεές 97, γα} Ἐον Ὁ 5}),) ἡγίδει, 
ἴδε ἀυρ) ταῖς ῥαϑβᾶρθ, τ Ἃἶτγ. χυὶ!. 6, σοδάβ 
ΟΡ, ἡμάσε:, [ὰουρὰ ἴῃς δορί, ((οἀ. Ναῖς.) 
ἢδ5 ἴδοσε ἐγίδεο. ὙΠῸ γοδάϊηρ ἡμάφεν 15 Ξουηθ- 
ψνΒδί ἑδυουγεά ὈΥ͂ ἴπ6 πιοπιίοη οἵ 186 ἰυάχοϑβ 
ἴῃ ὙΘΙΒΕ 11, ἰῃ Τσοηὐυποοη τ} ἴθ6 ννογάβ 
1 εον»απάεά; δὰ (6 Ἔχργεβϑίοη «ὐϑορε 1 
εοπμπαηπάεά 10 γεεά »17 βεορίς Τεγαοὶ, ΒΕῈΠῚ5 
ἸΏΟΤΟ ΔρΡΡΙΙοδδὶες ἴο ἃ βιηρὶθ συ σ, ψΒοῖδοῦ 
ἡυάρο ΟΥ Κίηρ, [ἤδη ἴο ἃ ἷδθ6. Βυΐϊ οἡ ἴδε 
Οἴδβοσ δηΐ, ἴῃ 58. ἰχχυ, 67, 68, (6 “γὶδε οὗ 
]7υάδι, δῃηὰ ἴδε ἐνγίδε οὗ Ερδγαιτη ἅγε τηθη- 
[ἰοπδὰ ἴῃ ςοπποχίοη ἢ τ[Π6 ᾿Δθογηδοῖο, δηάὰ 
διηϊάβι βεύθσαὶ ὑεσῦ 8] σοϑο δίδηςε ἴο [15 

8ε (νεσβε 70, 71). ϑοϊοσηοη ἴῃ ἢἰ8 τὸ- 
ΤοΏςΘ ἴο Ναίδδη᾽ 5 τησβδβερε ἴο αν ἃ (1 Κ, 

ΨΙ1]. 16) 8 οὗ “4}} (πες ἐγέδω οὗὁἨ [5.86]; 
δηὰ αν μι πιβ6] 1568 [86 ΤΟΙΏΔΓΚΔΌΪῈ ἐχ- 
Ῥτεϑϑίοῃ δῖ : ΟἿἿσ, ΧΧΥΪ!, 4, " Ης παῖῃ σβοβθη 
]υάδῃ ἴο θὲ ἴδε συϊεσ, δπὰ οὗ ἴδε Βουβὲ οὗ 
ἦυάδῃ, (με Πουδε οὗ πιῦ ἐϑίμετ," ἄς. Τργίδε: 
15 ἱμογοίογε ὈγοῦδΟΥ (6 σὰς σεδάϊηρ, δηὰ 
(6 Ῥῆγαϑε ἰ5 ἃ ςοηπεοηβεά οὔσϑ, ἴπε πιοδηϊης 
οὗ ψ δὶς ἢ 15, [δι ψιϑαΐενεσ {06 ἢδά ἴῃ {ἰπλ68 
Ῥαϑὶ βυρριιοὰ 186 συΐογ οὗ ἰβγδεὶ, ψνβείθοῦ 
ἘρΒγαὶπὶ ἰῃ ἴῃς ἀδγϑ οἵ [οὌβῇυδ, οσ Βεη πη 
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ἄ ι ϑατῃ, 
ιό6. 12. 

οἵ ἴβγδεὶ, νγῆοτι 1 σομηπιαπάδά τὸ ξεεά 
ΤΑΥ͂ Ρεορὶα [βγδεὶ, βαγίηρ, ΝΥ Ὀυ}] 4 
γε ποῖ πι6 Δη Ποιιβε οἵ σοάλγ 

8 Νον τΒεγεΐογε 80 5ῃαϊς τῃοιυ 547 
ΠΟ ΤΥ 5εναπεὲ [αν 4, ΤἬἼυ5 5διτῇ 
τς [ῸἈΡ οἵ Βοβῖβ, 41 τοοΐκ δες ἔτοπ 

Ῥς, 78.790. ἴῆ6. βῃδαροοῖεα, ἴοπλὶ [Ο]]ονγίηρ ἢ 6 
τΗοὺῦ. 
γον» 
τε», 

ΤῊ:ςδ. 
͵ονν ἐλγ 
«0 ΄. 

ϑῆδερ, ἴο δα τυ] οΓ ΟΥΟΙ ΤΑΥ͂ ΡΘΟΡΪα, 
ΟνοΓ [β5γδε]: 

9 Απάϊ] ννᾶ8 ψ πὶ τπες ἈΠ ετθο- 
ΕΥΟΓ ἴδου ννεηῖοβῖ, δηά πᾶνε οὐ ΟΗ͂ 
411 τηϊπε επϑηγεβ ἴους οὗ [ΠΥ 5ἰρῃζ, 
ΔΠᾺ ἤλνε πιδάβ (δε ἃ ργεᾶζ ΠᾶΠΊΕ, 
Κα ὑπο τε πδπς οὗ ἴπε ργεδῖ πιθη 
ἴπμδῖ ὅγε ἴῃ ἴῃ εαγῖῇ. 

ΙΟ Μοζγεονεγὶ νψ}}] δρροϊπξ ἃ ρἷδοε 
ἴου ΠΥ ρεορὶς ἰβγδεὶ, δπὰ νν}}} ρ]απὲ 

ἴῃ [86 Εἶπια οὗ 8540}, οσ [υάδι ἴῃ [δαὶ οὗ 
Ὀανιὰ, Οοἀ μαά πενοῦ γσεφυϊγεά δὴγ οὗ ἴποβ6 
ττῖθε5 ἴο δυ1] 4 ἃ πουϑ6 ἴῃ οπα οὗ {πεῖν οἰ{168. 

απ δοιως 9 εεάαγ.) ΑΒ νεῖϑεὲ 2. (8ε6 
1 Κ,, υἱῖί. 2, 3, Χ. 17, 21; [6γ. χχὶδ, 14, 23.) 
Βεδπιβ οὗ ς ΠλγΚοαὰ ἃ σΟΒΕΥ͂ δυ ]άϊην. 
ΟΥ̓ οουΐϑε ἴῃ οἼράδγ οὗ [ορδηοη 15 ἃ το(8]} 
ἀϊβογεηΐῖ ἴσχεο ἔτοπὶ δῖ τὰ ἱπῃρΓΟΡΕΓΪΥ ἈΚ ἢ 
ἐδὲ γεά οΥὁἨὨΣέγίπίαηπ ἐράαγ, ν᾽ ἈϊσὮ ΘῸΡΡ 165 [ῃ 6 
ἐπι ἐν πρευὶ (εἶν σοῦδγ οοά, δηὰ 5 γε! ν ἃ κὶπὰ 
οὗ ἡ 1ΡῈΓ ([υη!ρογὰβ νιγρηἶδη8). Τῆς σοάδγ 
οΥ̓͂ [,(εθάποη ἰ5 4 οἰοβα-ταϊηθά, ᾿σἢϊ-οοϊουγοί, 
γε] ον δ ννοοά, ἢ ἀλγκοσ Κηοῖβ ἀπά νεΐηβ. 

8. Ἢ «εγυαπέ Ἰ)αυΐά.) ΑΒ Ὀδίοτο, νοῦβο 5, 
15. ἐο »Ἐ’ σεγυαπέ, ἰο Παυΐϊά; 85 4150 αἵ ἴδ 6 
εηά οὗ νεῦβε, ουϑγ 1} βεορίε, ουεν Τεγαεῖ; διὰ 
"ον ν»"ρ Ῥεοῤίες, ὃν ᾿γαεῖ, ἴῃ υοῦβὲ το. 

ἐῤδεὲ Τα (16μονδἢ) 9. Ηο.::. 
ΠΡ ἴοσπι, 266 ΤᾺ (]εδὸ 

Εογ {86 
) Οοά οΥ 

ἩοοΙ:, 88 αῦονε ψεῖβδαὲ 1ο, 866 1 54Π1. 1, 3,. 
Ὠοίε. 

“δεεβ-εοἶε.)] ἘἈδίβεῦ, “ρδδῖισο." 

9. 7 «υα: «υἱΐό ἐδεε, ᾽.1] τ ϑϑτῃ. χυϊῖ, 14. 

αἰ! ἐδὶμο ἐπορεὶφι.] Μελδηΐηρ Ἔβρϑοῖδ!}γ 5418] 
δπὰ ἴβοδὲ ψῆῸ 5ἰἀθὰ τὴ διπὶ (2 84π|. 111. 1, 
ἷν. 8; 1 ϑδῖη, ΧΥΪἱ. 29, ΧΧ, 15, 1ό, χχῖν. 4, 
ΧΧΥΪ. 8). 

ὀσυε »ηαδδέ ἐδεξ ὦ βγεαὶ παρ19.} 866 Υ6γ565 
10, 11, 12. 

10. ἴογεουενγ 1 «υἱ}] ἀῤῥοΐπι!, 5 ..ἢ ὙΠοΓο 
ἰδ ὯῸ οδδηρὸ οὗ ἴθηϑθ, ὯῸΣ ἄοεθς ἴδθ 5θῆ86 
«ἀτηξ οὗ ἰ. Ι᾿ ββουϊά Ῥε: “4ηπ4 1 δαυε 
ΠΥΑΩΙ ΣΕ ὦ βίαεε, 49 ε.,) απά δαυε ῥίαπίεά ἐδένι, 

ς. ΤὨμῖβ νγὰβ δἰσεδαῦ ἄοηθ ΟΥ̓ ἴδε σοῃ- 
βοϊἀδίίοη οὗ Πᾶν 5 Κίησάομ,. 

πεεδεν “δα! δὲ εὐϊἑάγοη οΥ «υἱελεάπε::, (5. 
566 Β5. ΙΧΧΧΙχ, 22. 

1. ΒΑΜΌΒΙ, 1]. [ν. 8---1 2. 

τΠεῖη, τηδὲ ἘΠΕΥ ΠΊΔΥῪ ἀννε]}} ἴῃ ἃ ρἷαςε 
οὗ τῃεῖγ ον, δηὰ πιονεὲ πο πίοχζε ; 
ΠΟΙΠΕΓ 584} τῆς Ἄσδι]άγεη οὗ ψὶςκεά- 
Π685 ΔΠΠΙοζ ΤΠ 6 πὶ ΔΩΥ ΠΊοΓα, ἃ5 Ὀείογε- 
{ἰπ|6. 

11 Απὰ 45 βἰποβ τῆε επηα τπλὲ 1 
οοπηπιδηάεά Ἰυάρεβ 10 δὲ ΟΥΘΙ ΓΙᾺ 
Ρέορὶε [βγδεὶ, ἀπά μανε Ἵσδυβεά {δε 
ἴο γεϑῖ ἔγσοῃι 4}} τηϊπε Ἔἐπεηλῖεβ. ΑἾβο 
τε ΓΟΒΚΡ τε] τῆτες τπᾶῖ μὲ ψ}}} 
τηλίκε ἴἢεε πη ἤοιιβ6. 

12 “Απάνψῃρη τηγ ἀδγϑ θὲ (1 6]]εἀ, “  Κία. Ε. 
δηὰ τῆοιυ 514} 56 βρ νυν ἢ τυ ἔλίμετβ, 
Ι νν}}} 5ες ρ τῆγ 5εεὰ δίτεγ [ἢεθ, ἢ! οἢ 
8}} ρῥτοσεεὰ οι οὗἉ τῇγ δοννεἶβ, ἀπά ΐ ι Κὶο 

Ι νν}]] Φ8:40]15ἢ ἢ15 Κίπράοπι. 
12 Ζἢπδξ 5141} θυ! ἃ δῃ Πουδε ἔογ τ 

11. “μά αι εἰπε δὲ ἐἰριο, 4ο..1ὺ ΤὨ8. 18 
ΤΊΡΒΕΥ σουρίοά νὰ [6 ὀεϑογείέγης οὗ ἴ86 
ῬΓδοθάϊηρ νοσβο. ὙΠῸ οσοηίϊγασι 15 [παῖ οὗ 
(ῃς ττουδ]ουβ υηβοῖἰοὰ πιο οὗ ἴς [υρε5, 
δηά [86 ἔγεηυςηΐ βογντςυάθβ οΟἱὗὨἉ ἰ5γδοὶ ἴἢ [πο86 
Ὀπ|65, ἢ τ[ῃ6 5οξ|Θ ΡΓΟΒΡΟΣΙῪ δηά ἰη- 
ἀερεπάεηςε οὗ ἴπ6 Κίηράομι οὗ αν ἃ δηὰ 
ϑοϊοσηοῃ. 

απά δαυε εαἰσεά ἐδές ἰο γε, 71 ὍΤὨϊ8 
τουβὲ ΕἴΠΒΕΓ 6 σουρὶοὰ ψ ἴθ6 νεσῦβ ἴῃ 
γΟΙΒ6 το, “7 δαυέε πλα δη α Ρίαεε, ὦ ε., ἀπά 
ῥαυνε ρῥίαπίεά δεν, 49 “., απά ῥαυε εαιμεά ἐδέε 
ο χουν," ΟΥ̓́Ϊ ΤΩΔῪ ὃ6 ἴαίκοη 85 ἃ γθοδρί(υ] δ! ἢ 
οὗ νβαῖ ργθοθάεβ, δηὰ {γδηϑίαϊθα : “80 1 πᾶνα 
οδυποά [δθο ἴο γοϑί ποπῃ 411 [Πῖη6 δθιηῖθβ." 

“πο δὲ 1ογά {εἰ ἐδεε ΟΥἴζ ΤῊΔΥ Ὅο, 
“Απ4 δὲ Τιογά δαὶ ἐοἷά ἐδεε," νἱΖ., ὉΥ τὴ 6 
τουτὶ οὗ ϑδπλιοῖ. Ὅῆο ἰαϑὶ 15 σαῖμοσ ργοίογ- 
ΔΌΪΟ, 85 στηδικίηρ (ἢ υ56 οὗ [δε ἐῤέγαά ἰηκῖοδά οὗ 
[Π6 2γὲ ΡῬούβοη τΏΟσῈ πδῖυγαὶ. 

1, “1πά4 «αυδεπ.] ὝΒΕΟΓΕ 15 πὸ ἀπά ἴῃ ἴδ6 
Ηξεδ., Ποσ 5 1 τεαυϊγσεὰ, Ὅα ῥγορμοῖ, μβανίης 
ἀεϊδι!!οά Οοὐἷ ρϑὶ πλοσοὶοβ ἴο αν, πονν 
Ρᾶ5565 οὔ ἴο ἀϊγοςῖ ργορῆςξου, δηὰ τΠδῖ οης οὗ 
ἴδε πιοϑῖ ἱπηροσγίδηϊ ἴῃ ἴῃς ΟΙά Τεβιδπηοηῖ. 

σἶκερ «υἱὲ ἐ6 7 ,αἰῤεγ.] Τυάξ. ἰὶ. το, ποῖο. 

] «υἱ!]] «εὐ ὠῷ 167 ὠὰ, Ϊῃ οὔθ 86π86ὲ [δ ]5 
ΤΩΔΉΠΕΘΕΥ γτεΐεσα ἴο ϑοϊοτηοη, ᾿δυδβ ϑὺο- 
᾿Οβϑοῦ δηά [πὸ θυ] ον οὗ ἴπ6 τορὶθ. Βυῖ 
ΜῈ πᾶνε ἴδς αἰγεοῖ διυϊδογ οὗ 8ῖ1. Ῥεῖεγ 
(Δοεῖβ 11. 30) ἔοσ δρρί γίης ἰ ἴο Ομ γί (ἢ6 
ϑεθἀ οὗ Πανὶ ά, δηά Η!5 δἴεγῃδὶ κιηράοτχῃ ; δηὰ 
ἴδε 56 δὲ 8ο5 9.05, Ῥϑαυϊά ρίνεη ἴο [86 
Μεϑειδῇ ἰη τὴ6 ἈΌὈΙηΪΟ4] τυτ Ρ,5, 85 ν᾽ 6}} ἃ5 
115 5ρεςῖδὶ δρρὶ]οδίοη τὸ 6515 ἰῃ ἴῃ6 ΝΕΧ 
Τοεκίδπιεπηῖ, 5ΒΡΓΏΡ5 ΠΊΔΙΠΪΥ τσὶ ἴΠ6 δοκπον- 
Ιεάρεά Μεββίδηιϊς δἰρηιβοδηςο οὗ 1815 ὑγορδεου. 
(δες αἶϑο [534]. 'ν. 3; Αςῖβ χίῃ, 34.) 

18. Ηρ “ῥα!} διά απ δος, ᾽ς ον τῆς 



Α΄ Ἡξςῦ. τ. 
ξ. 

ἂ Ῥ-ε. 80. 

Ἅϊ, 32. 

Υ. 14---ι0. 

ΤΥ πᾶπηε, ἀπά 1 ν}}} 5.2] 15} της 
τἤγοηα οὗ ἢ]8 Κηράοπι ἔογ Ἔνεγ. 

14 4] ν»}}} θὲ 158 ἔδῖμοσ, ἂπὰ ἢδ 
84] δε ΠΥ 8905. δ1| πε σοπιηὶῖ 
ἱπι ιν, 1 τν 1} σμδϑῖθη ἢΐπὶ νἢ τΠ6 
τοά οὗ πιεῃ, πὰ στ τἢς 51Γ|ρΡ65 οὗ 
τὰς σμ!]άγεη οὗ πχεῃ : 

Ις Βυῖΐ ΠΥ ΠΊΕΓΟΥ 5}8]] ποῖ ἀερατγί 
ΑΥΨΑΥ͂ ἔτοπι ἢϊπη, 85 1 τοοῖκ “ὲ ἔτοπι ὅδυ), 
ὙνΠοηὶ 1 ρυζ ἀννᾶὺ δείοτε τῆθα. 

16 Απά τΠίπε ποιιδε ἀπά (ΠΥ Κίηρ- 
ἀοπὶ 514} θὲ εβιδὈ } }8ηθε ἃ ἰοῦ ὄνοῦ 
δείοτε τῇδε: [Υ τἤγοηθ 5}84}1 68 
εβ:2 0] 15Πεἀ ἔοσ ὄνεσ. 

δΙΙΠΙπιοηΐ οὗ {Π|5 ἴῃ [ἢ6 ρεύβοη οὗ δοϊοπιοῃ, 
566 1 Κ. Υἱῖ]. τό-2οβ. ΕῸΣ 115 δΔρρ]εδίίοη ἴο 
ΟΠ γϑδῖ, 58ε66 [ομη 11. 12; ΕΡΆ. 1. 20 22: Σ 
Τίπι. 11. τς ; ΗΘ. 1]. 6, ἄς. ; δηὰ Ζεςβ. νἱ, 
12, 13. 

1 «υἱῇ!] «ἐαὐϊιὁ ἐδε ἐδγοηπθ 9 δὲ: ἀδἰηράονι 7ῸΓ 
ευεγ ὍὙδὲ νογὰθ ,“ογ δυεγ, δταρΔ(ΟΔ}}Ὁ 
νος τεροδίθα ἰῇ ὑϑῦβα τό, ϑῇον" ὙΘΓΥ͂ ἀ15- 
ἘΠΟῸΌΥ τδδὲ (μ]5 ΡΤΟΡΠΘΟΥ ἰοοκβ δεγοηὰ [Π6 
βιισςοβϑίοη οὗ ἴῃ κἰπρβ οἵ [υἀδὴ οὗ ἴΠ6 ποιι56 
οὗ αν, ἀπά οπιδγδςοθβ ἴῃς ἴθγοησ οὗ (ἢ τγίϑῖ, 
δεςογάϊης ἴο [86 δῆρθὶ᾽5 ἱπίογργοίδιιοη 85 
Εἰνθη ἴη [μΚ6 ἱ. 321-13, ΒΟΙΟ ἴῃς Γοίδγοησθ 
ἴο [Π|5 μαϑϑᾶψε σδηποῖ δε τηϊσίδκοη, ὍΤὨῖ5 15 
Αἰϑφο Ὀγουρδῖ οὐἱ ΓΠΥ ἴῃ 5. Ἰχχχυῖ! 29, 16, 
17. 4ἰ5οὸ λδῃ. Υἱὶ. 13,14; 54]. ἴχ. 6, 7; 
ΟΥ. ΧΧΙΙ. ς, 6, ΧΧΧΙΙΪ. 14-21; ΕΖΕΚ, ΧΧΧΙ͂Υ. 24; 

ἢ. ΧΙΪ, 7, 8; Ηοϑβ. 11}. ς, ἄζο, 

14, 1 «υἱὴὲ δὲ δὲ ζαΐδεν, (“7 ἴῃ Ῥ5. ἰχχχίχ. 
26, 17, ἴα ἐαυϊνδ]οπί Οχργοϑϑίοῃβ ἅσγὸ δρρὶ δὰ 
ἴο αν, ἴῃ Ηθδϑ. 1. ς, [ἢ 15 ἴεχί 15 ἀρρίιθὰ ἴο 
Ομπϑ, Βυΐῖ 'ἰπ 1: ΟἾγ. ΧΥΪ. 13, ΧΧΙΪ, 9, 10, 
ΧΧΥΙΙ. 6,11 15 ΕΧΡΓΟΞΘΙΥ ἀρρσγοργίδιοα ἴο ϑοϊοπιοηῃ, 
ΤΟ ψνογάϑ ἐγ δὲ εονρεγρε ἐπὶ φμέν 1 «υἱδὶ εδασέεη 
ῥίνι, Φδ'ο., ΞΒΌΡΡΙΥ ἴδ6 ΠΙυκιγαϊίοη οὗ Οοὐδβ 
ἀοδϊηρ ψἸ ϑοϊουμοη δηὰ ἢ 8 βυισοδβϑοῦβ 85 ἃ 
Ἐλίδου, ἴον "ἴα! “οπ ἐς δὲ «υὐδογε ἐδεὲ ζα!δεν 
εδασεπεὶ ποῖ  (ΗεὉ. χιϊ. ς-το; τον. 1]. 12). 
ΤΒεο Ἰἴογαὶ ἰγδηϑίδίοη οὗ ἴῃ ννογάβ ϑῆουν".1}15 
ΓΛΟΤΟ Οἰθασγ. . “πὰ Β6 584}1 6 ἴο 
ἴΔ6 ἃ 50η, ὙΒοπΊ, ἰδ Π6 ἰγδηϑρτοϑθοθ, 1 Μ|}} 
ςοττοςῖ;," ἄς, 

«υἱδ ἐδ γοά οὗ ν»ιεη, ἢ 1.4. ϑυςἢ 8 
οἰ δϑιἰϑοπηθηΐ 85 πλθη 1ηΠΠ|ςῖ προ ΤΠ ΟΙΓ ΠΒΙ] γθη, 
ἴο ςογγοςῖ δηὰ σϑοϊδίπιὶ ἴΠθπὶ, ποῖ ἴο ἀσϑίγοΥ 
ἴδοι. Τα ψο]ς οἴἶδιιϑα ἰ5 οχηθα ἴῃ τ ΟἾγ. 
ΧΥΉ. 1. 

16. Μν »πόγοῦ “δα]]} ποῖ ἀεβαγί, "ς.71 Ἡξεπςοο 
[5128 βαυΐηρ, ἐόὲέ σμγε ριογοίς οὐΓἱ Ῥαυϊά 
(Ἰν. 3), ΘΝ, 2.6. [86 υὑπ.8ΠἸ|πρ, ᾿Δϑῖης 
ΤΆΘΓΟΙΪΘ5: ΓΊΘΓΟΙ65 ΒΊΟΝ ἅγὸ ἰΚὸ βιγθδιῃβ οὗ 
νυδῖεῦ (δὶ Πευοῦ Οὐ ὑρ ([541. χχχὶθ, τό; 6 Γ. 
χυ. 18). ΤῊΪ5 ἰ5 ὀχρίδἰηθα ἴπ υθῦϑο 1ό, ἡγῇ ο γα 

1. ΒΑΜΌΕΙ, ὙΠ. 

17 οοσοτγάϊηρ; ἴο 411 τἢεβε τνογάϑβ, 
ληά δοςσοσάϊπρ ἴο 81}1} 1Π]5 νἱἰϑίοη, 50 ἀϊά 
Νδίβδη βρεᾶῖ υπῖο Ὠδνιά. 

ι8 4 ΤΠδη ψνεπὶ Κίηρ Πανὶ ά ἱπ, 
ΔΠΑ δῖ δείογςε τῆς [ᾺΟΚΡ, δηά ἢδ 5δίά, 
ὟΝο σηι!ῖ, Ο ]ογά (σοῦ ἡ δπὰ νῇηδιὶ 
15 ΤΑΥ͂ δΒουβ6, (δὲ ποι ἢπάβὲ Ὀγοιρῆς 
τὴς Ὠιτπεῖτοὶ : 

19 Απὰ τἢϊΪ5 νγᾶβ γεῖ ἃ 5π|4]] τπίηρ; 
ἵπ ΤΥ εἰρῃς, Ο 1 νη σου; δυῖ δου 
ἢδϑῖ βϑροίκεῃ α͵8ο οὗ ΤΥ βεγνδηϊ᾽ 8 ἤοιιβε 
ἴογ ἃ ργεδῖ ψν 6 ἴὸ σοπῆε. Απά ἐς 
1185 τῆς ᾿πιδηπεῦ οὗ 
σον 

ἴτ 15 β-ἂδἱά, Τίπς δοιμο απά 427 ἀἰπρφάοννε “δα]] δὲ 
“ἰαὐϊαρεα, ἸΌΝ), [6 βᾶπια ψογὰ 85 15 σεη- 
ἀεγεά σωγε ἴῃ ἰβαῖδῃ (πιστωθήσεται---τὰ πιστά, 
ϑερῖ, “αἰ νυν.» ἰῃ ΒοΙΒ ραββαχοβ). 

ὀεΐογε ἐδες.} 866 Ὠσχί υεγϑο, ποῖβθ. 

16. Τόίπε δοιμς, (5 ..2 ὙΠΒ6 5οηθπηοπε ἀπά 
ἴδε ἰδηζιυᾶξε ἅγὸ ἴΠ 6 ϑᾶΠῈ6 ἃ5 1: 5Δ4Π|. 1ϊ. 15. 

“δα}] δὲ εεἰαὀἰῥεῥεά Νοῖ ἴδε νογὰ 50 
τεηδεγοά (νεῦϑοβ 12, 13), δυΐ ταὶ σοηδογοά 
σμγε 58ϊ. ἵν. 1 ἀπά 1 ϑδιη. 11. 35, ὅ66 15, 
Ὠοῖα. 

δεΐογε ἐδεε) Οτ, ὀεζογε νιεὲ. (866 ποῖο δἱ 
ἐηά οὗ οδαρῖογ.) ἕω ' 

18. δ.) δεΐογε ἐῤδὲ Ζογά.7 ἴῃ ἴῃς ἴοπῖ ΠΟΓΟ 
[Πς ἀγκ ννγᾶ5. (8εε ]υάξ. χί. 11, ποῖθ. πρὸς τὴν 
κιβωτὸν παραγίνεται. Ϊοϑερῇ. " Αηζᾳ. [υἀ, νἱὶ, 
ἵν. 4) Βυΐ ΨἘῈΥ “43 ϑιδπάϊης οὐ Κηθοϊηρ 
νν85 ἴδ υδιιλ] διτυὰς οὗὨ ὈΓΑΥΕΓ (1 Κ. νἱ1], 22, 
54) 55). Μοραβ, 1 ἰ5 ἴσια, 5δῖ τνϑ]]6 ὑγαγίην 
(Εχοα. χνίϊ. 12), θυΐ [ποτὰ τνᾶ8 Δη ὄὀχοθρίοηδὶ 
ΤοΆβοη ἴοσ 1. Τῆς Ὑδὶπιυςῖ5 (συϊἀοα 80" 
ΡΑΓΘΠΕΥ ὈΥ [815 ραϑϑᾶμθ δ'οπθ) 58Υ 1ῃδί ποῦ 
ΤηΙρἢς ΡΓΑΥ 5: Ἐἰἰηρς οχοερῖ Οἱ ἴδῈ Κίηρβ οὗ 
“δο Ηουϑο οὗ αν. Μοάσχῃ σοπηηορηΐδίοτς 
ΠΛΟΒΌΪΥ ἰακα {6 ᾿νογὰ ποῖα ἰῃ (Π6 δ6ῆβε οἔ 
«υαἰέης, αὐϊαίπφ, τοὶ «ἰπίης. Βυΐ “αἱ 5 ἴῃ 
παίυταὶ σοπάρθγιηρ, δηὰ ἰ5 ὄἽχργεβϑθα ΕΥ̓͂ ἃ]]} 
Εἰ6 νεγϑίοῃβ, δερί,, νυΐζ., Ομδὶ ά., ὅγγ., δηάὰ 
Αγδῦ. Ϊοβερβυβ 885 «υογεῤίρῥῥεά αἰ ης ὠρον 
δ᾽: ἥπεε, ἃ5 1ὖὲ ἢθ δὰ σοδὰ ΠῚ"). Α5 [ῃ6 
ἴοχί 5, Πογα δηά ἵ ΟἋἢγ. χυἱ!. τό, 1ἴ 15 τ ΒΕ 
τοπάογοά σα’. [1 ἀοο5 ποῖ ΠΘΟΘββΑΓΙΥ ἔοϊον 
(δῖ ἴΠ6 ῬΓΑΥΟΓ νγγ͵ὰβ υἱζεγεὰ οἰδέίηφ. αν ὰ 
ΤΑΥ͂ ᾶνο 8ῖ ἀούγῃ ἴο στηεαϊδῖο, δηὰ [θη στοβθο 
ὮΡ ἴο ΡΓΑΥ. 

10. 1» δὲ 86 νιασημδῦ οΥ »ιαπ ΤΏ 8 ἃ 
ΥΕΙΥ͂ Οὔϑουγο ραβϑᾶρε, πὰ 15 ΥὙΟΓΥ͂ ΥΔΓΙΟΙΒΙΥ͂ 
εχρίδίποα, ὙΠ δυϊμοσδνεα εἶπα ἴο ἃ σρῃῖ 
Ἰητεγργεϊδοη τηυϑὲ ὃς βουρῃΐϊ ἴῃ [μ6 ραγδὶ]οὶ 
ΡῬαβϑδᾶχε ἰῇ 1 ΟἾγ. χυ]!. 17, “του παῖ τὸ- 
ξατάθα πιὸ δοςοσάϊης ἴο ἴδε οϑίδίε οὗ ἃ πιδη οἵ 
ἱρὰ ἄσστοο, ᾿Ἐπουζῇ υηϊοττυηδίοϊυ [86 τεδά- 
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πιλη, Ὁ Τμογά 1 ΗοΡ, 
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20 Απά ψῇδῖ σδη [αν] ἃ 54} ΠΊΟΓΘ 
απο {πες ἡ ἔοσγ που, Γογὰ ονῦ, Κπον- 
εϑῖ ΤΥ βογνδηῖ. 

21 Εογ τῆν νγογά δ βᾶκε, δηά δο- 
οοτγάϊπρ' ἴο {ἢ1η6 οννη ἢαγί, μαϑῖ ἴποι 
ἄοπε 411 {πε8εὲ ργϑᾶῖ τπ]ηρ8) ἴο πιᾶκα 
(ἢ β8εγνδηΐῖ Κπονν ἐδέηι. 

22 ὉΝεγείοτε τπου ατὲ ρσγεαῖ, Ο 
ΓῸΚΡ Οοά: ἔογ ἡδεγε ἐς ποης [ἷκε 
(ἢ ε6, παίτπογ ἐς ἐδόγε απν Οοά Ὀεδιάε 

11. ΒΑΜΌΒΙ, νῇ. [ν. 2ο--20. 

ννογά τἢδὲ τῆου ἢαϑῖ βδροκεη σοησογη- 
ἱηρ ΤΥ 8εγνδηΐῖ, δηὰ Ἴοηςεγηΐϊηρ ἢὶ5 
ἤοιι86,) 65180]158} 27 [ὉΓ ὄνεσ, δῃηὰ ἐο 845 
ἴπου ἢαϑβὶ 8414. 

26 Δηά ἰεῖ [Υ πᾶπιε δε πιαρηίιῆεά 
ογ ὄνεγ, βαγίηρ, πε ΙΟΚΡ οὗ Ποββ 
ἐς τε (σὐοά ονεγ ἴβγδεὶ: δηὰ ἰδεῖ τῆς 
ἤοιιβ6 οὗ (ὮγΥ β8εγνδηῖς [αν ά δὲ εβῖδ- 
ὈΠ5Π6ἀ δείογε {πεα. 

27 ογ του, Ὁ ΙΝῸᾺΡ οἵ Πδοβῖβ. 
{Πες, δοςογάϊηρ ἴο 411 τῃδὲ νγε ἤδνε 
Πεαγά νυ ΟἿ ΘΑΓ8. 

232 Απὰ νπδῖ ομς ἠδίίοη ἰπ τῃ68 
δαγἢ ἐς ἴκΚεὲ ὨΥ ρεορίβθ, συ ||Κα 
ἴβγαεὶ, ψῇοπ (ὐοά ψεηΐ ἴο τγεάβεπι 
ἔογ ἃ ρεορίε ἴο δἰ πιβε]ξ, ἀπά ἴο πιᾶῖκα 
᾿ἰπὶ ἃ πᾶπιε. ἀπά ἴο ἀο (ογ γοιι ργεδῖ 
τηϊηρβ ἀπά τογγ]6. ἔοσ τὰγ ἰδπά, θεΐογε 
ΤΥ ρεορὶβ, ψῆϊο τοὺ τεἀδεπχαάβι 
ἴο ἴπεε ἔτοπι Εργρῖ, 3 οπι τῃ6 πδιοῃβ 
δηά τΠεὶγ ροάϑὴ 

24 Εογ τῆοι. πιαϑὶ Ἴσοηβτπιεα ἴο 

Οοά οἔὨ ἴβγδεὶ, ἰδϑὲ 'γενεαϊεὰ τὸ τὴγ 1 Ηε5. 
βεγνδηΐῖ, βϑαυίηρ, 1 νν}}}] 0114 τῆδε δῃ .αν. ἐξ 
ἤουδε: τῇογείοσε παῖῃ τΥ ϑεγνδηῖ 
ἰουπά ἴῃ ἢϊ5 ἢδαγί ἴο ὑγΑΥ ες ΡΓΑγΕοΓ 
πηΐο (δα. 

28 Απά πον, Ο [ογὰ σοῦ, δου 
αγὶ τιδλι (ὐοά, ἀπά στὴν νγογάβ θὲ γε, “ ]ομε τ) 
δπὰ τῃοιυι μᾶϑὲ ῥγοῃηϊβεά τηϊ5 ροοάπεββ 7 
ππίο (᾿γ βεγνδηΐῖ: 

29 Γπεγείοτε πονν ἴἰες ἰξ ρ᾽εδβα 1Η:8. 
ἴπεε ἴο 1688 ἴῃς Βοιιβὲ οὐ [ὨΥ 86ῖ- ἀὔμεαν 
νδηῖ, παῖ ἰἴ ΙΔΥ ςοηείπυε ἔοσ ἐνεγ κκ σι 

ἐ Ὅευϊ. 4. 
η. 

τῇ γβε! τῇ ρεορ]ε [βγδαὶ ἐο δέ ἃ ρεο- 
Ιεὰ υπῖο ἴδε [οσ ὄνεγ: δηά τδου, 
ΟΕ, ἂζῖ δεοοπὶς {πεῖν σοα. 
25 Απά πον, Ο Ικοκρ Οοά, τῃς 

ἱῃρ δηὰ (δ6 σεπάοσγηρ οὗ [πδὶ νεῦβα ἅγὸ 4150 
ΟχίγοΟἷγ ἀουδῖπι. Τακίης, μονγενεσ, [86 
ἘΠῸ 8ἢ νεγβίοη οὗ τ ΟἾσ. ΧΥἹ. 17 8ἃ8 50" 
ΒΙΔΠΓΔΙΙΥ οοττεςῖ, ΟἿἿΓ Ῥαϑϑᾶβο ΠΊΔΥ ὃς ἴδυ5 
υπάοτοίοοῦ : ΒΜΒὼωΣ δὲς ἐξ ἐδεὲ ἴαευ (οΟΥἩ Ρῥτε- 
τορδῖνο) οὗ α χγεαὶ ν»ιαπ᾿ (ὨἽἼΝΠ) ἴο ἴουπάὰ 
ἀγηδϑβίίεβ νυν ἰς ἢ ἄγε ἴο ἰδϑὲ ἱπίο 86 ἔδσ διῖαΓο. 
Τλανϊ ἃ ὄχργοβϑοβ 5 δϑιοηϊβηπιθηΐ (ἢδὶ ἢ6, οὗ 
δυςδ Βυμπιῦὶο γι, δηὰ ομς 50 1{{|6 ἴῃ ἢ18 
ΟΥ̓ Εγεβ, 5βοιϊά ποῖ ΟἹ] ὕὲ γαἰϑεά ἴο (Πς 
ἴγοηο, δυΐϊ Ὀ6 δϑϑυγεά οὗ ἴδε ρεγρεϊ ὺ οὗ 
[Π6 διιςςοβϑίοη ἰῇ [8 ἀεβοθπάδηϊβ, 85 ᾿ξ 6 
ἍΕΓΟ ἃ τηδῃ οὗ μΣἢ ἀσρτοα. 

ον Ποιραῖο 8. ἰχχχυΐ. 8.10, ᾿χχὶ, 19, 
1. 

48. αὶ οπὲ παίΐίοπ, 5.1 Οοτήρατε Ὠεαυῖ, 
ἵν. 7, 32,33, 34, ἴο ψΒΙΟἢ ΠΟΓῈ 5θοπὶ5 ἴο ὃὈ6 ἃ 
Ρἰδίη σεΐθγεηςε ἤοσα. Νοῖῦςε, ἀραϊη, ἴμε 4}10- 
βίοη ἴο ἴῃς Εχοάυβ (866 γεσβα ό, ἢοΐθ). 866 
ῃοῖοδ δἵ εηὰ οὗ σῃδρίοεσ. 

24, ““γὶ δεεονιο ἐδεὶγ Οοά.] ΑΔ Ρἱδίη γεΐεγ- 
οῆςε ἴο Οδεῇ. ΧΥΪ!. 7, 8; Εχοά. γἱ. 7. 

δείογε ἴδε : ἔογ του, Ο Ιογὰ σοῦ, 
ἢδϑῖ βϑρόίδθῃ ἐξ: δηά νυ τῇ τὰ δ] ϑβϑίη 
ἰδε τῆς μουδε οὗἉ ΤΥ βεγνδηῖ δε ὃ] 
ἴογ ὄνεῖ. 

26. Ζεὶ 1ῤὲ δοισε, 49 ..1 Οοπιραᾶσε ἴἰοσ. 
ΧΧΧΠΙ, 14-26; 1,6 1, 69. 

47. Ηκν! γευεαϊεά, 5.1 Ἠδεδ., ὡπεουεγεα 
ἐδε εαγ. (8εὲ Ἀπ} ἵν. 4, ποῖἊ. 

ἐδεγεογε δαὶδ 67 «ογυαπί γοισιά ἐπ δὲ: 
δεαγί, (5.1 ὙὍἘὲδ ῥγοπιῖίϑεβ οἵ Οοά ἂδε [ἢς 
ἴπιο συϊάς ἴο ἴῃς ῥὑγάγεῖβ οἵ Ηἰ5 ροορίο. νε 
ΤΩΔΥ ἄδγὸ ἴο δ5Κ δηγίῃϊηρς, πονν στεαΐ βδόσόνοὺ ἴἴ 
ΤΩΔΥ Ὁς, Ὡς ἢ Οοὐ 45 ῥγοπίϑεά ἴο κίνθ. [ἢ 
(815 δὰ ἴδ6 ἴψνο ζο!ονίηρ γοῦϑο ἢ ανὰ 
ΕΧΡΓΌ5565 ἴη6 52Π|6 ΨΟΠΩΘΥ δὲ ἴΠ6 στὶς δθ5 
οὗ Οοὐδβ γγδςοθ, δηὰ ἴπθ ϑ4π|6 ἐχροοίδίοη 
ἰουηάοα Ὅη (μδῖ στδάςς, ψῃϊὶςὴ δῖ. Ρδυὶ ἀοοβ 
ἴῃ βιο ρδϑϑαρεβ 45 ΕΡῆ. ἱ. 5.7, 11. 7, ὅζς. 

2Θθ. “454 «υἱῷ 67 διειείπα, δι Τῆς 
ζοΟΠΟΙ]υβίοη ἰῇ Σ ΟἿ. ΧΥὶ!. 27, ἰδ: Δὸν ἔδοι 
διε εσί, Ο Σογά, απά ἰ “δα δὲ ὀἰεσ.εαὰ ὃ σ 
ἔυεγ. Τδε 88π|ιῈ β6ῆϑε ΓΙΏΔΥ͂ εἰνεη ἴο 
1818 νοῦβαὲ ΟΥ̓ σοπάδγίης ὁ" φυἱδ 467) δἐκειυὶπς 
“ῥα! θέ δομσε φῇ 67) “εγυαπὲ δὲ ὀϊε “εὐ )ὸ τ 
ΦΨΕΤ. 

. 



δι (βσγου. 

ΡΥ. 1---2.} 11. ΒΑΜΌΡΒΙΨΙΙ. ΝΠἼἼΙ. 

ΑΘΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕΘ οὐ νεῖβεβ τό δηὰ 23. 

ΝΟΤῈ Α, οἡ γεῦϑε τό. 

ΤὨς δερῖ., ἴῃ 115 δπὰ [πε ργεςεάϊηρ υϑσβο, 
ἔοΓ Ἴ))5, τεδάβ 2), “ δεζογε νιον" ἰπδίεδά οὗἉ 
“ δείογε ἐδεε," ἀῃιὰ 80 ἴμε ϑυγίας ἀπά Αγαθίς. 
([ἡ νεῦβε τό ἴῃς Ασγδϑὶς οπγιῖβ ἴῃς ψοσζὰ δ]ῖο- 
ξοῖμοσ.) ὙΒΟ ψυΐς. τεδά8 »ηεᾶ, ἴῃ ΥΈγβ 6 1 ς, δυζ 
ἑωά ἢογο. [Ἃἢ 115 νοῦϑο ἴἢ6 Ἰηδουγτίοη οὗ ἃ "Ὁ 
8 ΘΑΞΥ δοςουηϊοεα ἴογ ΟΥ̓ ἴα πεχὶ ψνοσζά, 
ΠΌ5, ἐόγοηε, Ὀσρίηηϊπρ ἢ ἃ 5. Βεΐογε νι 
158 ῬΓΟΌΔΌΪΥ (Π6 ἴσιιθ σγοδαϊηρ ἴῃ θοῖ νογϑοβ (ἢ 
[Πς γτοβὶ οἵ (ἢς ἴοχί 15 ϑουπά), δεςογάϊηρ ἴο [86 
ΔΗΔΙΟΡΥ οὗ [6Γ. ΧΧΧΥ. 19,1 11. 10, 35, 
δη ΤΔΩΥ οἴδεν ρίδοςθϑ ; θογοᾶϑ ἴῃς ἰάδᾷ σοη- 
τλϊποὰ ἴῃ [Π6 τγοδάϊηρ, ὀφήογε ἐόεε, 156 ὑηρᾶσαὶ]- 
Ἰοϊοά. Βυῖ [Π6 τεδάϊπρ ἰπ 1: ΟἾγ. χνὶϊ, 12. 15 
αυϊϊε ἀϊβεογεηῖ: “ “1. 1 Ἰοοξ 11 7,0» δὲν ἐῥαΐ 
«υα! ὀδεΐογε ἐδεε,᾿" ταθδηϊηρ 540}, νυνὶ οἢ κῖνοβ ἃ 
ΨΕΙΥ ξοοὰ 56ῆ56, ἀπά 5ιρρεβῖβ [πδὲ ἴῃς ἴοχὶ οὗ 
2 581). ΥἹ]. 15 ΤΊΔΥ πᾶνο Ὀδθη σοττυρίθα ὉΥ 86 
δεοϊάφηϊδὶ τερευκίοη οὗ ἴ86 ννογὰ ΠΟ δἵζοσ 
ἜΝ, οδιιϑεὰ ΟΥ̓ ἴΠ6 5Ξλπη16 ϑεηά!οηος ἸΠΠΌΣ ΝΕ 
ἴπη [δὲ πκὶἀἀ]ς οὗ ἴῃ6 νεῦβθὺ.0 [{ ἴδο βεοοπὰ 
ΘΠ ἽἼΟΣ 5 βδἴσιοκ οὐ, ψα μᾶνὸ ἴδε ἰεχὶ οὗ 
1 ΟἾγ. χνυῖϊ 13, νυ ἴδ ἱπιπηλίοτιδὶι θα ἀϊοῃ 
οὗ ἴδε ἤδη οἵ 841}. 

ΝΟΤΕ Β, Οὔ γοῦβϑ6 23. 

ΤῊε οοπεοίγυςίίοη οὗ {115 γοῦβο ἰ5 (γουκδουῖ 
ΨΕΙΥ ἰηνοϊνο, δηὰ ἱπαϊοδῖοβ, ΨἸ [ἢ  ναγδιϊοηϑ 

ΟΗΑΡΤῈΚ ΥνΠ]|. 
1 Φαυϊά τωῤάμεά ἐΔς βλιίήμες αμα 114 λ0- 

αὐίίσσ. 4 472 «ν»εο ἤαάσάεκεν, αμα λέ 
δγγίαΣ. 09. 702 σοκάρίά ογανε το ῥγερόρεζς 
ὅο δέκες ἀέγνε. τι 744 γαενι αν»α ἐἀε “ῥοὲέ 
Ῥαυΐξάί αἰεάϊεαίείλ ἐρ Οσοά. 14 414 μα 
ξαγγορς ἐπε Ξαάρ»ε. τό 2αυΐδ': οδέεεγ. 

ΝῺ δαίζτεγ τῇϊ8 ἴξ σδπια ἴο Ρ488, 
(μα [αν ἃ 8πιοῖς τς ΡἘ]]15- 

[6859 ἀπά βιυδάιιοά τἢδηὶ: δηά αν! ὰ 

ἴῃ [86 νεγβίοῃβ, δηὰ ἴῃ 1: ἋὮγ. χνὶϊ., ([ῃδὶ 86 
οτἱ ξίηδὶ Μϑ8. ννᾶβ ῬΑΓΕΥ ΣΠορίθ]6. ὙΒὸ σμδηρο 
οὗ ρεγϑοῃ ἴῃ [Π6 ννογάβ “207. γοὼ 15 ἱποχρ σαῖς, 
εχοερῖ ου ἴδε ρτουπά οὗ Δῃ εστοῦ ἰῃ ἴγϑηϑοσὶρ- 
ὕοπ. ΤΟ Ν υἱξ. [Δ5 οἷν, ,ογ ἐῤεν. ΤῊ δερῖ. 
Ομ [86 ργοπουη δἰϊοζοῖμοσ. ὙὩς Ρ]υγαὶ 
ΥΕΓΌ (φυεη!) ἢ Οοά ἔογ 186 βυδ]εςϊ 15 υπ- 
υ508], δηἀ 411] [Π6 βίγδηξεγ ἔγοπι {δὲ Ἰυχῖδ-: 
Ῥοβιίίοη οὗ ἴδε βἰπρυϊαῦ 29 δέριεξ Το 
Ἰοςαϊίοη οὗ ἴδε ννογάϑξ, δε παλίομ απά ἐδεὶν 
ξοάς, ἰδ 150 ἀϊῆουο ἴο Ἔχρίαίη, Ἄχοθρῖ οἡ ἴδ 6 
ΒΌΡΡοΒβΙὕοη οὗ Ὁ (7),»") πανίηρ ἔΔ]]}οὴ ουΐ οὗ 
δε ἴοχὶ Ὀείογε Ὦ")" (παξίοπ). ΤΟ ἰαβὲ εἴδιβδ, 
Βονανοσ, 15 αἰ ἴοΥΟΠΕΙΥ στοπάσγοα ἰῃ τ ΟἾγ. 
ΧΥΪΙ. 21, δηὰ ἴῃ τῆς ϑορῖ,, οὗ (5 ξε, 85 
ἔΌΙΠ]οννΒ : “ Ὁ ἀγνίης οὐΐ παίϊοῃβ (ηὰ ἐπεὶγ 
ξοάδβ, οὐ, ἴθηϊ5) Ὸπὶ δεΐογε [ΠΥ ρθορὶς ψβοῖὶ 
ἴδοι μαβὲ σεάδειηθὰ ουὖὅ οὗ Εργρι. Τῇὲ 
Ῥάββαρε ἴῃ (ῆγοη. μὰ8 ἴῃε νεγὺ ὁγ ἐἀγέυΐμρ᾽ ομξ 
(Φ 5) ἱπϑιεαά οἵ μην ἐὲγ ἰαπά (Ἴγ) 
ἴῃ 2 δᾶ. Απά [δε δερί. οὗὨ 2 84π)., ἰπϑῖοδά 
οὗ ἴδε Οτεοκ ἴοσ ,2ὸογ 267 ἰαμά, [8 τοῦ ἐκβα- 
λεῖν σε, Αροοογάϊηρ ἴο [815 τοδάϊηρ, [μ]5 νοῦβα 
ννουϊὰ τυ ἴ.5: “29 »καῃε Ηρη ἃ παρε, απᾶ 
ἐο ἄο 2ὸν ἐδενι βγεαί ἐδίπρ: απά Ἰεγγ δίς, ἀπά 19 
ἄγέυε ομξ ἐδὲ παλίομε απά ἐδεῖν φοά: δεογε ἐδ 
Ῥεορίε «αὐῤονι ἐδοι ῥάᾳ“ γεάώξενιε οἱ οΥ 16ὲ 
ἰαπά 9 Βανι." Ὅς παρίοης ἀπά ἐδεὶν φοάε 
ἅτε οὗ οουζϑα ἴΠ6 Ρξορὶβς δηὰ ἰῃς ἰάο]5 οὗ 
(ὐδηδδῃ. 

τοοῖς ᾿"Μειβερ-απιπιδῃ οὐἵ οἵ ἕμε πληά 1 ον Τὰν 
“μεν Ὧάλ. οὗ τῆς ΡΠ 50|Π 68. 

2 Απά ἢς 8πιοῖς Μόοδρ, δηά πιδᾶ- 
δβιιγεά τῃεπὶ ἢ ἃ [ἴπ6., σαδτίηρ {Πα πὶ 
ἄἀονγῃ ἴο ἴῃς ριουπά ; ὄνθὴ ἢ ἴνο 
Ἰη68 πιοαϑιγεὰ ἢς ἴο ριυῖ ἴο ἀεδιῇ, 
δηὰ νὰ οης {μ}} Ππὰὸ ἴο Κεερ αἰϊνα. 
Αμά .ο ἴῃε Μοδῦιτοβ δεσδπια 1λαν 8 
βεγνδηῖβ, σπά Ὀγουρῃϊ ρ1[18. 

ΟΗΑΡ. Ι11. 1. 43ἐν 16... ΑΔ ταοβὲ ἀϊ5- 
ηςοΐ Δϑϑεγτίίοη ἴπαΐ πὸ ἰγδηϑδοϊίοηβ γοϊδίοὰ 
ἴῃ οἰ. τἱῖ, ρῥγεοεάθά ἴδε νγᾶγβ σοϊδιο ἰῃ 1815 
οδδρίου. 

Μειδοα-α»ιπαϑ.}] ΜΑΣ (8 πιθᾶηβ ἴ5 
υἱζοῦ ὑηκποόονσῃ. [Εἰ ἴῃς τοδάϊης 5 σοηυΐπο, 
Μείδεᾳ-δα-αναδ (δὲ ὀγίϊε 9 1δὲ "πισίγο- 
2.) ταυβῖ 6 [6 πδπὶὸ οὗ βοπὶὸ βίσοηρμο 
Ὑδ]οἢ οοτητηαπάοα Οδίι, δηὰ τῆς ἰακίην οὗ 
ὙΠΙΟΝ τηδάς νὰ τηδϑῖοσ οὗ “ Οδί δηὰ Ποὺ 
ἴοννη5." ΤὌὙδε ἀιρ]ϊοαῖς ραββᾶσζε ἱπ τ ΟἾγ. 
ΧΙ ΘΣ, ΤῸΥ δἤειδερ- ανηνιαδ, μὰ5 Οαἱδ απά 
δεν ἰοαυ. Βυῖ ψΒοῖΒοΥ [815 ἰηάϊοδῖο5 ἃ 
ἀἰβεγεηῖ τεδαϊΐϊης, ΟΣ 8 Δῃ ἘχρΔηδίοσυ σοῦ" 

ἀεγίησ, ἃ 18 ἱπιροβδίῦϊα ἴο δβαΥ ΟΕΓΔΙΗΪΥ͂ 
Νο οπϑ οὗ [8.6 ἡυπηεγοιιβ σοη᾽θοΐιγο5 [45 5» 
Βοϊοηΐ ὑγοῦδΟϊ ΕΥ̓ ἰπ ἴα ἴο Ὀ6 ψοΙ εἰθηχ. 

Ὡ. Ομ ἐδερε ἀοαυη [ο {δὲ φγομπά.) [ἱ 
σου Ὀ6 Ὀοιῖογῦ ἴο γεηάεσ ἴδ 6 ννογὰβ »παξίῃμ 
ἐδερε ἴδ ἀοαυη οπ ἰδὲ φγομπά. ἸὨανϊὰ ἴοο 
ἔτοαῖ πυθογβ οὗὨ ἴδ 6 ἔποαθίκου ῬΓβοποσβ οὗ 
ὙΥΆ1, δῃᾷ τηδάς Βοπὶ 116 ἀοννῃ οὐ ἴδ6 στουπά, 
δηὰ πο αἰν ἀοα {Ποππὶ ΟΥ̓ ἃ τηραϑυγιηρ [πὸ 
ἱπῖο ἴῆγχοο ρασίβ, ρυϊτρ ὑποστὰς ἴο ἀδαῖῃ, 
δηὰ βανίηρς αἰϊνο οπο- πἰγὰ, ὙΠὸ οδυ86 οὗ [ἢ 6 
νναῦ νἢ ἴ6 Μορθὶϊεβ, γῇο δὰ θεθῃ ὙΕΙ͂ 
ἔτϊεπγ σὰ αν (1 ὅ84πι. χχίϊ. 3, 4), 8π4 
οὗ [8158 βεύεσο ἰγοαϊπηθηΐ, 8 οΐ κῆονη. Βυϊΐ 
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τ, 4 
ἀΐ:. " 

4  ᾿ανιά 5πιοῖε α͵Ξο Ηλδάδάβζοεγ, 
(ἢς 8οη οἵ ΒἊδοῦ, Κίηρ οὗ Ζοδδῇ, 48 
ἢς ψγεηῖ ἴο γεοονεῦ ἢΪ8 δογάθγ δῖ τῆς 
Γῖνοῦ ΕὈρἨγδίεβ. 

4 Απά αν! ά ἴοοῖ. ᾿ἔτοπι ἢΐπὶ ἃ 
τ Αετοις, [βουβαπά "ελαγίοίς, πὰ βενεη πυπάγοά 
18. 4. Βογβεπιεη, πὰ τννεητῦ τ(πουβδηά ἐοοῖ- 

θη: δηὰ αν ά δοιυρῃεά 4}} πε 
σμαγίος λογεές, Ὀὰῖ τεβεγνεὰ οἵ {Π6πὶ 
7γ δὴ Ἀυπάγεά ςδδγιοῖβ, 

ς Απά ψἤεη τῃε ϑγτγίδηβ οἵ [)4- 

1. ΒΞΑΜΌΒΊΙ, ΙΠ. ἰν. 3--7. 

ΤΑΆΘΟΙΙ8 ΠΔΠΊΕ ἴο βυςοου Ηλάδαςθζεγ 
Κίηρ οἵ Ζοῦαι, [ανίἀ εἰενν οὗ τε 
δΥΓΙΔΠ5 ἴψο δηά Ὀνεη τπουβαπά 
ΠΊΘΠ. 

6 ἼἸμεη ανίά ρυῖ ρατγγίβοῃβ ἰπ 
δγτγία οἵ ᾿απιᾶβοιϑβ : ἂπά τῆ6 ϑγγίδπβ 
θαοδπηα βεγνδηῖβ το ᾿ αν!ά, σπά Ὀτουρῃϊ 
σ᾽8. Απά τῆς ΓΟῸΒΡ ρῥγαβεγνϑ ΠΝ 
νὰ νν μι Πευβοανεῦ ἢς ννεηῖ. 

7 Αηὰ αν ὰ τοοὸκ {πε 8}16145 οὗ 
Βοϊά τηδῖ νγεῦε οἡ ἴδε βεγνδηΐβ οὗ 

1 ϑθοῖηβ {1 ΚΟΙγ, ἔτοπι ἴῃς ἴοηε οὗ Ρ8. ἰχ., ΠΟ Γα 
866. ποῖο, (αἱ αν μαὰ πιεῖ 1 50ΠῚ6 
[ΕΙΏΠΡΟΓΑΓΙΥ͂ ΓΕΎΟΓΒΕ ἴῃ ἢΪ8 ϑγτίδη νγᾶῦβ, ἀηά τμδῖ 
[6 Μορδιῖεβ δηὰ Εάοπιῖοβ δα [ΓεδΟΒ ΤΟΙ ΒΙΥ 
ἴΔΚκοη δἀναπίδρε οὗ ἰΐ, δηά ρεσβδρβ {π|οὰ ἴο 
ευΐ οἵ 58 τεῖγοδῖ. [ἢ τ (Ἶγσ, χυϑὶ, 2, 1 15 
ΤΊΘΓΟΙΥ καἰὰ, Ηδ :»νιοῖσ Ῥοαό.. .. αμά ἐδὲ 
ΜΜοαόι!ε: δεεανιε αυΐα'" “ογουαπί:, απά ὀγομῳ δὲ 
2:32:, ἰοανίης ουὖἱ 411 ἴδε ᾿ηϊοιτηεάϊδίε ρᾶτί οὗ 
[86 γνεσβϑ. 

8. Ηαάαάεχεν. 80. 5ροϊξ [πγουρμουΐ [ἢ 15 
οἤδΡ. δηὰ 1 Κ. χί. 23, υυῖϊ Ησάσγεκεν τ (Ἶγ. 
ΧΙ. 3, 5, 7, ἅς., δηά 2 854η1. χ. 1ό-το, ΌΥ ἴδε 
οἤδηχο, 50 ἐγοσυρηΐ, οὗ Ἵ δὰ “ Ησάκαάεξεγ, 
15 [86 {γπ|6 ἔοσπι, 85 566 ῃ ἰῇ 16 Ὡδτηεβ Βεηδαάαά, 
Ἡαάαά, (τ Κ. χν. 18, ἄς,., χὶ, 14, ἄτο.). 
Ἄδαδος, [οΞερῃ. Ησάαά νγᾶ5 ἴα σἢϊοῖ 140], ΟΥ̓ 
5 η- “οὐ, οὗ ἴῃς ϑγγίδῃθ. (δες Οὔαβθῃ, ὁ ΤΠ65. 
υὑπάεν Βεπδαάαά.) 

Ζοῤαδ. 866 1 84πι. χῖν. 47, Ὠοῖθ. 

ο γεζοῦεγ δὶς δογάεγ.} 5 15 πουθσ ἴῃ 6 
τηοδηΐης οὗ ἴδ Ηδθῦτενν ρἤγαϑο, νυν ἢ τλθδῃ5 
ΠΠΟΓΔΙΥ 20 ἐαισς δὲς δαπά ἰο γείωγπ : ὮΘΠΟΘ 
(4) ἰξ δρρ]!εὰ ἴο ἃ φεζϑοῃβ οὐῇ διδηά 20 
ὀγίηρ δαεξ δὲς ῥαπά, οὐ (Ὁ) 1 δρρι θά ἴο [δς 
Ὠδηά οὗ δποίδου 20 ἑωγπ ὀαεξ δἰ: δαπά. Ἰἢδ 
Ρῆγαθο ἴῃ (4) [δ5 4150 ἃ βοπιοννμδί αἰδεῦ- 
επί τηϑδηΐηρ δοοοζαϊηρ ἴο ννμαῖ 15 ςοηφἀογοὰ 
ἴο ὃὉ6 [86 οὔχίηδὶ ροβιοη οὗ ἴδε Βδηά. [186 
ογι κίπδὶ ροϑι[ἰοῃ ἰ5 φυϊεβοεηῖ, ἴῃ [Π6 ὈοΒΟΙῚ ΟΥ 
Υ ἴδε 5146, ἔβεῃ 20 ὀγίπῳ δαοξ ἐδε δαπά 18 ἴο 
δυηίηρ ἰἴ ὈΔςοΚ ἴο [ἢ6 θοβοπὰ ΟΥἩ [6 5146. 18 [86 
οτσίηδὶ Ροβιἄοη νγᾶ5 ἴο Ὀ6 βίγεϊςμῃοὰ ουἱ εἰ ΘΓ 
ἴο δίκα οὗ ἴο ΠεΙρ, ἴβθῃ ἐὸ ὀγίμρ ὀαεξ :ῤὲ 
δαμά 15 ἴο 5βἰγοίοῃ ἴἴ οιξδπ ἀραίπη ἴο δίσκο οὐ ἴο 
Βεῖρ, 85 ἴῃς οδϑθ ΊΔΥ Ὁ6. ὍΠ6 ΡὮΓΑΘΟ 15 υϑεὰ 
ΒΟΙΏΘΓΠΊ65 ΠΠΈΟΓΑΙΎ, 85 ς.35. Εχοα. ἵν. 7; τ᾿ Κ, 
ΧΙ, 4; γον. χίχ 24; δηά ϑβοῃ)θίπηο5 ἢρι- 
ΤΑΓΨΕΙΥ, 45 [54]. 1. 25, χὶν. 27; Αι, ἰ. 8; 5. 
Ιχχῖν. 11. Ὅλα οχαᾶςῖ ἔοτοθ οὗ ἴδε τροίδρῃοῦ 
τηυδβῖ ἴῃ οδοῦ οδϑα ὃε ἀδοϊάδα ΌΥ (δ ςοπῖοχί. 
Ιξ 25 15 τηοϑί ργοῦδοϊθ, [ἢ }5 υθῦϑα σεϊαῖοϑ ἴο [Π6 
εἰγουχηϑίδηοοϑ τηοτο ΠΙΠῪ ἀοῖαι]δὰ χ. 155-10, [6 
τηοδηϊης οὗ ἴῃ6 ρῥἤγδθα ἤοδ Ψ1}} Ὀ6 «αὐδεη δὲ 
(Ηδάδάεζεγ) «ὑερ ἐο γέπεαυ δὲς αἰλαοξ (Ὡροη 
ἴ5γ861), ΟΥ̓ 210 γχεογ δι: εἰγεησί ἀφαϊροΐ 
πγαεὶ, αὐ ἐδὲ γχίυεγ Ἐωρῥγαίο. Τῆς νοσὰ 

Εωῤῥνγαΐξε ἴα ποῖ ἴῃ ἴἢ6 οτἱκίπαὶ ἰεχῖ ; δυῖ 
ἐδὲ γί (9) τηθΔη5 [86 ΕυρὨγαΐοθϑ, 85 Οεη. 
ΧΥ. 18, ΧΧΧῚ, 21 ; 5, ΙΧΧΙ͂Ι, 8 ; 158]. Υἱ]. 20 ; ΕΖΓΑ 
ὙΠ]. 26. 

4, 44 ἐῥοιμαπά ςδατίοἴβ.] ΤΘ ννοσγά δαγίοῖς: 
ἢ45 [41||6ὴ ουἱ οὗ ἴδιο τοχί. 

“εὐεη ῥωπάγε ῥογσοριη] [Ιἴ 5βουϊὰ δὲ 
σευεη ἐδοισαηά, ἃ58 τ ΟἿ, ΧΥΙΐ. 4. 

δοιγδεά αἱ δὲ εῤαγίοί Ἀοτ865.}] Τὸ 
σνογὰ 55 ὦ εραγίοί, 15 υδοὰ ἔογ εραγίοί δογπε:, 
88 84]. χχὶ, 7. ((οτήρασο χ. 18.) Εοσυ [818 πιοάς 
οὗ τεῃάθσίηρ ἴδε σΑΥΑΙΓΥ͂ υ,561655, 566 [|οϑβῇ. 
ΧΙ, 6, 9. 

δ. ϑγγίαης: ὁ δα» α“ε..1 Τδῖ Ὀγδηςὶ οὗ 
ἴδε ϑγγίδῃβ (Ασάσὰ), ἡ ο56 οδριίδ] ννὰ8 1)8- 
τηδϑου8, ννὰ85 ἴῃς δεϑί κηόονη δηά τηοϑὶ ρονγεσ- 
1, 8ε6 ἰ Κ. χχ.; 2 Κ. χυϊ. 5-12, ἄζε. 
ΤῬλᾶταάβουβ (τ τἴθη ΡΦΌΥΤἸἢ τ ΟἾγ. ΧΥΠ]. 5, 6, 
δοςογάϊηρ ἴο ἴῃς ἰαΐε Ατσδσῆθδῃ οὐ βοξταρῃγ) 
18 θγβῖ πιδηποπεά, Οδη. χνυ. 2. Ασςογαϊηρ ἴο 
ΝΙοοΐδυβ οὗ Ιϑασιδβουβ, οἰϊοὰ ΌΥ [οβερδι8, 
[86 δγτίδη Κιηρ᾿ 8 πάσης τγὰ8 Η δάδά. 

6. σαντος. Το νοτζτὰ (3005) 18. υϑδεὰ [ῸΓ 
ἀξ: ἴῃ τ Κ. ἱν. ς, 19, δηὰ βοῦς {δ|ηκ 

αἱ 8 115 τηθδηϊηρ ἤοσο. εγῆαρβ, Βούγανεσ, 
ἰἴϊ 15 Ὀοδῖ ἴο ἴ8Κ6 1 ἴῃ ἴῃς βαπ)6 86ῆϑο 88 
1 881). Χ. 5, Χ! πὶ. 3, 85 [86 ΑΝ) ἀο68. 

“εγυαπ: [0 δαυϊά, απ ὀγουρδὲ γι. 
ἈδίμοΥ “ ἐσἰθαῖο," [86 586 ρῆγαβο 458 ἴδ 
υϑοὰ οὗ ἴῃς Μοδθιῖδβ ἰῇ νϑσβοὸ 2, τηθδηΐϊηρ ἴδ 6 
δεςᾶπια βυιδ]εοὶ ἀπά {τἱδυίΐλγγ. ὅδεὲ [υάρ. 111. 
18: 1 Κ. ἵν. 21; 2 Κι. ΧΥ. 4, ζἄς., ΏΕΓΟ 
ΠΟ 5 υδοὰ οὗἉ (τδυῖο. (Οτήραγε Ἐβρεοϊ ν 
1 Κ. χυ]!. 3, Βογα [6 βαπὶὸ ἴνο ἡοσγὰ8 ἅτ 
ςοσηδἰηοά, δηὰ 566 2 Κ. ΧχΙν. 1. 

7. ϑῤιείάς 97 σοίΔ.} ΤΠ ψογὰ σοηδοσγοὰ 
“δίεϊά (ΣΦ) ἰβ. οὗ υποοτίαίπ τηρδηίης, δηά 
186 νογβίοηϑ βυςίυδίθ ΥΕΙῪ τῆυςὰ ἴῃ {ΠΕΣ 
ΤΟ οΣης5, 'ῃ [ἢ6 βούθῆ ῬαϑϑαρῈβ 10 ΨΒΙΟΘᾺ 1ἴ 
σου (2 Κ. χὶ. τοὶ 2 ΟἾγ. χΧχῆ. ἡ; [6γ.Ψ 
1. τα; Β2ΟΚ. Χχυΐ. 11: (δηΐ. ἱν. 4: [}15 
Ρᾶβϑβαρο; δηά σ (γσ. χυῃἹέὶ. 7). δοχῇῆξ θη ογ ἵἴ 
“ ἈΙΤΠΟΌΓΣ," δὰϊ οἡ [86 ΠΟ] «δέείά βθετηβ ἴο 
θὲ ἴδε τίρῃξϊ τοπάσσίης. [ἴ νγὰ8 Ῥβεῦβαρβ ἴῃ 
ἱπυΔύοη οὗ ἴμ656 φοϊδθη 5.161ἀ5, ἀπὰ ῥαγεν 



11, ΒΑΜΌΒΙ, ὙΠ[|ΠΕῈ. 

Ηδάλάεζει, δηὰά ὕσουρῃς τἢδπὶ ἴο 
7 ετγυβδίεηι. 

8 Απά ἔτοηι Βεῖΐδῃ, ἀπά ἔτοῃι Βε- 
τοῖμδὶ, οἰτε8 οὐ Ηδάδάεζεσ, κίηρ [)ὰ- 
νἱά τοοῖς ἐχοθθάϊηρ πλυοἢ ὈΓΔ88. 

9 νδεη Τοιὶ Κίηρ οἵ Ηδπιδῖῃ 
μελγὰ τπδὶ [αν δά βηιτίθη 11 (ἢ 
Ὠοβῖ οὗ Ηλάλάεζοεσ, 

Ὁ ΒΙεδ, Ιο ἼΠεη Τοὶ 8εηῖ [ογᾶπι ἢΪ8 80ῃ 
“τὰ Αέν φ' ἀῃῖΟ ἘΠ ̓ανὶά, το βαϊιιῖε Ὠΐπι, ἀπά 
ΗΘ. 0 0]655 ἢϊπι, θεσδιιδε ἢα ἢδά ἰουρῃϊ 
υαεαπαι ἈρΑϊηϑῖ ἩδαάδασζΖοτ, Δηἀ δηλ το ἢ]ΠΊ : 

νυ. 8-ἰΆ. 397 

Απὰά ογαπι ᾿Ὀγουρῇς ἢ Ὠΐπὶ να 856]5 ᾿ ΗςὉ. ἐπ 
οὔ ̓ " ἀπά ἀδίκοις οἵ ρο]ά, ἀπά να8- ἐσέσαιΝ 
865 οὗ ὈΓΆ88 : 

1: ΒΊΟΝ αἰβδο ἱτίηρ ᾿ανίά ἀϊά 
ἀεάϊςλῖε υπῖο τῆς ΓΟΚΡ, ψ ἢ τῆς 
δϊνεγ δηά ρο]ά τῃαῖ ἢς ἢδά ἀεάαϊςαιεά 
οὗ 411] πδιίοῃβ νυν ῃϊοῖ ας βυδάιιοά ; 

12 ΟΥ δγτίδ, ἀπά οὔ Μοδῦ, δηά οὗ 
τῃ6 σὨΠ]Πάγεη οὔ Απιπιοη, δηὰ οὗ τῆς 
ἈΠ βείης68.0 δπά οὐ Απηδί εἶ, δπὰ οὗ 
τῆς 8Ρ01] οὗ Ηδάδάεζεοι, βοὴ οὗ ςῆοῦ, 
Κίηρ; οἵ Ζορδῇ. 

9 ινανε 
τοία. ἴον ΗδάδάἊοζογ πὰ ννδῖβ τ Τοὶ. 

ουΐ οὗἉ {Πποἱγ πηλίοσίαὶ, [δ΄ ϑοϊοπηοη τηδάς ἴΠ6 
τοῦ δηὰ 5:}18}167 5:16145 (Σαγχεί: δηά «δίο 44) 
τηοπθοηρά ἴῃ τ Κ. χ, τό, 17, Ὡς ἢ 6 
[6 8001] οὗ 55, : Κ. χὶν. 25, 26. 

ὀγοιρδὲ ἔδενε 9 «ογιμαΐρη..} 866. 1 δ8πὶ. 
ΧΥΙ. 54, ηοῖΐεα. 

8. Βείαὁ αν» Βεγοίῥαὶ ἰηβιοδά οὗ ἴΠ686 
ΠΔΠΊ68, 1 (Ἶγ. χυ . 8 845 Τέόῥαΐῥ δὰ δι. 
6 τὰε ἔνο ἢσβὶ σοῃδβοηδηΐϊβ ἰῃ βείαθ ἅ1ὲ 
δηβροβοὰ, ἃ Ὑ1}] Ὀεσοπις Τεδαό, 4 ἴοστῃ 
ΜΙΝ 8 ργοβοσυεὰ ἰη ἴδε δερί. Μετεβὰκ, 
“ἤγο» Τεδα δ." ΤΒοτε 18 ἃ τηοάθσῃ 74ἐδε 
Ὀεΐτεοη ΑἸερρο δηὰ ἴδε Εὐυρῃγαῖοβ, θυ ἴδ 6 
ὩΔΤΩΘΒ ΠΑΥ6 ΟΠΪΥ ἃ 515 Γοβοηδίδηςθ. Βθγο- 
ἐδαΐ 18 ῬΥΟΌΔΌΪ ἴῃς 5δθ 48 Βεγοίῤαῤ, ἘΖεῖ. 
ΧΙ, τό, ΒΕσο ἰἰ 18 ρῥἰασθὰ δεοΐνγεοη Ἡδιηδίῃ 
δηὰ ᾿ϑδιθδβουβ. δὴ ἰἰὸ νδαγ Βαγαδάδ δὲ 
[δε πιοάογῃ τεργεϑεηϊδίνε οὗ ἴῃε παιιθὶ 
Ἐν αὶ, ΤΟ] ον Βοοδαγί, σοπΊραγοβ Βαγᾶ- 
ἴεηᾶ οὗὁἩ Ῥίοϊευ. ὙΒΟΥο ͵ἰ8 Ὧ0 οἷὰς ἴο 86 
ὨΔὴθ δι, 'ἰλ 1 ΟὮΓ, ΧΥΪ. Ασοογάϊηρ ἴο 
ἴΠ6 Ατδδῖς υοσβίοη οὗ τ Οἶγ. χυΐϑὶ. 8, Τεόδαΐδ 
δηὰ ὕρισι τὲ ἔγνιεσα δῃὰ Βααίδες. Οὐδμῃ ΤΑΔΥ 
Ὀ6 [86 ἰδίοὺ ἤδτῖς οὗ Βεσοῖβδι. 

ἐχεεεάίης »εμεῤ ὄγα".) “ ἊΝ Βογονἢ 5010- 
Το πιδᾶδ ἰῃ6 ὈγΆΖο 864, δηὰ {δ6 Ρ1114γ8, 
δῃηά (6 νϑβϑεὶβ οὗ ὈὉγαϑβ (1 Ομυ. ΧΡ. 8). 
Το ϑερί. δηὰ Ψυῖὶς. οι αν ἴδ6 δᾶπὴθ 
δαάϊθίοη Βοῖο, 80 ἴπαΐ ρογβδρβ ἰΐ 8458 δςςι- 
ἀοηΊδ!ν [Δ]1εἢ οὐυΐ οὗ ἴε Ηδοῦγεν ἰεχῖ, [{ 
ἄοοβ ποῖ Δρρθᾶγ οἰδασὶῦ νθεηςο [818 αυδηῖ 
οὗ Ὀγᾶ88, ΟΥ̓́ΣΟΡΡΕΙ, σᾶπιθ. ὍΒΠΕΓΕ 18 ΠΟ ΟἸΘαΓ 
ουϊάθηςθ οὐ τρία] θείης ἀὰὺς ἴῃ 1 οθαηοη 
ΟΥ ΑΠΕΪοθαποη, Του ναϑὲ 4ιδης 165 οὗ 
ΟΟΡΡΟΓ ἅἃῖὸ βαϊὰ ἴο δνα Ὀδθῃ Ὀσουραῖϊ ἔστοπὶ 
ὅγγῖα Ὁγ [86 Εργρίίδῃβ οἵ ἴΠ6 181} δηὰ 1τοῖἢ 
ἀγημαϑίίθϑ, 80 πιυςἢ 80 ἴπδΐ ἴἢ6 νγογκίηρ οὗ 
ἴῃς ταῖπο8 ἴῃ ϑίηδὶ νγαὰ8 αἰϊϑοοηηιοα {πε 
Οδηβίοῦ ἴῃ " Εργρῖ. Ζεῖϊ. ἴογ 1870). [1{ [88 
Ὀδοη ἰηΐοτγοά ἔγοτῃ Πουΐ. Υἱ 1, ο, (παῖ [ΒοΓὰ 
Γχυϑὲ αν Ὀδθη τ η65 1ἢ 8οηλῈ οὗ ἴῃ6 τηουῆ- 
(Δϊη5 στ ῖη τῃ 6 ἱπμογίδηςε οὗὨ [5γτα6]. Η 65γ- 
ολῖυβ (4ρ. Βοομαγῖ) δθῆσγτηβ ἰ8δὶ Ὁγα88 νγᾶϑ 
ἔουηά ἴῃ Μουηΐ (διτηεὶ. 

9. 101. (ἰδ! οὰ Τοω, τ δ γ. χυὶ, 9. 

123 Απὰ ανίά ρμαὶ Ψέπι ἃ Πᾶπιε 

Ηα»ια:}.] ΑΡρΘΑΥΒ 85 δὴ ἱπάθροπάρηϊ Κίηρ- 
ἄοπι 80 ἰδίθ 8ἃ58 ἴδε πὸ οὗ ϑοῃηδοδοσιὺ, 
Ι8ι]. χχχυϊ. 12. Βιυῖ ἴῃ ἴδὸ {πὸ οὗ Νοῦδυ- 
ομδάμοζζασ, ὑοῖΒ Ηδπιδίῃ δηὰ Αγραά ἀρροᾶγ 
ἴο πᾶνε Ὀεθῇ ἱποογροσγδίθα ἰη ἴτε Κιησάοπι οὔ 
᾿ατηδβουβ ([6τ. ΧΙΙΧ. 23). 

10. ονγαγη. (δ οὰ σάογανη, τ ΟἾΓ, χυἹῖ. 
1ο, ΜΒΙΟὮ 8 ποσὰ ᾿ΙΚΟΙῪ ἴο θ6 ἴδ6 ἴσῃ Ὠδπὶὸ 
[854η [Π6 ΡυΓ οὶ Ηεῦγονν ]οσγάπὶ. (866 τ ΟΒτ. 
ῖ. 21; 2 ΟἾγ. χ. 18.) [|οϑορῇυ8β [458 ᾿Αδιό- 
ραμος, ἴδε ϑερί. Ἰεδδουράμ. 

Ἡαάαάεχεν δα «ὐαγ «υἱ Το] ΤΤΠε 
Ἡεοῦτγεν [48 Σὸν Ἡσάσάεξεν «υα: ἃ "παη οὕ δὲ 
ᾳυαγ: Υ οί, ἐ.ἐ. ἃ τηλῇ δραϊηβὶ ννοπὶ Το 8 
ὙΑΓΒ ὍΟΙῈ αἰγεςῖοά. Βυΐῖ [86 Τσοῃδιγιςτοη 
15 Δἢ Ὁπ115112] οΩ6. ὙΤῶ6 ΡὮγΑϑ6 “ πηδῃ ΟὗὨ ΥΥΆΓΣ, 
ΟΥ̓ νγΑΓ5, 15 αἰνναῦδ ἃ ῬΟΓΙρ ἢ ΓΑ515 ἔογ "ἃ Ὑγ2Γ- 
ΤΊΟΥ,᾽ ἃ5 ἐ. 3. 1 ϑᾶῖῃ. ΧΥἹ. 21; 1 ΟἿΣ, ΧΧΥΙΙ. 1. 
[1 νουϊὰ πιλκὸ υοσῪ βοοά ϑθῆβα ἴἢ, ψ τ (ἢ 6 
1,ΧΧ., Τοὶ νγὰ5 ἰϑῖ ουΐξ : “ Τοὶ βεηΐ ἴο σοῆρτδ- 
τυϊδῖο αν ὑροη ἢΐ5 ἱπηρογίδηϊ υἹσΐοσυ, ἴου 
Ἡδάδάθζου νγ85 ἃ στεδὶ ννδστίοσγ." 

ογαηπι ὀγομρδί, 571 Ηδῦ. “δπὰ ἰπ δὲβ 
Βδὰ, ὙὌδόθα σοϑι Υργοϑοηΐϑ βοηΐ ΌΥ Τοὶ ἴο 
Πανιὰ ἱπάϊοδίο τἢ6 ΒΙΡὮ Ῥσγίςθ βεῖ οἡ αν 5 
ἔλθη 5! ἰῃ σοηθοάμεηςε οὗἉ ἢ]5 Υἱσίο ΓΙ 65. 

11. Ἡρδίεδ αἰ:ο, (5.1 1.6. ἴῃ δἀἀ!οη ἴο 8}} 
(6 5Ρ01] πχοηξἰοπθὰ ἰῇ ὑεῦβα5 7, 11, 12. 

δαὶ δὲ δαά ἀεάϊεαϊεά.}] λίθον ουδοδ᾽ δὲ 
ἀεάεαϊεά, 50 85 ἴο ἱπεϊάδ συ δϑοαιθηΐ 45 ννῈ ]}]} 
85 Ργεοθαϊηρ ἀδθάϊοδίίοηβ. ὙΠδ ῥᾶσα]]οὶ ρα9- 
δᾶδδθ, 1 ΟἾΓ. ΧΥΪ] 11, ἰποιοδά οὗ δεδέεαϊεά 
(ΦυἽΡ), 85 ἰπ ἴδε ΑΝ. ὀγοωόέ (92), οΥ 
ἑἐοοξ ααυαν, 45 Βετίδμοδι. υπάογϑίδηάς [ξ, 

15. ΟΥ 8γνγία.] 1 Οἢγ. χυἹ. 11, ῸΓ ΝΣ 
ϑγτία, τεδάς 1 Εάοτι, ν]οἢ 15. ΠΊΔη ΘΕ 
[δος τρδῖ τοδάϊηρ, θοῖῃ Ὀδοδυβθο Εάοπι, ΜοδΌ, 
δηἃ ΑΠΊΠΊΟΙ ἃΓῸ 50 ἐγ] ΘΠΕΥ Ἰοϊπεά τορείδοσ, 
δηὰ Ὀθοδυβα αν δβ ϑΥγΔη 5ρ01] 15 ἜἘΧΡΊ 55} 
τησπίϊοποὰ δὲ ἴΠ6 επὰ οὗ [με νεῦβθ. Μογε- 
οὐοῦ ἴἴ ννουϊὰ Ὀ6 ΥΘΟΓΥ͂ σίσγδηρε 18 {Πογὰ ννᾶβ ΠΟ 
5Ρ01] ἔγοπι Εάοπι, νυν ἢ τγᾶ8 50 ἘΠΟΓΟΌΡὮΩΪΥ 
δβυδθάυσα, (866 γεῦϑε8 13, 1.4.) 

18. ϑαυίά καὶ δὲνι ἃ πῶριο, 5.) ΟΥ, 



1. ΒΑΜΌΕΙ, ΓΜΠΠΙ. [ν. 14--ι8. 

1Ι6 Απά Ϊ]0Δ0 τῆς βοὴ οἵ Ζε- 
Γυΐδ ἢ τοῖς ονεῦ ἴῃς Ποβῖ ; δηά |ε- 
Ποβηαρηδὲ τῆς δοὴ οὗ ΑΠΣ]υά τυας 
ἐΓΘΟΟΓΩΟΥ ; ! Ος, σε- 

17 Απά Ζαάοκ τῆε βοη οὔ Αδίτυρ, πετεῦ 
δηά ΑΒ πλθίες ἢ (ἢς βοὴ οὗ Αδίδίδδγ, ἥν τ 
τυέῦε ἴῃ6 ῥΠεϑῖδ; δηὰ δεγδίδῃ τᾶς 
(ἢς 'βοῦθα ; ἴΟ:, καστ- 

18 “Απὰά Βεπαίδῃ τῆς 8οη οὗ [εῃοἱ- ἡ 
δάδ τοῦς συγ Ὀοϊῃ τῆς ΟΠ γειμῖοϑ 1:8. 1λ 
δηά τὴς Ρε]θ 68; δηὰ [αν ἀ 8 βοῇ ! Οτ, 

ιν: 2γύσοε. 
σνετε 'οδϊεΐ συ]εσβ. 

298 

ἸῊ ἐπ χῇθη ἢς τεζυγποά ἔτοπι ᾿βπιϊτίηρ οὗ 
ἴῃς δυγγίδηβ ἰῃ τῃε6 ψνδ]]16γ οὗἉ 5411, δείγιρ 
οἰρμζθθη τΠουβαηά η6). 

14 Τ Απά πε ρυῖ ραιτγίβοῃβ ἴῃ 
Ἑάοπι; τῆτουρῃουῖ 411] Ἑάοπῃ ραυΐῖ 
ἰε ρλγγίϑοηβϑ, δηά 41 {πεν} οἵ Ἑάοπι 
δεσᾶπια [αν ἀ᾽8 βεγνδηῖβ. Αμπά τῆς 
ΓᾺΡ ργεβεσνεά αν τῇ ἘΠ οσϑοανεγ 
ες ψεηῖ. 

Ις Απά [λανὶά γεϊρηεὰ ονὲγ 1] 15- 
ΓΆ6] ; δηὰ ᾿ανὶὰ εἼχεουϊεὰ ᾿μάρπιεης 
Δηἀ )υβεῖςε ὑπῖο 41] ἢΐβ ρεορΐα. 

»"αἄς (ετεςίε4) α γ»ποπιριεπὶ. [ἰδὲ Α. Ὗ. 18 
τῖσαι, τὰς ποσὰ Ἶν, το δέρεεεῖ, μδ5 [Δ]]επ ουἱ 
οὗ ἴδ ἰεχέ, 

ἐδε ϑγγίαπ..) ἘἈρδά ἴδε Ἐαο»ηΐει, ἃ5. ἴῃ τ 
ΟἿ γ. χυἹἹ. 12 (ςοπὶ 2 Κ. χὶν. 7, δηά Ρ53. 
Ιχ. [1|6ἡὲ. ὙΠῸ ϑερί. πανὸ Ἰδωριεα, δῃὰ ἴῃς 
ςοηΐοχῖ (ν γ86 14) ΓΟ]ΌΪΓΕΒ . ΕῸΓ ἃ ΙΓ ΠΟΥ 
δοοουπί οὗ [Π|95 ψῶσγ οὗ οχίοπηϊπαίοη σὰ 
Ἑάοπι, 5εὲ6 τ Κ. χὶ, τς, τ6. [πη τῃδῖ δοοουπῖ 
]οδῦ ἄρρϑασβ 45 ἴῃ6 Ἄςἠοῖ ἰοδάδγ: ἴῃ τ ΟἾτσ. 
ΧΥΙ. 12, ΑὈβῆδὶ ἢϊ8 Ὀσοΐθοσ. δῖα ΟΠΪΥ͂ 
αν ὰ ἰβ παπιθὰ. Ὑῆδ υπηθοῖβ 5ἰδίη, ἴοο, 
ἀἰδετ. Ηδετγὸ 1:8,οοο; ἰη [86 {Π|6 ἴο Ἀϑ5, Ιχ.᾿ 
Ι2.οοος; ἴπ 1 Κ. χὶ. 1:ς, συε »ισίρ ἐπ Ἐδονη. 
Το ψὰγ ἢ Εοηὶ νγᾶ9 οὗ βοπιὸ ἀυτγαίίοη, 
ποῖ ψΒουϊ βογίουβ σονοῦϑοβ δηὰ ἀδηροῖβ ἴο 
τῆς [5Γ86]1{65 (866 γεσβα 2, ποῖθ). ΤῈε αἀϊβεγοηῖ 
Δοσομῃηῖδθ ὈΓΟΌΔΟΪΙΥ τεϊδίε ἴἰο ἀϊβογεηῖ ραγῖς οὗ 
[ἢς οσαιῃηραίξῃ. 

14. σαντγίοη..} 866 νεῖβα 6, ποῖε, 

2γειογυεά δαυϊά.1 866 γοῦβο 6. 

16. ϑυάρφηιεπὲ ἀπά ἡμσεϊοε.} 866 Ῥϑ, Ιχχὶϊ. 
, ἄς. 

16-18. Εογ ἃ 5' τι αν δοοουηῖ οὗ ἴΠ6 ΟἸςοΓς 
οὗ ϑοϊοπιοπ 5 ἰκίηράοπι, 5.85 1 Κ. ἵἷν. 1-ό, 
ν γε εδοσῤαβῥαὶ δὲ “οη 9 “διϊμά 18 58}}} 
[δος γοοοσγάευ, δηὰ δβεπαία δὲ το 7 υεῤοίαα 
ἷ8Θ δάνδηςεἃ ἔτοπὶ ἴδ6 σοπιηδπὰ οὗ [Π6 
ΟΠΒογοίἢ 65 δηὰ Ῥεο οι 65 ἴο Ὀ6 οἀρίδϊη οὗ 
ἴῃς Ποβὲ πῃ ἴἢ6 τοοπὶ οὗ [οδῦ. 866 4]50 
2 884πΠι. χχ. 232-26. Τῥὲ γεζογάδγ 508 ἴο 
δανα Ὀδεη ἃ δίρῇ ΟΠΓΟΥ οὔὗὨ βΞίδίο, 4 κιπὰ οἵ 
ἙΠΔΠ ΘΟ Ιου, σουτεβροπάϊης ἰπ ϑοπὶθ ἄσρτοο ἴο 
ἴῃ6 Μαρίσεγ νιοσιογὶς ἴῃ τῇς Τουτί οὗ [86 
Κοπίδη ΘἸΡΟΓΟΙΒ (ΛΙοε !. ἀἠρτιὶ!.), απ ἴπ6 ζαζα 
Νν»ν»νυμεδ ἴῃ ἴῃς οουτ οὗ [6 δπείοπὶ δηὰ 
τηοάογῃ Κίηρβ οἵ Ρογβία. Η!5 οβῇςθ ψγὰ8 ἴο 
Κθαρ ἃ γϑοογὰ οὗ [ες ενεπίβ οὗ ἴῃς Κίηράοπι 
ἴοτ [Π6 Κι πρβἰηϊοττηδίοη, δηὰ ἤϑῆσο ἢθ νου ]Ἱά 
ὨδΌΓΑΙΥ 6 (ἴῃς Κη ̓8 δάνίϑοσ, 866 βίῃ. νἱ. 
1,21 584]. χχχυὶ. 22; 2 (ἢγ. χχχίν. 8. ΤὴῸ 
ΟΠΒεῖα (ογ ἨΈ 165) 'ἴπ ἴῃς ἔπι οὗ Β δηθϑοϑ 
1. ΠΒαά 4͵530 ἃ τϑοοσγάεγ (8ε6ὲ ΒΥ 5ςἢ). 

17. Ζαάοξ ἐῤὲ “οπ οἱ “δίμό.] Οὗ ἴῃς πουδὲ 

οἵ ΕἸεδΖασ. 866 σ (Ἐγ. νἱ. 4, 8, χχῖν. 32. Εὸσ 
Ζαάοϊκ᾽ 5 Βἰβίοσγ, 566 2 ϑΆτη. ΧΥ. 24-29, 35, 36, 
ΧΥΙ. 15, 864.; 1 Καὶ. :, 8, 544., Η, 26, 35. 

«Ἀδὲνιοίξεδ, δὲ τοπ 97) δίαϊδαγ. Ὑπὸ εἷγ- 
οὐυπιϑίλπία! Ὡλιτδῦνο ἢ 1 88π|ι. Χχῖϊ 9-23, 
Ιραᾶνεθ 0 ροβϑθ]α ἀουδὲὶ [δὲ ΑὈϊδίμασ, Ζα- 
ἀοἰκ᾿ 5 οο]ϊοαρυθ, ννὰ5 ἴῃς βοὴ οἵ Αμδιπιείεςβ, 
ΤΒΟ ΠΙΞΙΟΙΥ ἴῃ 1 Κ. ἱ. 7, 42, ἰϊ. 22-27 (56ε 
ΘΒΡΘΟΟΙΔΙΥ τοσϑα 26) ἰθᾶνθς ὯῸ ροϑβϑίθ]ς ἀοιδὶ 
[δὲ Αδιδῖθδσ [μ6 5οὴ οἵ Αδιπλοϊοςδ σοππυεάα 
ἴο Ὀὲ ῥχίοδὶ [γουρὴ 6 τείξη οὗ αν, [ἢ 
Δἰπιοϑδὲ ὨΘΟΟΒΘΑΓΙΥ ἕο ]ονγα [μδὶ [ΠΟΤῈ 15 ΞΟΠ 
ΟἸΕΓΙΟΔΙΪ ΟΓΤῸΓ ἰπ {86 ἰοχὶ ὙΒΙοδ τλλκο5 “δέ- 
»ποίρεδ δὲ “ον 97 “«δίαίδαγ ἴο 6 ὑγοβϑὶ ἴῃ 
αν δ τοίη, ἰπϑίεδὰ οἵ “ έαίῤδαγ ἐδὲ “οπ οὗ 
“δὲ»ιείξεό, Μοἢ τνὰ5 ἴῃς ἔδοϊ, 45 15 αἷϑοὸ 
τοοογάσά ἰῃ ςἢ. χχ. 2ς. ὙΠδὶ ἴδ6 52Π|6 ΕἸΤῸΣ 
8 Τορραϊθα ἰῃ σ᾿ Ἃ(Ἶγ. χυϊ, τό, 321, ἢ 186 
ἔασον οὔδηρε ἴο “δῥ»ιείξεδ, θὰ ἰὉ. χχῖν. 3, 
6, 11, 5 δἰηρυϊλν, Ὀυϊ ἀοοβ ποῖ βῆδκο ἴθ σοῦ" 
οἰυβίοη. 1ἢ, ἴῃ [6 οτρῖπαὶ ἀοςυτηεηΐ ἴσοπὶ 
ψὨϊςἢ Ὀοῖὰ (ἢ6 πλγταῦνοβ (2 ϑᾶσῃ. Υἱ1}}. ἀπά 
1 ΟἾγ. χυὶἹ.) ψτεγα Τοχρη θά, ἴΠ6 ἰηνοτίοα 
οὐάάεγ πδὰ θδεη δοοί δηλ! ἔ]εη ἰηΐο δηὰ 
5} ΒΘ ΘΠΕΥ Τοιτεςϊεα ΟΥ̓ ἴδε 5.σῖθε ΌΥ ΤεοΥ- 
(δίῃ τλλγκβ δηδίοροιυϑ ἴο ουῦ (1) (2), ἴ ψουϊὰ 
6 ΨΕΙΎ ΕΑΞΥ͂ ἴο Ἱ᾿τηδρίπε δον 5βυβδδεαιοηῖ 
ΠΟΡΙ65 τὴ ἢϊ οὐλέ ἴπ6 ἀἰδοτ!οΔ] 5'ρτιβ, δηὰ 50 
Ρεγρείυδίθ [6 οὐτοσ. [ἢ 1 ΟἾγσ, χχῖν. 3, 6, 
31) [ἴ 18 Ροβϑῦϊα {μαὶ ΑΙ ΠΟΙ ΘΟ ἢ ΙΏΔΥ Ὀ6 
οοττεςῖ, 15 ΑΝ πιοϊεοἢΒβδἘ (ποῖ ΑὈἰδῖμΑτ) ψγᾶ8 
πε φσεηραϊορίοδὶ μοδὰ οὗ [παῖ ἀϊνίβίοη οὗ 186 
Ῥγοσίβ. [ἔ 80, "ϑδοη οἵ ΑὈιδίμασ (ἽἼΠ5Μ),} 
Ι ΟἾγ. χχῖν. 6, ΤΊΔΥ Ὀ6 ΟΠΪΥ 84 2156 τεδάϊηνσ 
ἴος ϑοὴ οὗ [[{πᾶὰγ (ὉΠ ")." Οὗ τδ6 
ῃοϊοη [δαὶ ΑΡΙΔΊΒΑΓ δὰ ἃ 5οὴ Αἢιπιθὶεςἢ, 
γν8ο, ἴῃ 411 {686 ραββᾶρεβϑ, 15 παπηθὰ ἰπϑίεδὰ 
οὗ [15 δῖ ποῦ ΑΙΔΙΠΑΥ ΓῸΥ ϑοσὴθ ὈΠΚΌΟΥΙ 
σᾶυ156, ΟΠ6 Οδῃ ΟΠΙΥ 54Υ ἴμδΐ ἰὰ 15 ποῖ ᾿πηρο8- 
5:06, δα 18 [ΤΟΥ ἐμ ργοῦδθΐα. 

ἐδε “εγίδε.) ΟΥ̓ ΒΕ. ΤΕΙΔΤΥ οὗἉ δἰδῖο, 85 2 Κ. 
ΧΙΪ. το, ΧΥΙ, 27, ὅζο., ἀἰεγοηῖ ἔτοσα με τηΐ!}- 
ΚΆΤΥ 5.σῖθα πιεηοηοα [υὰ. ν. 14 (ὙΒΟΓΟ 866 
ποῖθ), 2 Κ. χχν. 19. 

186, 12ε Οβενε δος απάὰ ἐδε Ῥεἰειδιῖε:. 



Υ. 1--4.]} 

Ἡξεσγε ἤγϑι πηοπιίοηθὰ ἰοχείδοσ, οσιοὰ τῃ6 
Κις 5 ὑοάγερυδτά. (866 χν. 18: : Κι Ἰ, 18, 
44; δηά 2 δ4πι. χχὶδ!. 232.) Ετοπι [6 τπηοποη 
οὗ τς Οβογοιζοβ, τ ϑδπὶι. χχχ, 14 (ὙὙΒΟΤΕ 
866 ῃοῖε), 1ἴ ἰ5 τηδηϊξοϑὶ [δῖ {ἴπῸ6 ΟΒοσεῖδ ες 
ΨΈΓΕ ἃ {86 ἴῃ [6 ΠΟΙ ΠΟῪ οὗ 186 ῬΒΙΞείηο5, 
Ὑ ὮΙ ΟὮ 5 ΠΥ θόσγης οὐ δγ τδεῖγ δεΐηρ οουροὰ 
νὰ ἴδε ΟΙΕ 65 ἰῇ 2 ϑάᾶπι. χυ. 18. Τρὶβ 

1. ΒΑΜΌΒΕΙ, ΡΜΠΠ],.. ΙΧ. 

ἐδε γωππεγ,. ΝΟ ΟΕΤΔΙΠΙΥ οΔη δὲ διτίνοὰ δῖ, 
ον Βεηδίδῃ βεὸ χχὶϊὶ. 2ο, ῃοῖο. 

δὲς χων. ΑΒ Χχ. 26. 15 (εοδεη) ΒόΤὸ 
τοηάεγοὰ κα εὐές γωίογ, 15 ἴῃ στορυϊδσ νοσάὰ 
ἴογ ἃ 2γίειί. ἴῃ 1 ἋΟἢγ, χυΐὶ, 17, ἴ86 6ὁχ- 
Ρἰδηδίοσγ ΡΣ “ΟΠ θοῦ δδουϊ ἴδ Κίηρ, ἰ5 
ϑιυθϑθςυϊοά ἔογ ἴπ6 ὑπυϑυδὶ οοδεη. [Ι͂ἢ 1: Κ. 
ἵν. 5, Ζαδυᾷά 5 450 βαϊὰ ἴο 6 εοῤεη, ἢ [86 
Εχρ δηδίοσυ δάάϊοη, “ἴῃς Κίην ΒΒ ἐπιοηά. 
Βουδέ]ε85 ἴῃ ἴΠ6 ΘΑΥΙΥ ἀδγ8 οὗ [8:6 ΣΠΟΠΔΓΟΒΥ 
[86 ψνογὰ εοδέη Δα ποῖ αὐυϊΐε ἰοβῖ 118 εἴγ- 
ΓΛΟΪοσίςδ] 86ηβ86, ἔγομι ἴῃ6 σοοΐῖ τηδδηΐηρ 20 
»η μέσ ἘΓ, ΟΥνπαπᾶσε αἤαὶγε, ἸΒου ἢ ἴῃ ἰδῖοῦ 
Ὀπιε5 ἰἴ8 ἴθομηῖς8] 586ῆϑε δίοῃε ϑβυγυϊνοα, 
Εχδοῖ δηδίοσίθϑ ἴο 1815 ΤΏΔΥ Ὀς ἔουηά ἴῃ 66- 
οἰεϑιδϑῖῖςδὶ ψογάβ, 45 δίββορ, ὑγιοβδῖ, ἀδᾶσοῃ, 
ΤΑ ηἰϑῖοσ, δηὰ ΤΊΔΩΥ͂ ΟἴΟΓΕ. 

ΑὈΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤῈ ου νεῖβα 17. 

ϑεγαιαϑ.} (ΠΥ), σοστυρονγ ττιἴοη δόσυνδα 
(μ ϑ 1} ἴὰ τ ἢ γ. χυ δ. 16. [ἢ 2 ὅ8πι. χχ. 
25, 1 [5 ἴῃ ἴδε Κεγὶ δῥευα (1), Ὀυΐ ἴῃ [86 
Αὐδὶ κενῷ (ϑῤεία6), ἰάδηςς2] τῖτ δεγαίαδ, 

ΟΗΑΡΤΈῈΚ ΙΧ. 
1 “Φαυϊά ὃν Ζίδα τεκόδλ ,ογ Μοῤλίδοσλείά. 7 

40» ϑοηπαίλακ᾽: ταξε ἀξ ορεγίαίμελ ἀήνε αἱ 
Δὲ αδίε, ακμα γεείογείλ λένε αἷ (λα τοᾶς 
ϑαμἶς. 9 472 »αξείλ Ζίδα ἀὲξ αγνιεγ. 

Ἄς: [αν 554, 15 ἴπεγε γεῖ δη 
τῃδῖ ἰ8 ἰεῖς οἵ τῆς ἢοιιβα οὗ ϑαυΐ, 

τΠλῖ 1 ΤΔΥ ϑῆονν Ὠϊπὶ Κιἰπάπεβϑβ [ὉΓ 
]ομδίμδη᾿β βακεὺ 

2 Δπά ἡδεγε τυᾶς οἵ τῆς Βουβε οὗ 
541} ἃ βδεγνδηΐῖ ψγῇοβε πδπις τύας ΖίΡα. 
Απά ψβδη {πῈγ Πδὰ οΔ]1εἀ Ἀΐπι υπῖο 
Πανὶ, τῆς Κίηρ 8414 ὑπῖο δΐπι, “γέ 

ΟΗΑΡ. ΙΧ. 1, “54 Παυϊά ταἰά, (5.21 Α5 
ΒΘΟΟΏ 8ἃ5 ΟΥ̓ αν 5 ὑγθϑϑηρ ΜΜΑΓ5 ὝΟΓΟ 

. ΟΥ̓́ΣΓ, ἀη ἢὶ5 ΡΟΥΤΕΙ 65 δ 5 πο, ἀπά ἢδ δαὰ 
ἰείϑυγο ἴο ἰοοῖκ ἱπίο ἴα ἀοτηεϑες δδιγβ οὗ ἢϊ5 
Κιηράοπι, μιῖ5 Ἰονίηρ σταίθ πδίυσγο ἰοὰ ἢ πὶ 
ἴο οηαυΐγο δῆσον (ες ΔΠΏΪΥ οὗ Π15 ἔτ οηὰ [οπη8- 
ἴλη. ΤΙ 15 15 ἃ ὑγοοξ, ἈΠΠΟΠΡ᾽ ΠΊΔΗΥ͂ ΟἴΠοΥ5, [Πδί 
86 πιὸ οτάεγ οὗ ἐνθηῖβ 15 ζοϊ]οννθά ἴῃ [656 
ΘΑΓΙΥ Τσμαρίεγθ, ἀπὰ τῃδὶ ννὰ ἅγὲ 51}}} ἴῃ (Π6 
ΘΑΥΥ ρᾶτὶ οὗ αν σγεϊρῃ δὲ 6γυβδ] πὶ. 
ΤΠο οἰονοπῖρ δηά τ ΤΠδρίοσα ἅσγο ἃ 
ἔυΠοΥ ὑγοοῦ. Ὄμαῖ αν βμβου]ὰ ἢοΐϊ 56 κ 
ουἵ τς ἢεῖγβ οὗ 840} Ὁ] ἢ18 οὐγὴ Κίησάοπι 
νν8 ΣᾺΠΥ Θϑ δ ]}!]15ῃηθά, 158 τηοϑὲ Ὠδῖιιγαὶ. 8566 
Ὠοΐδ ΟἹ Υο 86 12. 

Ἔχοορῖ ἴμ86 δοςοίἀθηίδὶ οχηϊβοίοη οὐ (δ χζ. 
ὝΒ656 ναγιδίϊοπβ βῆονν ἴῃε ἱπιρεγξεσίίοη, ΠῸΠὶ 
ἃξ6 ΟΥ Οἴδοῦ οδιυι568, οὗ [δε Μϑ. 

του ΖίθαΪ Απά ἢε 5414, ΤῊΥ 86ε.- 
νδηῖΐ 1: ἦδ. 

2 Απὰ {δος ἰκίηρ 5αἱά, 75 τῇεγε ποῖ 
γεῖ δῃγ οὗ τῆς Ποιβε οὗ ὅδδυϊ, τῃδι 1 
ΤΊΔΥ 5ῃῆενν ἴῃε Κἰπάπεββ οἵ (ὐσοά υπῖἴο 
πιπιὺ Αμπά Ζ'ιδΑ 5414 ππῖο (ἢ Κίηρ, 
]οπδίδδῃ ἤδί γεῖ ἃ 8οη, τυλίεβ 1: 
ἀἸλπὶα οἡ ἀΐς ἔδεϊ. 

4 Απά τς Κίηρ 5414 υπίο ΠΪΠ|, 
ὝΒεγε ἐς μβεὺ Απὰά Ζίβθα 5414 υπἴο 
(6 Κίηρ, Βεμο]ά, με ἐς ἰῇ τὰς πουβε 
οὔ Μδςῆίγ, τῆς βοὴ οὐ Απιηχίεὶ, ἴῃ 
Ι,.9-ἀοθατγ. 

8. 72ε ἀἰπάπει. οΥ7 Οοὐ.} Α58 1 ϑδηι. ΧΧχ. 14, 
ἐδ ἀἰπάπεις 9 1δὲ Σογά. ὙΤὨδ Ἰεδάϊηρ ἰάθα 
δοοῃ5 ἴο 6 “δὴ δυφγδδοιηρς Κιπάηθϑβ," 1κὸ 
Οοὐ β ἄνουν ἴο Η!8 Ρεοορ]ς (Ε οπι. χὶ. 29). 

4, Μαοῤίν, δὲ :οπη 9.7 «νι» Ὠγανιὰ 
Τολροά {πὸ ἔπιϊς οὗ ἷ5. κί πάποβϑβ ἴο Μορῆὶϊ- 
Ὀοσδοῖη, ἔοσ, βοὴ ὃς Πεὰ ἴτοπὶ Αδϑαδαίοπι, 
Μαςβῖσ, ἴῃ6 5οη οὗ Απηποὶ, νγὰϑ ομθ οὗ ἴῇοβο 
ΨΠῸ ψεσὸ πιοϑῖ ἰθογὰὶ ἴῃ ργουϊαΐηρ πὶ δηὰ 
ἢΪ5 ΔΙΤΩΥ͂ ΠῚ} ΠΘΟΟβϑασίθβ, ΧΙ. 27-.29. ΑΟ- 
σογάϊηρ ἴο 1: Ἃἢγ. 1. ς, “4»»"»γιεἰ (ς4116ἀ ἰπ- 
ΨΕΓΞΕΙΥ Βανι, ἱπῆ, χί. 3) νγᾶβ (ἢ Ποῦ οὗ 
Βα -σποῦα. [Ὁ 15 15 ἴῃς βαπηο ΑἸπλ16] (Δηά 
Α:λπλΐε] 15 οὐ ΘΕ ϑρεςοϊβοαά ἴῃ τ ΟἾγ. 11}. 5, 
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ς 4 ὝπΠεη Κίηρ [αν 8επῖ, δῃά 
[εἰομεὰ πὶ οὐὖ οὗ τῇς δοιβε οὗ 
Μδοῆισ, τῆς 8οη οἵ .Αἰηηλεὶ, ἔτοπὶ 
Ι,ο-ἀεθαγ. 

6 Νον ψῇεμ Μερβιβοββείῃ, τῆς 
80η οὗ Ϊοπδίῃδῃ, [πε βοη οὗ 8δι)}, ννδϑ 
σοσῆς υπίο [αν ά. ἢς ἐ6]] οῃ ἢΐ8 ἴὰςε, 
δΔηὰ ἀϊά γενεσεῆοθ. Απὰ ᾿ανὶά 9δἱά, 
Μερμδοβμεῖῃ, Απά ᾿ς δηϑγεγεά, 
ΒεδοΪά τὰν βεγναπε! 

η ΦΑμπμὰ δ ανιὰ 84]4 υπῖο Πίΐπι, 
Εεᾶγ ποῖ: ἔογ 1 ν}}}} βυγεὶγ 8ῆενν 
τες ἰκἰΪηάπε85 ἔογ Ϊοπδίῆδη (ἢν ἔ8- 
{Πεγ᾿5 84Κα6, ἀπά νν1}}} γεβίογε τῆδς ]} 
τλ6 ἰαπά οὗ ὅδ} τὴγ ἐδίμεγ; δπά 
ἴπου 8}.411 οδῖ δγεδά δί τῇ τδ0]Ὲ σοη- 
ηυλὶΪγ. 

8 Απά ἢς Ῥονγεά ἢ! πηβο], πὰ 54. 
Ὗνμδῖ ἐς τῇγ βεγνδηῖ, τ[ῃδι τῆου 5ῃου}]ά- 
εϑῖ ἰοοῖς ὑροῃ βυςὴ ἃ ἀεδλὰ ἀορ 251 
απι ἢ 

Π,. ΒΑΜΌΞΙ, ΙΧ. [ν. 5---12.Ψ 

9 ΦΎΤΠεη τΠε Κίηρ᾽ οΔ]]1εἀ τὸ Ζίδθα, 
541:1}58 βεγνδηῖ, ἀπά βαιά υπίο ἢΐπι, 1 
ἢανα ρίνθῃ ὑπο ΤΥ πιδϑῖεγ᾽ 8 80η 41] 
[παῖ ρετγιδίηθά ἐο δδὺ] δηά ἴο 4]] ἢϊ5 
ἢοιιδ6. 

Ιο Του τπεγείογε, ἀπά ΠΥ 8οηβ, 
Δα τΥ βεγνδηῖβ, 584} 1}}} τῆς Ἰδηά 
ἴογ δίηι, ἀπά τῆοιι 5η4]: Ὀγίπρ' ἴῃ 206 
2 ηιἶἶς, τηδλῖ [ΠΥ πιαβίεγ᾿β 80ῃ ΠΊΔΥ ἢᾶνε 
ἰοοά ἴο εδἴ : δυῖ Μερῃθοβῆεῖῃ ΤΥ 
Πηλϑίοτ᾿ 8 5800 5Π4]] εδὶ Ὀγεδά δΙνγδυ δὲ 
ΤΥ ἴδ0]ς. Νον Ζ04 πδά βεεη 80π8 
Δηἀ ΓἸΥΕΠΥ 5εγνδηῖβ. 

11 Ἴδη 86ὰ Ζίρα υηΐο (πε Κίηρ, 
Ασςοογάϊηρ ἴο ἃ}1 τῆαξς τὰν Ἰἰογά {πε 
Κίηρ Παίῃῇ οσοπιπηαηάεά ἢ]8 βὀγνδηῖ, 
80 8041 (ΠΥ βεγνδηῖ ἀο. Α5 ἔογ Με- 
ΡΒ Ροβ ει, “α4 ἐδε δίπρ, Ἦς 5}}]] δδὲ 
δῖ ΠΥ 120]6, 28 οπεα οἵ [πε Κίῃρ᾽ 8 80η8. 

12 Απά Μερμθοβμεῖῃ Πδά ἃ γουηρ 
80. Ψοβ6 πδπὶὲ τῦᾶς Μιῖςῆδ. Απά 

ἃ5 ὈοΙηρ, ΒΟΠΊΘΥνΔΥ5 ΣΟΙ] ΔΓ ΚΔ Ϊ6), ΜΔ ομῖν νου] 
Ὀ6 Βα -8Π6 085 Ὀὑγοίῃοσ. Ἡονονεσ, ἴῃ πᾶιηδ 
8 ποῖ ἃ ΥΕΤΥ͂ πποοϊηηο οης (ΝΌΙ,. ΧΙ. 1211 
ΟἿ γ. χχνὶ. ς, ἄζς.). 

1ο-τἀεδαν.} (Δ ἽἼ) ενϊἀοπεγ οα [Π6 εδϑὶ οὗ 
δ τοῦ, δηά ἴῃ [86 ποιρῃθουσμοοά οὗὨ [5ἢ- 

5Π6 1} 85 σδρίίδ], Μαμδηδίπι (χυ]. 27), δεῖ 
ῃοῖ ἰἀοπιϊοά ΕΥ̓͂ ΔΗΥ πιοάφτῃ ἴγάυθ]οσ. [{ 15 
[βουχῆῖ ΟΥ̓͂ δοπιο, ποῖ ᾿ΡΓΟΌΔΟΙΥ, ἴο Ὀ6 τδ6 
Β4Π16 ἃ8 ὨΘΌΙΓ, [05}}. ΧΙ. 26, ψψΒετε οὐ “εδὲν 
ἴῃ ([ἢ6 Ηεδγονν ἰ5 Ἴ"Ἴ9. 

Θ. Μεῤδίὶδοιδε!δ.1] ἴῃ τ Οἢγ, υἱῖϊ. 324, ΙΧ. 
40, ἢ 15 οςλ]]οὰ Μενὶδ-δααί (ἀπὰ ἴῃ ἴῃς ἰατοῦ 
Ρίδος αἰϑο Μεγὶ-δααὶ, Ῥγο Δ ΌΪΥ ΟΥ̓ 84 οἰογιςδὶ 
εἰτοῦ). ὙΤῆδ ἴννο Παπιθ5 βθεπ ἴο ἤἢδνο [Π6 
ΒΑΘ Ιησδηΐϊηρ : οιῤείδ, σόαρις, Ὀεὶηρς 186 
δαυϊναϊεηῖΐ ἔοσ Βααί, πὰ Μεορδὶ (πσεαἰεγὶηρ ΟΥ 
ἀεεϊγογίηρ, ἴτοτα 588), ες δαυϊναϊεηΐ ἴο 
Μενριδ, εοπίοπάϊπρ «υἱ. Οοπὶ [588-δο- 
βῆειἢ δηὰ Εϑῃ-ὑδδὶ, [ογυῦ- 84] δηὰ [Ἄγὺ- 
θόββοῖι (2 84π|. χὶ. 21), ἄζο. 

δὲ Με} οπ δὶς ὕες, ('..1]ὺ 866 1 84Π|. χχνυ. 
21, 41, ποῖθ. Ηδ ἀουδί1655 νγὰβ ἰῃ ἔδασ ἴοσυ 
5 |1ἴ6, 45 ᾿λανἹ 5 ϑρεοςῃ, ἔξαν ποί, Ἰηἀϊοδῖοϑ. 
ΘΌΟΝ ΡΕΠΕΟΓΟΒΙΥ ἴο ἃ ἔδ] θη σῖναὶ 45 αν ά 
“δονθα ἰὴ τεϑίογϊηρς ᾿ἰπὶ ἢΪ8 ραΐοσῃδὶ ὑγο- 
ῬΕΓΥ βεεπιοά ἴο Ὠἰπὶ βοδγςεὶν οτθα 8 ]6. 

8. ῥα! ᾿ς ἐδγ τεγυσπὶ, ἢ Μερῆϊθο- 
8 |εῖ } 5 ΒΌΠΆΪΙΥ οὗἨ δχργοββϑίοη, οὐ ἴῃ [ἢ6 
τοῦ οὗ δὴ Οτϊθηίδὶ, 15 ραϊπᾶι. [{ ννὰ5 
ῬΕΥΒΔΡ5 ἴῃ ρατί ἴπε γεϑ]ξ οὗἹἉ 15 Π6]0]655 ἰδτηθ- 
Πο655, δπὰ [ἢ6 οἴΠΟΙ τηϊδίοσίιποβ οὗ ἢϊ15 116. 
(8εε " Ὀἱϊςῖξ, οἵ Β[δ..᾽ ΜΕΡΗΙΒΟΒΗΕΤΗ.) Οοη- 
Ρᾶγε Αι; 4115 ἰδηρυᾶξε (1 58Π|. Χχν. 41). 

Ω ἀεαά 4ο9.1] 1 ϑϑτῃ. χχῖν. 14, χυΐἹ. 41. ΤῊΘἋ 
σὰ ἀορβ οὗ τῆς Εαϑί, ἢ] ἢ 511} δρουπὰ ἴῃ 
ΟΥ̓ΘΙΥ͂ ἴοννῃ, ἀγὸ ἴ6 πδῖυσαὶ οὐ]οςῖβ οὗ οοῦ- 
τεπηρί δηά αἴ 5116. 

9. ϑσιυἶ, σεγυαη!.] Ϊοβερθιβ ο8}15 πὶ Οη6 
οὗ 584:}5 ἐτεεάπηθρη. ὙΠπὲ ἀϊδογοηςε [ἢ}8 
νου ἃ τηᾶκο ἰη Ζθ4᾽5 ροϑιτοη νοι] ΟΠΪῪ ὃς 
[παῖ Ἰηϑίοδά οὗ ρβαγίηρ ἱπ ἴπε ἔπι!ῖ5 οὗ [ἢ 6 
ςοηῇεοοδλίοα ἰαπὰ ἴο αν, μὲ ψουϊὰ ἢᾶνε ἴο 
ῬΑΥ ἴδοπὶ ἴο Μορμ οβδείῃ, 

10. Γύβεεπ τοηα, δ᾽...) 866 χίχ. 17. 

11. δαἰά ἐῤὲ ἀίπφ. ὙΠοτΓα ἰ5 ποίην ἰη ἴῃ 6 
Ηδεῦτονν ἴο ννασταηΐ ἴπ6 ᾿ηϑοοη οὗ ἴΠ656 
ψνογάβ, ΠΟΥ 8 ἴἴ δὶ 41} [ἰκοὶγ ἴπαὶ ᾿ αν 8 
ὑνογάβ ἴῃ νοῦβο5 7, 1ο, 8ῃουϊὰ 6 τεροδϊοὰ ἃ 
(Ὠιγὰ τἰπιθ. ΔΝ ἢαΐ οπὲ ὀχρϑοῖβ 15 [6 Πιϑδίογοδὶ 
βίδίοσιθης πα ΜορΒΙοβμοίῃ αἰὰ εαὶ δὲ (ἢ 6 
κιηρ᾽5 12δ]6---ηὰ {παῖ ἰ5 7υ5ὲ παῖ [6 ψογά8 
Ποπίδ!η: “80 ΜΘΡΕΣΡΟΒΒΘΙΝ δῖθ δὲ ὩΥ 
14.010 88 0:90 ΟΥ̓ [80 Κη θ᾽ Β Β0} 8. ΟἿΥ 
1 [Οἱονν5 [δὶ [6 παισγαΐουγ 15 αν ἃ Εἰ πιο 
(ϑες [πιγτοάδιυςθοη ἀπά σοπίραγε τ ΟὮΓ. ΧΧΙΙ, 
5.) ΟἸΠοῖβ {πίηκ τπαῖ »»7 ἐαόίφ 18 Δῃ δοςῖ- 
ἀεηίδὶ ΟἸΤῸΓ ἴοσ δαυΐα': (οΥ, “δὲ ἀἰπα᾽ς, γεῦβθ 
11) ἐαὐίε, ἃ5 ἴουηά ἴῃ (Πς ϑερῖ,, [ΠΟΙ Ρ ἢ Βοτὴθ 
(Κα ἴδε ψογὰβ 45 Ζίραβ. (δες Βρ. Ῥαϊτοϊκ 
δηά ΜΝ δίδθ]ι5.) 

12. .4 γουπρ “0η.} ΜοδΩϊηρ 4 ΠΟ σἢ]ἃ, 85 
'π [86 ρῆγαθε “ἴδῃ γουηρ οἢ1]ὰ,᾿ Μαῖξ. 11. 12, 
14; δηά 50 ἸῺ Ὅ), 1 Κ΄ "1. 7, ΧΙ. 17, 15 
τεηάοσγοά α περ εδὲἰά, ΜερΡΒΙθοσμεῖ τγᾶβ 
ἤνε γεϑᾶῖβ οἱάὰ δ 841:}5 ἀρδίῆ, Ηδθ τΊΔῪ πᾶνα 
Ὀεοη {μιγίθθῃ δὲ Πᾶν 5 δοςεβϑίοη ἴο 186 
ἴγοπα οἵ ἰϑγδοὶ (ςἐὲ γεδῖβ ᾧ 78). [Ι͂ἢ ἴδ6 
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411 τῆι ἀννεὶσ ἴῃ τῆς ἤοιβε οὗ Ζ'᾽θΑ 
«ὐεγέ βετνληῖβ απο Μερμιθοβδεῖῃ. 

13 8ὃο Μερβιθοβῆθιῃ ἀννεὶς ἰη 6- 
γΓυϑαϊεηι; ἔογ ἢ ἀϊὰ δδῖ σοῃεπυλι]ν δὲ 
τε Κιηρ᾿β ταῦ]ε ; δπά νγαὰβ ἰδπιθ οἡ 
Ὀοιὴ ἢ15 ἔξεϊ. 

ΓΗΑΡΤῈΚΝΒ Χ. 
Φοαυϊα": νιεσσερσενς, σορεί 19 εονυογέ 2.7᾽122᾽: 
{ἀε τομι οὐ ΛΙαλασῆ, αγὲ οὐδ αϊηομείν ἐρίγεαίεαά, 
6 74: νεμποηεες, σἰγερείλεέηπεαί ὧν 1Δε δν- 
γίαμς, αγό συέγεοηιδ ὧν ραὸ αμπαά «ὀΐελας. 
15 «ἀοῤαεά, νιαξίμρ α παν “δέν οΥ 114έ 
δ γγίαρς αἱ ΜἬείανε, ἐς σαί ὧν δοαυϊί, 

ΝῺ ἴἰτ ςαπιὲ ἴο ρ838 δήεγ ἢ 8, 
ἴαῖ τε 4 Κίηῃρ οὗ τὰς σμ]άγεη 

οὕ Απιπιοη ἀϊεά, πὰ Ηδηιῃ ἢ 5 ϑοη 
τεϊρηθα ἴῃ ἢ!5 βθδά. 

4 ἼΠεη καἰά αν, 1 ψ}}}} 58εν 
Κιπάποβα υπίο Ηδλπηυπμ τἢῈ 8οη οὗ 
ΝΑ Δ5ἢ. 45 [8 δ Πεῦ βμαννεά Κιπά- 
Ὧ655 υπῖο π|δΘ. Απὰᾶ ἢ )ανιάὰ εοπῖ ἴο 

ἰαὶ 

εἰμι μρ οὗ αν δβ τεῖση ΟΥ̓ 811 [5ΓδὯ6] 
δε νου ἢᾶνὸ Ὀδοη ἔνε σοηθ. Ηἰς Πλνίησ 
ἃ 850ῃ δὲ [ἢ]15 {πὸ ἰηάἀϊ!οδίοβ (πδὶ να ἀγὲ δδουῖ 
[86 επί γεᾶγ οὗ νυ! 5 γεϊρῃ. 

Μιερα.ὺ ΟΥ Μίεαῤ, ΜὮο, 8ἃ5 Δ 45 ψὰ 
Κπονν, νγὰ5 Μορῃιθοϑῃοῖ 5 ΟἹΪΥ 50η, ἢδά ἃ ηιι- 
ΓΛΕΓΟΙΙ5 ΡΟ ΓΙΥ (1 ΟὨΓ. νι}. 3 ς--40, ΙΧ. 40-.44). 

18. “44 «υας ἰα»ιε.} ὙῊΪ5 15 γερεαϊεα δραίῃ 
ἔτοπι νεῖβα 3, ὈγοῦδοϊΥ Ὀεσαυϑε ἴῃ6 διΐυγε 
ἱποϊάεηϊς οὗ Μορβιθοβῃείβ [ἴδ (ΧΥΪ. 1-4,) ΧΙΧ, 
24-10) [πὶ ὈΡΟΠ 15 ἰδ 6 655. 

ΟΗΑΡ. Χ. 1. 72ε ἀίηρ οὗ δὲ εὐὶκίγεη οΥἢ 
“»ι»ο.}] ἴπ τ ΟἾγ, χίχ. 1, ἴἴ 15 Ναας 1ῤὲ 
ἀπ, Ὁ. ἘΠΊ Νιαῤαιὁ Ἀὰ5 Δ]6ὴ ουἱ οὗ 
1ῆςε ἴεχί Πεῦθ, οὐ ἴἴ 15 1ηϑογίθα ἔοσ Ἔχρίδηδ- 
ὕοη ἰπ τ Οἢγ. [ἴ δθθπὴβ ποῦ πδίυγαὶ {παῖ 
[6 ᾶπῖθ δῃουΐϊά Ὁδ εχργοββοά. ΝΠ οΘῖΠοΓ 
Ὠδ6 5 186 βᾶπι6 ἃ8 ἴῃς Ναδῃαβϑὴ τηθηϊοποὰ 
1 84Π|. χὶ. 1, 544. (ΠΟΓΟ 566 ποῖθ) δηὰ χὶϊ. 12, 
ΟΥ̓ ΟΠΙΥ͂ ἢ15 ἀεβοοπάδηϊζ, σλῃ βοΆγοεὶγ ὃ6 ἀε- 
οἰάοθά, ὍΤὮΘ ᾿πΐογνδὶ Ὀοΐννθθη [ἢ6 ἴννο ὀυθηΐϑβ, 
Ὠοῖ 655 ἴδῃ ΠΑ͂Υ γοδῦβ, δηἃ Ῥοβϑβι ὈΪ]Υ͂ σηοσα, 
15 ἀρδίῃϑὲ [18 θείης ἴΠ6 βᾶπ)θ 85 ἴῃς Νδῆῃδϑῇῆ 
Οὗ ὅ4πι. χ. ΤῆἊ Απηπιοηϊῖοβ ἅγὸ δἰπιοϑσί 
Αἰνγαγϑβ βϑροκδη οὗ δ5 266 οι ἰάγεπ ὁ “4»ινιοπ, 
ἤΠοπὶ ἴπε παπὶς οὗ {μεὶγ ἤγϑς δηςεβίοσ Βεῆ- 
δύσι (Ὁ εη. χῖχ. 38). 

Ἠαπωπ. Το οαιίναϊοπί οὗἩ ἴῃς (δι παρ πίδη 
Ἡαππο, ἴτοπι ἴῃ 6 βδᾶτὴθ στοοῖ 45 ἴπ6 Ηοῦγονν 
Ἡαπαπίαῤ, Ψοῥαπαη, Ἡσηπαϑ, 456. ὙΠ 5Δπ|6 
ὨΔΠῚΘ ΔΡΡΕΔΙΒ ἴῃ Ποπηροβίτίοη νυν ΒΔΔ] ἰη 
ΒαΔ]- δηδη, δὴ Ασαπιθᾶη Κίηρ (Οεη. χχχυΐ. 
38, 39). 

ὦ. 1 «υἱδ Ἡῥοαυ ἀἱπάπει,, 5.1] Οομηραγε 
νοι, 11. 

11. ΒΑΜΌΒΙ, ΙΧ. Χ. 

οὐπχίογε ἢΐπὶ ὉΥ (ἢς Πδπά οὗ ἢΪ5 86ετ- 
νδηῖβ ἔογ ἢϊβ ἔδῖμοσ. Απά ἴδνι "8 
ϑονδηῖβ οδίηθ ἰηῖο ἴδε ἰαπά οὗ τῇς 
σὨΠ]άγοη οὗ Απιμοῃ. 

2. Απά τΠ6 ρῥτγίηςοαβ οὗ τῆς σμΠ]άγεη 
οὗ Απηποη βαἱὰ ὑπο Ηδηιϊπη (ἢ ΘΙΓ 
Ἰογά, ΓἼΒίηΚαβε τπου τηλῖ [αν ά ἀοίῃ ΤῊεν. 

ἐλέη ον 
Ποπουγ τὴγ ἔδτδοσ, τ[ηδὲ ἢς Πδῖῃ βθηϊ ἀονή 
ςοπγίογίεγβ ὑηῖο {πες ἢ ἤδῖῃ ποῖ [)4- 
νἱὰ γαίδεγ βεὴῖ ἢ15 δεγνδηῖβ ηῖο τῆ 6ε, 
ἴο β5θάγοἢ (ἢς οἷἵγ, δἀπὰ ἴο 8Ργ ἴἴ ουΐ, 
δηὰ ἴο ονεσίῆγον ἰτἢ 

4 Ὑνμεγείογε λδηυη ἰοοῖς [αν 5 
βεγνδηΐβ, ἀπά βῃσνϑά οἱ τῇς οπς δα] 
οὗ τῆεῖγ δεαγάβ, δηά οὐζ ΟἹ τῃεὶγ ρἂγ- 
ΤλΘΠῖβ ἵπ τῆς ταϊάα]6, συεμ ἴο τῆεὶγ 
δυζκίοςκϑβ, δηὰ β6εης 1Π 6 πὶ ἈΥΨΑΥ. 

ς ΝΒ εῆ {πεγ τοϊά 2 ὑπο ανίά, 
ἢς βθηΐ ἴο πιλεεῖ {Ππεπὶ, θεοδιιθε Πα 
ΠΊΘη γγΕΓΕ ρΎΘΔΙΪΥ Δϑηδπιεά : δηὰ τῇ 8 
Κίηρ 8414, ΤΑΓΓΥ αἵ [εγίσῆο πητὶ] 

ΧΙ 1,3. ὙΠε ΠΙβίοσΥ ἀοοβ ἢοΐ τεοοσγαὰ ΔηΥ͂ 
ἰηδίδηςο οἵ ΝΠ 45} 5 Κιπάποβϑβ ἴο ᾿ δνϊά, Ὀυῖ 
[Π6 ΘΠΙΠΠΥ οὗ [86 Βοιδὲ οὗ Νδιδϑῆ ἀρδίπϑί 
54}}1 ΤΏΔΥ πᾶν ἀϊδροβεὰ ἢΐπὶ ἐΑνυουΓΔΟΙΥ͂ 
ἰονναγὰς 841} 5 Θποῦ ᾿αν, δπὰ 1 {Π6τῸ 
85 ΔΩΥ͂ ΓΑΙ σοπποχίοη Ὀθεΐννεεη αν  5 
ἤουβ6 δηὰ Νδῃδϑὴ (2 ϑ8πι. ΧυἹἹ. 25) [Π]18 ΤΏΔΥ 
δᾶνε ἱπογθαβϑθα [δ ἔπ οη 5810. 

8. 72ε ῥγίπεει, "..1 ῬτΟΌΔΟΙΥ γουης τλεῃ, 
Ψ 80, Κκὸ ΒΟμοδοδηηβ δάνβοι (1 Κ.. χὶὶ. το, 
11), Ὀγουρῆϊ στα οὐ [ΠΕΙΡ Κιηρ δηά σουπίγΥ 
ΌΥ {ΠΕ ταϑ σουπθοὶθ. Νοῖς (δαΐῖ υπ]ιβῖ 
ΒΙΒΡΙοΙοη5 ἀγὰ ἴο ἴδ6 11] 45 υὔνν]86 88 υΠ- 
δΌΞΡΟσ ες ΠΡ (ςοπηραστε Οεηῆ. ΧΧ. 10). 
[{|15 ποῖ ᾿τιργοῦδθ]ε [πὶ ᾿Αν᾽ 5 βενοσα {γεδῖ- 
τιεηί οὗ Μοδῦ (ΥἹ]1}. 2) ννὰ5 ἴῃ ρατί [6 σᾶ 86 
οὗ ἴπ ἔδρα οὗ ἴδε. Απιηλοηϊΐοϑ (δῖ ἃ 5: Π}}1ΔΓ 
[τοδί πηθηϊ νγᾶ8 ἰῃ ϑἴοσγο ἴοσ Ἐπ υλβεῖνεϑβ. 

4. δδαυεά οὐ δὲ οπὸ δαΐ 977 ἐδεὶγ δεαγά5.} 
ἴῃ τ ΟἾγ. χῖχ. 4, ἸΟΤΘ ΟΟΠΟΊΞΟΙΥ “ «ῥανεά 
1δε»" “Ουκπίηρ ΟἹ ἃ ρούβοη β δεδλγὰ ἰ5 γϑ- 
ξατάθαὰ ῪΥ (6 ΑΥΔῸΒ 845 δὴ ἱπαϊβηΥ 6414] 
ἴο Βορρίηρ δηὰ Ὀγαμάϊηρ ἀπιοηρ ΟὐΓβανοϑ" 
(Ασνίουχ ᾳφυοϊοὰ ὮὉγ Κ͵ιαὶ}). “Ιπ 1764, Κογίπη 
ΚΠ 5θηΐ πη δαϑοδάοτβ ἴοὸ ἴπε Ρῆποε οὗ 
Βεοπάεινιρκ ἴο ἀεπιδηα ἐπθυΐϊο οὗ δῖπι; δυϊ 
Βο, ἰη τεΐυτγη, οσπξ ΟΥ̓ [ἢ6 ἀπιθδϑϑδάουθ᾽ δοδτγάϑ. 
Κογπὶ Κῆδη ψεηΐ νἢ ἃ ἰγρα ΑΥΤΩΥ ραϊηϑί 
ἴδε ῥπος ἴο ἄνθῆρε ἴδε ᾿π5}1 " (10.). ὍΘ 
Ιοβ58 οὗ Ὡμοῖγ Ἰοηρ γαγπηθηΐβ, 80 δϑϑθηίαὶ ἴο 
ΟἸεοηῖδὶ αἰρηγ, νγᾶ8 πὸ 6858 ἰῃϑυ Πρ (Πδη 
(Βαϊ οὗ {πεῖν θελγά8. (Ομ. Υἱ. 20; [588]. 
ΧΧ. 4.) 

6. Τὰν» αἱ εγίεδο, 5.) ΑἸ ἱπβίδηςε οὗ 
Πανὶ ἀβ Κιηά δηὰ Ἑςοῃδίἀεγαῖς ἀϊϑροβίτϊοῃ. 

2 Ὦ 

4ο1 

μαυΐϊω ἢ 



402 

γουγ δελγάβ 6 ργοῦγῃ, δηὰ 2λέμ τε- 
[ΌΓΗ. 

6 Φ Απὰ ψῇῆθη (ἢς Το] άγεη οὗ 
Απιπιοη 8ᾶνν τῃδὶ ΠΟΥ βἴδπκ δείογε 
Πανὶ ἀ, τῆς Το] άγοη οὐ Απιπιοη βεπῖ 
Δη4 Πϊγεὰ τῆς δγγίδηβ οὐ Βειἢ-γεῆον, 
δηὰ τε ϑγτίδπβ οὔ Ζορα, τὐνεηςγ 
τπουδαηά ἰοοΐπιεη, ἀπά οὗἉ Κίῃρ Μδ- 
ΔοΔἢ ἃ τποιιβαηά πιξῃ, δηὰ οὗ [5ἢ- 
τοῦ ὕνεϊνε τπουβαηά πηεῃ. 

7 Αῃὰά ψῇεη αν μεαλγά οἵ 22, δε 
86ηῖ Ϊοαῦ, δπὰ 41} τῆς μοβϑὲ οὗ τε 
ΠΙΡΉ πιθη. 

6. Ἰδαῤ ἐΦεγ «αμπά, 45. Α δἴτοης ἔἤφζυγα 
ἴογ ἴο δὲ οὐδέοι οΥ ἀείεςεά. ((οπιρ. Οεη. 
ΧΧΧΙΥ, 30; Εχοά, ν. 21:11 ΧΙ, 4, ΧΧΥΪ], 
12; 2 84Π|. χυΐ. 21.) ΕΥ ἴδε ορροβίϊο ἤφιυγο, 
8566 Οδηῃ. Υἱῇ, 21 ; ΕΡΒ. ν. 2; ΡΒ ]], ἵν. 18. 

δὲ ϑγγγίαη: ο"᾽ Βείδιγεδοῦ) ἴῃ τ (ἢν. 
Χίχ. 6, ἔογ δγγίαης (Ασδπι) 9. δδεἰδεγεδοῦ, διὰ 
ἐδε »πιεπ 9.7 Τοὐ ([81.-ἰ00), γε αν ϑγγίαῃ: οὗ 
δὲ ἰαυο γχίυεγ: (Ατατα Νβδγαῖπι, Ηςὗ. ; οχξ ὁ 
ΜΜεορῤῥοία»α, Α.Ν.). ὙΠ 5 μ48 ἰοὰ σηδηΥ ἴο 
ἸΔἀΘΠΠ ΒΕΙΒ-τεδοῦ ἴῃ [6 ἰοχὶ 1} Κδδο- 
δοίῥ ὁγ ἰδὲ γίυεγ, Οδη. χχχυΐ. 37, 80 (δαΐ ἴῃς 
Μεροροέανείαη: οὗ τ (ΒΓ. ΤΙΔῪ 6 ἴδε 54π|6ὸ 85 
[ῃς ϑγγίαη οὗ Βείδεγεδοὺ ἴῃ οὐγ ἴοχῖ. Οἴδοῖθ 
{π|πηἰς τθαῖ Βείδεγεδοό, οδ]]οὰ Κεδοῦ ἴῃ γοῦβο 
8, 15 [6 852η16 45 ἴῃ Κεδοὺῦ δῃηὰ Βείδ- γοδοὺ οἵ 
Νυπι. ΧΙ. 21, δηὰ [υά. χυὶ!, 28, ψ ΒΙΟΝ γᾶ 8 
πεδῦ Ηδιηδίῃ, δηὰ Ὡς ΕὈϊηφοη ἰἀοη 165, 
τδουκῖ ποὶ ροβίὕνεϊγ, στ τὰ τηοάογῃ 
τυϊηοά βογίγοββ οὗ Η υηΐϊη (“Ἐ1Ρ. Β 68. ὄὔἢ]..372).Ψ 
11 15 ἀϊβῆοσυϊς ἴο ἀεοϊθ6. ΟἿΪΥ 1 τς Βείἢ- 
τε ποῦ οὗ [υὰξ. χνΐ. 28, 18 τηοδηΐ, ἰΐ, 28 νυ 6]}} 
88 Τοῦ, τιυδὶ Βᾶνα Ὀδεη ἃ ςΟΙΪΟΩΥ͂ οὔ Αγδᾶπὶ 
Νδβδγαίπι, βίηοθ ἴ86 ἡυτηθοῦβ ἴῃ τ (ὮΓ. χὶχ. 
7, πιδάθ ὑΡ οὗὨ Ασγὰαπὶ Ναμδγαῖπι, δηὰ Ασδηὶ 
Ζοδαῇ, ἜΧΔΟΙΥ ἀρτοο τὶ [6 πυπιθοῦβ ἰῃ οὐγ 
ἰεχί, τηδάθ ὕρ οὔ Ατδπι-δοῖ- γοδοῦ, Ασγαᾶτὰ 
Ζορδῇ, δηά [δ πη οὗ Τοῦ, υἱζΖ. 32,οοο. 

ϑγγίαης 97) Ζοδα. ϑεθ ἅθουθ, ἵ δᾶπι. χὶν. 
47) ποῖδ. ᾿ 

“οορμεη} ΦὍΠε Ῥᾶσαὶ οὶ ραβδαρο, τ ΟἾγ. 
Χῖχ. 6, 25 εραγίοί: απδ δογιθρθη; δηὰ ἰῃ 
ΥΕΓΒ6 7, 848 ἐδίγί» απά ἑκυο Ἰδοισαπά οραγίοίς, 
ὙὮΙΟΒ 5 Δ ἱτηροβϑθ]α πυιηθοῦ, δηὰ 4}1} 186 
ΤΏΟΓΕ 80 ἔγοπὶ ναὶ 8 βαϊὰ ἰῇ υἱϊ. 4, (δ6θ 
84Π|. ΧΙΪ. ς, ποῖ.) ΦὌΒο οτψίηδὶ ἀοςσυπιεηΐῖ 
ῬΕΥΏΔΡ58 ξᾶγε ἴῃς Ῥγοροσίίοη οὗ ἰηΐβηϊ δηὰ 
ΟΆἌΥΔΙΓΥ͂. 

ἀρ ΜΜασεαδ.) Βεολὰ 6 “ κίηρ οὗ 
ΜδΔΟΔΝ," 451 ἝἋἢτγ. χίχ. 6, ἡ. 8ὅ6ὸ θοΐον, 
ὕΘΓβ86 8. ΕῸΣ ἴδε ρΡοβί[οῃ οὗ Μδδοδῆ, 866 
Ῥουῖ. 11. 14; ]ο8}. χίὶ. 5. 11 ἀρρδᾶῖβ ἴο 
μβᾶνα ὈξΕΏ ἃ ὙΘΙΎ 5ΠῚΊ28}} βἰδίε, βίπος [18 Κίῃσ 
ΟΠΪΥ Ὀγουξῃΐ ἃ τ[πουβαηά πηοὴ ἰηΐο ἴδε Βεϊὰ, 
Πδ9ὲοδ Ἀραά, “ἸΒ 6 πιθὰ ΟΥ ΤΟΌ." Το 

γνὰ8 ἴῃς ἀἰϑίτοι ΒΙΓΠΕΤ [ορδ δι Ποὰ ἤδη 

11, ΒΑΜΠΕΙ, Χ. ν. 6---το. 

8 Απά τἢς ομ]άγεη οὐ Απιηπιοπ 
ςζάπια ουΐ, ἀπά ρυιζ τῃ6 Ῥδτ]ε ἰῃ Ἄγγὰγ 
ἂῖ τἴΠς εηϊεγίηρ ἰπ οὗ τῃε ρᾶζτε : ἂπὰ 
ἴῃς δγτγίδηβ οἔ Ζοβα, δῃὰ οἵ Βςβοῦ, 
ἃπὰ 153}:-ἴορ, πὰ Μαδοδῇ, τυέγε ὉΥ͂ 
ΠΟ ΠΊ5ΕΪνεβ ἰη [ἢ βεἰά. 

9 δα 7οδὺ εν παῖ τῆς ἤτοηῖ 
οὐ τῆς Ῥατί]ς νγᾶβ δρδίηβε ἢἰπὶ θείογε 
δηά Ῥεῃίηά, ἢς Ἑσἢοβε οὗ 1] τῆς σἤοῖςς 
"πέρ οὗ Ιβγδεὶ, ἀπά ρυῖ Ζλόπι ἰπ ἌΥΓΆΥ 
δρλϊηβῖ ἴῃ6 ϑδυγίαῃϑ : 

ΙΟ Απά τῆς τεβῖ οὗ τῆς ρεβορὶε δε 
ἀεἸϊνεγεά ἱπέο ἴῃς παπὰ οὔ Αἰβῃδὶ 

ἀγίνεη ουἱ δΥ πε ΟἸοδάϊϊε5 ([υάχ. αξ. 8, 5, 
Ὠοῖο). 

7. Αἱ εδε δονὶ οΥ᾽ ἐδὲ νεῖ δέν »πεπ  Ἐοδά, 
4811 [80 Βοδῖ, [89 αὐ ἘΥ πϑ:.} ΕἸΠΟΣ 
ἴδε “η4] Π48 ἔ]]δῆ οὐδ οὗ 186 τοχί, οὐ [δ6 
μὴ 8.7 »ιοπ ἀοβοτῖθεῈ8 ΣΟΏΘΓΑΙ [ἢς τοῖο 
ιοβῖ, 88 8}} {γί ϑὰ υγαστίοσβ. Ὑ8Ὲ βεθπάϊηρ οὗ 
]οαδ, “ἴδε εἀρίδίη οἵ ἴμε μοβί," δηὰ “τδὸ 
ΤΑΙ ΣΕΥ͂ πθη,᾿" ἰἢ ΠΟΥ ἅτε τηρδηΐ οὐ ψ δοιὰ 
τς ἰδὲ 15 ἔπε ἴῃ «ἢ. ΧΧΙΪ, 8-19, ἀηὰ ψῆο 
ΜΕΤΕ ἴπε ἤονγεῦ ἀπά βίγεηρίῃ οὗ ἴ8ι6 ἅστῃγ, 
δ ΠΟΙ ΠΕ ἱπάϊσαῖοβ ἴθ6 γτεδίηθββ οὔ ἴδ6 
ἀληρεῦ ἴο [5γδ6] ἔγοπι {818 ἑοστηϊδδ]ς ἰοασιυιδ 
οὗ Ατηπιοη 68 δηὰ ϑγγίδῃβ. 

8. 12ε εὐ  άγεη οὐ Μνεριοσ εαηι οὐ. Ἐτοπὶ 
{πεῖν οἰγ, Ἀδθθαμ οὗ ἴδε ΟΠ] άγθῃ οὗ Απησιοῃ 
(θευξ, 1]. 11). 

αἱ ἐδὲ ἐπίογίπῷ ἐπ 9.7 ἰδὲ χαϊε ΜΖ. οὗ 
Ἀδῦδδμ, [μ6 “δε οἰ οὗἩ Απιπιοη, 1ς οὐ 20 
πιῖ]65 ἔγοπι Μβάεϊα, ῇοσο, 85 νγὸ ἰθάσῃ ἔγοτῃ 
: ΟΒτ. χίχ. 7, [86 δυτγίδ ἢ ἈΣΤΩΥ νγ38 δῃοδτηροά. 
Μεάεόα, Ἀοτηοάοτη αδεῤα, ἐχὶΞῖοὰ Βεῖοτο τ 6 
ὕπιε οὗ [6 [5γδε] ἴα σοπαμυοβῖ, απ νγᾶ5 ἃ 
οὔ {πε ΤεΥΥΙΟΥΥ νυ ΒΙ ἢ ΠΟΥ ἴοοῖκ ἔγουῃ δίβοῃ 
(Νυπι. χχὶ. 30). [{ [6]}} ἴο {86 Ιοῖ οὗ Ἀδυδοη 
(1ο81. χίτἱ, ο, 16); ἴῃ π6 τείζῃ οὔ Αβδζ ἴξ 
866Π18 ἴο πᾶνε γεζυσγηο το Μοδῦ (158ἱ. χν. 2), 
δηὰ ἴῃ (με {πὲ οὗ ἴ)6ς ΜδαἼοδῦθοβ ἴο [86 
Απλουί68 (1 Μᾶδος. ἰχ. 16, 37). [{ 8 πιοη- 
Ὀοποὰ ὈγΥ Ευιϑεδίυβ δηἀ [ογοπὶς (’ Οποπιδϑῖ.)), 
ΔΒ ἃ ὈΙΞΠΟΡ᾽ 8 866, ἀπά [45 θθεη υἱβίϊεὰ Ὁ΄ 
ταοάεγῃ ἰσάνθ ]ογβ (' Ὀ]ςῖ. οὗ ΒΙδ.)). 

ὃν ἐδενιείυει: ἐπ ἐδε Πεί4.} 1.6. ἴῃ ἰΒε ρἰαίη 
δεῖονν ἴδ6 τουπά ΤΟΟΚῪ ἈΠῚ οὐ ψϊςὰ ἴῃς 
ΕἸ 5δἰοοά, 

9. 2α! δὲ ἦ 0 1δε δαϊέἶε τυαν ἀραὶϊπεΐ 
δίνει, ὁ] Ὑπὲ ἴννο διτηΐθβ οὔ (πε Ατση- 
Τοηϊε8 δηὰ ἴδε ϑυσίδηβ8 ὑγοσε ἀσγανσῃ ὉΡ 
[λεοῖης ομς ἀποΐδμεγ; ἴδε Απηπηοηϊίεβ δυρροσίοα 
Ὁγ τς ΕΠ Καδθδα Ὀθμϊπὰ ἴπεπὶ ; τπε ϑγτίδηβ 
ἴῃ φγεαῖ ἴοσος, ἢ πιιπηογουβ οπδγίοῖβ δϑὶο 
ἴο τηδησρυντο ἴῃ ἴΠ6 Ρ]Αίη ἴῃ ἔγοηϊ οὗ Μοάοδα. 
ΠῚ 1οδὺ δάνδηςθα δραίηβὲ εἰΐμεσ, 6 ψουϊά 
μανο [6 οἴου ἰὼ 15 Γϑᾶγ. 

10. “4δ:δα!. διε χυὶϊΐ. 12, χχῖ, 18, 19. 



Υ. 11--τ0.] ἢ. ΒΑΜΠΌΒΙ, Χ. 

ἢϊ5 Ὀτοῖμεῖ, τὲ ἢς πιῆρῆς ρυὲ ἐλεξε 
ἴῃ ΔΙΓΑΥ ρδίῃβὲ τῆς σὨΠ]άγοη οὗ Απ- 
ΤΏΟΏ. 

11 Απά ἢ 5414, 1 τῆς ϑγγίδπβ 6 
ἴοο δἴζτοηρ ἔογ πιὸ, τΠ6η ἴποὺ 514]: 
Πεὶρ πιὰ : δυὲ 1 τῆς ΠὨ]άγεῃ οὗ Απι- 
τοη δὲ ἴοο βίγοηρ ἴοσ ἴδπες, {πε 1 
Ὑ7111 ςοπια δηά περ τἢεα. 

12 Βε οὗὨ ροοά ςουγᾶρεα, ἀπά Ἰεῖ 
8 ΡΪΑΥ {ΠῸ πΊδη ἕο οἱγ ρεορίε, δπὰ 
ίογ τῆς οἰτ68 οὗ οὐγ (σοά : δηὰ τε 
ΓῸΚΡ ἀο τπᾶὲ ψ ϊοἢ δεαπιοῖμ ἈΪΠῚ 
δοοά. 

12 Απά 080 ἀτγενν πίρῃ, ἀπά τῆς 
Ρεορὶς ταὶ τοεγό ἢ ἢϊπι, υηῖο τῆς 
δαῖτα δραίηϑὲ ἴῃς ϑυγίδῃϑ: ἂπά {πεγῪ. 
βεά Ὀείοτε Ὠίηλ. ' : 

Ι4 Απά ψῇεη ἴδε ἢ] άγεη οὗ 
Απηπιοη 8807 Πδῖ ἴῃς ϑγγίδῃβ ὑγῈγῈ 
Βεά, ἴδῃ ἢεάὰ τῆ 6 4'5σοὸ δείογε Αδ1- 
βῃδὶ, δηὰ εηϊεγεά ἰηῖο τῆς εἰϊγ. 80 
7οαῦ τεζυγπεά ἔτοπι τἢς οὨ] ἄγε οὗ 
Απηηλοῃ, Δπηἀ ςᾶπὶα ἴο [εγιβαί βῆ. 

15. Βεὲ ῳΓ χοοά εουγαξε, Φο..1} Αοτηρασοε 
1 ὅ4π). ἷἱν. 9. 

,ῶν δὲ εἰείεὶ φῇ οὰν Οο4 ΤᾺ σαῖποσ 
ἱπάϊοδῖο5 [δὲ τῆ το]οῖῦ οὐ Μοάοδα νγὰβ8 οηθ 
οὗ ἴδ ἱπυπηοάϊαῖο οὐὔ͵οοῖβ ἰῃ τον, δηα Ἴσοη- 
δε] ΕΠΕΥ ἰμδὲ δἱ 1818 {ἰπὶ|ὸ Μοάεθδα ννγὰβ 511}} 
ἴη τῆς Σ πρμοδνε οὗ {πὲ Ἀδυδοηϊῖοβ; σοη- 
»δ τς: Υ, φαίη, [δὲ [Π6 οἰ χαΐε ἴῃ σεσβα 8, 
δῃὰ [6 (ΠΥ ἴῃ γὑεῦϑα 14, τ ἴο ἈΔΌΡΔΒ, 
δῃηὰ ηοὶ ἴο Μεάεδα. Το ργευφηΐ δὴ ἰβγδεὶτῖα 
εἰἷγ Πρ ἱπίο {πε μδηάδβ οὗ ἃ βεδίεξη ρθορῖβε, 
δηά [86 τιί658 οὗ Μοϊοςϊ δεοίηρ βιιϊδδε υϊοά ἴοτ 
[6 ψτΟσβμὶρ οὗ [επονδῆ, νγὰ5 ἃ ὙεῪ υγζεηϊ 
τηοῦνο ἴο τυδίουζσ. 

14, Τ2επ Μεά 1δὲ7 α΄ο. .. απδ επίεγεα 
ἑπίο ἐδὲ εἶ} ΤΩΣ Πιρμς οὗ {πε ϑγτγίδηβ δεῖ 
ἴῃς ψ 8 ο]ε οἵ [0408 ἔογος ἔσγεθ ἴο ἴοι Αἰ βῃδὶ 
δΔηά οτυδὰ [δ Απιπιοηϊῖοβ. ὙΒῈ ΑἸηποη 68 
τετγοίοσε Πεά δεμηὰ ἴλ6 οσιβοδιίοηβ οὗ 
Ἀδυῦδδ ἴῸΣ βδέείϊγ. 

8ο .]οᾳαὁ γείωγπεά.} Τῆδ στοδί δβίσγεηρίῃ οὗ 
ἘἈδδῦδῃ πιδάς 1 ΠΟΡροΪ685 ἴο ἴδκα 1 ΟΥ͂ 4554}, 
δηὰ ἴπ6 5115 ΕΓῈ ποῖ 583: ]Ἰ ἘΠΕ ὈΓΟΚΘΟΏ 
ἴο πᾶκο 1ἴ 8αΐδ ἴο ὑπάογδκο ἃ σοχζηΐδν βίορε, 
ΔηΔ ρεῦδαρβ ἰοδῦ μδὰ ποῖ ἴπε Ὡδοθββα 
τηδίοσι4]5, 80 {πὶ ποι ον νγὰβ ἴο θ6 ἀοπο διι 
ἴο τοΐϊυζῃ ἴο [ογυ δ] οτη. 

16. 72εν7ὺ γχαϊῥεγεά ἐδενισοῖυε: Ἰορεῖδεγ. 
ΤΉΕΥ δὰ Ὀόθη ὕγοκοθη δηὰ ἀϊβρογϑοά, δυῖ 
ψ δου ΔΩΥ ΒΟΙΟ.Β 1055; 80 ἴδε νΔΙΙΟῚ8 
θαηάβ οΥ̓͂ διρ!τιν65 ἴῃ ἃ {{π|6Ὶ πιὸ τε-οστηθά, 
δῃά ψγοῦο ὩΘΑΓΙΥ 458 ζοστη! ἀ20]6 458 θείοσο. 

Ις ΤΑπάὰ ψῇδη τῃ6 ϑυγίδῃβ 8δὺν 
ἴδιας τῆεν ννεγα 5πιτίεη δείογς [ϑγδεϊΐ, 
ἘΠ ΕΥ ρδιμεγεά ἘΠ απλβαϊνεβ τορεῖμεγ. 

Ι6 Απά Ἡδάδγεζεσ βεηῖ, δηά 
δγουρῆὲ οὐἱ ἴπῸ δγγίδηβ τπδῖ τυεγέ 
Ῥεγοπὰ τῃ6 τίνεγ : δηὰ {ΠΕῪ ςλπιε 
ἴο Ηεϊδπι ; δπὰ διῃοῦδον ἴῃς ςλριδίῃ 
οὗ τῆε δοβῖ οὗ Ηδάλδγεζεσγ τὐθπὲ Ὁε- 
ίογε τἢεηι. 

17 Απά ψῆεϑῃ [τ ννδβ8 τοΪὰ ᾿ανίά, 
ἢς ραϊμεγεὰ 411 [β8γδ6] τορεῖμεῖ, δηά 
Ραϑϑεὰ ονεῦ [ογάδη, ὯΙ ςΆπιῈὲ ἴο 
Ἡεΐαλτημ. Δηά τῆς δυγίδηβ 8εῖ ῃεῆγ- 
ϑαῖνεβ ἰῇ ΔΙΓΑΥ ἃρδίηϑὲ [αν ἀ, δηά 
ἰουρῃτ νι Ὠϊπι. 

18 Απάὰ τε ϑυγγίδῃβ ἢεά Ῥείογες 
15γδ6ε] ; δηά Ῥανϊὰ δίενν 120):6 πιέπ ΟΣ 
βδενθῃ δυπάγεά σἤδηοίβ οὗ [ἢς δυγίδηϑ, 
Δηά (ΟΥῪ τῃουβαπά ΠοτγϑεπΊεη, δηά 
βπιοῖς ποῦθδςἢ τῆς ςλριδίη οὗὨ τἢεὶγ 
Ποβῖ, ψγῆο ἀϊεά {δετα. 

Ι9 Αμά ψβδη 811 τπε Κίηρβ ἐἦσί 
τὐεγε βετνδληῖβ ἴο Ἡλδλάλγεζεγ οἂνν δῖ 

16, ϑνγίση: δεγομά δε γχίυεγ ἘΓΟρΠΓαῖοβ. 
ΤΠΟΥ ψοσὰ ἀουδ]655 ν4552}5 δηὰ {Ἱδυϊατίθδ οὗ 
Ἡδάδλιθζοσ. 866 Υὑϑῦβο 10, δηὰ νἱῖ]. 2. 

ἐο Ἡεία»..] ΟΥ᾽ ἐδεὶγ δου εαριέ. 866 Ποῖ 
δῖ εηὰ οὗ ἙςΠαρίοτγ. 

17. Ῥαυϊά . .. μαϊδεγνοεΐδ 4} 1εγαεὶ. 
Βοῖβεῦ Πᾶν νγᾶβ (1558 13ῆ 6 τ [0405 
ςοηάυςϊ ἴῃ ἴΠ6 ὙΆΓΣ, ΟΥ ἩΝΠΟΙΒΟΥ [ἢ 6 ρστοαῖ 
Ἰεᾶσυς οὗ ἴθς ΑΓαπιεδῃ Κίπρβ ννῶ8 ἴοο ἔοσπηά- 
δ]ὲ ἴο δε Ἰεῆ ἴο ΔηΥ͂ ᾿ἰοιοηδηΐῖ, δηγῆον 
᾿ανὶὰ ρυΐ Ηἰπιβοὶ δὲ τς μοδά οὗὨ [δε ΔΙΤΏΥ, 
δηὰ νεῖ ἴο δίίδεκ ἴδε ϑυγδῃ8. 

18. δευεη δισπάγεδ ἐδαγίοι,.Ὶ ὙΠῸ Ῥᾶγα οὶ 
ξι (( ΟΒσ. χίχ. 18) δᾶς σευέπ ἐδοιμαμά. 

6 ἴτοαιθηῖ ΕΥΤΟΥ͂Β 'ἴἢ ὨΌΠΊΌΟΓΒ 4156 γομι 
ἴδια ΡῬγδςῖςε οὐἉ Ἔχργοϑϑίηρ ΠυΠΊ6Γ418 ὈΥ Ἰε το ΓΕ, 
στ οΠ6 ΟΥ̓ ΤΟΥ͂Θ ἀοζ. ΟΥ̓ ἐα.6ε: ἴο ἰηάϊςαῖο 
δυηάγεάπ, (Πουδβαηά8, ὅζο. ὅ66 δῦουδ, Υἱῖ!. 4, 
Δηὰ τ 84π|. Υἱ. 19, ποῖθ. Ἡσάνγεάς ῖ5 ΟὈΥΙΟὨΙΥ 
186 πιοβὲ ργοῦδῦϊθ -υμθοσ, ἀοῸσ νι ἢδὶ νγῈ 
Τοδὰ ἴῃ ΥἹ]!. 4. 

γεν Ἰδοισαπά δογτένιεπ.} 1 ΟΒγ. χῖχ. 18, 
Ὧ)25 ,ογίν ἐδοισαηδ γοορηπεη. [Ιῃ νἹ}}. 4, ἴὰς [πγος 
ΔΙΠῚ5 οὗ ἴδε βεογνίςα δ:Ὸὸ παπιοά, Ἵδδσίοίῖβ, 
Βογβεοίθῃ, δηά ἔοοϊμωοη. ογῆαρϑ με ἴσυς 
τοδάϊης ἰῃ 86 τοχί 15. ζϑὼν ἐδοισαπά δον θρίξ, 
δηὰ ἴπε ἔοοϊμηδη τὲ οἵη οά, 

19. δεγυαηπί: 9 Ἠκσάσγεκεν.) ΤῊ8 ρῖνοδ 
1.15 δὴ ἰάοα οὗ ἴῃς γ»τεαῖ βονοσ οὗ ΗἩδάλδγοζεγ, 
δηἃ σοηϑο 0 {1} οὗ {86 δι γεηρί οὗ 153γδ6] ἴῃ 
1) αν 5 νἱεϊοσίουβ γείσῃ. ΤἼε Ν υἱκαῖο, αἴτεσ 

2 Ὁ 2 
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404 
ΠΟΥ νγογα βηλϊτίθη δείογε [βγδεὶ, {ΠῈῪ 
πιδλάβς ρεᾶσςε ψνἢ ἴδγααὶ, ἀπά βεγνεά 

16 ψογὰβ δεῦῶγε Πιγαεῖ, ἰῃηϑογίϑ 4 οἴδιιβθ, 
“ βἤγ-εἰγηϊ τῃουβαηά ἔεαγοά δηά βΒοὰ δεΐογε 
[9γδο],᾽ Ὀυῖ πὸ οἴμοσ νογβίοῃ οοηϊδὶῃβ 1ἴ, ΠΟΥ 
ΔΏΥ Ηεῦτον Μ5. 1{|5 ργόο ΌΪΥ ἃ ρἴοβ8. 

80 ἐδε ϑγγίαηπς ανγεά, (2 ἴῃ τ (ἢ τ, χῖχ. 
19, Νιεὶῤοῦ «υομἱά ἐδε ϑγγίαπ:, 5 ε. Οἡ ΄σοπιὶ- 
Ῥαγίηρ ἴΠ158 ἢ ο0]6 σμαρίεν τι Ὑἱῖϊ. 3-11, δηά 
ι ΟἿγ. χῖίχ. ἢ τ Οἷγ, χυὶὶ., 1 βοὴ ποῖ 
᾿ργόθδῦϊς [μ4ῖ ΠΟΥ ἅτε ἴνο δοσουηΐβ οὗ 

11. ΒΑΜΌΒΙ, Χ. ΧΙ. [ν. :--2. 

τΠ6π|. 80 1ῃ6 δγηδηβ ἔεαγεά ἴο μεὶρ 
τε οὨΠάγθη οὗ Απιπιοη ἅΠΥ πιοτγα. 

οπς δηά ἴδ βᾶπὴθ νγαῦ; ἴδε [ΟΓΠΊΟΓ δοσουηῖ 
(ΥἸ. 3-11}) θεῖηρ ᾿ηϑδογίοα οι οὗἨ 15 ςῆγοηο- 
Ἰορῖοδὶ οτάθσ. Τηὸ πυπΊθοῦβ βἰδίη οἡ Ὀοίἢ 
Οὐσςδϑίοη5, 42,9οοὸ (ΥἹῖϊ. 4, 5), 4ο0,οοο (Χ. 18), 
7οο (ΥἹ1}. 4, Χ. 18), [6 8εδΐ οὗἨἁ νγασ, [Βε πιθῆ- 
ἴοη οὕ ἴδε ΕἸΡΗγαΐοβ, [6 Ῥουβοῦ5 οηραροὰ 
--ανιά, |οὉ, πὰ Αὐῖϑῃδὶ οὔ οὔθ 5146, 
Ηδάδγοζογ δηὰ ἴΠ6 νδ854] Κίηρβ οἡ ἴῃ οἵβοῖ.--- 
ΔΥΘ ἴοο 51:Π||2 ἴο πιᾶκὸ ἃ ργόῦθθ]ς [παῖ 
[ΒΥ δεϊοηρ ἴο ἵἴνο αἰ δγεηῖϊ υνΑΓ8. 

ΑΘΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕ οἱ νεῖβα τό. 

Νο 5υοῖ ρἷδοθ 45 (Ὠ5)Π) Ηεἰδπὶ 19 δηγνβοτς 
τηθηιὶοηθὰ ἰῃ δηςιθηΐ ΟΥ̓ πιοάογῃ Ψτο ΓΒ, 
δηά [ἴῃς Ἡείαρι οὗὨἨ Ὑοῦβο 17 15 ἰη ἴῃ Ηδρῦγον 
ΒΡΕΪ᾿ αἰ ουθ πεν οπὶ ἴα Ηείαρε ἴῃ 1818 γεῦβα, 

νἷζ. πον ῦπ. [ἢ τ (ἢγ. χίχ. 16, {π6 εἶδυ 56 
“απ 1667 οα»ιε 10 Ηεία»ι᾽" ἰ8 οὐταιτθὰ, δηά 
1Π ΥΕΓ56 17, ἰηϑιοδά οὗ “ “σπά εαρις 1ο Πείαρε" 

(πονῦπ), ννὸ πὰ “πα εάν ρον ἐῤεηι" 
(πον). Ιη τς Ψυϊν. ἢεγο Ἡρίαρι 18 γϑῃ- 
ἀοτοὰ 25 Ὧῃ Δρρο]δῦνο, ζδεὶν ἀγῦηγ, ΟΥ̓ δουΐ, 
δηᾶ [ἢ νεγὺ 15 γοπάεγεαά 45 ἰῇ ἰὴ 1π6 Ηἱρῇῃ]] 

ΓΟΗΑΡΤῈΚ ΧΙ. 
Σ λει οαῦ δοεέσρεα Μαῤῥαλ, αυΐαῖ ἐο»ῃ» 
»ε ε ὦ σαμεν» το δαί-σλεδα, 6. ὥγγίαλ, 
σοί γον ὃν ῥανία Το εὐυεν ἐδε αὐ εν, 
τυοια κποί γὸ ἀοηεό νοΐ λ ν᾽ σοδεν »0» ἀγερξεν. 
14 47ὲ εαγγίείά 10 δοαῦ 4ἦε ἐσίδεν ο7 ἀὲς ἀεαίᾷ. 
18 ναὸ «οκάείλ (Δε μειὺς ἑῤεγεο ἐσ δαυίά, 
26 δανυϊά ἑαζείά Μα:-“ἀεδα 10 τυΐζ. 

δηά 5ἰηριΐαν: “Αἀάυχὶϊ σοσγππὶ οχοσγοϊτπὶ." Απὰ 
80 ἴοο Αηι1]α φηὰ δγυισιδοδυ5. Βυΐῖ, ἴῃ γεγϑα 
17, 1{18 ἴα κθῆ 85 ἃ Ὀγοροὺῦ Ὠδπὶ6: “ εηϊαι ἴῃ 
ἩεοἸδπι." νε ἔδιον (ἢ. νυἱγαῖς ἴῃ νοῦβα 
16, δηᾶ [δε χεδάϊηρ οὗ τ (Ὦγ. ἴῃ γϑῦϑὲ 17, [86 
ΨΟΙΘ65 Ὑ}}} τεδάὰ ἴπι8: “4π4 Ησάαγεςεν σεπί 
απαὶ ὀγοισδὲ ομὲ 1δὲ ϑγγίαης ἐδαὶ «ὐεγε δεχοπαῖ 
ἐδ γέυεγ, απά ὀγοιχδὲ ἐπ ἐδεὶγ δοιῖ; απά 
ϑδιῥοδαςδ, ἄθ'ε., «υεπί ὀέζογε ἐδενρε (ἷ. ς. «υαὲ 
ἐδεῖγ ἰεαάεγ). «“4π4 «υδέπ 1 «υα: οἷά αυίά, 
Φσ᾽ε., δὲ ξαϊδεγεά αἰ! Τεγαοὶ ἐορεῖδεν, 4δ'ε.,) πα 
εἐαριὸ μροη ἐδερι. ᾿ 

ὁ Τ)ανὶἀ βεηξ [οδῦ, δηά 8 βεγνδηῖβ ἢ ἃ ζῖιγου, 
ἢ ἢἷπι, δηά 411 ἰβγβεὶ; δπά {πεῪ 
ἀεβιγογεά τῆς ΤΠ] άγεη οὗ Απγηπιοη, 
δηά θεβίερεὰ Βδρραῆ. Βυῖ αν ά 
τλγγιθα 511} δὲ [γι βδ] επι. 

2 Απά [ἴ οάπια ἴο ρᾶ88 ἰἴῃ δῆ 
ενεηϊηρτάς, τπητ [αν ὰ ἅγοβε ἔτοπι. 

ΤΉευ, πὶ ΝῺ [ἰξ ᾿ᾶπιε ἴο ρᾶ88, [δίεσ (ἢς οὔ ἢ]8 θεά, δηὰ νγαϊκεά ὑροῃ (πε 
δ γί 7 5 . . δος ον φίλε γεᾶγ νγὰβ8 Ἴχρίγεά, δὲ (6 {ἰπὶιὰ τοοῦ οὗ τῆς Κιπρ᾽β ἤουβϑε : δηὰ ἔτοπι 

7:αν. 
ΨΠεη Κίηρβ ρὸ ἔογῃ ἐο δαύέίε, τῇδι 

ΟΗΑΡ. ΧΙ. 1, “εν ἐδὲ γεαν «υας ἐχκρὶγεά.} 
ΤὨΐ8β τπηυϑὶ δ6 [Β6 ποχί βργίηρ δῆοσ [86 Ἔβοᾶρθ 
οὔ με Απιπιοηϊαβ ἱηῖο {μοὶ Γ ΟΥ̓ (τογβα 14), 
Ὁη]688 [86 σλτηραίγῃ δραϊπδὶ [6 ϑ'υτγίδῃβ 
οσοσυρίοα ἃ ψ»ἘΟ]6 Ὑδᾶγ, ]ο ἢ 15 ὙΘΤΥ παργο- 
ὈαὉϊ6. Ὅνέεσο ἴ 80, ἴδε Απιπιοηϊζο8 τνου]Ἱά 
πᾶνε ἴἌΚοη ραγί ψ (6 ϑγτγίαηβ. Βυΐ [ΠΟῪ 
ἌΡΡΕΑΓ ἴο μάνα δθοη ὑηδῦϊα ἴο 0 850 ἔγοπὶ 
θεΙηΣ βδπξ Ὁρ ἴῃ Ἀδῦθδη. ΡΥΟΌΔΟΙΥ [οδὉ 
Ἰεῆ ἃ βυβῆήοϊεηϊ ἔοτοθ ὑπάοσ Αθβμαὶ ἰο ὈΪοςκδάς 
δε ΟἿ ἘΠῚ 186 ϑελθΌη ἴῸΓ νγὰγ νγὰ8 αυϊΐα 

ἀϊηφ..] ὍΤΒο Ηδςδ. ἰοχί 48, ἀουδί1.55 ὈῪ 

ἃ Οἷα Ί 2] ΕΡΤΟΣ, αηβοῖς ον νιδσσηοῦ: (ὈΝΣΝΟΟ 

ἴον Ὦ)39). 

(ἢς τοοῦ ἢ6 88.}7] ἃ ὑνοπίδη ὑγδϑ  ηρ, 

ἐδέν ὁ εεἰγογεά ἐῥὲ εὐῥἰάγερ οΓΓ “ρι»ιοπ.Ἶ 1 
ΟἸὮΓ. ΧΧ. 1, ΒΌΡΡ]169 ἴ6 πογὰ “ ἐφε ἰαπά οὐ" 
ὙΒΙΟΙ 18. ΟὈνΙΟΙΒΙΥ ἴμ6 τίσις σεδάϊηρ : “ “π4 
«υαοίεά ἐδε ξομΜΓ ΟΥ̓ δὸ οἱ ὁ, “νινιον." 
Ὡπῶ,, ἴῃς νοτά υϑοὰ ΠΟΙῸῈ δηά 1 ΟἿΣ. ΧΧΟ Ὶ, 
15 {86 ῬΓΟΡΕΓ ρἤγαβα ἔου ἰαγίῃηρ νγαϑίε ἃ ἴειτὶ- 
[ΟΥΥ, [ο8}}. ΧΧΙΪ. 31: 1 ϑ4η). Υἱ. ς, ἄζα. 

Ραυϊά Ιαγτγίεά αὐ εγ αΐε».] ΤῊΣ ϑγτΔη8 
θείης βυδάυοά, [6 γψὰσ στ Αἰηπιοὴ νγᾶβ8 
ποῖ οὗ 5 8ηιοϊοηϊ τηοπιοηΐ ἴο γεαυΐγε Πανὶ 8 
Ῥογϑοηδὶ ργεβεῆσθ. Ὑ8ὲ ἴδοϊ 15 πιοηιοποὰ 
ἢ} τεΐδγοηςς ἴο {86 Θηϑυΐηρ Πἰ5ἴοτγ. 

Δ. ΤΒοὸ ψΠ0]6 βοσίίοη σοϊδίϊης ἴο αν 8 
Δαυ] ΈΕΥ δηὰ {{τ|2}5 ἀδδίῃ, ἔγοτι [8.18 υθσβα 
ἴο ΧΙΐ, 26, 15 οπιϊτἰεἀ ἰπ τ ΟἾΓ. ΧΧ, Σ. 



ΤΉ :. 947 
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ν. 3--.2.} 

Πετβοὶῦ; δηά τῆς ψοπιίδη τᾶς ὙΕΙ͂ 
δοδυτι! το ἰοοκ προῃ. 

43 Απὰ αν 8εηῖ δπά Ἂεπαυϊγεά 
δῆεγ [πε νοῆδη. Απά οὁπέ 8414. 7.5 ποῖ 
115 ΒΑΙἢ -5ῃ 604, Πα ἀδυρῆτογ οὗ Ε]1Δπ|, 
τς ν]ΐ οἵ ὕστίδῃ τπε Ἡμπῖεὶ 

4 Αμπὰά αν! ά βεηξ πλεββεηρεῖβ, ἀπά 
τοοΚ Ποῦ; δηά 3Π6 σδπια ἴῃ πηῖο ἢ] πη, 
δά 6 ἰᾶαν νι ΠΟΙ; Ἰοσ 8386 νγᾶβ 
ἐρυτπεά ἔνι ΠΕΓ ὑπο]θᾶπηεβ88: δηά 
806 τεϊτιγπεά ππῖο ἢοῚ ἤοιι56. 

5 Απά {δε νχοπιδη ςοποεϊναά, δπὰ 
β6ηῖ ἀηά το]ά [αν!ά, πὰ 5414, 1 ἀπι 
νι ΠἈΠ]ά. 

6 4 Απὰ λανὶά 8επὲ ἴο [οδδ, 557- 
ἐπρ, ϑεπὰ τὴς ὕτίδῃ [ἢ6 ΗΠ τε, Απά 
]οδῦ 5Ξεπὸ τίδῃ το αν!ά. 

Απά ψῆςη ὕὕγίδῃ ννᾶ5 σοπὶς υηΐο 
δϊπι, αν ἀεπιαπάεα ὁ. λίπι ἴπονν 
]7οαῦ ἀϊά, δηά ἤονν τε ρβορὶβ ἀϊά, 
δηά ἢοννῦ πε νγαγ ργοβρεγεά. 

8 Απὰ Πανὶ ά ςαἱά το ὕτίδῃ, ὅσο 
ἄονγῃ ἴο τῇγ ἤουβε, δηά νγαϑῇ τῇγ 
ἔδξεῖ. Απά ὕστιαῃ ἀεραττεά οὐΐ οὗ 
τῆς Κίπρ᾿β ἢοιβε, δηὰ {ποῦς ΤΟ] ονσεά 

. ἢΐπι ἃ Πγ688 οὕ πσιεαί ἔτοτμῃ ἴῃ Κίηρ. 
9 Βυι ὕπιεαϊ, 5ἱερῖ δὲ τῆς ἀοοσ οὗ 

τῆς Κιηρ᾽Ξ Πουβε νγ ἢ 41} τῃ 6 δεγνδηΐβ 

“π ευερίη σε ε.7ὺ ΤῊΣ ενεηΐϊηρ θόζδη δἱ 
ἴδγες ο᾽ Οοςκ ἴῃ ἴ6 αὔοσηοοη. Ἴδε πη ΔΎ 
βἰοϑῖδ, νυν ἢ Πανὶ ὰ μδὰ 45 υ811] Ὀδθη ἰδ κίης, 
ψουὰ ΡΥΟΌΔΟΙΥ Ὅ6 οὐδοῦ δδϑοιΐ 1818 της, 
ΜΒοη δε ἀγοσς ἥγορι δὲ. δεά. 

8. 1: ποῖ ἐδίς, 5.1] Α ςσοπηπιοη ἔοστηῃ οὗ 
οχργοβϑϑίηρ δὴ δπσιηδοη. 866 [υάξ. ἰν. 6, 
14. 
Εἰ αρι.] (ὈυδΝ) δὰξ τ ΟἈγ. ἢν 5, “Μννινιέοὶ 

(δι), ἴλε σοπιροπεηΐ ψγογ 8. θείης ρἰδοθὰ 
ἴῃ 8Δ4ῃ ἰγοσϑα ογάοσ. 80 ἴδε Ἡσπαπία οὗ 
1 ΟἸγ. 1. 19, ἄρρθδσβ 84 ϑοδαπαη ἰὼ [ὐκ. 
1. 271 ὡεροίαοδίπ, ἀπὰ σεοοπίαρ, Αδαπκίαρ, 
δηᾷ “εῤοαδαξ, ἀτὰὸ οἴου Ἔχδιηρ]68 οὔ ἴδ 6 54 Π|6 
(Βίηρ. Ηρηςς Βαῖμ-5ῃεῦα ννα8 ἴπε στδηά- 
ἀδυρδίογ οὗ ΑΒ Πορμοὶ. Εοσ νὰ σεδά δεῖονν 
(ςἢ. χχίῖ. 34), [δα ΕἸϊΔπὶ ννᾶ8 2όε “οπ οὗ 
“Ἴδἰ!δοῤῥεῖ δε Οἰάεξοπἰϊε. 866 χυ. 12, δῃά 
ΒΙυηῖ 5 “ Ὁηάεβίσπεα (οἰποϊάθηςαβ, ΡΡ. 142- 
146. 

7. 4π4 Ῥαυϊά ἀενιαπάεά 9.7 ἑν, Φσ'οἢ 
ΤὨς ἀοργδάϊηρ ζϑεμβοοά δηά ἐἰβϑι λυ ]δίοη 
ἴο ΨΒΐοΒ αν νγᾶ8 ἕογοθὰ ἴο βίοορ ἴῃ ἴδε 
νδῖη ΒΟΡ6 οὗἨὨ δίάϊης []8 51} 18 ποδί 1ῃ3Γ0- 
{ἰνε. ΤΥῸΪΥ ΤΠΟΥ ἅΓὲ ἀεδεάβ οὗ ἀλγκηεβ5 νὨ] ἢ 
τεαυΐγα ἴο Ὀ6 εηνεϊοροά ἴῃ 1165 ἀῃὰ ΠΥΡΟΟΤΙΊ5Υ. 

8. “ »"ιο’9 ἡ νιεα..}] Τ86Ὲ ψοσγὰ Βοσα υϑϑὰ 

1. ΒΑΜΌΒΙ, ΧΙ. 

οὗ ἢ!5 ἰογά, δαηά νψεηΐ ποΐ ἀοψῃ ἴο ἢΪ5 
Ὠουϑε. 

Ιο Απά ψῇθη {πεγ Πδά (οἷά [)4- 
νἱά, βαγίηρ, ὕὕσιαῃ ψψεπὶ ποῖ ἀονῃ 
ὉΠῖΟ 15 ἤουβε, [αν 44 υπῖο 
παι, ὕδλπιεβὲ του ποῖ ἤοπὶ ἐδ 
Ἰουγποὺ ἡ ΨὮῪ Ἴλεη ἀϊάϑε ἕπου ποῖ ρῸ 
ἀοννη ὑπο τ(πῖης Πουϑβε ἡ 

11 Απὰ ὕὕύγίδῃ 8δ]4 ιπίο ἢ δνίά, 
ΤὨς ἀγκ, δπά [βγδεὶ, δηὰ [ιάδῃ, δϑιάς 
ἴῃ ἴδηΐβ ; δηά τὴν ἰογά οδῦ, δηὰ τῆς 
βεγνδηῖβ οὐ ΠΥ ἰογά, ὅγε επολπιρεά ἴῃ 
τῆ6 ορεῃ ἢεϊάϑ8 ; 5}41]} 1 τῃεῃ ρὸ ἰηΐο 
ΤΠ 6 ἤοιι86, ἴο εδΐ δηά ἴο ἀγίηκ, δηά 
ἴο ᾿ἰὰ ἢ τὰν νἱε ἡ ἂς ἴπου Ἰἰνεθῖ, 
ἀηά ας ΤΥ 8οὺ] Ἰίνεῖῃ, 1 ψν}}} ποῖ ἀο 
τη ϊ5 τηϊηρ. 

12 Απὰ [αν ά 8:4 το ὕὕγίδῃ, 
ὝΔΙΓΥ Πεγα ἴο ἀδγ Ἂἷβο, δῃά ἴο πιοῖ- 
ΓΟ 1 ν1}} ἰδεῖ τες ἀεραγί. 8ο γίδῃ 
Δδοάς ἴῃ [ογυβαὶθπὶ [παῖ ἀδγ, ἀπά τὴς 
ΤΛοστοῦν. 

12 Απὰ ψβεη αν ἀ πὰ ςδ]εά 
ἢϊπι,) 6 ἀϊά εαὶ δπά ἀτγίηϊ δείογε 
Ὠἰπὶ; δηά δ πιδάς ἢἰπὶ ἀγιηΐ : δηά 
δῖ ὄἄνθῇ ἢδ ψεηῖΐ οι ἴο [ἰ6 οῃ ἢϊ5 δεά 
ἢ τη6 βεγνδηῖβ οὐ ἢ18 ἰογά, δυῖ 
ὑνεηῖ ποῖ ἀοννῃ ἴο ἢἰ5 Ποιιβε. 

(ΠΝ, α 2γειεπῖ) 18 ἴἤὴ6 βδτηδ 845 76ὲ »16:.: ἴῃ 
Οδεη. ΧΙΙΙ, 34, δηά ἀοποῖοβ ἴδ6 Ποποῦγαῦ]ο 
Ῥογίίοη ρίνθη ὉΥ ἴδε μοϑβί ἴο μἷ5 Ἵμιοῖ γυσϑβῖ. 

9. Βωι ὕνιαὐ «1.1.1 Ῥοβϑίθ!υ 6 παδά δοπὶθ 
ἩΡΟΤΤΒΗΘΩ (αῖ Βεαϊμεϑῃεῦα μδάὰ Ὀδθὴ σῇ 
ανὶ 

10. ὥανιεεΐ ἐδοιι ποί, 9.7 ἴὶ ψνουϊὰ 6 
Ὀεῖϊζεῦ τεπάοσγοα, "Ἀσὲ Βοὰ οἷ ΘΟΣΙΘΥΣΟΙΙ 8 
ἸΟΌΣΩΘΥ 1" θῇ ΘΥΘΙΥ͂ Γ2Π᾿ 8 βγϑῖ ἱπρυ 86 18 
ἴο 9ὸ ἴο 8 οὐ ΒΟΠΊΟ. 

11, ΤΡε αγὰ.] Οπὸ ἰ5 γαΐμεῦ βυγρηϑεὰ ἴῖο 
ἢραγ οὗ ἴῃ ἃγκ δοσοσῃρδηγίηρ ἴδ ΔΠῺΥ ἴο ἴδ 6 
νὰ νΠ ἢ Απηπιοη (1 88π|. ἷν. 3, 544.). Ῥεγμδρ8 
ἴδε νγἃ8 ἃ ἄουθδ]ε ρυγροβο ἴῃ ἴδκιης [ἢ 6 ἀκ: 
ΟΠΘ, ἴο Θχοϊΐο ἴο [ἢ6 υἱτηοβὶ ἴῃ6 πη. Πιι51451Ὲ 
οὗ [86 Ρϑορῖὶς ἴοσγ 118 ἀδίδηςε δηά δραίηϑἑ τῃ6 
Ασλποηϊα8 ; ἴΠ6 οἴδποσ, ἴο να ἴδε τηθδῃβ δί 
Βδηά οὗ ἐπφιγίηρ Οὗ 1δὲ Τιογά, ΜὨϊςἢ Ὠανὰ 
Βαά ἔουμά 50 56 .υ Δ Ὁ ]6 (1 88π|ι. Χχὶ, 2, 4) 
11, 12, ΧΧΧ. 7; 241. ὅδ). ἰϊ. 1, ἄς.). ΤῇἊ 
τη οι) οὗ πποχρεςοϊεα ἔδεῖ5, σπου ΔΩΥ οὗὨ 
[86 ΟΧρδηδίοσυ εἰγουχηϑίδηοοϑ ΠΟ ἢ ΨΟΓῈ 
Κηοννῃ δὲ 86 {{Π|6, 158 ἃ 5σἴ Το Πλλσ οὗ ρεπυϊηθ 
ΠΙδίοτγ. : 

1γαεὶ ἀπά μάα0.} 8661 84π). ΧΥ. 4, ποῖα. 

18. Βμὲ «ὐεπὶ ποὶ ἄοαυπ 1οὁ ῥί,: δοισο.71 ΤὨΘ 
Ῥτονϊάφηςε οὗ Οοά 15 Βεσε πιδηϊεϑῖ, ἀοίθδίηρ 
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1. ΒΑΜΌΕΒΞΙ, ΧΙ. [ν. 14--. 5. 

21 Ὗο 8πιοῖς “Αδὶπιεΐεο δ τῃς “ 7υάξες 
80η οὗἩἉ Τἐγυθ σε ἡ ἀϊά ποῖ ἃ ψο- ὅ Ὁ 
ΠΊΔΏ Οδϑί ἃ ρίεςα οὗ ἃ πι}]5ῖοπε ὑροη 
ἢϊπιὶ ἔσγοηιλ [6 νν]}}., τῃαϊ ἢς ἀϊεὰ ἴῃ 
ΤΆᾺΟΡΕΖ ὃ ΨΥ ψεηΐ γε πἰρῇ ἴῃε ν.8]}} 

4ο6 

14  Απά ἰξ οαπιῈ ἴο ρ888 ἰῃ ἴῃς 
τηογηίηρ, τη ᾿Ὠαν!ὰ νντοῖα ἃ ἰετῖογ ἴο 
7οδῦ, δηά 5Ξεπῖ ἐξ Ὁγ ἴῃ ἢδηὰ οἵ ὑτίδῃ. 

Ις Απά δε ντοῖβ ἰῃ τῇς ἰετίεγ, 58 0- 
ἱηρ) ϑεῖ γε τῇ ἴῃ τῆς ἰογείτοπι οὗ 

ΕΟ, τῆς ΤΒοτῖίεϑε θΔτΈ]ε, Δηὰ γεῖγε γε [ἴτοπὶ τΠεη 54Υ ἴῃου, ΤῊΥ βεγνδης ὕτίδῃ τς 
πᾷ. .« . . ᾿ .Φ . 

[Ηο. δίπι, τῆλι ἢ6 ΠΊΔΥ θα 5πιἰξίεη, ἀηὰ ἀϊ6. Ηϊῖε ἰ8 ἀεδά 4150. 
ἤρπαβεν τθ Απά Ιξ ςᾶπιῈὲ ἴο ρᾶ885, ῆεπ 2422 ἢ 80 (ἢξε πλεββεηρεῖ τγεηῖ, Δηά 

ςᾶπιε δηὰ ἐῃενγεά ᾿ανιὰ 4}1 [δὲ ]οδὺ 
ἢδα 5επὶ ἢϊπ1 ἔογ. 

23 Δηά τῆς πλοϑϑθηροῦ 8414 ὑπἴο 
αν, ϑδυγεῖὶγ τπ6 πιδῃ ρτγενδιϊςὰ 
ἀρΑϊηθῖ 18, ἀπά οσδηα οἷδ υπῖο ι8 

]οαῦ οὐδβεγνεά τῆς ςοἰἴγ, τῃδῖ ἢς 45- 
βίρῃεά ὕσιδῃ ὑπο ἃ ρἷδςε ψἤετα πα 
Κηενν τηδὶ να]δηῖ πλθ τύεγε. 

17 Απά τῆς πιεη οὗ {Π6 ΟἿ νγεηῖ 
οιῖ, δηά ἰοιρῃβε ψ οΔὉ0: δπά 
ἴΠετε ἔς] τον οὗ τῆς ρεορὶε οὗ τῆς 
βεῖνδηΐίβ οὗ ᾿ανίἀ ; δηὰά ἴἔὕγιδῃ τῆς 
Ηϊκτεῖς ἀϊεὰ 4]5ο. 

Ιι8 4 ἼΤΠεη [οὰὉ επί δηά τοἱά 
᾿Πανὶὰ 811] τῆς τηΐηρβ σοποογηΐπρ {πε 
ΑΓ; 

Ι9 Απά οδερεά τῆς πηΈββἜΠΡΈΓ, 
βϑαγίηρ, ῬΏΘη ἴῆου Παβϑὲ πιδάε δη 
εηἀ οὗ {τε]]ΠἸπρ τῃ6 πηδίζειβ οὐ ἴη6 νγᾶγ 
υπῖο ἴῃς ἰκίηρ, 

ἰηῖο (ἢε δεῖϊά, δηὰ νεὲ ψψεῦεὲ ὕροηῃ 
τπ6πὶ ὄνθη ὑπΐο [ἢ6 απίοετίηρ οὗ τῇς 
σαῖε. 

24. Απά τἢε 5βοοῖζεῖβ βῆοϊ ἔτοηι οἱξ 
(86 νγᾺ}} προ ΤὨΥ 8εγνδηΐβ ; δηά οϑιό 
οὗ τῆς Κίηρ᾽5 βεγνδηῖβ δε ἀεδλά, δηά 
ΤΥ βεγνδηῖ ὕὕτίδῃ (ες Ηϊῖτε 15 ἀεδά 
4150. 

ἃς ἼΠεη ανίά 414 υπίο πε 
ΠῚ ΘΘΘΘΏρΡΟΓ, 1 Πι5 5841 (Ποῖ 54Υ υπῖο 

20 Απά [1 80 δε τπδῖ {πε Κίπρ᾿β 
ννγαῖῃ ΔΓ1|56, ἀηάὰ ἢς 84Υ υὑπίο 1Π6ς, 
νμεγείοτε ἀρργοδομεά γε 80 πίρῃ 
υηῖο τῇς ΟἿ πη γε ἀϊὰ πρῃτὺ 

7οαῦ, [μεῖ ποῖ τι 8 τηΐηρ ἰἀϊϑρίεδβε 1 ες 
φνε ἐπ 

(66, ἔογ {πὲ ϑυνογὰ ἀδσνουγεῖῃ ἴοῃβξ ξάῤν ει. 
35 ὙΜῈ]] 248 ἀποῖμεγ: πιᾶκα (ἈΥ δδῖὶε 1 Ηεδ, 
ΠΊΟΓΕ ϑίγοηρ δρδϊῃηβῖ (ἢ οἰ, δηά Ἴκω. 

Κπενν γε ποῖ τῆδὲ ἔπαγ σγου]ά βῃοοϊ 
ἔτοπι ἔπε νν4]} ἢ 

Παν᾽5 Ὅα96 οοηίτίνδηςοβ, δηὰ Ὀχιπχίπρ ἢ 8 
δἰη ἴο ἴῃ6 ορϑὴ ᾿ψῃϊ. [{ 15 ο 1655 οἶθᾶσ ον 
ΤΑΘΓΟΥ͂ Μγ»Ὲ8 δῖ ἴῃε Ὀοϊΐζοπλ οὗ [ἢ]5 Ξε υ ΘΓ ἢ ΙΓ ἢ 
ἰδϑιιεὰ ἴῃ αν 5 ἄθερ σορεηΐδηςς, ἀπ ἢᾶ5 
Αἰθο χίγθη ἴο ἴῃ6 Οδυγοὴ οπο οὗ [86 πιοβδῖ 
βοϊδῃηηῃ δπὰ ϑϑδγοδίηρ ὙΆΓΏΪΠΡΒ 48 ἴο [(ἢ6 
δὲ ̓ οὗ 5'η νος ἢ 18 οοηΐδϊποὰ ᾿π ἴδ6 ΒΟΪ6 

1016. 

16. Οιογυεά {δὲ εἰ}.}1 ὍΤῆδ 98π|6 νοῦ 
ἽΝ) 15 υϑεὰ οὗ ἃ οἷοβὲ 5ίερε ἰη [πὰρ 1. 24. 
ἢ6 ὉΤΟΌΦΣ ψοῦε ἴῃ6 συλτάβ ΟΥ 56 Πη{1Π6]8, 

ΨΠ086 ἀν Υ νγᾶ8 ἴο οἷοβε 4]} ἱΏρτεβϑϑ ΟΥ̓́Θ Το 55 
ἴο ΟΥ Ποπι {πὸ οἰ Υ. 

17. Τ2ε »ιεπ Οὗ ἐδὲ εὐ «ὐεπὲ οἱ. 1.6. [ΠΥ 
ταδήβ ἃ 54}}} δηά δἰϊδοκοὰ [86 ἴσοορβ ψῆο 
γογα Ὀ]οσκδάϊην ἴμ6 ΟΥ̓ οὐ ἴπδί 51:46, οΒΙΘΗ͂Υ 
ἴο οπίιςς {μοπὶ ἴο Ῥυγβιιθ ποτὶ ὑπάοσ ἴδ6 
νν8}}5 οἵ (Π6 οἰ, ἀηὰ 80 οοῖηα ψ] ΐη ποῖ οὗ 
[δες ἀΡΌΠΟΙΒ ὴΟ ᾿ἰπρὰ τῆ6 ννδἱ!, ἃ98 αἷϑὸ ἴἰ 
ςΔπΊε ἴο Ρ838 (ΥΈΓΒ6 20, 24). 

ἐδέγε 721] τορι Γ᾽ 1δὲ ῥεορίε, ὦ" ε. προς 
ἴοο, ἃ8 νγ6ὲ}} 45 [η6 γᾶν δηὰ ἐβι ἢ πι] σίδῃ, 
ὝΜΕΓΟ Υἱς ΕἸ π|8 οὗ Πανὶ ̓ 8 Ἴσιιοὶ ἀυτῆς. 

186. 4] 1Ὅ. ἐδίηφ,: εοποόγηῖης ἐδ «υα7.} 
Απὰ 

ονεγίῆγονν [ἴ : ἅπά δποοιγαρα ἴδοι 
δ 1π|. 

10. 726 »"αξίεγ: 97 ἐδὲ «υαγν.1] Τἢδ ΡΉγαβα 
ἴῃ Ηοῦγτενν (ΠΌΠΟΘΠ ΥἹΣἽ 8.9) 18. [6 βᾶπιδ ἴῃ 
δοῖδ νεσβοβ. ((οσηρασε ὈΘΝ Ὁ, [86 
Βοοῖβ οἵ Οβτοηίςοῖοβ, ΠΟ “1, 2όε σεῖς 2 
δοίογποι (1 Κ'. χὶ. 41), ἄζε.) 

21. ἢ 7ο :»»ιοῖο Αδῥ»νιοίεεδ, 49" ς.7 ΤῊ Ϊ5 τγεΐογ- 
δῃςα ἴο [υἀρ. ΙΧ, 51 15 ουτίουϑ. [{ ᾿ηἀϊοδίοβ 
(ς οχἰϑίεπος ἴῃ Πᾶν 5 {ἰπ|ὸ οὗ ἴδ πδίϊοηδὶ 
ΔΠΠ8]8 οὗ [παῖ ρεγιοα ἰῇ ἂῃ δοςαβϑίθὶε ἔογηι, 
δηά [ἢ Κη; 5. μδϑϊῖ οὗ σϑδάϊπρ, οὐ μανὶπν 
τοδὰ ἴο δῖπι, ἴῃς δι ΟΥΥ οὗἨ ἢΪ58 σου ΠΥ. (866 
Ἐξ. νἱ,. 1.) [{ 15 τοοογάθα οἵ (μασι οτηδρηθ 
[Πδῖ οπε οὗ ἢἷΞ5 ἔδνουσιῖας Ραϑϊπη65 νγὰϑ ἴο πᾶν 
ΒιἰϑίοΥΥ τοδά ἴο ἢΐπι. 

ἐδέη “47 ἐδομ, 127 τεγυσηὶ Ὁγία δ. Ἠον 
δι Κίηρ 185 [Π6 τηϊΞίογίυπε οὗ αν ἴῃ μανυΐϊην 
Ραϑϑῖνο ᾿ηβίΓυπιθηῖβ σοδαγ ἴο ἀο ἢἰ5 διά ἀΐην 
δῖ ΔΗΥ͂ ςοβϑῖ, ἀηὰ ςο-ορογαῖο σῇ 5. τνοχϑῖ 
Ραϑϑίοῃβ. Α ψογά οἵ ῃοποϑὶ δηὰ ἔπ } τὸς 
Το ϑίσδηςα ἔτοσῃ ἴποϑα ρους ἢϊπὶ ἰη ἴῃς ἢγοὶ 
ἰησίδποθ, Οὐ ἤοπὶ [οδὺ οἡ ἴδε τεοεὶρὶ οἵ 
Πανὶ 5 Ἰεϊζοσ, πιρῃξ πᾶν ρσγονθηϊοὰ ομδ οὐ 
Ὀοῖ οὗ Ἰλαν  ἀ᾿ 5 ΟΥΙΠΊ68. 

25. “πᾶ εἐπεοιγαρὸ ἔδορ δίρι ἢ Ἐδίδβον, 
“Δρὰ (ΔΚ ἐϊ," τίΖ., ("6 οΥ. ὍΤΠΘ γεηδογην 



Υ Ἡεοῦ. 
ΤΟΣ φΣ ἐν 

ν. 16---". 

26  Απά νδεη (δε νέες οὗ ὕγ|2ἢ 
μελιάὰ εὔδὲ {90τ|48} ἢεῦ Βυβθαπαὰ ννᾶϑ 
ἀολά, 53ὴῆ6 τπουτηοὰ ἔογ ἢεῦ ἢι8- 
Ὀαπά. 

27 Απά ψῇδηῃ (ἢ τπηουγηϊηρ νγᾶ8 
ραβϑῖ, ᾿ανὶἀ βεηὶ δπά ἐειομεά ἢεγ ἴο 
ἢϊ5 ἤουβε, ἀπά 8ῆ6 δεσδηὶς ἢἰ5 "γε, 
δηὰ θᾶγε ἢϊπὶ ἃ ϑοη. Βυζ τῇς τηϊηρ 
(δι [αν ἃ παά ἀοης ἴἀϊβρ᾽εαβεὰ τπ6 

ἐάδ αγεε δ ἰ,ΟΚΏ. 

ΓΗΑΡΤῈΝΚ ΧΙ. 
1 Λιαίλαρ») ῥαγαδίε ο7 ἐλΦ ετὺς ἰανεδ ἐσμεείλ 
“ανία 1Ιο δε ἀὲς οτῦρ ἡμμαρε. 7 Φαυζά, γέ- 
2γουεί ὃν Διαίλαν, εορυ κε ελ ἀξ εἶμ, πα ἢ 
2αγάομοα. τῷ Φαυΐϊά ν»ισμεγρκελ σπα ῥγαγείά 
,»» τ4ε εἀέϊά, τολὲϊο ἡ ἄνεά,. 24. δοίογονε ἐξ 
ὀσγη, αμπαά παρε εἰσ. 26 Φαυΐ ἑαξείλ 
Δαδῤόῥαλ, αγιαἱ ἐογίμγείά ἐλέ δεοῤίε ἑλδγεοῦι 

ΝὨ δὲ ΓῸΚΡ 8εηὶ Νδίῆδη υὑπῖο 
Πανὶ ἃ. Απά ἢξ οδπιε υηΐο ἢἰπὶ, 

δηὰ 8414 υηῖο πὶ, ΤΉ ΘῈ γεγο ἴνγο 
ΘΠ ἰῃ οης ΟΥ̓ ; ἴῃ οἠς τὶοὴ, δηά 
ἴῃ οἴδιεῦ ροογ. 

2 ἼΠε τις πιαᾶπ δά οχοθαάϊηρ 
ΤΏΔΩΥ ἤοοκϑε δηά ἢεγάϑ: 

οὗ [6 Α.ΟΥ͂., του ἃ ἴτ6 νογβίοη οὗ ἴδ6 
εχ βεϊηρ Ηεῦτοεν, ἰοχῖ, 18 ῬΓΟΌΔΟΪ ποῖ ψβδῖ 
{Π6 νοῦ ντοῖδ οὐ ᾿ηϊεπάθά, Ὅῆδ ϑερί. μανθ 
Ῥγεβεγνεά ἴῃε τῖζῃς τεδάϊηρ (ΠΟῚΠ ἴου τμ6 
δοῖυ] 071), νυν ἢ είνεβ [μς ἀδουε-οοστεοίοὰ 
86Ώ56. 

46. 8266 »ιομγηιοαϊ, 45..1] ὍΤΠς τηουγηΐηρ ἴῸΓ 
ἃ ΑΙΒεΓ ψγὰ8 ϑεύεῃ ἄδγς (Οσξδη. ]. 10), ἴοσ ἃ 
Κίηγ, [6 βᾶγηε (1 δ8πι. χχχὶ. 13}; {δε Ὺ 
Γιουγηοά δουθὴ ἀδγ8 ἴογ [8 (7υἀ. χνι. 
24), δπὰ ἴογ ἴα ἀεδὰ ρεπογδα! (Εσο]εβ. χχὶ!. 
12). Οογραγο θεῖον (χίν. 2), γΏΕΓΕ ἃ ἰοηρΕῈΓ 
{{π|6 15 ἱπάϊοδίεά. Το ΕΓ ἀδγϑ᾽ τπηουγηϊηνς 
ἴοσ Μοβεβ (Βουῖ. χχχίν. 8) νγᾶβ ἃ πιοιιγηΐϊηῦ 
οὗ οχίσγδοσϊπλσ ἰοηρίῃ. ὙΠοστε ἀοοβ ποῖ 
ΡΡΘΑΓ ἴο δᾶνο Ὀδθῆ ΔΠΥ Ρασίου δῦ Ἐπὶὸ ἴὺγ ἃ 
ὙΠ άονΒ πιουγηϊηρ αἰ ἤδγεηΐϊ ἔτῸπιὶ [μ6 ΟΥ̓ ΠΑΤῪ 
δούθῃ ἀδυβ. [01,11 15 ἴσας, μα νογη 58. Κα 
εἷἰοῖ ἃ πὰ “ σαττηθηΐβ οὗ νἱάονγποοά,᾽ “ [ἢγδο 
γολῖβ δηὰ ἔουγ τηοηῖῃ5᾽ (Τυἀ. Υἱϊδ. 4, 5, 6, 
Χ. 3, ΧΥΪ. 8), δΔηά {μὲ δοςουπῖ οὗ Δπηᾶ (1 υΚ6 
ἰϊ. 26, 37) ϑυρξεβῖβ ἴ6 ἰάρα οὗ ἃ [16 ἰός 
ὑϊάονν 5 ΤΠΟΌΓΉΪηΣ, 81 ἃ5 ΜῈ 5, δοπιὸ 
νἰάοννβ ΚΟῈΡ οὐ {ΠΕΣ ττοοάβ ἴοσ 16. Βυῖ 
ΒΑ -586 048 τηουγπηίηρ, [ἰἶκὸ παῖ οὗ ΑὈίχαὶ] 
[8541. Χχν. 39-4.2), νγὙὰβ ῬΓΟΌΔΟΙΥ ᾿ἰπιοὰ ἴο 
6 ΟυϑίοπλδλγΥ {{π|6ὸ οὗ βδούθη ἀδΥ8. 

ΟΗΑΡ. ΧΙ. 1. “54 «αἰά ὠηῆο δὶ». ἢ ὙΠ6 
ψυϊραῖε ἰπβοτῖβ [6 πογάβ, “ Ἀδθροπάς τιϊμὶ 
ἡυα!οϊυπι,"" ἡ ΒΙΟἢ ΔΡΡΑΓΕΠΕΥ τνεσε αἶϑοὸ ἰη ἰἢς 

1. ΒΑΜΌΒΊΙ, ΧΙ. ΧΙ]. 

4 Βυῖ τς ΡοοΥΓ πιᾶπ ἢδὰ ποιῃίηρ, 
βϑᾶνα οἠς [π|6ὰ ὄνγε ἰδπὶρ, νῃ ἢ Πα 
ἢλά θουρῆς ἂπά πουγίϑῃθά ὑρ: δηά 
ἴ σαν ὑρ τοροῖποῦ ἢ Πΐπι, δπά 
τῆ ἢ15 οὨΠ]άγοη ; 1 ἀϊά οδὲ οὗ ἢϊ5 
ον ἵπιοαῖ, πὰ ἀγδηκ οὗ 18 οὐνῃ ἴεν. 

»ηογεφί, 
ουρ, δηά ἸΔΥ̓ ἴῃ ἢ8 Ὀοδβοζῃ, δηὰ νγᾶϑ 
απο ἢΪπὶ 45 ἃ ἀδιιρῃϊζευ. 

4 Απὰά τδεγε σάπλε ἃ ἰγάνε]]οῦ πηῖο 
[Π6 τίς ἢ πιδη, ἀπά ἣἢς βραγεά ἴο τακα 
οὗ 8 οὐγῇ ἢοςκ ἀπά οὗ ἢϊ8 ονγῃ μοσά, 
ἴο ἀγε88 ἔογ ἴῃς νναγίδτιπρ πιᾶῃ τῃδῖ 
νγδϑβ ΟΠ πο ἢϊπι; δυῖ ἴοοκ (Π6 
ΡΟΟΥΓ πιλη᾿8 ἰδ, πὰ ἀγεββϑεα ἰξ [Ὁ 
1Π6 πιλη τΠδῖ νγᾶβ σοπλδ ἴΟ Πἰηλ. 

ς Απὰ [αν 8 Δπρεῦ ννᾶ8 φυγεῖν 
Ἰπά]εἀ δραίηβί τ[ῃ6 πιδη; ἀπά ἢε ϑβδἱά 
το Ναδίδδη, “4 τῆς [οκὺ Ἰίνεῖῃ, τῇ 6 
πιδηῃ (δὶ δῖ ἀοης [ἢ 18 ἐῤήπρ ᾽5}2]] " Οτ, ἱὰ 

:τυϑγ 

Γ ν ΒΌΓΕΪΥ ἀϊε : 
6 Απάὰ δε 5}4]] τοβῖογε [6 ἴδῃ 

δέουτγίο!ά, Ὀεσάυβε ἢς ἀϊά {158 τὨΐηρ,, ὁ Ἐκ. 24... 
δηά Ὀεοδιβε ἢς ἢδά ΠΟ ρῥΓ. 

η ΔΑπά Νδίδδη εδἰά ἴο [αν ά, 
Του γί ἴῃς πῆ. Τὰ 5811 τῃε 

ΟΟΡΥ Οὔ. ΠΧ Χ, υϑεὰ ΌΥ [οβορῆυϑ( Αηϊ. [υὰ᾿ 
ΜἱΪ. Υἱ]. 1), σίυε ἡμάφηιοη! 10 πιῊ οπ ἐδὶ: βοίπὶ, 
ἰηάἀἰοδίίης, νας ννγᾶβ ἴπ6 οδλϑ6, ἴδῖ Νδίβδη 
οᾶπιε ἴο Πανὶ 845 ἰ ἴο δ5κ ἢϊ5 ᾿ς] ἀφεϊδίοη 
Οἡ ἴῃε οᾶϑε δῦουΐ ἴο 6 βυδηλ θα ἴο ἢίπι: 
ἦυδῖ 485 ἴῃς νψῖϑδὲ ᾿νοσδη ργεϊοπάθαὰ ἴο ἀο 
(χῖν. 2-11), δπὰ {[Π6 ῥγορῃδεξ ννῆο οδπιὸ ἴο 
τοῦυκο ΑΠΔΌ ἔοσ βρασίπρ Βεπ-ῃδάδά (1 Κ'. χχ. 
355-41). 

8.ὄ αὶ σγεαυ ἐῷ Ἰορείδεν, Φσ..1] ΑἸ] τπ65ς 
εἰγουπιοίδησεβ ἀτὲ Θχα 56] Τοηϊγνθα ἴο 
Βεϊρῃΐεη δὲ ΡΠῪ οὗ [με ΠΕᾶΆΓΕΓ ἔογ [δε 
οΟΡργεβϑϑοά, δηδ ἢ15 ἱπάισηδίίοη ἀραϊπδὶ 86 
ΟΡΡΓΟΞΒΟΥ. 

δ. δαυϊα; ἀηρεγ, (9 ..1 αν 8 χυϊςκ 
[οΡΕΣ (1 854Πη1. ΧΧΥ. 13, 22, 33), τουδεὰ ὉῪ 
᾿ιἰ8 πδίυγαὶ ρεποΓΟϑΥ͂, Ὀσγόκα οὐζδ 1 1π|- 
Ῥεϊυ ΒΥ ἱηΐο δη οὐἵ : Α58 ἴπε [νογὰ Ἰἰνθῖι, 
[86 πδὴ τηδὲὶ μδίἢ ἀοπθ {818 ἐς ὡ “οπ οὗ ἐξαΐ, 
88 ἴ!ε Ηεῦτον ρῆγαϑο ΠΠ ΟΥΑΙ 15. 866 1 84Π). 
ΧΧ. 31, ΧΧΥΪ. 16, δΔηά ἴδ δηδίοξουβ ῬῆΓαϑο για 
97) ἀεαΐό, 2 ϑάτη. χίχ. 28; 1 Κ,, 11, 26. 

6. Γομγγοίά. ἸΤδο Ἔχδοῖ πυγλθοῦ ργεβογ θα 
ΕΥ̓͂ ἴδε ἰὰνν (ἔχ. χχιὶ. 1), δηὰ δεϊθὰ ὕροη ὈΥ͂ 
Ζαοςδουβ (υκὸ χίχ. 8). Ὑια ϑερί. δδ8 
“ευεη)ο]4, 48 ῬτΟΥ. Υἱ. 1:1. 

7. Ἴρου αγὶ δὲ »απ.} ΤῊΘ τηδη “ 1Πδἱ Παῖἢ 
ἄοπο (ἢ 18 {ΠῚΠΡ,᾿" δηὰ ννῆοπὶ [μἰπθ οὐνὴ τοι 
μβδίῃ Ἰυάροά ἴο δ6Ὲ “4 58οηὴ οὗ ἀθδῖῃ." Αη 
ὈΠΒΙΠΟΒίηΣ ΔρΡΡΙςαιίοη οὗ ἴῃς ρμαγαὺϊε ἴο ἴδς 
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5 κ ὅπ). 
τό. 13. 

ΓΚ Οοἀ οἔ Ιβ8γδεὶ, 1 “δποϊπιθά τῆδς 
Κιηρ ονεῦ ἰβγδεὶ, δηὰ 1 ἀεϊνεγεά τῃεε 
οιξ οὗ τῆς Παπά οἵ δδι] ; 

8 Απά [ ρᾶνε πες ΤΥ τηδβίεγ᾽ β 
ἤουβα, ΔπΠὰ ΓῊΥ πιαϑίοτ᾽ 5 νγίναβ ἰηῖο 
ΤΥ Ὀοβοπὶ, Δηά ρᾶνα ἴπες (6 Ποιιβ6 
οἵ ἴϑγδεὶ ἀπά οἵ Τ᾿ υάδῇ ; δηά ἰξ ἐψαΐ ῥμαά 
ὀφόμ ἴοο {ππ||6, 1 ννου]ά πιογεονεῦ πᾶνε 
σίνθη ὑπῖο ἴπ66 5 ἢ δπά βυςἢ τῆϊηρβ. 

9 νΒεγείογε παϑὲ του ἀεϑβρίβεά 
τῆς σομηπιδπάπιεηϊς οὗ τῇς ΙΟΚΡ, ἴο 
ἀο Ἔν] ἴῃ ἢϊ5 βίρμε τποὺ ἢδϑὲ ΚΙ] εὰ 
παι τῆς Ηϊτεῖς ἢ τῆς ϑννογά, 
Δηὰ ᾿αϑῖ ἴδκεη ἢϊ8 νῖξ 2195 δὲ τῇγ 
να, ἂηὰ ἢαβὶ [λίπ ἢϊπὶ ἢ ἴῃς 
βυνογά οἵ τῆς ςμη]άγεη οὗ Δπιπιοη. 

10 Νον τδεγείογε ἴῃς βυνογὰ 5}4]] 
Πανεῦ ἀεραγὶ ἔτοπὶ (Πἰης Πουβα; δε- 

Κιηρ, {Ππδιγαϊίηρς ἴο {πΠ6 Ηἰρῆοβὶ ἀσστοο τῃ6 
ΠΟΙΥ Ὀοϊάπθ55 δηὰ ἐδ [Ὠξι]η655 οὗ [6 ργορδεῖ. 
Ηςε οου]ὰά ποῖ [6}} θυΐ {παῖ ἢϊ5 Βοποβὶ ρἰδίη- 
Βροκθη τοῦυκο νου Ὀτίης ὕὑροὴ ἢἰπὶ τῃ6 
ΒΔΠΊ6 δῖε 458 [ἢδὲ οὗ {Πτίδῃ (6 Η Ιο, Ηἰ5 
ΕΧΑΠΊΡΙΘ 8 Θϑρθοίδ γ ἴο 6 ῃυϊεά ΟΥ̓ Δ]} 
ὙΠοϑ6 οΟΥος δἰπά5 ἴπεπὶ “το τέδυκο νυ 41} 
ΔΌΣ." 

1] αποϊπέεα ἐπε 54Π. ΧΥ͂Ϊ. 11), Θαιιἱνα]θηῖ 
ἴο “1 5εἰοοϊοὰ ἴπδ66 ἔοσ Κιπρ." ὙὉΠ6 δοῖίιιδὶ 
Ροβϑοβϑίοῃ οὗ [86 Κίηράοτῃ 158 τηθηϊτὶοποὰ ἰὼ 
ΥΘΓΒῈ 8. 

8. “πώ 187 »ιασίεγ᾽: «ὐὐυει, (σ᾽. Αςοοτά- 
ἰηζ ἴο Εδβίεσγῃ ουβίοσῃ, ἴῃ 6 ΓοΟγδὶ] Πᾶγοπὶ ννγᾶ5 
ἃ ρᾶτγῖ οὗ ἴδ γογδὶ ᾿πῃογϊΐδηςθ Βιυῖ ἴἴ ἰβ8 ἴο 
δε ποῖρά ον δὐθὴ ἴΠ6 ῥγορῃεοῖβ ϑρᾶκε ἴῃ 
ΒΟ πιδίίογβ δοζογάϊπρ ἴο ἴπε6 τσεςεϊνοά 
ΟΡ πίοῃβ οὗ [πεῖν ἀδΥ, δηὰ ηοὶ δἰνναγβ δοςογά- 
ἰης ἴο ἴῃς δὐϑίγαςξ τὰ]ὲ οὗ τῖρῃῖ. ((οιρατο 
Μαῖίϊ. χίχ. 4-9.}) [ἢ ἴδ δπυμπηογδίοη ἰῃ υογβοϑ 
ἡ Δπ4 8, οὗ ἴπδ6 στοδῖ πλοῦοῖθϑ θεῖον ὑροη 
Βανὶά, ἴ[ἢ6 οἈ}} ἴο ἴδε Κίπράοπι, ἀ6] ̓ νογᾶποθ 
ἔτοτηῃ 8540], 818 πηδϑίοτ 8 ουδὲ δπαὰ ῥγοροχίγ, 
δηάὰ ἴῃ6 δνρηΐυδὶ Ῥοϑϑοβϑϑίοη οὗ [βγδοὶ δηά 
]υάδῃ, Ναΐμδη 8 Ὄχρουπάϊηρς ἴπαξ ρατί οὗ 
186 ραγαῦϊο νὮ]Οἢ 5ροα ΚΒ οὗ ἴῃ6 “ σὶοἢ πιδῃ δ 
δηά ἢ]5 ΠΙΔΠΥ͂ Ροβϑοϑϑίοῃϑ (Υ 6 γΓβα 2). 

9. “4π4 δατὲ «εἰαίπ ῥὲνι, 45. ὍΠΟΥ ἰ5 
ϑοιποίῃίης σγαῖμεῦ αὐυνυκννασγὰ ἴῃ [ἢ ]5 γοροιοη, 
8ἃ5 ἴῃς γοῖβο5 δὰ αἰνι θὰ, Βιυξ (ἢΠϊ]5 οἰδιι56, 
ὙΒΙΟἢ 8 τοἀυπάδηϊ δοΓο, 15 ψαηϊοὰ αἵ ἴΠ6 
πὰ οὗ Υεγβα 1ὸ ἴο τῦδκθ υΡ ἴῃ6 86η56. [1 
τηϊρῆϊ ΘΑΒΥ ἤᾶνα ροῖ τηϊϑρίδορὰ ἔγοπι [ἢ 6 
ΒΔΠ16 ννογάβ ἢ νος ἢ γοῦθο τὸ ον Θηα8 
(πϑνῦὸ 0), ξοίπηρ Ὀοίογο (δ οἶδιιδο ψΒογο ἰΐ 
ΠΟΥ δἴδηςβ 'ἰῃ ὙὑΈΓθ6 9. 

10. Τὸ δὲ ὁ) «υἱ..1 ΙῈ ἴπ6 ςοηϊδοΐυγε ἴῃ 
ἴδ ρτγεσδάϊηρ ῃοΐς 185 οογτζεςῖ, [6 ψογαὰβ ἀπά 

11. ΒΑΜΌΒΙ, ΣΙ]. ἰν. 8--.3. 

σδιιβε ἴδοι Παϑὲ ἀεβρίβεά πγε, δῃὰ ἢδϑῖ 
ἌΚεη τῆς νέες οὗ ὕσπιδῃ τῆς Ηϊῖε 
ἴο θὲ τὴγ ψιε. 

11 Ἴδι8 54 τε ΓΙ ΟΚ, Βεδοϊά, 
Ι ν}}}}] γαῖβε ἃρ εν] ἀραϊπϑὲ τπεε οὐ 
οὗ τῇϊπς οννῃ ἢοιιβ6. δηὰ 1 ν}1}} 4 αῖκε κα ὐλδτῃ 
ΤΥ νγῖνεβ δείογε [πε Ἔγαβ, δηά ρῖνε 35. 
ἐδενι ἀηῖο ΤΥ πεῖρῃδουτ, ἀπὰ ᾿ς 5}2]] 
16 τ ΤΥ νῖνοβ8 ἴῃ (ἢς 5ἰρῇῃϊ οὗ 1} 15 
δι1η. 

12 ἔογ τῃου ἀϊάβε ἐξ Βεσγεῖγ : δαυΐῖ 
ΙνΨ}}}} ἀο τ}}8 τηϊηρ Ὀείογε 41} Ἰβγδεὶ, 
Δηά Ὀείοτγε ἴῃς βιη. 

12 Απά ανιά αἰὰ υὑπίο Νδίῃδηῃ, 
Ι μάνα ἰππεὰ δρδίηϑὲ τῇς [ΙΨοΟΚΌ. 

"ἃ 
Σ΄. 

Απά Ναδίδμαῃ εαἰὰ ὑπο Ὠανίά, “ΤῊς ΄ Ἐϑεῖμς. 
ΓᾺΡ 4150 δῖ ρυῖ ἌννΑΥ ΤΥ 50; 
ἴοι 83Π4]1 ποῖ ἀϊδ. 

δαςέ «ἰαὶπ δί»ε «υἱδ δὲ “«υογὦ 97 δὲ εδιάγεν 
9 “Ἄνινιοη, σοτὴς ἴπ ὮΘΓΘ. 

11, 1 «υἱὲ τἸαδε 1ὃγ «υἱυεν, Φο΄..3 866 χγὶ. 
21,22. ἴῃ ὈοΙ͂ [πὸ ροϊηΐβ οὗ [δν!᾽5 οΓΙ πὶ 
186 τε! υϊζίοη νν88 δεοςογάϊηρ ἴο ἢΐ5 βη. Η!58 
Δάυ] ΕΓ νν85 ριυιηϊβμεά ΌὈΥ ΑὈ5δ]οπη 5 ουΐγαρε, 
58 Τυυγάεογ ὈΥ ἴδε Ὀ]οοάϑῃμοα οὗ ἀοχηεβίις 
ὉΓΤῸΙ15, νυ οἢ οοϑὲ [Π6 ἰἴνθ5 οὗ δῖ ᾿ἰθαϑδὲ [γος 
οὗ ἢἰ5 ανουγί[6 β80οῆ8, Ατηποῃ, Ανϑαίοπι, δπὰ 
Αἀοηΐζα. “Ἡδλνίης Ὀδοοπὶς ἴδθ πιδὴ οὗ 
δ]οοά, οὗ Ὀ]οοά δὲ ννᾶβ ἴο ἀσίπκ ἄδθορ; δηὰ 
Πανίης Ὀεσοτης ἴδα τηδη οὗ ἰιιοῖ, ΕΥ̓ [παῖ Ὀᾶπ6- 
ἴω] μαβϑίοῃ ἰῇ οἴμευβ ἢ6 νγὰβ ἈϊπΊϑοὶῇ ἴο ὃ6 
δοουγρεοά Ὁ, ον." -- ΒΙυπηἰ 5 “ πάεβιρηεὰ 
Οοἰϊποϊάδηςοβ,᾽ Ρ. 142. 

15, Βεζογε αἱ] Τεγαρ 8εε «ἢ. χΥ]. 22. 

18. “454 Ῥαυΐϊά τ«αἱἰά, 5.7 ὍῊς 5ἰ]επος 
σὰ νος Πᾶνα ᾿ἰδϊοηθὰ ἴο {π6 Ἰοῃς δηά 
[οστί]6 παγδηρας οὗ Ναΐμδῃ 51ΠΕ{Π}Ὸ ΘΟ ΠΕῪ 5ῃονν8 
[86 ῥγοβίσγαϊίοη οὗ ἢἰ5 βριτῖϊ ὑπάθυ [ἢ 6 56ῆ586 
οὗ σι. Ηἰ5 ἔδνν ννογάβ, βεη ἢς ἀϊά βρϑᾶκ, 
δῇῆον ἴπ6 βᾶτηθ (ἢϊηρ. Εογ ἃ Ἴομηδηΐ οα 
{Βοπὶ γοδά Ρϑ5. 11. δηὰ χχχίὶϊ. 

ἐδομ “ὁαΐξ ποὲ 41..1] 1) αν] 58 Ἰυάρτηοηϊ δὰ 
Ὀδεη, ἐδὲ απ ἐῤα! ῥα ἄοπο δὶς ἐῤίηρ “δα 
σωγεὶν ἀϊΐ. Απάὰ ἴῃς Ῥγορῃεῖ᾽ 8 δρρ)!οδίίοη οὗ 
(ῃδῖ Ἰυάρτηςης δὰ Ὀδοη, ἐφοωυ γί δὲ "παπ. 
Βυῖΐ ἀροη αν 5 οσοπίοβδβδίοη, Οὐ 5 ὅὑτδςα 
τοπιοὰ (δ δῖ ΡΟΠΔΙΥ. Βιῖ ἴῃς ᾳυεβίοη 
ΑΙ565, ψμδῖ 185 ἴπε οχᾶςῖ πιοδηϊης οὗ ἴπῸ 
ψνογάβ ἐδοι “φαΐ ποὶ 416, ἃ8 Δρῃ] θὰ ἴο Ὠανά. 
ϑοπῖθ πᾶν τπουρῆϊς οὗ [ἢ6 Ρῥιυπηιϑηπηθηῖ οὗ 
ἀθαῖῃ 45 δηχοά ἴο δά εγυ Ὁ ἴδε Μοβαῖς 
δὰνν (1μονϊξ χχ. το; οι. χχῆ, 22: [ο0ἢ.Ὑ}}}, 5}. 
Βιυῖ πὸ δρρ]οδίοη οὗ (ἢδί ἰανν ἴο Ὧη δϑοϊιιϊα 
Ἐλϑΐθγῃ τπῃοπδγοὴ 8 ουἵΐ οὗ [ἢ ᾳιεπίοη, ἀπά 
1 τὸ ψεγα ποῖ, διιο ἢ δὴ δρρ]!οδίίοη ννουϊὰ 
ΟΓΟΓΙΥ πᾶν ἴῃς ἴογος οὗ ἴε ραβϑᾶψε, [{ 15 

47. Στ. 



Ξ Ἠοδ. 
“εἰ ε α 
“κί. 

ΤῊΣΞΦΡ. 
“σΐο ἀπντνί. 

ν. 14---4. 

14 Ἡονθεῖε, δεσδιυβδα ὈΥ (ἢ}8 ἀεεά 
που Πιαβϑῖ ρίνεπῃ ργεδῖ οσζδβίοῃ ἴο ἴῃς 
ΘῃΘπ168 οὗ τπ6 ΠΟΚῸ ἴο ὈΪΑΒρἜπΠΊ6, 
τὴς οὨ] ἃ 4150 ἠὲ 1ς Ὀογη υπῖο ἴπεα 
8114} Βυ γε ὶγ ἀϊα. 

ις ΓΤ Απὰ Νδίῃδη ἀεραγίεὰ υὑπίο 
ἢ8 ἢοιβε. Απά τε Ι͂ῸΚΡ βίγυςκ 
τη6 ἢ] 4 τῆδλι {0τἱδῃ5 ννιέε θᾶσα ὑπο 
αν! ά, ἀπά ἴξ νγᾷϑ νογῪ 8ϊςκ. 

16 Ὠανὶά τπεγείογε θεβουρῃς Οοά 
ἴογ (ες οὨ]]ά ; δηὰ [αν ᾿(βϑιεά, δπά 
ννεηῖϊ ἴῃ, ΔπΠα ἸΑΥ 41} πίρῃς ὑροη (ἢ6 
εδττῇ. 

17 Απά τῆς εἰάετβ οὗ [18 ἤοιβε 
ἄτοβα, σπά τυεηΐ ἴο ἢίπι, ἴο γδῖϑ6ς ἢ πὶ 
ὋΡ ἤοπι τῆς βαπὴ : δυῖ ἢς6 ψου ά 
ποῖ, ποῖ μεγ ἀϊά ἢς εαὶ δγεδὰ ψἢ 
τῃεπι. : 

18 Αμπάὰ ἴτ᾽ οἄπιῈ ἴο ρ48588 οἡ ἴῃς 
βανεηῖ ἀδγ, τῆλ τῆς οἰ ἀἱεά. 
Απά ὃς βεγνδηῖβ οὔ [αν ἀ ἐεαγεά 
ἴο 1611} ἰπιὶ τῆδῖ τῆς ΤοὨ] ἃ νγὰβ ἀεδά : 
ἔογ {ΠΥ 5414, ΒςἢοἹά, ννὴ}]ς τῆς οἢ}] 4 
νν5 γαῖ δἷῖνα, νγα ϑρᾶκε υπίο ἢ ϊπι. 
δηά ἢς ψνου]Ἱὰ ποῖ ἢδάγκεπ ὑπο ουζγ 
νοῖςε : ον ψΜΜ}}} ἢ6 τῆεη ἵνοχ ἢϊπι- 
861, 1 ννε (61 ἢϊπι τῆδὲ τῆς Τἢ}]ὰ ἰ8 
ἀελά ἡ 

Ι9 Βυὲὶ ΨΒεη [αν ἀ 8δνν τῃδὶ ἢ]8 
βογνδηῖβ ᾿ν βρεγεά, [αν ἀ ρετοείνεά 
τηλῖ τὴῆε ομ]ὰ νγὰβ8 ἀεδὰ : {ῃογείογα 

Π1. ΒΑΜΌΕΙ, ΧΙ]. 

Πανὶ εαἰά ὑπο 8 βογνδηΐῖβ, [8 τῆς 
Ομ] ἃ ἀελάϊ Απά {Πεγ 8αἰά, Ηε [8 
ἀεδά. 

20 ΤΠ εη αν ἅγοβα ἔτοπιη ἴῃς 
ελυῖῃ, δηὰ ννδϑῃεά, δπά δποϊηϊεά ἀ:5:- 
“εἶδ ἀπά Ἵμδηρεὰ ἢϊ8 δρρᾶγεῖ, δηά 
οᾶπηα ἰηῖο τῆς δοιϑεὲ οὗ τὴ6 [.0Β}. 
Δηά νγογβῃιρρεά : [Πεπ ἢδς οσᾶπια ἴο 
ἢ οὐ δἤουβα; δηά νψῆθη ἢδ τὸ- 
αυϊγαά, ΓΠΕΥ 58εἰ δγεδά δείογε ἢίπὶ, 
δηά ἢε αἰϊά εδῖ. 

21 ΤΠ θη 8414 ἢ]8 β8εγνδηῖβ ὑπίο 
πὶ, ας τῆΐπρ ἐς τη}8. τῆς του 
Παβὶ ἀοπε ὶ ἴδου ἀϊάϑι ἔλϑε δπὰ νγεερ 
ἔογ τῆς ΤὨΠ]ὰ,, τυλέϊφ 11 τυας αἷϊνε; Ὀυῖ 
ψν ἢεη τῆς ΤΠ ννα8 ἀεδλά, τπου αϊάδς 
Γίβε δηὰ εδὶ Ὀγεδά. 

22 Απά ἢδ 8414, Ή:6 τ(ἢ6 Το] 4 
ψ 8 γεῖ αἷΐνε, 1 [μϑβῖεά δπὰ ψερῖ: 
ἔογ 1 844, ΏΟ οδη τ6}1} τυῤείδεγ 
(ον ν}}}} θὲ ρτγδοίοιιβ ἴο πε, ἴμδξ τῆς 
οΠΠ]ἃ4 πᾶν ᾿νε ὺ 

22 Βυῖ πον δε 15 ἀεδά, ννβεγείογε 
Βῆοιυ!α 1 δϑι ἡ οδὴ 1 Ὀγίηρ πὶ Ὀδοκ 
ἀρϑὶη ἢ [1 5841] ρὸ το Ὠϊπὶ, τ ἢς 58}8]}} 
ποῖ Γδίυγη ἴο ΠΊΕ. 

24 4 Απά λανὶά ςοπηίοτιεά ΒΔ}- 
βῆεδα ἢ]5 νγῖέε, ἀπά ννεπῖ ἰῃ υπῖο ἢεῖ, 
ἃπὰ ἰἸΔΥ ψὮ ΠεΓ: πὰ κ8ῃ6 ὕᾶγε ἃ ς Μίϑι. κ. 
80η. ἃηὰ ἦε οΔ]]1εἀ 8 πᾶπιθ ϑο]ο- ςς οου. 

22.0 ΟΠ : δπά τῆς [ῸΚῸ ἰονοά ἢϊπι. 

οὐνίουβ, ἴοο, ἴο οὔϑογνο [δὲ [Π6 οΟΥΙΠΊ1Π41᾽8 
ἄεαίδ᾽ ἴῃ τῃ6 6 πηυδῖ γεργοόβθηΐζ βΒοπῈ 
δηδίοσουβ ρΡιυπιβηπιθηΐ ἴῃ [6 νοῦ βεϊ ἃ ἴῃ 
ΨΥ δΙοἢ (Π6 τοδὶ ὄνεηῖβ ἰδὺ, νῃογο ἴπ6 ΟΠ ΠΊ1ΠηΔ] 
γγ58 Οὔδ δῦονε δυπιδη ἰδνν8, δηὰ ΑἸμ ΠΥ 
Οοὰ ννα8 ἴπο [πάρὲ. [ἢ οἴμοῦ τνογάβ, ἴῃ 6 
ἀραΐῃ οὗ ἴπ6 δοι] 15 σογίδι ΠΥ πιοδηΐ, 45 ἴῃ 
ΕΖΟΚ. ΣΥἹ]. 4, 13, 18, 20, Δ1, 13, 24, ΠΟΓΘ 
ςοιηραγο [πγοιυρδοιξ ἴῃς σπαρῖογ [Π6 ορροϑιῖθ 
ννογά, “6 584}} δε. (Οοτηραγο 4150 οι. 
ΥἹ. 21. Τα ρῆγαϑθο δα ῥμὶ ααυαν, ᾿ΠΟΓΔΙΪΥ, 
ῥαϊῥ εαισεά 10 ρα: ὁγ, ἰ8 Ὠοῖ ὙΘΓΥ ΠοπηπΊοΟῃ. 
Ῥανϊὰ ι.565 ἴἴ, χχὶν. το (ῥα ξε χ4υα}), ἀπά ἰξ 18 
[ουπά ΪοὉ νἱῖ. 21. 

16,17. αυΐά δεεδεσδὲ Οοά, ὧδε. ... διὰ 
δὲ «υομή ποῖ, "ἢ ὙΠῸ ἀσαίῃ οὗἉ ἴδ ᾿ηΐδηΐϊ 
σΠἃ οὗ ομο οὗ ἴπ6 πυπίογοιι8 Πᾶγοπὶ οἵ δλη 
Οτθηΐϊδὶ τποηδγοῦ ψουὰ ἢ σόποσγαὶ Ὀς ἃ 
τηδῖϊοσ οὗ ΠῚ᾿Ὸ πποπιθηΐξ ἴο (Π6 ἔδῖποσ. ὙΠῸ 
ἄδορ δοίης βϑῆονῃ ὈΥ αν οἡ [ἢ18 οσςσδϑίοῃ 
ἰ4 ὈοΟΪ᾽ δὴ ἱπάϊοδίίοη οὗ ἢ158 δῇεοϊοηδῖθ δηά 
τοηάογ πδίυγο, δηά 4150 ἃ ὑργοοῖ οἵ ἴῃ6 δίγεηρίῃ 
οὗ Ηϊ5 ραϑϑίοη ἔογ Βα ἢ -5ῃθῦδ. 

φυεηπξ ἱπ. Το δ15 πιοϑῖ ργίνδϊε σμαιῦον, ἢ}8 

εἰοβεῖ (Μδαῖῖ. νυἱ. 6), ἀπά ἰανρ ὠβοη ἐδὲ εαγὶὁ 
(ΧΙ. 31), τοῖο 189 ρβτοππῃὰ," τρϑδηϊης 
τῆς ως οὗ [8 σβδιθεῦ 85 ορροβοὰ ἴο ἢ18 
οου 

40. ““»ο5ε.} 86ε 1538]. 11], 2, ΙΧ. 1. 

απά αποϊηϊε δέρε! 1} (Οομρᾶσε ἴῃ ἃ 
Β'γαἶ Τοηποχίοη αμοίμέ ἐῤίπο ῥεαά, «πᾶ 
ᾳυα.ὁ 167 3πεε (Μαῖϊ. νἱ. 17, δπὰ [84]. ἴχ]. 3). 

εἐραηφεά δὲς ἀρβῥαγε!.Ἱ (Οὐομλραγε 1581. 11]. 
Ι, 2, 88 νΕ]] 85 ἰχὶ. 2. 

22. ἢ»)ο εαη 11 Μοτε Ἰϊζεγα!υ, “Ὑ{}80 
ΚπΟΝΘΙΒΈ" 25 [06] 1]. 14. 

24, ϑοίον»ιο") ὍΤῃὰ Ηδοῦτον ἴογπι οὗ ἴδ6 
ἸᾶΔπΘ 5 δρείονιοῤ, Ῥοδοθδῦϊθ.0. ((οιηραγο. 
δῃοϊοπἢ, 1 ΟἾγ. 1. 19.) ΤῈ ϑορί. [45 
Σαλωμών, ἴα ϊρ. ϑαϊοσίοη. Βιῖ οὖν ἴγδῃ5- 
ἰδλΐογβ. αν δάοριθὰ ἴπο Ν, Τὶ. ἔογπὶ ϑδοίοηριον 
(Μεαῖι. νὶ. 29, δζς.). ΤΠ]8 παπλὸ ννγῶ8 ἀουδι1655 
Εἴνθη ἴο δὶπὶ δὲ ἢ15 οἰγουτηςϊδίοη. ((ΟΠΊΡΑΓΟ 
1μὐκο 1. ςο; ἰϊ. 21.) ὍΤΠο γίνης οὗ ἴπ6 πδπὶθ 
«7εάδιάϊαό, Ὁ ἴμ6 Ἰμογὰ Ἀγουρὴ Νδίδδη, ἀοϑϑ 
Ὠοΐ ΔΡΡΟΑΣ ἴο μαᾶνε δδεη ἱπιεπάθα ἴο 5ιρΡεσ 
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410ο 11. ΞΒΑΜΌΒΕΙ, ΧΙ]. [ν. 2-ς--2:. 

25 Απάβε βεῃῖ δγ τῆς μβαπά οὔ Νὰ-Ἑ Ἑ 29 Απά Πανὶ ρδιῃεγεά 411 τῆς 
(ἤδη τε ργορῃεῖ; δἀπά ἢς ςδ]]εά ἢἷ8 ρεορὶς τορεῖμεσ, ἀπά ννεπὶ ἴο Βδῆ- 

δεροεα γ ΠΆΤΑ ' [66 ἀἴδ, θεσδυιϑε οὗ τῆς [ΚΒ . ἢ, ἀπά ἐουρῇῆς δραῖπβε ἰξ, δηἀ τοοίς 
ἀσδοκῦ, 26 ᾷ Απὰ ον ἰοιρῃς δραϊπβε [ἴ. 

ἙλΌΡΔἢ οὗ {πε οἰ] άγεη οὐ Απηπιοῃ, 
Δπὰ τοοκ τῆς δῷ οἰτγ. 

27 Απά Ϊοδῦ βεηϊ πιεββεηρεῖβ ἴο 

30 “Απά δε τοοκ τπεὶγ Κίπρ᾿Β σγονγῃ ΕἼ ΟΒΊοα, 
ἔτοτῃ οἱ ἢἰβ5 μεδά, [ῃς ννεῖίρῃς ψῃογεοῦ 
τυας ἃ ταϊεηῖ οὗ ρο]ά ννῖτἢ τῆς ῥτεςίοιιβ 

"7 παν 

Πανὶ, ἀπὰ 5αἰά, 1 ἢδνε ἔουρῆς ἀραίπϑι 
Ἐλθρδη, δηά βᾶνε ταίζεη τΠ6 οἰγ οὗ 
ννδΐεγβ. 

28 Νὸον τπεγείογε ρδίθμεγ τῃ6 τεϑῖ 
οἵ τῆς Ρδορὶβ τορεῖμοτ, ἀπά δποδπὶρ 
ἀρδίηβι (ἢς οἷἴγ, ἀπά τὰκε ἰδ: ε8ὲ 1] 
ἴακα τῆε οἰζγ, ἀπά ἢ δὲ ς4]1εἀ δίζεσ 
ΓΑΥ ὨΔΠΊΘ. 

ϑδοάθ ἢ18 πδπλθ δοίονγιονι, ἃ5 ὕοῤη ἀϊά Πα οὗ 
Ζαεῤαγίας (Ἰμὐκο 1. 59, 6ο), Ὀιυξ ταῖθογ ἴο ἢᾶνθ 
θεδη ἃ ροϊηϊοα ννᾶῦ οἵ βρη γίης Οοὐ β νουσ 
ἴο ἴδε ΟΠὨΠ]α, 25 ἴῃ ἴπ6 οᾶϑ68 οὔ ΑὈτγαμδπι, 
ϑαῦδῇ, δηὰ 5τδο]ϊ. Βεϑι 68 [6 ἰπϑίδηςβϑ }ιιϑῖ 
Τοίοττεαά ἴο οὗ {Π|8 86 οὗ ΠΔπ|68, 866 Κατ ὶ, 
20, ποῖϑ ; [58]. [χ]]. 4; δηά ἴῃ (6 Ν. Τ'., [οδῃ 
ἰ. 42; Ματκ ". 17, ἄς. ὙΠ Πδπι6 ὑεάιάϊα 
ἰηαϊοδίεα, ργορῃθιοδ!γ, δὲ Οοὐ 5 Ῥγονυ- 
ἄδηςοο Ὀσγουρῃξ δϑουξς δοίυδιν, νἱΖ., [Π6 81:19- 
πθαοθα δηὰ ε]ογίοιιϑβ γείζῃ οἵ ϑοϊουηοῃ οὐδοῦ 
5ΓΔ6]. 

456. Ηε “επ|.1 1... ἸοΒονδὴ σεη!. 

ει Δα. “ Βεϊονθά οὗ ἴδ 1, ογὰ :᾽ 1 σοῃ-» 
ἴλη (ἢ βᾶπιθ γσγοοῖ 45 ἴπε πᾶπὶὸ διαυίά ἀο68, 
γἱΖ., Ἢ, ΟΥ ὙἼ), “ ἴο Ἰονϑ.᾽ 

46. “454 “οαῦ ὥουρδι, δ. ὌὝΠΟ ρΡδγαδ]]εὶ 
πλγγαῖίνο μαγὲ Δρδίη σοι ποῖ 68 ἢ οὐν Ὠἰδίογγ. 
ἴῃ 1 ΟὮγ.χχ. τ, ἴῃς εἰδιιϑο βωξ δαυΐά ἐαγτγὶοά 
Ωὲ εγισαίενι ΟΝ ΙΟΝ 18 ἔουηά 4150 δἵ 2 88πι. 
ΧΙ. 1) 8 ᾿πηπλο ΙΔ. ΕἸ} [Ὁ] οννοὰ ὉΥ ἴῃς ψόογάϑ, 
απ οαῦδ «“»ιοίε Καδῥαϑ αμά δεείγογεά ἐξ: 
ὮΙΘΒ ἀγὰ ἴθ Δ του δίοπ9 οὗ γυογβοβϑ 26-29 οὗ 
119 σπαρίογ. [ἢ τὴς δι 5 οὗ αν ἴννο 
οδ] άγεη ννετε δηϊεσθάδηϊ ἴο ἴῃ6 οσλρίυγο οὗ 
ἘἈδυρας, ἴη6 5ἰορὸ πιιιβῖ μάν ἰδία δί Ἰθαϑὶ 
ἔνΟ ΥΕΘΔΓΘ, ἴῃ Πῖοἢ πο 8 ποίῃϊηρ ἷπ|-» 
Ῥγοῦδῦϊθ. Οη {π6 οΟἴποῦ μαηά, ἴπογθ 18. πο 

ἔ (μαῖ {ΠῈῪ σγογο, βίπος ἴπογα 15 ποϊδίης 
ἴῃ [Π6 πδιγδίίνο ἰῃ χὶϊ. 1.25 Ὁ ΠΙΟΝ ΤΟ] ΌΪΓΟΒ 
αν 5 σοπίϊηιουβ Ῥγθϑοηοθ δὲ [θυ βδὶ οπὶ, 
δὰ ἴἰ 15 αυ6 ἴῃ δοοογάδησε ἢ (ἢ6 ΠΑΌΙΪ οὗἉ 
[ἢ ς 58 Πιϑίοτγίδηβ ἔπαὶ 1 6 ΠΑγγδῖϊνα σοῃ" 
ςεγπὶηρ Βα -ϑηεῦα 8δουϊὰ δὲ οοπιρίοίοα 
δεΐογε ργοςεθάϊηρ ἴο σεϊδῖβ ἴἢ6 ἰβϑιια οὗ [86 
ΑΥ ΜῈ 16 Ατημηοηϊοβ, ἈΔΌΘΔΝ παϊρῆΐ 
βανα Ὀεθη ακεη ΌΥ [αν ὄυθη Ὀοίοσο [86 
ὑπ οὗ Πἰβ8 ἔγϑί δ] ἃ Όγ ΒΑ. -8 μοῦ. 

4Ἵ. 12ε εἰἐγ 7, «υαἱεγ:.1] ΤῊ ἰονψεῦ ἴον οὗ 
Ἀλοῦδὰ ((Π6 πιοάθγη Απηπιᾶμι), 50 οδ᾽]οά 
ἔτοπι ἃ ϑίγολτῃ νοι τί 568 νυ Πῖη 1 δηὰ ἢονν5 
Κγουρὰ . ὙΠ ὑρροὲγῦ ἴονγη ἢ [πὸ οἰϊλάο] 
ἸΔΥ͂ οὐ ἃ ΜΒ} ἰο 1:6 ποῖ οὗ ἴΠ6 βίγοδῃηι, δηά 

δἴοπ 65: ΔΠα 1 νγᾶ8 σε; οἡ [αν ἀ᾽5 μεδά. 
Απὰά δε Ὀτουρμῖ ἔοόπτῃ τῆς 5ροὶ] οὗ (ῃς 
οἷν ἢ ρτεδῖ ἀρυπάδηςε. 

ΡΪς τῇδε τύέγε {πε τγεῖη, δηά ρυζ ἐλέπι 
ὈΠάοΓ 8ᾶνγ8, ἀπά ὑπάθγ ἤδγγοννβ οὗ 
ἴγοη, δηὰ υπάσξγ ἅχεβ οὗ ἴτοῃ, δπηά 
τηδάβ {πὶ ρᾶ58 [γουρῃ ἴῃς ὈποΚ- 

παττττν τσ το 

88 ῬΓΟΌΔΟΪ ποῖ [ΘΠΔΌΪῈ ῸΓ ΔΠΥ ᾿ἰοηρίῃ οὗ 
[πὸ δῇῆοσ ἴῃ6 ΞΌΡΡΙΥ οἵ νναῖοσ νγὰ8 ουϊ ΟΥ͂. 
( Ὀ1ςϊ. οὗ Βιδ.᾽ ΒΑΒΒΑΗ.) 

80. “41πώ4 δὲ ἱοοί ἐδεὶγ ἀἰηφ᾽: ἐγοαυπἢ ΤἘδ 
σμοσὰ (Ὁ, Μμαϊεδα»") τεπάθγεὰ χδεὶγ ἀἰπρ 18 
αἰϑσο ἴ6 πᾶπὶαὸ οὗ [π6 πδίίομδὶ ἰάοὶ οὗ ἴδε 
Ασωσγηοηϊζοβ {ες ΧΙΧΙ 1, 3 ΠΊΆΓΡ.; ΑἸΩΟ8 ἰ. 
15; ΖΕΡἢ. 1, 5). [6 Ζέηγ᾽; σσοννῃ δά Ὀδθη 
ταοδηῖΐ, ἰξ 18. {κεν (δὲ ἴΠ6 πᾶπια οὗ Ηδηυῃ 
νου ἃ πᾶν Ὀδθη πιοηϊτοποά, 45 1 πδὰ δἰγεδαῦ 
Ὀεθη (χ. 1-4ώ). Μογϑουεσγ, ἴδε ννεϊρῃς οὗ τδ6 
σόν, ΟΝ ἰ5 οδἹουϊδλῖοα ἴο ὃὲ εηυδὶ ἴο 
Ι00 ΟΥὉ 125 Ρουπάβ ννεϊρδῖ, ἰ5 σ ἴοο στοδῖ 
ἴοσ ἃ Ὥδη ἴο ννοᾶγσ. Οη ἴδε ψ δ οΐο, ᾿ξ ϑθοηιβ 
τηοβῖ ρσοῦδοϊο (δὲ [Π6 ἰάο] Μαϊςδπι 15 πεῦδ 
τροδηΐῖ, ΤῊ δορῖ. μ48 Μολχόμ. 

ἐξ «υαἹ “εἰ οῃ; αυϊα'᾽: δεαά.} Νοῖ ἔογ Βαδίτιδῖ 
σγοᾶσ, Ὀυζ 45 Δη δςῖ οὗ {ϊιιπιρῆ, δηά ἴο ἱπάϊςδῖο 
[αἴ {18 ΠΟΘ σσονγῃ ννᾶ8 [αν 5 5ῃαγε οὗ 
[6 5Ρ011. Οοιηραγο Τ᾿ υ ἀξ. Υἱ]ϊ. 24. 

ἐδε “ροἱ] 977 ἐδε εἶ! γ.}] 8566 ΥἹἱῖϊ. 11, 12. 

81, Ῥμὲ ἐδερι ὠπάΐδγ “ααυς.} Ὑπο Ηεῦτον 
σδηποῖ Ὀ6 80 τεπάογοα, δηά ᾿πάθοά ρῖνοβ πὸ 
δεη86. Το ἴΠ|6 γεδάϊης 15 ργοβϑεσυθὰ ἴη τ ΟἿ σ. 
ΧΧ, 3 (ἼΦ" ἴοσ ὮΦ),), δε μὲ ἐδεπε «υἱδό τααυ. 
Το νοσγά “σευ ἰ5 ἴῃ ἴΠ6 5: Πρ ϊδγ, ἃ8 ἰξ 15 ἴῃ 
Ι Κ' νἱῖ. ο, ἴῃ 6 ΟΠἹΪΥ οΟἴΕΓ ρἷδος ψογε ἰὰ ἰ9 
ἴουπά. ἴῃ τ (ἢν. χχ. 3, ἴῃς τεροϊὕοη ἴῃ ἴῃς 
Ηϑοῦγον οὗ ἴθ ψογὰ ἰῃ [6 Ρἷυγαὶ 5θοπι8 ἴο 
δε ἃ αἰεσί δὶ εὐτὸσς (ΠΥ) ἴον ΠΥ), ἀχε). 
ΕΣ [Π6 5ἂνν 48 Δἢ ἱτπηρὶπμλοηΐ οὗ ἰογίυγο, σοπ- 
Ῥαγε Ηοῦ. χὶ. 37, δηά ϑυείοη. " (Δ) κυ ϊα," 27. 

δαγγοαυ: 9. ἱγομ)] Οὐ σταΐβοσ ἐῤγα δίηφο 
»ιαοῤίπει, 88 ἴμε 411-υϊ ΙΔεπεςδὶ] ννογὰ (γγ}Π) 
ΤΩΘΔΠ8 (1541. ΧΧΥΪΙ. 27 : ΧΙ, 15, ὅζς.). 

χε. Τὸ ψυογά 30 τοηάογεά, ἀογινεὰ ἔσοσα 
(ἢς στοοῖ Ἴ, ἴο εμέ, ἴο ,2}} ἐγεες (2 Κ'.. νἱ. 4), 
ΟΟΟΌΓΒ ΟΠἸΥ͂ ΒΕΓΟ, πὰ ΡγΟΌΔΟΙΥ 1 ΟἾγ. χχ. 3. 
(ϑθο ποῖθ δδονθ.) [ζ εὐϊάθη!] πλοδηβ 50πὶὸ 
ουζεηρ ἰπϑίγυτηοηΐ, 

»ιαε ἰδόνρι ρα... ἐδγουχὸ δε ὀγίοδ- Αι μἢ 
Το Ψψοσζά τοηδογοά ὀγλοζ- λα ’6 ἴῃ6 τεδαϊησς 

ΤῊ -ς. 

21. Απά δε δγούρῃι ἔτ τε ρεο- ζγίας. 



ν. 1--6.} 

ἰκ]]η : δηὰ {δι ἀϊά ἢς υπίο 411 τὴς 
οἰτ65 οὗ τῆς ςμ]άγοη οὗ Απιοῃ. 80 
Πανίἁ δηά 411 τῆς ρεορὶς τεϊυγηβά 
υπῖο [6541 6Π}. 

11. ΒΑΜΟΒΙ, ΧΙ]. ΧΠΙ. 

τΠουρὴς ἴτ Βαγά ἔοσγ ἢϊπὶ ἴο ἀο ΔῃΥ͂ 
τῆϊηρ ἴο ἢδγ. 

2 Βυῖ Ατηποη δὰ ἃ ἔγίεπά, σγῆοϑε 
Πᾶπὶς τυας Ϊοπδάδῃ, τῆς 8οη οὗ 88:- 
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ΤλΘΔἢ [αν ἀ᾽ 5 Ὀγοῖδεῦ: δηά Ϊοηδάδο 
τυᾶς ἃ ὙΘΤῪ 5.01] πιδη. 

4 Απὰ ἢς 84,4 υἱῖο ἢϊπι, ὙΥΕΥ αγί 
ἴδοι, ὀείησ τῆς Κιπρ᾿β 8οη, ἴϊεδη ἢ ἢν. 
Τοπλ ἀΔΥ̓ ἴο ἀδγ ἡ νψς ἴπου ποῖ τ6]} ς μων. 
τοὶ Απὰὲ Αἰηποη 8414 υπῖο ἢ πὶ, "φρείις 

ῬἜΟΡ Ν- 

[Ἰονο Τδιπᾶγ, πὶ Ὀγοῖμοῦ ΑἸ ϑδ]οηγ᾿β ἐπε. 

ΓΟΗΑΡΤῈΚ ΧΠΙ. 
1 Ανιμον Ἰουίπρ 7Ζαν»αν, ὃν δυμασαδ᾽: εορμ»οῖ 
"ιρνέην ἀίνεσε σὲσξ, γαυϊλείά ἀξ. τ 472 
λαίείλ ἀφ, αμκπα «λανπεεν ἱμνηείλ ἀξ 
αιυαγ. τ “4ὁό:αἱο»ε ὀρίεγίαίκείλ ἀφγ, αμπα 
εοπεραίοίλ λὲς ῥμγβοσέ, 23 41 α :λεῤ«ηλέαγ- 
ἑηρ, αγποηρ αὐ 446 ἀμ: τομς, ἀφ δέζείλ 
Ανιποη. 40 Φαυϊί ργιευίρ αἱ {6 μεῖυ: ἐς 
εο»"ογέεα ὧν δρπαάαό. 37) «ὁταίο»ε ΜέσίΑ 9 
7Ζαὥπαὲ αἱ σελ. 

ΝῺ ἰξ ολπις ἴο ρ438 δῇῆϊεσ (18, 
τῆλε Ανϑαίοηι τῆς 8οη οὗ αν α 

Παά ἃ ἔδὶγ ἰβῖε, σγῆοβς πᾶπὶς τὺ: 
Τλπιαῦ; δηά Απηηοῃ ἴδ 8οη οὗ [ὨδΔ- 
νἱ ἃ Ἰονεά εκ. 

δἰ δίου. 
ς Απά Ϊοπεαάαὺ αἰά υπῖο ἢίη), 

ΤΥ τες ἀοννῃ οπ ΤΥ θεά, δπά 
πιᾶΐζα {Ὠγβεὶξ 8ϊοκΚ: δηά ψ ἤθη ΓὮΥ 
ἔλι εῦ σοπιεῖῃ ἴο 866 τῇδε. 84Υ υπῖο 
ἢϊπὶ, 1 ῥγαν τῃ66, δῖ ΤΥ 5:5ἴῖεν ΓΆΠΊΑΓ 
οοπης, ἃπά ρίνε πὲ τηδδῖ, Δπηἀ ἀγεβ8 

τ Ἠοδ. ἐν ἔπε πιεῖ ἴῃ ΤᾺῪ βἰρμῖ, (δῖ 1 ΠΠΔΥ 866 
τυραν 4 Αηᾷ ΑπΊποῃ νγᾶ8 80 νεχεϑά, ἴῃλξ 22, ἀπά εἴ ἐΐ αἵ μεῦ μιδπά. 
Αἰδάτηε ἐπ Ἧς [6] 58]. κ ἔογ ἢ18 ἰϑῖεσ Τδηῆασ; Οὅ ϑοληιποη ἰδὺ ἄονγη, ἃπά πηδάς 
ΓΖ) Φγές [72 .Φ . { Φ . . 

μιθσα. ἴου 886 τὸῦς ἃ νἱγρίπ ; δηά ΤΑπιποη Πἰπ,53ε] 5. Κ : δηὰ νἤεη τῆς Κίηρ, νγᾶ8 

οἵ τε Κετὶ (3900, 1ετ. χ!τῖ, 9, ὅζο.), ἀπά 
156 ἀουδε1655 ἴπ 6 τῆς σεδάϊηρ, 45 (6 Οεεδιό, 
ὩΡΌ, 5 ὯΟ ᾿ννοτχά (αἴ ἰ5 Κονσῃ. ὙΤὮ6 ρὮΓΔ56 
"πῶς ἐδρνι βα:: ἐδγομφ 18 ὙΕΥῪ δι ]6, 45 ἴἃ 
5 [πδὲ αἰνγαγβ υϑεὰ οὗ [πε οτ6] ργοσεββ οὗ 
ταλκίηρ 1ποῖσ σλΠ] άγθη δα... ἐῤγοισὸ ἴῃ ἤγο ἴο 
Μοϊοςΐ, δηά ἰξ ἰβ {κεὶγ [δδὲ νυ ὰ ρυηϊϑῃοά 
1158 ἰἀοϊαίγουβ ῥσχαςίίοθ ΟΥ̓ ᾿ηΠ|ς ηρ 8οπλθ- 
«Ὠϊπρ 5 πλ]ὰτ ἀρο ἴπ 6 ΜΟΥ ρΡΕΙΒ οὗ ΜοΪ ἢ. 
ΤἼΘ οΟΥΌΘΙΥ οὗ [8656 ὀχοουτοηθ Ὀοοησβ ἴο 
[η6,͵ δαΓ ΑΓΟυ 5 ΠΊΔΠΠΟΙ5 οὗ ἴῃ6 ἂρθ, δηὰ ννδϑ 
Ῥτγονοκεοὰ ΌΥ ἴπς ςοπάμςϊ οὗ ἴπε Ατηπιοηϊῖο8 
(χ. 1τό; 1 ϑ8πι. χὶ. ἵ, 2), δυῖ ἰ5 οὗ σουγδα 
αΚ ΤΟΥ ᾿πάοἔεοηϑιδὶα υὑπάογ [6 ἸΙΡδϊ οὗ [6 
Οοβρεὶ. [ἢ δαὶ νγᾶ5 ἰάθη δεΐοτε Ὁ νυ 8 
Ροηϊΐδηος, δα ΠΊΔΥ δάγα θεθη ἰῇ Δῃ ὑπι|502}} 
ΒΑγϑὴ δηὰ βόνοσο ἔγαπῃηθ οὗ τηϊπὰ. Ὅἢα υἡ- 
ἰοδϑδαπΐῖ σϑοο]]οσίίοη οὗἁ {{τ|2᾽8 ἀεδῖῃ νουϊὰ 
Ὁ ἸΚΟΙΥ ἴο βϑοὺγ δπὰ ἱγγιδῖς μἷπὶ ἴο {δε 
Ὀϊπιοϑῖ. 

ΟΗΑΡ. ΧΙΠ. 1. “41π4 1} εα»ιδ ἰο βα.5, 5". 
ΤἼΗς Ψ ΒοΙεῈ οὗ ἴμ6 ὨΙΒΙΟΥΥ σοησογηϊηρ ΤΆΓΏΔΓΣ, 
ΑΒΔ] οπλ 5 τοῦ ! ]οη, τὸ ἕφτηϊπο ἴοσ ἴδ 6 
ΟἸδοοηϊῖοα, ἀηὰ ἴῃ βῃοσγί 411} [ῃαϊ Ὦθσὸ 9Ὸ]Π]οννγ8 
ἀονη ἴο ἴῃ6 δπά οὗ οἷ. χχΙΐ, (ἐχοερίίης ἴῃς 
Ραττϊουϊλτα δδουϊ αν 8 ΙΓ πηθ ἰῃ 
ςἢ. χχῖ. ψὩΟΝ ἄγ αίνοη ἰῇ 1 ΟἿΣ. χί.) ἰ8 
οπιϊττοὰ ἴῃ (μΠ6 Βοοκ οὗ Οδγοηΐςοϊεβι ὙΠῸ 
56 οὗ [πΠ6 ΡὮγαβο, ἐξ εἄριδ ὁ ρα. φἴεν 1δὲ:, 
858 ἀεβοτρένο οὗ [6 τηδῖη πασταίϊνε ἡν ἢ] ἢ 15 
δὐουξ ἴο ἕο] ον, [Βουφἢ ἱπηπιεά δεν ἔο]]οννοά 
ὉΥ ἴῃς τηθηζίοη οὗ ἃ ἔδεϊ ἢ ϊοἢ νγὰ5 Δηϊοσίο ῦ 
ἰὴ πιο, νἱζΖ. ἴπ6 ἕλοϊ οὗ Αὐβαϊοπι μανίηρ ἃ 
δἰδίοσ ΤΑΠΊΔΓ, ΠΊΔΥ δοῖρ ἴο οχρίδίῃ ἴἢ6 ιι86 οὗ 

1ῃς δᾶπιὸ ρῆγαδο δὲ ἴδε δεξί ηηΐηνρ οὗ ἴ6 Βοοκ 
οὗ [υὰργε8. 

Δ. Τδοιρδὲ 14 δαγάδ. 1.4. δἠομϊ ΟΥ̓ ἱνε- 
»ονεἰδίε, 48 ΟΘΏ. ΧΥἹ]. 14, ἄτα. 

8. οπαδαὸ δὲ “οη ὁ) ϑδί»νιεα δ. ϑδίρισαϑ 
5 ολ]]οὰ δῥανιρια (1 ϑᾶτῃ. χυΐ. 9, ἤετεα 866 
Ὠοΐ6). [οηδάδο ννᾶ58 Απιηοη᾿ 5 σου 51- ΞΕ ΤΉ ΔΏ. 

ὦ Ὅεγ “δὶ! »ιαπ.} ἢ 6 (Ὦ5Π), 18 ξοῦογα! 
υϑοὰ ἴῃ 4 ξοοά 86η56, δυῖ Βογο, δηὰ [οῦ τ. 13, 
ἴϊ πηϑδῃβ8 “747,7. 866 50 [86 ρῆιγαϑθε ὦ φυΐμε 
φυο»Ω», ΧΙΥ. 2. 

4. Βείηρ δὲ ἀϊπᾳ, “9πη} Ἐδῖδεγ, “ΟΒ, 
κί ρ᾽ δ δοι." [{ 15 5:ΠἸΡῚῪ 18 ΨΔΥ οὗ δ ἀγοβ85- 
ἴῃς δἰπι, υἱὲ τὸν βασιλέως, ϑδερῖ, 

ον (αν ο ἀαγ.71] ἩΘὉ. “Ἰποτπὶπβ δΙζοι 
Σοσἑη ᾳ," 1.4. ρεϊηρ ραΐοσῦ δηὰ ΓΠΙΠΏΟΣ ἀδΥ 
ΔΙΕΡ ἀν. Ηε πιεητοῃβ {Π6 »"ογπίηφ Ὀεσδιι58 
1 νγὰβ 15 ουβίοτῃ (0 σοπὶε ἴο ΑἸΠΟΏ ΘΥΘΙΥ͂ 
τΑογηϊηρ δὲ ἢ15 Ἰούδα, 

δ. αξε 1δγεεἰ "2.1 “Ὑοΐᾳη 1ΒΥ8917 ἴο 
860111. 80, χίν. 2, είν δ γεεί1ο δὲ ἃ »ιοιγηεν. 

αυδέη ἐθ 7) γαἰδεῦ εοριείδ ἰο 1:6 δες.) Δῃ 
ἱποϊἀφηΐαὶ ρσγοοῦ οὐ [αν 5 χπονῃ αἴἶδες- 
οη δηά Κιηάηθϑ8 ἴο [15 σμ!Π]άγθη, ἴῃ βρῖῖς οὗ 
ἴῃς ἀφηλοσαὶΖίηρ ἰηἤπσοηςς οὗ ΡΟΪΥΣΑΙΏΥ. 

ἐδαὲ 1 ναῦν “τε 1 Ἠδς νν8 ἴο ἔείζη [δα 
με σου]ά ποῖ ἔΔηΟΥ δηγτπίης ἴμαξ σάπια ἔσο πὶ 
πὸ κιίσῃοη, Ὀυϊ μι Ἡ 6 88} ἰ ςοοκοά ἴῃ 
[06 τοοπὶ ἢδ βδου !ά δδ 40]6 ἴο οαΐ ἴξ, 

Θ. Μαδε δί» εὐ, 6 “Ἑοϊχηοὰ δἰ» 
8017 οἱ 01," 85 ἴῃ ὙΟΓΒ6 5. 
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ςοπὶα ἴο 866 ἢϊπὶι, Απηποη 5414 ιπῖο 
τῆς Κίηρ, 1 ῥγὰγ τες, ἰεῖ Τ ἌπΊΔΓ ΤΥ 
δβῖενγ ςοπια, δηὰ πηᾶκε τῆς ἃ σουρὶε 
οὐ σᾶκεβ ἴῃ ΤΥ βρῆς, (παῖ 1 πιᾶγ εαΐ 
αἴ Πεγ Βαπάὰ. 
7 ἼΓΒεη αν βεπῖ ἢοπια ἴο Τὰ- 

11. ΞΑΜΌΒΙ, ΧΙΠ]Ὶ. [ν. 7)----1σ. 

1: Απάὰ ψῆδη 8ῆςε ἢδά δτγουρῆξ 
ἐδεηι ἀπο ἢΐπὶ ἴο εδῖ, ἢς τοοκ Πο]ά 
οὗ δεῖ, δηἀ βαἰὰ ὑπο ἢεγ, (ὕὑοηις ]ἰς 
ὙΠῸ ΠΊ6, ΠΥ 5:58ἴε τ. 

12 Απά 886 δηβϑινεγεά ἢΐπι, Νδγ, 
ΤΥ δτοῖπεῦ, ἀο ποῖ ἴΐογος πιε; ἔογ ἢ Ηςϑ. 

π-αεῤϊξ 
ΓΛΔΥ, βαγίηρ, (σο πον ἴο τὴν Ὀγοῖμεσ 
Απιηοη᾿β Ποιιβε, δπὰ ἀγεβ8 ἢϊπιὶ πγεδῖ. 

8 δο Τλπιᾶῦ ψνεηῖ ἴο ΠΕ Ὀγοῖθεγ 
Απιπου 8 Ποιβα; δἂπά ἢς ννᾶβ ἰδ ἃ 

ἀἴῃο 800 ἢ τπϊηρ οὐρῆϊ ἴο θὲ ἀοπε ἰῃ σεε. 
ἰβγδεὶ : ἀο ποῖ του τ}15 Ό]]γ. “ 1.«ν- τὲ. 

123 Απὰ Ϊ, ψ ἈΠ ἐμαὶ Ι ολυβϑε Κ᾽ {ῊἩςὉ. ε 

"Οσ, Ξαςίς. ἀοννῃ. Αμά 816 ἴοοκ 'ἤοιυτγ, δηάᾶ 
Κηεδάδά 11, δπὰ πιδάς ἼἽακεβ ἰπ ἢ 18 
βρης, δηά ἀϊά Ῥακα ἴῃ σδκαβ. 

9 Απά 58ἢε ἴοοκ ἃ ρδη, δπὰ ρουτγεὰ 
ἐδοησι οὐἱ Ὀεΐογε πὶ; δυῖ ἢς τεξδιβοὰ 
ἴο εαῖ. Απά Απιηοῃ 8414, ἤκλνε ουῖ 
411 πιεη ἔτοπι 6. Απὰ {πεὺ νγεηῖ 
ουξ ἜνΘΓΥ πιδη ἔγοπι ἢ] ΠῚ. 

ΠΥ ϑπᾶπιε [0 ροΐ ἃπά 45 (ογ τες, σαρας καὶ 
ἴοι. 58] Ὀ6 845 οπδ οὗ ἴδ ἔοοΪβ ἴῃ ὥσσε. 
Ιϑγαεὶ. Νίον {τπετγείογα, 1 ργὰν τδεε, 
Βρεὰκ υὑπἴο [Πς Κίηρ ; ἰοῦ ἢς ψΨ1]} ποῖ 
νυ ΠΟ] τὴς ἔτοπι ἴδες. 

14 Ηονθεῖς ἢς ψοιυ]ά ποῖ μθαγκεη 
ΠΟ Ποῖ νοῖςε: δαυῖ, δείηρ 5Β[ΓΟΠΡῈΓ 
(ἤδη 586, ἔοτοδά με, ἂπά ἰὰῪ ψ ἢ 
Ποτ. 

10 Απά Απηποη 5414 ὑπῖο ΤἌπηδῖ, ιἷς ΦΤΒΕεΩ Απιποη Βαϊεά πεῖ ἶεχ- ἢ εν. 
Βπηρ ἴῃς πιεᾶῖ ἱπῖο τῆς ομδηθεῖ, ςεεαϊηρ]Υ ; 80 τὶ ἴῃε Παῖγεά ψβεγε- γβδε δίμς 
ΠῚ ΙΏΔΥ εἂὶ οὗ τηϊπε βαπά. πὰ νψιῇ ἢς Παιδά ἢδὺ τας ργεαῖεγ τῃδη “7 ὍΔΕ: 
Ἴδηιαῦ ἴοοϊκ τῆς οαἶκοβ νν ἢ ἢ 8ῃς6 δά 
τηλᾶθ, δηά Ὀγουρῃς ἐλέσι ἱπῖο τῆ6 
σμδηιθοῦ ἴο Απηοη ἢοΥ Ὀτγοΐδοῦ. 

»ιαΐο γιὸ ὦ εομρἰξ τῇ εαλο.}1 ὍΤὨε ψοσάβ 
Βοτα υϑοὰ Οὐσυγ ονογε 656, δὰ τς οἰγ- 
ΤΛΟΪΟΦΥ 5 ἀοιυδίξι!. ϑοπὶς ρασίςυϊαγ Κιηά οὗ 
ςἌΚε ΟΥ ρυάδαϊηρς 15 πιϑδηΐ, 845 Ἄρρϑδῦβ ἔγοπι 
ἡτῆς 8, Δοσογαάϊην ἴο 80πΊ6, ἰῃ ἴὸ 5σαρε οὗ ἃ 
ΘαΣΊ, 

7. Τδεη Παυϊά “επί, 45. Ἰ)ανὶἀ 5 ̓πάυ]- 
δοΏςο 88 ἃ ἔδίΠοῦ Ὀγεᾶκβ οὐἱ ΒοΓα. 

8. διά δαζε, Φ'..1 ΤῊ Ηδῦγονν ννογὰ πιοτὸ 
ΠΟΙ ΠΊΟΠΪΥ Πλ6ΔΏ8 20 εοοὐῖ ὁγ δοϊἑηρ (ΕΧοά. ΧΙ]. 9; 
1 8541). 11. 13, ς.). Βυϊΐῖ τη δαῖ. χνὶ. 7, 2 ΟἸΓ. 
Χχχν. 13, Δηά οἸβοννῃογο, 1 15 υ56α αἰ Ἰ50100Ἐ}}Κ οὗ 
γοαολπρ. ΕὙΟΤᾺ νοΥ56 ο,ἴΠ656 ἐσέ, ΟΣ βωάάδέηο, 
866 ἴο ἢάγο Ὀδεη ρουγεά ουζΐζ οὗ ἃ 5 ςσορδῃ, 
δηά {ΒογοΟγΟ ΤΔΥ πᾶν θθθη οι]. ΓΘ 
ῬΓΟΟΘΘ688 νν85 ἤχγϑί ἴο Κησδά βοϊὴης ἤοιυγ, (Βθη ἴο 
τᾶ κο 1 ἰηἴο 4 ἐόίδαῤ, ἀαπὰ ἴπδῃ ἴο ρυξ ἴδ6 
ἰεδίδαϑ ἰηῖο 186 »ια.εγοῖό (ἴῃ 6 βδυσερδῃ) οὔ 
(ῃε ἤγε δηὰά Ἴοοοὸῖκ ἢ, νΒθη 5 Πῆς 6 ΠΓΥ 
ςοοκροά, [ἢ νν48 ρουγεά οὐυΐ οὗ [6 δδυςζερδῃ 
ἱηίο ἴς ρἰαΐθ οὗ ἀ15ἢ. 

9. 4.2απ7) Τὸ σψογὰ ΟἿΪΥ οσουγβ ΒΕΙΘ, 
Δῃά 15 οὗ ἀουδε] οἴγτηλοϊορυ. [{ Π|6ΔῊ8 50ΠῚ6 
Κιηά οὗ ρδη, δηὰ ἤοτι ἴδε ψοσγὰ δουγεά ἴῃ 
ςοηποχίοη ΜΠ 1ἴ, 11 πλυϑὲέ θῈ. οὔθ σάρδὶς οὗ 
ποϊάϊηξ ἃ ᾿Ιφι!ὰ οΥ βειη!- αι! συδϑίδηςα. 

δμΐ δὲ γεβιυεά, 6.7 ὍὟΠΟ ἀϊδι τηῖο ψ ΟΝ 
86 Ρουγοὰ ἴπε ἐεὀίδαῤ νγἃ5 ἀοιιδί]658 Ὀοσης ἴο 
ἱπὶ ΕΥ̓͂ οπα οὗὁ [δ 5εγνδηίβ ἰπΐο [ἢ 6 σμα πο Γ 
ΒΟΥ πα ἰδ, δηάὰ ἴτοῖὴ ψΠΙοΒ, ἴῃς ἀοοῦβ 

[ἢς ἰονε ν βογον ἢς δά ἰονεὰ ἢοτσ. 
Απά Απηποη 84] ππῖο μετ, Ατίβε, δε 
δοηε. 

θείης ορθῆ, 6 οουϊά 866 ἴμ6 οὐοῦ σοοπὶ 
ΠοΓα ΤΑΤΊΔΥ ργερασγοά {πε τηρδῖ. 

Ἦασυε οἱμΐ, ὦ ἢ Οομρασε Οδεη. χῖν. ἱ; 
7υάψ. 11. χ9. 

15. Ομρδὲ ἴο δὲ ἄοπο ἐπ Πεγαεῖ: ἀο ποὶ 1δὲ: 
ΩΓ Ἔδβεβε ὑνοΓ5. ἃ ἃ νϑῦῦδ] αιιοίδίίοη 
ἔτοπι θη. χχχῖν. 7. ἴῃ Επρ] δ ἴδ 6 ραϑϑαρὸ 
ἴῃ Οεη. τυηβ, δ 44 γο ίγ ἐπ Τγαεὶ. .. απά 
“0 ἐΐ ομρδί ποῖ 1ο ἐξ ἄοπε; ἴῃ ΟὉΥ ἴεχί, Ζ' ομφ δὲ 
μοἱ 10 ξς ὅονο ἱπ ᾿γαεῖ, ὅο ποὶ ἐῤὲ: 201}. Τὴδ 
παΐυγαὶ ἰηΐογοηςς 15 {παὶξ ΤΑΠΊΑΣ Κπον δὰ 
Ρᾶβδᾶρε ἰῃ Οεπεβῖβ, δηὰ τυὶϑῃεὰ ἴο ῥσγοῆΐ ΟΥ̓ 
(ῃ6 νναγηϊηρ ἴξ σοηϊαϊηθα. 866 Υ̓ΘΙΒΘ 13, 
ςοιῃηραγοά νὰ Οεη. χχ. 12. 

18. Μη :δα»ι..} “ἽἍ τόρτοδο," 15 ἃ ΠΊΟΤΕ 
οχαςῖ γδῃβιδίίοη, δηὰ 15 {μ6 ἴεστῃ ὈΥ ΒΊΟΝ 
{86 Ηοῦτοενν ψογά 15 πλοϑβὶ [τε] Ἰ ΘΉΤΥ γεηάοσγεὰ 
ἴῃ (ῆς ΑΟὟ. ϑ8εὲ Οδῃ. χχχ. 1323, χχχίῖν. 14:1}1 
84Π1. χὶ. 2, ΧΥΪΪ. λό, ΧΧΥ. 39, ἄζε. 

“ῥεαξ ὠπῖο ἐδεὲ ἀἰης, 9.1 [Ιἴ σδηηοῖ 6 
ἰηδεγγοα ψ1} σογίδι 7 ἔγοτῃ (015 [Παἴ πιὰ 
Τρ. 8 ΨΟΓΘ υ.5118] δηιοὴς Π4]7 ὈΓΟΙΠΟΓΒ δηὰ 
δἰϑίεσβ ἰὴ [6 {Ππ|6 οἵ αν! ἃ. ὙΠῸ [ἃ ον ΓΟ Ὰ] 
ἴανν [οσϑαάς τμοπὶ (1 μον. χυὶ!. 9), ἀπά Τ ΑΠΊΔΓ 
ΠΛΑΥ͂ ᾶνΘ ΤΊΘΓΕΙΥ νυ ]5Πῃ6αὰ ἴο [επρογῖϑε. Οἡ 
(6 οἴβεσ μαπά, ἴμ6 ἀθθαβίηρ δηὰ υὑπμυσηδῃ- 
ἰδίηρ ᾿ηϑςυ!οη οὗὨἩἉ [6 Βαγεπὶ, 1156} ΠΟΠΕΓΑΙΥ͂ 
ἴο ἴῃς ἰὰνν οὗ Μοϑβεβ (οι. χνὶ!. 17), ΤΑΥ͂ 
0611 αν ἰεὰ ἴο οἴμοσ ἀθνδοηβ ἔγοπι [18 
ῬΓοςορῖβ, δὰ ἴδ6 ρτεσοθάθης οὗ Αὔσγδβδπι 
(Οεη. χχ. 12) ΠΊΔΥ ᾶνο βεεπιθά ἴο ρβῖνε 8016 
δδηςτοη ἴο (15 ρΑγί ο΄ Ὀτεᾶςὶ οὗ [[. 



11. ΒΑΜΌΒΙ, ΧΙΠΠ. 

20 Απάὰ Αδεβαΐοπι ἢδσγ Ὁγοίθεσ 8514 
ὑπο Βεῖ, δῖ Αππποη ΓὮΥ Ὀγοῖμεγ 
θεεη ἢ τπεεὶ δυζ ΠοΪά πον ΤὮΥ 
Ρξᾶςα, ΤΥ 5ἰδῖαγ : ἢς ἐς (ΠΥ ὑγοῖδογ,; 
Τγεραγά ποῖ τἢϊ5 τῆϊηρ. ὡς ΤΑπιᾶγ ἴ ον. 
τετηδίπεὰ ᾿ἀδβοϊδλῖε ἰπ Παῦ Ὀγοῖθογ ἑέμο 
Αδϑαϊοπχ᾿ 5 μοιιβ6. αὐθάς 

2ι { Βυῖ νψῇβη Κίηρ Πανὶ 4 μελγά ον 
οὗ 4}} τῆεβεὲ τηΐηρβ, ἢς νγᾶ8 νεῖν ““" 

ν. τ6--24.] 

1Ι6 Απά ἢ: 544 υπῖο Πίπι, 7}λέγέ 
ἧς ὯΟῸ οδιι86 : [8 εν] ἴπ ϑ6παηρ πις 
ΑΥΆΥ ἴς σταδῖεγ τΠΔπη τῆς οἵποῖ τἢδῖ 
ἴποι ἀϊάδε ὑπῖο 6. Βυῖ ἢς ψου]ά 
ποῖ Πεάγκεη ὑηΐο ἢεδγ. 

17 ἼΠεη δα οδ᾽]εά ἢΐβ βεγνδηΐ τῃδῖ 
ταϊηἸβίεγε ὑπο πὶ, ἀπά 54]4, Ρυῖ 
ΠΟΥ [ἢ 8 τυογια οὐἱξ᾽ ίτοιι πις, δηά 
δοῖς τὴς ἀοοῦ δίῖοσ ἤογ. 
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18 Απάὰ ..{ε μαἀ ἃ ραττλεηῖ οὗ ἀϊνοῖβ 
ςοΐουτβ ὕροη ἢεγ: ἔογ ψΊ ἢ δυςἢ τοῦε8 
ννεγα πε Κιηρ᾽8 ἀδλιιρῆτετθ 1ἦσὲ τοῦς 
ἹΓΡῚ 8 προ πεῆτα, ἤδη ἢ15 βεγνδηῖ 
δτγουρμς Ποῦ ουΐ, ἀπά δοϊιοά τῆς ἀοοῦ 
αἴτεγ Ποῦ. 

Ι9ο ΠΤ Απᾶὰ Τλπιᾶγ ρυῖ 48ῆε8 οἡ 
ἢεγ Πεδά, δηά γεηΐ παῖ ραγηηθηΐ οὗ 
ἀΐνοιβ οοΐοιιβ τῃΐῖ τᾶς οἡ ἢετ, δπά 
ἰλῖά δῦ μαπά οἡ πεῖ μεδά, δηά ννεηῖ 
ΟΠ ΟΓΥΠΏρ. 

106. Τῤεγε ἰς πὸ εαισεἢ ΤὉδ6 5θηβ8ε οὗ ἴδ6 
βδϑϑᾶρο ΡΓΟΘΔΟΙΥ͂ ἰ5, 4πὲ4 “ὁ. “βαζε «υἱὲ ῥδὲρηε 
ον! αεεομρΐ 9 1δὶς σγεαΐ «ὐγοὴρ ἡ “φημ ης γι 
ἀαυαγ, ργεαίεν ἐῤαη ἐδὲ οὐδέν «υγοηρ «υδίιεῦ 
ἐδοι δασὲὶ ἄοπε νὸς (βιὰ 83}6), ὁμὲ δὲ δεαγξεπεά 
πο ὠπίο δέγ. (866 Ὠοῖδ δὲ οηά οὗἁ οἼπαδρῖοσ.) 
ΤῊΘ ΟἿΪΥ ΟΠ Ο Υ͂ ἀγί868 ἔγοπὶ (86 στοῦ 
ὈΙεηἀἴηρ Ταπιατ᾿β οσγαὰβ 1 Ὦ15 ΟὐΤΏ Ὠξττᾶ- 
τινο. 

17. ῬΡιαῖ ποαὺ ἐδὶς «υογαπ οἴ, 495..ἡ ὙΒΟ 
τυ ΔΙ ΠΥ οὗἩ Απιῆοη ἤθθαάβ η0 σοτητηθηῖ. 

δο!.] ἴπ6 βαπὶὸ ψψοσὰ 248 18 σοησοσγοὰ ἰοοξ, 
7υάρ. 11. 21, 24) ΠΕΓΟ 8566 ποῖε, δηὰ ἴο 
ὙΟΙΒΘ 25. 

18. “41 ξαν»ιεπὶ 97 ἀνυεν.: εοἶομγ,. ἘΔΊΠοΓ, 
ἐᾷ τππὶοὸ τὶτϑ εἸοονοδ." Τῆς ΡἢΓΔ56 ΟἿΪΥ 
ΟΟΟΙ 5 ΠΟΥ δηὰ Οοη. ΧΧΧΥΙΙ. 3, 23, ΠΟΙ 566 
ποῖθ. [{ 866 πῚ8 ἴ0 τηθδη ἃ ἴΠΠὶς τοδοδίηρ ἴο 
(ἢ6 ΘΧΙΓΟΓΔ 165, 2.6. [6 πη 45 δηά ἔδοΐϊ, δῃηὰ 18 
ΒΟΠΊΘΓΙΠ168 γοηἀογοα ζωπίοα ἐαἰαγὶ:, 1.6. γος ἢ- 
ἴῃρ ἴο 86 Π6εὶ8 (νυ]ρ.), βοπιοϊίπιε8 χιτών 
καρπωτὸς, ΟΥ χειριδωτὸς, 1.6. τολοηρ ἴο πὸ 
ττὶϑί5. [ἴ νν28 ΨΌΤΏ ΟΥΘΥ ἴΠ6 σοτηπΊοη [ὨΠ]ς, 
ἴῃ τοοπὶ οὕ ἃ γοδς (Ὁ }Ὁ), τ 84π|. 11. το, ποῖα, 
ἴογ ΒΟ τοδϑοὴ ἰἢδ γχοδε; ᾶἅτὸ τῃηθηξοηοὰ ἴῃ 
115 νοῦϑο. 

. 19. μὲ 4.6ὲε:, ἐρε] Ῥεσπαρα ἤοπὶ [ἢ6 
ΥΟΙῪ σταῖς ΠοΓΟ 8π6 δὰ σοοκοά {πΠ6 πιοαῖ 
ἴοΣ Απιηοῦ, ὉΓ 86 ψουϊὰ πᾶνε ἴο ρᾶ88 
(σγουρὰ τἴαἴ τοοῦλ ἤδη 586 ννᾶ8 (γηδὰ οὐ 
ἔγοηῃ ἴ6ὸ ὙΠ οὐ Ὀεά-οΒαπιρεσ. ΕῸΣ {86 
οὐυϑίοπι οὗ Ρυϊζτηρ ἀυδὲ ΟΥ 4568 οἡ ἴδε μοδά 
ἴῃ ξτεδλῖ τῃουγηΐην, 866 [ βῆ. Υἱὶ. 6 ; 1: 848Π). 
ἵν. 12, Ὡοΐο ; [584]. ἰχὶ. 3, ὅζο. 

ῥα δὲν δαπά (Βαπάβ ϑερῖί., δ υϊς., ἄς.) οπ 
δὲν δεαά. Το Βοϊά οὐ ἴδ 845}168. 

ψ τότ. 
22 Απά Αδδβαίοπι βϑρακε υὑπῖο ἢΪ5 

Ὀγοῖμεσγ Απλποη παιῖῃοΓ ροοά ποῦ δά: 
ἴον Αὐβαίοπι παϊεά Απιποη, δδοδιιβα 
ἢς Πιδὰ ἰοτοβά ἢ 18 5:8ἴεσ ΓΑΠΊΔΓ. 

23  Απὰ ἴξ σᾶπια ἴο Ρ438 δεῖ ἴννο 
[111] γεδτγβ, τῆλε Αὐβαίοπι μδὰά 8ῆεερ- 
ΒῃξΆΓοΟΓΒ ἰη ΒΔ441- ἤδΖογ, ννῃ!ςὴ ἐς Βαβι ς 
ἘΡἨγαῖπι: δπά Αδϑβαίοηχ ἱπν το 81] τὴς 
Κιηρ᾽᾿ 5 80η8. 

24 Απὰ Αδβαϊοπι σᾶπιε ἴο {πὸ ἰχίπρ, 

ᾳυεπΐ οη εγγίης.] Νοῖ εοπέίπμεα οτγϊηξ, δὰ 
ἐ χοπξ ΔΎΔΥ, ΟΥΥΐπα οὐὐ 86 Β86 τοπῖ. 

40. “4“διαίονι . .. «αἰά πο δὲγ.] ΜΈΡΗ 
8)6 σοὶ δδςΚ ἴο μῖ5 ουβε θεγε 586 ᾿ϊνοά. 

“νιποπ ] ΟἿΪΥ πεοσαὸ ψττοη «“4»ηποη, 
ῬΓΟΌΔΟΙΥ ὉΥ δἼοςἰάεηϊ. 

δὲ ἐς 167 ὀγοίῤῥεγ. ἩἨς ἀϊβϑδιιδάεβ Πεσ ἔτοπὶ 
Βοοκίηρ ἴο πανὲ Απιηοη Ῥυηϊϑηθα ἴὉγ ἴῃς 
ουΐγασο, οη {πὲ ρἷθα [δὲ 6 νγᾶ8 Ποὺ Ὀσγοίδογ, 
ἰηϊοπάϊης, ἴο ἴαϊκε [158 σευθῆρε δῖ ἢΪ58 οννῇ 
πιο. 

ἀε:οἷα!ε.) ὙὨΘ πιρδηΐῃρ 18 ἘΧϑ ΟΕΥ Ὀγουραὶ 
οιξσοίῃ 5381. 1ἴν. 1, ἰξ σοηΐαϊη5 ἴπ6 ηοίΐοη οὗ 
Δεηεγίίοη, 88 ἈΡρΙεαὰ ἴο ἃ ψοχδῃ, 751 858 [ἴἰ. 
ἄοοβ8 ἤθη Δρρ θὰ ἴο ἃ ρμίαος Ἅδεεγίεδ ΟΥ 
δίσιρρεά οὗ 115 ἱημδοϊδηΐ8. 

Ω1, δαυϊά . .. «υαΨ “ΕἾ «υγοῖ δ] ΤΒε 
ϑερί. δάάβ, ννβαῖ 15 ἃ ροοά Ὄχρἰδηδίιοη, δωΐ 
δὲ 44 ποὶ συεχκ ἐδὲ “ΡΙΓΙΣ οΓἹ “πο δίς 205, 
δεεαις δὲ ἰουεά ῥὲέ»ι, δεεσιο δ «υα:ς δὶ, Πγ:1:- 
δογπη. ΤῊϊ8 νψαηΐ οὗὨ ᾿υβϑίϊος ἴῃ αν ά᾽ 5 σοη- 
ἀυςΐ, ακηά ἕλνουτ5πι ἴο Απληοῃ, ῬΓΟὈΔΟΪΙΥ 
ΥΔΏΚΙοά ἴῃ Αὐϑδίοτη 5 μαζί, δηάὰ νγὰ8 ἴῃς ἢγϑβὶ 
βεϑά οἵ δἷβ8 δἴϊεσγ γεῦε θοῦ. 

48. δδεεβεῤεαγεγ:.} ϑΒθρϑβθασίη γγ28 
Αἰνναγ8 ἃ ἰἰπηα οὗὨ βδϑίίης. 866 1 ϑ8η1). ΧΧΥ. 
2, Ὠοῖδ. 
Βαα!-δακον. Νοῖ οἴ εσνσίβε Κηόνγῃ. Βοδίη- 

8δοη ςοη]εοίαγοβ [μαι 12} ““μγ ἴῃ ἘΡΉ ΓΑΙ ΠῚ, 
ἔνε Ἀοπιᾶῃ τ 1168 Ὠοσί-ολϑὶ οὐ Βείμεϊ, ΠΊΑΥ͂ 
τορτόβοηΐ ἰ[. Οἴδοῖβ ἰδεπ ν ἃ νπῖ στον 
ἴῃ Βοη απιη (Νε .. χὶ. 13). 

44, “1 :αἰονι εαγιε ἰο ἐδ ἀἰη5.}] Ὅς ἄθερ 
ξυΐϊε οὗ Αὐϑαίοπὶ 18 ἀρραγοηΐ τδγουρδουῖ. 
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ιν, τοὺ 

ἀσὺνφ ἐσ; - 

Δη4 8414, Βεἢο]4 πονν, (ῊΥ βεγνδηῖ 
Βδῖἢ βῃεα}ρβῃθαγειβ; ἰδεῖ τὴς Κίηρ, 1 
Ὀαβθεοῦ ἴδε, ἀπ [8 8θγνδηῖϑ ΡῸ 
ἢ (ὮὨΥ βεγνδηῖ. 

2ς Απά τς Κίηρ 8414 ἴο Αὐβαίοπι, 
ΝΑγ,, ΠΥ 8οη, ἰεῖ 8 ποῖ 1] πον ρῸ, 
Ιεϑὲ νγὰ δε Τδαγρεαῦϊε ὑπο [ἢεα. 
Απά Βα ργεβϑεά ἢϊπι : δονδθεῖς ἢς 
νου ]ά ποῖ ρῸ, Ὀυῖϊ δ] ε586α ἢίπι. 

26 ΤΠεη 544 Αὐϑβαίοπ, 1 ποῖ, 1 
ῬΓΑΥ ἴδεα, ἰεῖ πιγ Ὀγοῖθοῦ Απιποπῃ ρῸ 
ἢ 8. Απά τῆς Κίηρ 8414 υπῖο 
ἢϊπι, ΝῊ 8ῃμου]ά ἢς ρο ψπἢ πες ὶ 

27 Βυῖ Αδβαίοῃι ργεββεὰ ἢΐπι, ἕπδῖ 
ἢς ἰδεῖ Απιποη δηὰ 81] τς Κίπρ᾿β 8018 
δο ψυἱτἢ Ὠϊπι. 

28 Νον Αδϑαῖίοπι ἢδά Ἴοπι- 
πιδληάεἀ 8 βεγυδηΐῖβ, βυΐῃ Μαικ 
γε πο ἤθη Απιηοη 8 τ τ 18 
ΠΊΘΓΓΥ ἢ πο, πὰ ψῃεη 1 τῇ 
πηἴο γουῦ, δηια Απιηοη ; τἤδη ΚΙ] 
Ὠΐπι, ἔδαγ ποῖ: ἧβανα ποῖ 1 ΣἼοηγ- 
πιδηάδά γου ἡ θα Πσοιιγάρεοιιϑ, ἀηὰ ὃς 
Γνδ Πδηῖ. 

29 Απά πε βεγνδηῖβ οὗ Αὐρϑδίοπι 
ἀϊά υπίῖο Ατηηοη ἃ8 Αδϑβαΐοπὶ [δά 
ςοπιπιλπάςά. ὙΠ εη 411] τς Κιηρ᾿β 

11. ΒΑΜΌΕΙ, ΧΠ]. 
80η8 Δ4Ι͂ὈὉ86, Δπὰ Ἐν ΓΥ πιλη Ἶραϊ Πἰπὶ ἢ ΠΕΡ 

[ν. 25---34. 

ὮΡ ὕροη 8 πλι]ε, δπα Εςά. 
20 ἢ Απά ἰξ οδηιὲ ἴο ρᾶ35, ἢ 1] 6 

ΠΟΥ ψογε ἰῃ ἴῃς ΨΑΥ, τπδὲ τιάϊπρβ 
ολπις ἴο [αν] ά, βαγίπρ, Αὐβϑαίοιι μδῖῃ 
βἰδίῃη 411 τῆς Κὶηρ᾽β 580η8, Δηἀ ἴδεζε 18 
ποῖ οπς οὗ {ῃεη ἰεῖ. 

21 ΤΉΘη (ἢς ἰκεϊηρ ἄγοβο, δηά ἴδγε 
ἢ18 ραγπιθηῖβ, ἀηὰ ἸΔΥ οἡ ἴπ6 δα : 
δΔηὰ 4}1 ἢἷδ βεγνδηῖβ δίοοά ὈὉγ στ 
τ εἰν οἰοίη 68 γοπῖ. ᾿ 

22 Απά Ϊοπδάδδ, πε 8οη οὗἉ δ881- 
ΤιΘΔἢ 1):ν ̓ 8 Ὀγοῖμοσ, δηϑυνεγεά δηά 
δβαϊά, [,εἴ ποῖ ΠΥ ἰογά βιρροβθε ζἠσίέ 
ΤΟΥ Βᾶνα ἰδίῃ 41} (ἢς γουπρ πιεη 
(ἢς Κκἰπρ᾿β 50Πη8; ἔογ Απιποη ΟπΪγ ἴ5 
ἀελά: 
ΑΡϑβαίοπι {18 δῖ θεδη ᾿ἀδτεγπι πε ὁ ον 
ἔτοπι ἴῃς ἀδγ τπδῖ ἢς ἐογοςά ἢΪ8 5ἰϑίεγ εσφείρν. 
Τδπηᾶσ. 

22 Νὸον τδετγείογε ᾿Ϊεῖ ποῖ τὴν ἰογά 
ἴῃς Κίπρ ἴακε τῆε τπΐπρ; ἴο Ὠΐ8 Ἠεατὶ, 
ἴο (Ὠίπηκ τπδῖ 411 τῆς ἰχι Πρ 8 5008 γα 
ἀεδὰ : ἔογ Απιποη οἠΪγυ 15 ἀθδά. 

24 Βυῖ ΑΡϑβδὶοπὶ ἐεὰ. Αμά εἢς 
γουπρ πιδη {παῖ Κερε τΠ6 ννδῖοι {Ππεά 
ἪΡ ἢϊ5 6γα8, Δηἀ ἰοοκεά, δηά, ὈεΠοἱά, 

Ης Κηον ἴδε Κιηρ ψουϊὰ ηοΐ Ἄσοπιο, Ὀυΐ ὉΥ͂ 
ΘΑΓΠΘΒΕΥ Ῥγοββϑίηρ ἢἷπὶ ἴο ἀο 80, δ ἀϊδριι ϊ5οά 
[15 γθαὶ] οὐ]οςῖ, εἰς νγὰ5 ἴο χεῖ Ατηηοῃ. 

26. Ζεὶ »:» ὀγοίδεν “ἔπποπ 5} Ηςε τιρἢ- 
Ὀοηβ Αππμποὴ 85 ἴῃ 6 Κη 8 ἤγβί-Ὁοσχῃ. [ἢ πὸ 
οουἹὰ ποῖ ᾶνο ἴπε Κιηρ᾿ 8 σοτίρδην, ἰεΐ ἢ1πὶ 
αἱ ἰθαϑὲ πανθ (μαὶ οὗ ἴπε6 Βεῖσ-ρραγεηΐ, δηὰ 
[(ς Κιηρ᾿ 5 ΟΠΟΣ 50η8. 

48. Ηἰς “εγυαπὶ..} 1υἸτ ΓΑΙ Υ, δὲς γοισρ πιϑη, 
ΥΟΓΒῈ 17. 

» ᾳυἱῤ «υἱπε.2Ὼ δ6ὲ ]υὰγ. χνὶ, 2ς 
πότ πμῖΝ 11. 7, Ποῖα. ᾿ 

49. ὕὕοη δἱἷς »ιμΐρ. 801 Κα. 1. 21,18, [ῃ6 
Τ16 15 [86 δοαϑὲ οὐ ποῖ αν ἰΠ]86 
τί ἀ68. ἴῃ 2 ϑ8πὶ. χυἱὶ!!. ο, Αὐβαϊοπι τ ἀθ68 ΠΡΟ 
ἃ 16. 8566 «50 1: Κ. χ. 2ς, ΧΥΙ. ς, ὅτε. 

81. 16» οκ ἐδὲ εαγ!ὁ.1 ϑ8εε ΧΙ!. τό, ποῖα. 

δὶ: “εγυαη: “«Ἰοοάὐδ ὁ. Τα ϑερῖ. δηά 
Ψυΐϊχ. Παγο ἃ 5115 80} αἰ ογοηξ τοδάϊην πο 
εἶνεβ [8  δβεῆβε, “" Η!5 βεγνδηΐῖβ ῆο 5ίοοά ὈΥ 
(ναϊοά, οὐ, ψψεῦα ἴῃ αδἰϊεηάδηςθ) δδά ἱποὶσ 
οἰοίμε5 σεηϊ. 

82. “π"άἰ “οπαάδαό, ἢ ΦΤμα οἶδιιδο 
Δαυΐ᾽: ὀγοῖδεγ Ὀεϊοηρβ ἴο δόίριεαθ, ποῖ ἴο 
“]οηπαδαῦ, 45 γε Κηονν ΌΥ ἴῃ δίοσγ. Ογαν»ι- 
“παλίεαϊν ἴτ ἰ6α ἀου [1] νας Ὡδπλο [ἴ Ὀεϊοη 5 

ἴο. (866 Τυάψ. 11. ο; [οδϑῇ. χυ. 17: 1 ΟἿ. 
ΧΟ ΙΙ, ὅζς.) 48 τεραγαβ [ῃ6 Β5[ΟΥΥ, ἰξ ΒΡ 168. 
ΔΏΟΙΒΟΥ ἰηβίδηος οὐ [οηδάδθ᾽ 8 γεπιδλγκδοϊθ 
δι. ἘΠ] Ὑ δηὰ βαρδςοῖγ, παῖ Β6 δί οὔζε ξᾶνε 
ἴδε ἴγυς εχρίδπδίίοη οὗἉὨ ἴμ ᾿δίαβίτορῆς δὲ 
Β44]- ΠΔΖΟΥ, 1ῃ βρίίε οὗἁ [πε [2156 ΓυπηουΓ. 

ὁγ ἐδε αρῥοϊηίνιεηὶ 977 “δεαίονε ἐδὶς δαῖδ 
δεεπ ἀεϊεγνιίποα ὠῤοη.] ὙῃῈ ΡΉγαβα ἴῃ [86 
Ηδεδ. ἰ5 οὔδεουγο, δηά [πὸ οἱά νεγϑβίοῃϑβ ἐϊ5- 
οοτάδηϊξ, Ὀυϊ ἴΠ6 ᾿ΐογαὶ πιοδηΐϊηρ δεοπὶβ ἴο θ6 
δοοογάϊης ἴο ἴη6 Ομδιό “ οσ ἴῃ6. ρυγροβα 
45 θεοη οὐ Αὐϑαϊοση βτπουῖι, ἔσοπι ἴπ6 ἀδγ,᾿" 
ἄχεα. ; οΥ, ᾿ξ νὰ τοδὰ ΠΟῚΦ ἢ Ό.6 Κεγὶ, δηὰ 
ἴαϊο ἰξ 25 ἃ ραγιςῖρὶθ ραββῖνο: “Ἐογ ἴ ((8}5 
ΟΥάογ ἴο 5|4Υ Απιηοη) ἰᾶ8 ὕδεη ἰαϊὰ οὐ 
Αβδϊοση ̓β 1 ρ5 ἔγοπι ἴμ6 ἀδγ,᾿ ὅτε. (χῖν. 3,19); 
[πε πιοδηϊηρ ἰῃ οἰ ΒΟΥ οὯ856 θείης παῖ Αὐ52- 
Ἰοπι᾿ 8 σγοβϑοϊυτποη ἴο 5]αΥ0 Αἴπηο διδὰ ὑδθη 
οσηιοὰ δ [86 {ἰπ|ὸ, δῃηὰ ΟἿ ναϊοὰ δὴ 
ΟΡρογίυ }{Υ̓Υ ἴο χίνε ἐχργθβϑίοη ἴο ἰξ. 

84. “4ῤ:αἴονι Με4.1 ὙὨ15 18 ἴῃ 6 96641ε] οὗ 
γΕΙΞο 129. ΤΟ Κιηρ 5 800ὴ5 ΓΟ56 ἔτοπὶ ἴ20]ς 
δηά Ποά, απὰ Αρϑαίομι, ἴοο, ἰδ κίηρ δάἀνδηῖαρε 
οὗ {πε οσοηδιδίοῃ, Θβοδροά δηὰ θά. ΤῊϊ8 
ἰηβοττηδίίοη ἰ8 ἰπβοσίθαἀ ἤεγα ἴο δοσοιηΐϊ ἔοσ 
(86 Κιπ 5 80η5 γεϊζυγηίην υηπιοίεϑῖθά, δηὰ 
ΡΟΥΒΑΡ5 ἴοο 45 ἃ ἔτ Βοῦ ργοοῦ οὗὨ Ϊοηδαδθ 8 
Βα οι γ. ὙΒε δυδ]οςΐ 8 Ριιγϑυρὰ δἵ υΈσβα 37. 

ΟΓ ΟΥ̓ ἴῃς ἵαρροϊπίπιεπε οὗ! Ηεδ. 



ν. 35--39. 

τετγε σάπια πιο ἢ ρεορὶς ὈΥ ἴδ ὙΨΑΥ͂ 
οὗ τῆς ἢ}}} 8146 θε πᾶ Ὠΐπι. 

ς Απά Ϊ]Ιοημδάλ διὰ υὑπίο τῆς 
Κίηρ, ΒεδοΪά. {86 ἰκἰπρ᾿β 808 σΟπΠΊ6: 
458 ΤΥ 8εγνδηῖΐ 8414, 80 ἴζ 8. 

ΤῊΝ 26 Απὰ ἰξ ολπιε ἴο ρΆ38, 48 βϑ00ῇ 88 
τὰν ες Ἦς δὰ πιλάε δῃ επά οὗ βρεακίηρ, τη δῖ, 
ἯπΕ ΒΕΒοΪά, τς Κίηρ᾿β 80η8 οδηΊ6, ἀπά 
τ ΗΕ. Πβεάὰ ὑρ {μεῖς νοῖος δπά ψερῖ : ἂπά 
κα, ὃς Κίπρ αἰϑο δηὰ 411 ἢ]18 ϑεγνδηῖβ 

δ. ψερῖ ΓΝΕΓΥ͂ ϑοζα. 

11. ΒΑΜΌΒΙ, ΧΗ]. 

3 4 Βιις Αδϑβαίοηι ες, Δπ4 νγεπί 
ἴο ΑἸπιαὶ, [ἢ δοη οὔ Απιπλμυά, Κίπρ ἐΡΗΣ μα 
οἔ Θεβῆυτ. Απὰά Φιαυϊά τηουγπεὰ ἔογῦ 
δ 50ὴ ΘυεΥΥ ἀδγ. 

48 8ο Αβϑβαΐοπι ἢεά, δηάὰ νεπῖ 
ἴο (ὐεβῆυτ, δηὰ ννᾶβ ἴῆεγε ἴῆγεα 
γεδῖϑ8. 

49 Απάὰ ἐ:}ὲ τομΐ ὁ Κκὶπρ Πανὶ ά 
Ποηρεά το ρὸ ἔοπῇ υπῖο Αὐϑβαίοηι: ν ἐμρῆ 
ἴίογῦ ἴθ νγᾶ8 ὌἼοηχίοτιοά ΘΟΠΟΘγηΪηρ; 
Απιποη, 86οῖηρ ἢς ννγᾶ8 ἀεδα. 

85. “πᾶ .οπαδαῦ “αἰ4.71 ὌΠε τοδάεγ τηυβῖ 
διιρρὶγ, ψηαῖ οὗ σουτϑὲ δα παρρεηδά, ΥἱΖ. 
τηδῖ [6 νγνδϊοπηδῃ, 848 μἷ5 ἀὉΥ νν48, μδα 86ηΐϊ 
ἱπισηθάϊδίο ηοῦςο ἴο ἴΠ6 Κίηρ τ Β6 5. ἃ 
οσσονὰ δρργοδοδίηρς (8εῈ 2 Κ. ἰχ. 17-20). 
]Ἰοηδάαδν, ψῆο ννᾶ8 στὰ ἴπ 6 ΚΙΏΡ, νν88 ργοσηρὶ 
ἴο εἶνε ἴδ Ἔχρ᾽δηδίίοη. 

Βεδοίά ἐδὲ ξἰηφ᾽: “οπ4 εονιδ, (σ"..}1ὺ Βοῖδ 89 
ΔΉ ονυϊάθηςο ΟΥ̓ Β1Ι5 οὐ βαρδςῖυ, δηά ἢ ἃ 
σουχίογ-κο ἀδπῖσε ἴο δὲ ἴπῸ Κιηρ᾿Β οοπὶ- 
ἴοσίοσ. 

37. Βυὶ “διαἴο»ι γε. ἈΔΊΠον, ον τ 898 
ΑἸεδΊοι δοὰἃ Β09 θδλὸ [10 ΤἸΔδ]πιδΐὶ," ἄζς. 
Τῆρ σπδηρὸ οὗ ἴδηβο ἰη [86 ψογὰ “,ε4, ταδὶ 5 
(δῖ ἴὸ πδιγδῖῖνα ρόοεβ ὕδοκ ἴο ἴδ Ηϊρδϊ 
τηθηϊοηθα ἴῃ σεσβα 34. (Οοιήρασε Ἀπ ἷν. 
1, Ὠοΐῖδ ̓  1 84π|. χχν, 44, ὅζς.) 

Ἰαν»αἱ. ΑὈδβαϊ μι 3 στα [ΒΟ Σ, 11], 3, ΠΟΓΘ 
8εὲ ῃοΐα. 

“»ινιϊδμά. 80 [8ε Κεργὶ, βυρροτίοα ὉΥ ἃ]] 
[6 τεϊβίοπϑβ. Τῃὸ (ὐδιό [48 “4»ρηίδιγ, 
ΜΙ ἢ 8 ἔουηά 45 4 Ρυῃὶς πάπα (Οαβεη. 
4 Ἰηϑοσὶρι. Ρμῃωη. χὶ]. 015). 

Ῥαυϊά. ΤὨΐΒ ψογὰ [458 ζ]εη ουἷ οὗ [86 
Ηδοῦ. ἰοχί, Ὀυῖ ἰ8 ἐουηά ἴῃ ἴῃ δερί., νυΐϊζ., 
ἅχο., δῃὰ 15 δὺβοϊ υἱοὶ ὨΘΟΟΒΒΑΥ ῸΣΓ ἴδα 
δ6Ώ86. 

μὰ δὶ: “οη.ἢ Του Ὁ] τοῖο Απιηοη ΟΥ 
Αὐβαΐοπι 18 πιθδηΐ ; δθυῖ ΡγΟΌΔΟΙΥ “4: αἰονι, ἃ8 
[86 νψογά8 νοΐ ἤΌ]]ονν (τοῦθ 18) δεεῖὴ ἴο 
Ὀ6 τερεδϊεὰ δοῖι ἴο εχρίδίη ἴδε Ἴοδυϑὲ οὗ 

Παν α 5 στίεΐ, πὰ ἴο ἀδῆης τπ6 Ἰεηρί οΥ̓͂ (Π6 
ἀδλγ8 ἀυγίηρ ψνΒιοἢ 11 Ἰαϑιθα, νἱζΖ. (ῃ6 ἴἄγθο 
γϑαγβ οὗ Αθβδϊομλ 5 Ὀδηϊδητηθηῖ. 

ἔνε 4α».} Ἀλίδοτ, “411 89 Οἴπι6,᾽ ΥἱΖ. οὗ 
ἢ15 αῦβθοηοθ. ὙΠοθα ψογάβ μᾶνο ΠῸ δοῆβο ἵῇ 
[δὲ στιοῦ νν88 ἴοσ Ασηηοῃ. 

898.}] {τὸ εχ οὗἩ ἴπε86 1λϑὲ [ΓΘ 6 υ Γθ6 8 
οὔ {πε οβιαρίεγ ἰ5 βοιιπὰ, {πεν δῇογά ἃ ουτίουβ 
δρθοίμηεη οὗ Ηεῦγενν παγγαῖίνθ. [}ἢ υ6γβθ 34, 
ν6 τοδὰ “.αορι Μεά; ἴῃ ὙΟΥθο 17, “ὁεαίονα 
“Με απά «υεπὶ ο Ἰαίρπαὶ, ἐδὲ “οπ οΥ “»"η»νδμά, 
ἀρ 9.0, Οειδυγ; ἰῷ τοῦθ 418, “4διαίονι Μεά 
πᾶ «υτηὶ 10 Οεεδων, απά «υα: ἐῤέγο ἐγές γεωγ:. 
Αἴ Θδδςἢ 5ἴορ οὗ ἴῃ παγγαῖΐνε οἠἱυ {Π6 15 
Ὀγουραὶ οὐ ΒΊΟΝ 8 νναηϊοά, (1) ἴῃς ΠΙρἢῖ: 
(2) ἴδε ρίδες ψμῖμεῦ Βς θά ; (3) [με ἀυγλ- 
ἴοη οὗ ἴ[Π6 δϑοησε : δυῖ νυ οαςῖ πον ἔδοῖ 
[86 οἷά οὔδβ οἡ ψ μι ἢ [ἃ ἀδροπάβ ἃγὸ σὰ - 
Ῥεδῖοα, 

89. 726 “οὐ }] ὙΠῸ νοσῦ, δοίης ἔδηγίηἷπα, 
σδηποῖ πᾶν αυΐά ἴον 118 βιι0]6ςῖ. [{ ΘΘΘΠΊ8, 
{πογοῖοσο, [δὲ Ψ)Ἐ), ἐδε “οἱ, ᾿ὰ5 [4]|6η ουϊ οὗ 
[δος ἰεχί, δηά 18 σ ὨΓΥ ἰηβοσιθα ἴῃ 186 Α. Υ.. 
11 ἰα οἴη ἕουπὰ ψὩ ἴῃς νογῦ Π95. 

ἰοηφεά ἐο φοὸ γογ!6.] Ἀδῖμεσ, “Ἰοπροὰ δἵΐοσ 
ΑΒεΔ]1ο τι," ΠΠΙΕΓΔΙΪΥ, αὐ: εομσιηοαῖ ἐπὶ ΚΟ Μ 
,2ογι, νι ἃ δεηβ86 οὗ ἀϊδαρροίηϊοα ΠΟΡΘ. 

δὲ «υας εο» ον εα εοπεογπίης “Δ νιποη.] ὅλον» 
ἴῃς ἴδιο βδὴθ σμασγδοῖοσ δπὰ αϑροβίτοπ 48 ἴῃ 
{Π6 τηδίίοσ οὗ [198 Ἵἢ]ὰ (χιϊ. 22, 22). ὙΒοδ6 
οἰοβίῃ νεῦβο5 866 πὶ ἴο ᾶνὸ δη ἱπηροσίεςϊ τεχῖ, 
85 ἰδουρὰ [6 Μϑ8. ννὯ8 ὨδΑΓῪ εβαςοοά, 

ΑὈΠΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤῈ οὐ νοῦῖϑθα τό. 

ΎΠΟΓΟ οδῃ 6 π0 υσϑέοη {μαἰ [πε Η εὔτονν 
ἴοχὶ 18 σοσγσυρῖ. ΤΏ ποσὰ ΠΥ, ἐσισέ, 
οσουζϑ ἴοη {{π|68 ἴῃ ϑοτίρίυτγο Ὀεβ 65 [815 ρ85- 
βᾶρθο. ἴῃ ἘΨΝΕΒΥ ΟΝΕ [ἰἴ ἰ5 ργεςθάθα ὈΥ ἐδ 
ργοροϑιοη ὃν (ὡβοη). Ἡετο, ἴῃ ἴδε δἰθνθηῖῃ 
ρᾶββᾶξα, ἴξ ἰδ ργεοεάθὰ δῪ θὲ, (ποῖ), νυ ἃ 

8 Ἰουηᾶ ἔσο ἴῃ γνοῦβο 12, δυῖ τ ΔΙΟΩ χῖνοϑ 
ὯΟ 5860η86 ἴεγε. Ὑδογεΐοσο 1 866πὶ8 Ποσίδι ἢ 
(παῖ ψὰ οὐρῶϊ ἴο τεδά ὃν, δ5. ἴδε δορί. ἀϊὰ, 
ΨἾΟ μάνα περὶ, ἃ8 ΠῚ ἽΝ 2") 185 τεπάογοα ἴῃ 
Οδη. χχὶ. 11, 25; ΧΧΥ͂. 32; [πᾶάρ. χίν. ο 
(ἰνςο). 

415 
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ΤῊ:δ. 
ϑδανε. 

ΓΗΑΡΤῈΚΒ ΧΙΨΝ. 
1 υαῦ, τεδογνίμο α τυίαάστυ οΓ 7Ζεξοαλ, ἦν α 
2αγαῤίς ἰο ἐμεέέμε ἐΔε ἀδἰμρς ἀξαγί 9 Μίελ 
ἄονς Αδεαίονε, ὀγίμρείά ἀέρε 9 εγμεαέρηε. 
2 ὗ «ἀδεαίον»ι; δοαιίν, λαΐγ, α εὐ άγεέρ. 
28 ΑΜ πυο γέαγ’, Αὐταίορε ὃν οαὸ ἐξ 
ὀγομσὴἑ ἑμκίο {ἦε ξίμρ᾽: ,εσερεεξ. 

ΟΥΝ Πολὺ με 8οη οἵ Ζεχγιυίδῃ 
Ρετγοεϊνοά τῆδὲ τς Κίπρ᾽᾿8 πελγί 

τυας τονγατά Αδβαδίοπι. 
2 Απὰᾶ Ϊοδῦ 5επηὶ ἴο ΤΤεκοδῆ, δηά 

ἐειοῃεἀ τῆεπος ἃ ννῖβα ψοηδη, δηά 
884 υπῖο Βατ, 1 ργᾶν ἔδεε, ἐεῖρῃ τῆγ- 
56] ἴο Ὀε ἃ πιουτηεῖ, ἀπά ριιζ οὔ ΠΟ 
ΤΑΟΌΓΗΪ Πρ Ἄρράγεὶ, δηά δηοὶηξ ποῖ (ἢ γ- 
561 ἢ οἱ], δὰ: 6 48 ἃ νγοηδη [Πδΐ 
Πδλὰ ἃ ἰοὴρ τἰπιΘ τηουγηοά ἔογ τῇς 
ἀεδά: 

2 Απά ςοπς ἴο {πε Κίπρ, δηά βρεαῖκ 
ΟΠ ἴἢ18 τηᾶπηεῦ ὑπῖο ἢἷπι. 8ο [|οδῦ 
Ρυῖ τῆς ψογάς ἴῃ Πεγ πιουῖῃ. 

4 Απὰ ψῆεπ τῆς ννοπιδη οὗ 
ἼεΚοδῆ βρᾶκε ἴο τῆς Κίηρ, 886 Εε]]} 
Ου ἢεῖ ἔδςε ἴο [δε 
οδείϑδηςε, ἀπά 5414, ᾿ Πεΐρ, Ο Κίηρ. 

ς Απὰ {τὲ Κίηρ βαἱά υπῖο δεῖ, 
δὲ αδἰϊεῖῃ τῆεεὐ Απμά εῆς δη- 
ϑυνεγεά, 1 σηι ἱπάεεὰ ἃ νίάουνγ νγο- 
πιδη, Δπὰ πλπς Ὠυβραπὰ 18 ἀεδά. 

ΟΗΑΡ. ΧΙΝ. 1. οαδ. ἩἨξ ονεσ Ἄρρθαῦβ 
ΨΥ ἀπά ρο εἶς ἀπά ὑπβογιρυϊουβ. 

2. Ἰεζοαῤ.} ἴῃ ἴπ6 δου οὗ ]υἀδῇἢ, 51χ 
ΓΔ11685 ἔτοπὶ Βοῖοι, ἴΠ6 τποάογῃ {1εξμα. 
ΕΓΟΠΊΣ 5ᾶγ5 6 Πδὰ ἴἴ ἀδη  θοΐοσε [ιἷ8 Ἔὐ68. 

1 (ἢγ. χί. 6, χχ. 20; |[6γ. Υἱ. αἱ; πὶ. ἷ. αἰ 
Νοῆ. 11. 27, ἄς. (566 “ Ὠὶςῖ. οὗ ἴῃς ΒΙΌ]ς; 
ΤΕΚΟΑΗ). Τα τουρῇ, νὰ ἀϊδίγςϊ νγαϑ8 
ΨΕ]] βυϊϊοαὰ ἔογ ἴΠ6 ἰανν 658 ὑγοξεβϑϑίοη οὗ [Π6 
γυΐῖϑα Ὑνογήδῃ : ἴἴ δδουηαᾶβ ἰῇ ονο8, ἃ5 ἀοοϑ 
ἴΠ6 σουηίγυ ἢθᾶγ Επάογσ. 

. δὲ ας: ἃ «υο»ῃαπ, 4σ"..1 ΟοτΆΡΑΓΟ ἴδ 51:Ππ|112 
δἰγαΐαδρθηι ἰη τ Κὶ. χχ. 355-43. 

8. Ονιε ἴο δὲ ἀίηρ.] ΤῊΣ Κίηρ 88 ἃ Ἰυάρε 
238 ΔΟΟΟΒβΌ]Ὲ ἴο 41} 18 βιδ)εςΐϊβ (ΧΥ. 2). 
Οοιηραγο : Κ., 1]. τό. 

4, ϑραζε.) ϑ6επηβ ἴο 6 Δη δοοϊθηϊδ] ἜΤΟΣ 
ἔοσ εαγιξ, νυ ϊοἢ 18 ἑουπα ἴῃ τῆδὴῦ Μ55., δηὰ 
ἴῃ {Π6 δερῖ., γυϊζ., ϑγζ. δηά Αταῦ. υϑγβί ἢ, 
δηὰ 15 τεηιϊγοὰ ΌὈΥ ἴπ 6 β6ῃ56. 

1} οπ δον ὕαεο, 45.101 866 1 ὅϑ8πι, ΧΧΥ. 21, 
Ὠοῖδα. 

Ηεἰρ. 1, 1ΟΓΑΪΎ, “αὐθ. Τὰ ἰθ [Π6 5δπ|6 ΕἸ 
48 Ποσαηπα, 1.6. “αυε ποαὺυ (Ῥβ. οχν!!. 25). 

7. δε «υδοίε γα», «1 ὌὨ5 ἱπαϊςαῖεβ 

1. ΘΑΜΌΒΙ, ΧΙΝ. 

τουπά, δηὰ ἀϊὰ 

ἶν. 1-το. 

6 Απά τἢγ Βαπάπιδι 4 ἢδά ἴννο 80ῃ8, 
δηὰ τῆΘΥ ἴννο βίγτονε τορεῖμοσ ἱπ τῆς 
Πε]ά, δηὰ ἐδεγε τῦας ἴποῃςβ ἴο ραγῖ 
ἴπεπι, δυὰς τῆς οἠς 8πιοῖε ἴδε οἵδε, ἢ Ἡεὺ. εν 
δπὰ 5[ενν ἢϊπ. 

7 Απὰ, δεδοϊά, τῆς ψῇοὶε ἔπην 
18 ΓΒΕ ἀρδιπϑῖ τῆϊης ἢδηάπηδιά, δηά 
{ΠΕΥ 5δἰ κά, [λα] νεῦ ἢϊπιὶ τῃδϊ βηλοῖε ἢ 5 
δγοῖμοτγ, [Πδῖ νγα πη ΚΙ] ἢΐπι, ἔογ τῆς 
[ἶς οὗ ἢϊ8 Ὀγοῖθοσ ψῃοηι ἢς 5ἰ]εν ; 
δηὰ νὰ ν}}} ἀεβίγου τῆς ἢεὶγ αἷβο : 
ἃπὰ 80 ΠΟΥ 58}} φυεποῦ ΤΥ ςοδὶ 
νος ἢ 18 ἰεῖζ, δπὰ 5841} ποῖ ἰεαᾶνε ἴο 
ΤΥ Ἀυβραπὰ μοδθγ Πᾶῖὰθ ποῖ τε- 
ταδί πάθσ ἴυροη [6 δλγῃ. 

8 Απά τε Κίηρ 
[ἢ6 ψοπιᾶη, ὁ ἴο τἢϊπθ δοιιβς, 
δηὰ 1 νν}}} ρίνε Ἄσἤάαγρε σοποεγηίηρ, 
[Πεε.. 

9 Απά τἢε νψοπιδη οὗ ΤΈΚοδῇ κά 
ὑπῖο ἴῃς Κίηρ, Μγ ἰογά, Ο Κίηρ, τμε 
ἸπΊ φαΐ δὲ οη τηα, δηὰ οἡ τιν ἐλ τ 8 
ἤουδε : δηά τῆς Κίπρ ἀπά ἢϊ5. τῇγοῃ 
ἐδ συ [ε88. 

10 Απὰά τἢε Κιίηρ 5414,  οβοενεγ 
δα οερηΐ απο {πε 6, ὈΠπρ ἢἰπὶ ἴο 
πε, Δηἀ ἢς 383}2]1 ποῖ τους ἢ ἴΠ 66 ΔΠΥῪ 
ΓΠΟΓα. 

[Παῖ 411 ἴῃς Κἰηρ᾽5 βοη8, δηᾶ ἴθ ννβοῖς οουτῖ, 
ὍΟΓΟ ἀραίησῖ Αὐϑαίοπι, δηὰ {πάξ ἴπ6 Κπονν- 
Ἰεάρο οὗ {Π18 ννᾶβ νναϊ πιπάογοὰ Ὠδνιὰ ἔσοπὶ 
γἱο] άϊηρ ἴο 15 αἰεοϊοη δηὰ τϑςοδὶ] πρ Βἰπι. 

«ὖὐε «υἱῇ! ἀευίγον δὲ δεῖγ αἰ49ο.71ὺ 1 [6 τοδά- 
ἴῃ 18. οογτεςῖ, 5ῆ6 τηιϑὲ τηθδῃ ἴο 9δ81Υ (1Ε] 
ἄρτοο δηὰ ἀο 85 ΠΟῪ νν]β}), “9 “ῥα}} «υε 465» 
σἰγον δὲ δεὶγ 977 οὐγ' παριὸ απ ῥγοβεγίγ. Βαῖ 
ἃ ὙΘΓῪ 5ἰ1ρῃῖ δἰϊογαϊίοη οὔ δο Ἰεϊἴεῦβ (ἼΘ᾽) ἴοσ 
ΠἼΌΦ)) ψουϊὰ ρῖνε ἴΠ6 ϑεπϑα 80 αυομἰά {δὲ 
ῥεὶν αἰτο δὲ ἀεεὶγογεά, ΟΥ̓́, ἃ85 ἴπ6 ὅγ1. δηά 
Ατδῦ. τοδά (Ἵν) 80 «υομἱά ἐδ ε7 ἀεη:ΓὙ07 ἐδὲ 
δεῖγ. 

8. 1 «υἱ]! φσίυε εδαγσε, Ὅς ΙπάϊτεςεΥ 
τα πρ ΠΟΙ ΡοΌοη, ἀπὰ Δ55επηρ ἴμαὶ ΠΟΙ 
δΟἢ [16 5ῃου]ά Ὀδὲ 5βραγεά. 

9. ΤΡε ἱμίφιιδέν δὲ οὐ ριξε, 5.1 ὙΤδα ῥσγίη- 
εἶρὶθ ἴῃ Οθη. ἰχ. 5, 6, Νυπι. ΧΧΧΥ. 109-34) νν25 
(δα τΠ6 πορίοοϊ ἴο Ρυηίϑῃς Ὀὶοοάπῃμεοα οη- 
{Διο {π6 συ οὗ ὈΙοοάδῃοα. ὙΠῸ ᾿νογηδῃ 
(Πογοΐοσο 5408, 1 ἴΏΟΓΘ 15 ΔΠΥ 5000} ΡΊ Ιη 
ΒΡΑΓΊΠΡ ΠΥ 50Π, ΠΊΔΥ ἴἴΐ Γεσῖ ΠΡΟΙ ΠΟ δηἀ ΤῺΥ 
ουϑ6, ποῖ οὐ νι δπά ἢϊ5 [ῃσοηθ. ((οπη- 
ῬΑΤῸ 11]. 28, 39.) 

10. 4π4 δὲ δίηρ “αἰ47 ΤὮΘ σπππησ 
ΒΡΘΘοἢ οὗ ἴῆ6 ννοῆδη ὀχίγδςοϊοά ἃ τροσο αἰγεοῖ 
Ρτοπηῖϑο οὗ ῥργοίεςτίοη ἔστοηι (με Κίηρ. 

ὀσήξυεει 
ξάρνε. 

1 Ἡδςοῦ. 

βΔά υπῖο ν᾿," 
ΜΡΟΗ 

Δ 
΄αντά 

[Ὁ 
ς οὕ ἰὼ 



ΣΟ 
ὅο αἶε:Ζ»097. 

ν. 11---ἰΊ. 

11 Ἴ εη 8α]ἀ 586. 1 ργᾶν τῆςε, ἰεῖ 
ἴτε Κίηρ τοπλείαδεγ ἴΠ6 ΓΟΚΡ ΤῊΥ 
Οοά, ἴτας τδοιι ννουϊάεβί ποῖ βυεγ 
τῆε γενεηρεῖβ οὐ δἰοοά ἴο ἀδϑβίγου ΔῃΥ͂ 
ΤΏΟΓΕ, ἰεβῖ {ΠΕῪΥ ἀΕϑΓΓΟΥ͂ ΤΥ 80η. Απά 
ἢ6 5514, ας τῆς ΓῸΚΡ ἰΐνεῖι, τῆοτε 
8}8}} ποῖ οπα ἢαὶγ οἵ [ὨΥ 8οὴ [2]] ἴο 
τῆς εὐαγῆ. 

12 Ἴδη τῆς τοπίδη 8414, [,εἴ 
της Βαπάπιδιά, 1 ργδὺ ἴδεθ, βρεαῖς 
οτΦ Μοτὰ υὑπίο ΠΥ ἰογά τς Κίηρ. 
Απά ἢε 5414. ϑ4Υ οη. 

12 Απά τῃε νοζηδη 8414, ΤΥ μετε- 
ἔοτε τε πη δϑῖ του τπουρῆϊ δυςἢ ἃ 
«προ, δρδίπϑιὶ τῇς ρεορὶα οὔ Οοάὴ 
ἔογ ἴῃῆε Κίηρ ἀοῖῃ 8ρεαῖκ τἢ}8 τηϊηρ 
ἃ8 οὴς ΨΏΙΟΝ 18 ἔδυ γ, ἴῃ (δὲ (ῃ68 
Κίηπρ ἀοιῃ ποῖ ἐειςἢβ!. ἤοπης δρδίῃ ἢ]8 
δΔηιβῃςεά, 

14 Εογ ψ πιιϑῖ πεεάβ ἀἷδ, δηά 
ΩΓὁ ἃ5 ΑΙΕΙ 5011 οἡ τῆς ρτοιιπά, 

11. εν δὲ ἀἰπε γοριορδεν ἐδε Σογά ἐδ γ Οοὔ 
(ϑερί. δηὰ Νυὶς., δὲ: Οοά), ὦ ..71 ϑῆς, 858 ἵἴ 
ἍΟΓΟ, δάυγοβ ἢἰπὶ Ὀεΐίογε Οοά ποῖ ἴο γίνε 
ὋΡ ΒΕΓ 50ὴ ἴο ἴπΠ6 ἀνδηροῦβ οὗ δ]οοά, ἀπά 50 
αἱ ἰαϑσὶ οδίδίηβ. ψνμδαῖ 8δῆ6 ψδηϊεά, [6 Κιπρ 8 
οδῖλ τδαῖ ες ϑοη βμουϊά ηοΐ ἀϊε. 

12, 13, Τδεη τὁε «υογιαη “αἱά, 49ς.1 Ἡνίηρ 
ΟΥΔΝΙΥ Ἰοὰ {86 Κίηρ οὐ ἴο χίνε ϑ0ς8 ἃ ἀες!» 
δῖνθ βοηΐθηςθ, 86 ΠΟ ὑγοςθοβ ἴο δρρὶγ ἴΐ 
ἴο [6 ολβὲ οὗ Αρϑβαίοπι, Ὀυῖ 51}}} υθῦγ Ἵοδυ- 
[ἰου5}γ, δηὰ ἤδποθ οὈβοῦγεῖὶγ. ὙΠῸ ΠΘΔΠΙΠΡ 
ΟΥὨ γϑῦβο 14 ΤΊΔΥ ὃὈ6 ραγδρηγαβοά [08 :-- 1 
γου, Ο Κίηρ, πᾶν ἀοπα τρῃξ ἴῃ ΠΕ ἃ 
βεηΐεηοε οὗ Δρβοϊμοη ἴῃ ἔδυοισ Οἱ ΤῊΥ 80ῃ 
ἃηὰ ᾿σοπάοπιηίηρν ΤΩΥ ΓΟΪδίίοη5 γῆ. 866 Κ ἢ5 
ἀραῖδ, ἢονν 15 1 {παῖ γοὺῦ δΒαγθουσ δι ἢ ἃ 
Ρίγροβθο οὗ νεηροδηςς ἀρδίηβὲ Αὐθβϑδίοστη 8ἃ58 ἴο 
ΚΟδρΡ δίπι, οπα οὗ Οοὐΐἶβ ρβορΐθ, δὴ ουϊοδϑεῖ 
ἰη ἃ Πεδίῃοη σΟΙΠΙΓΥ, ἴᾶγ ἔστοπι [6 ψνογϑῃΡ 
οἵ ἴ6 Οοά οὗ [5τα6]. ϑυγεὶγ ὑροῦ γουγ οὐ 
δῃοννίηρ (ἐ.5. δίποο ἴ6 Κίης πᾶ8 βρόκθῃ βιιο ἢ 
ἃ ϑεπΐδηςο ἴῃ ὈΘΒΔ} οὗὨ ΤΥ 501) Υγοι! ἃΓ6 βῸ ΠΥ 
οὗ 4 γτοαῖ ἔδυϊξ ἰῇ ποῖ δονηρ ΑὈϑβαϊοπι ἴο 
τεζυγη." 

ἐδε ῥεορβίε οὗ Οοά.1] ϑατὴθ ρῆγαβθθ 45 [πᾶρ. 
Χχ, 2, οχοορί (δῖ δἱοῤὲρηι (86 δγίοεῖε. 
((οιηραᾶτε “26. 1ογα': 2εορίς," Νυπ). ΧΙ. 29; 
1 ϑδπι. 11. 24; 2 5812, ἱ, 12, νὶ. δι; 2 Κ'. ἰχ.' 
6: Εεϊς, χχχνυΐ, 2ο; Ζϑρὶ. ἱϊ. το. Οἡ ἴδ6 
οἴβον βαπάὰ ἴῃς Μοαβίϊεβ αγε οδιϑὰ "δὲ }εορ ε 
9, δονιου (Νυπι. Χχὶ. 29). ἰη 4}} [686 
ἀϑϑᾶρ65 {ΒΕΓ 18. ηο ἁγίίοἶῖθ. ((οιήρασγε [υάν. 

1. 1, ποῖθ.) Ὅδο 5θῆβ8ε ἀδίοστηϊηθϑ (Βαϊ 1ῃ6 
Ῥἕγαβθο “πὸ ρεορίς οὗ Οοά᾽ τηιβὶ δ ἰῃ- 
τοπάεα ἴο ᾿ποϊυάς Αὐβδίοῃθ. ΤῈ τπουρῃΐ 
[πὶ Αὐϑδαϊοπι ννὰβ ἀδργίνεα οὗ 4}1 ἴδε σε]! 

γοι, 11. 

11. ΒΑΜΌΕΙ, ΧΙΨΝ. 

᾿ἰβ δαηίβῃεὰ δὲ ποῖ ὌἊχρε]]θά ἔγοτη ἐτραν Νὶς 
ἢϊπὶ ἐἐγε ἃ 

᾿ ἀπίά αἴτο 
Ις Νοῦν τδεγείογε [ἢδὲ 1 δὴ σοπιὸ ἀενύ τα 

ἴο ϑρεᾶῖκ οὗ τὴ }8 τῆϊηρ ἀπο πῪ ἰογά 
τῆς Κίηρ, “2 ἐς θεσδιβε ἴἢς ρδορὶε 
ἤνα πιδάε πις δίγαϊἀ : δηὰ ΠΥ ἢδπά- 
πλιὰ βαϊά, 1 νν}}} πον βρεὰακ υπῖο 
τῆς Κίηρ ; 1[ἴ πιδῪ 6 τιδῖ τῆε Κίπρ 
ὙΨ1}} ρεγίογηι [ἢ τεαιεϑῖ οὗ ἢἰβ. ῃδηά- 
πλιά. 

16 ἔογ τῆς [κίπρ νν}}} ἤθᾶγ, ἴο ἀε- 
᾿ϊνεγῦ ἢΪ8 μαπάτηαδιἀ ουὖἵ οὗ τῆς παπά οὗ 
ἴδε πιδηῃ ἐῤαΐ τυομίά ἀαϑἴΓΟΥ πιε δηὰ 
ΠΣ 800 τΟρΈ[ΠΕΓ οἷ οὗ Τῆς ἱπεγίϊδπος 
ο : 

17 ΤΏ τπῖπα Παπάπιδι ἀ 5414, ΤῊς 
ννογά οὗ τῇγ ἰογά τῆς ἰεἰηρ; 84}} πονν 
δε Ἰοοπιξογίδθ]ε : ἔογ 48 2η Δληραὶ οὗ γυν γε. 

ξἰουβ ρῥγίνιθροϑ ἴο νι ἢ δὲ ννᾶ8 δ  Ἰοα 85 
οὔθ οὗ “Οοἀὐΐβ φῬθϑορίε, ἰ8 οὔθ {παῖ ννδβ 
ἸΙΚΟΙΥ ἴο νερὰ ἢ δνιά, δηὰ νναβ5 ἐπογοΐοτο 
ἸΚΕΙῪ ἴο Ὀε 5υρεεβίεα ὈΥ [π6 ννῖβε σσοπηδη. 
(ϑες Ρ5. [ΧΗ]. 1, 2, Χ]!., χ μ.) 
ἅδε ἀὶηρ ἀοίδ᾽ τρεαξ, 5.1 ΤὨ5 15. ἃ νεῖ 

δίοη ποΐ οὗ δε Ηρῦγον ἰοχῖ δυῖ οὗ [πο Ψ ι]- 
ξαῖθ. ΤῊ Ηὔτον ἢδ5, “Δ πὰ ἤσουι [89 κί πα 
δροδκίπρ δὶα ψοτὰ (ονίηρς ἴο ἢιΐ8 σίνίην 
[ἢϊ5 βεηΐθηςε οὗ Δ᾽ βου] ΟΣ ἴο ΠΊΥ͂ 50) ἢ 15 88 
050 ΒΌΣΙΓΥ; ἐ.ε. ἴῃ6 σοηΐθηοα γου δᾶγα ὑγο- 
Ὠουπηςοά ἴῃ ἕλνουγ οὗ ΓΩΥ 500 σοηάδετηπηβ γοῚΓ 
ονη ςοηῃάιιςῖ τονναγὰ8 Αὐϑδίομι. 

δὲ: δαπῥεά.}] ὙὍὙδθ υ8ὲ οὗ ἴδε ψογὰ 85 
ΔΡΡ θὰ ἴο οπὸ οὗ ἴΠ6 ρεορὶς οἵ Οοὰά ἀγίνοη 
Ἰηῖο ἃ ποαίμοη Ἰἰδηά, 15 νν6}} 1] υϑιταίοὰ ὉΥῪ 
]6γ. χὶ 1τδ; θδυῖ, χχχ, 4) 5; Μιῖς. ἵν. 6; 
ΖΕΡΉ. 1ἰϊ. 19. 

14, Νείλδεν ἀοδ Οοάὐ γερο ὧπρ βεγ!οη.) 
Το Ηοῦγενν ψοσγαάς ἤᾶνο ὯῸ 80. ἢ} πηραπίηρ. 
ὙΤγδηβίδῖο, "Απὰ ἀοὰ ἀοθα ποῖ [89 ΔΎΔΥ 
1:70, ἰη (Π6 οἄϑθ6 οὐ ΘΥΟΤῪ 58'π (παΐ ἀθβοσνοβ 
ἀδαῖῃ (νυ ῖηε55 85 ψογτὰ ἴο αν, ΤΒοιι 
δ[δι!ι ποῖ 16), θπί| ἀονὲεθθ ἀθνυΐοϑα ἐμαὶ 
ΒΟ ΔΙΗΔΘΟΙΘΟΣ ὩΔΥ ΠΟΙ ΘΓ ΌΓΘΥΟΙ ΟΧΡΟΙ]θ ἃ 
ἤσοιλ Βὲπι, 2. ἴοσ ἴ!6 σεΐζυσγη οὗ ρεηϊζοηϊ 
Β'ΠΠΘΙΒ" (566 ΠΊ127.). 

156. Τδε ῥεορίε δανε »ιαδε »ὸ αὐγγαἱά.] 8586 
Ῥτγοϊθηἐβ 511}} τμδὲ ΟΣ δυϊ ννᾶβ ἃ σϑᾶὶ οῃς, 
δηά (παῖ 8Π:6 ννᾶβ ἴῃ ἴδασ οὗ ἴδε ρϑορὶο (“" ἴῃς 
τ Ποἷς ΑΓ, νεγβα 7) 56 ΠΡ ὩΡΟῺ ΟΣ ἀπά 
ΠΟΙ ϑοη. (866 ἴδε ποχῖ υθῦβθ.) 

106. δε ἱπῥεογίίαπες 9,7 Οοά7] Τῆς 5δλπιὸ 
ἰάθα 28 Ἀρρθᾶσγβθ ἰῃ ἴῃ 6 “ ρβεορίες οἵ Οοὰ " ἰη 
ΨΕΙΘΘ 13. 
17. “4 αηρεῖ 97 Οοά.} ἈδίΒοτ, “ ΤᾺ 9" δηροὶ 

2ῈΕ 

417 



418 Π. ΒΑΜΌΕΙ, ΧΙΨ. ἜΤ 
ἐμ. (σά, 80 ἧς τγ ἰογά ἐδε Κίπρ το ἀϊ8-- ἴυγη ἴο ἢΪ8. οὐνῃ ἤιε, ἀπά ἰεξ ἢΐπὶ 

ΠΠ (οἴη ροοά πᾷ δαά: τῇῃεγεΐίοτα τῇς ποῖ 866 πῃ ἔδοε. 80 Αδββαίοιῃι γεῖυγη- 
ΓῸΚΡ τΤὴγ Οὐοἀά νἹ]] θεὲ νι τῆς. 

18 ΤΠπεπ τὴ6 Κίπρ, δηϑυνεγεά δηά 
δα το 18 ονγῃῇ μοι, ἀπὰ δᾶνν ποῖ τῆς 
Κιηρ᾿β ἴαςε. 

2ς {ἾΒωυϊ ἱπ 4}1] ἴβγδεὶ {πεγα νγᾶβ ἴ ει. 
ΠΟΠδ ἴο ὃ6 80 ΠΊυςΓἢ ρῥγαίβεά 485 Αὐϑ8- «41δεαίριε 
Ἰοπι ἔογ ᾿8 δεδιῖν : ἔτοπι τῆς 5ο]ε οὔ Ηἷβ ἄυρα ἀκα. 
ἴοοϊ Ἔδνθὴ ἴο τῆς οσονγῃ οἵ ἢΐ8 μεδά ἐἐ μέ μεσα 
[Πδγα ννᾶ5 ΠΟ ὈΪδΠ]5ἢ ἴῃ ἢ πΠΊ. )εναεί 9 

26 Απά ψῇεπ ἢς ροϊ!εὰ ἷ8 μελά, ἤχει. 

δ81ἀ υπῖο τῆς ψννοπιδη, ΗΔ ποῖ ἔτγοπὶ 
τη6. 1 ργᾶγ πες, τς τλῖπρ τῇδ 1 5}8]} 
Αϑκ ἴῆε6. Απά (δ νοπιδη 8414. [,εῖ 
ΤΩΥ ἰογά τἢ6 Κίηρ' πονῦ βρβᾶκ. 

Ι9 Απά τῆς Κίῃρ 5αἰά, 15 ποὶ τῆς 
Παπὰ οὐ [οδὺ νυ τπδε ἴῃ 41} τῇ ϊ8 ὁ 

{ Ηδεῦ. 
ὀἰαπεεί. 

1 Ο.υ, 41). 

Απά τς νοπιδῃ δηϑυγεγοα δηά δά, 
Α΄. τὴγ 8ου] ]Ινεῖῃ, τιν ἰογά {πα [κίηρ, 
ΠΟΠΕ οδΔη ἴμγῃ ἴο ἴῆς Τρῆς Πδηὰ οὐ ἴο 
τῆς ἰεῖ ἔτοπι οὐρῇς τπδῖ τὰῪ ἰογά τῆς 
Κίηρ δίῃ βροκδη: ἔογ ΤῊΥ βεγνδηΐ 
]οαῦ, ἢε δαάβ τπθ, δπᾷ ἢς ρυϊ 4]]} 
ἴΠπε86 ψογάβ8 ἴῃ τῃ6 τοῦτ οὐ τῃϊης 
Παπάχγηδιά : 

20 Τὸ ἐείοῃ δδουῖ τη 5 ογπι οὗ 
ΒΡ ἢ Πα ΠΥ 8εγναηῖ ἰοαῦ ἀοῃς 
118 τῆϊηρ: ἂπά τὴν ἰογὰ ἐς ννῖδβθ. 
Δοσογαϊπρ ἴο ἴῃς νυ]βδάοπι οὗ δῃ δηρεὶ 
οἔ Οοά, ἴο Κηον 4]} ἐλίηπσε τμδῖ ἀγέ ἰπ 
τε δαττῇῃ. 

21  Απά τἢε Κίῃρ 8414 υπίο [οαῦ, 
ΒεἢοΪά πον, 1 ἢᾶνε ἄοης τη ἷ5 τπϊηρ : 
ξο τπεγείογθ, δτπρ (ἢς γουηρ πιᾶη 
Αδβαίοπι δραὶπ. 

22 Απά Ιοδ [611] το με ρτουπά 
οἡ [18 ἴδλςε, ἀπά δονγεά Πιἰπιβεϊξ, ἀπά. 
ΠΡδηΚεὰ τε Κίηρ: δπάὰ ]οδὺ 8ϊά, 
Το ἀδν ΤΥ 8εγναπῖ Κπονγεῖῃ τῃδᾶῖ [ 
ἢανε ἡ ὐα στᾶσα ἱπ ΤῊΥ 5ἰρῇῆϊ, πὶ 
Ἰογά, Ο Κίῃρ, ἱπ τῆαξ τῆς Κιίηρ Βαῖ 
ἐμ Π]1ςἀ ἐπε τεχυεβὲ οὗ ᾿Π 18 βεγνδηῖ. 

232 80 ΪΪοὯὺ ἅἄοβα δη ψεπηῖ ἴο 
Οὐόβῆυτγ, δὰ δγουρης Αὐϑβαίοσι ἴο Ϊε- 
Γυ 54] 6 τη. 

24 Απά τἢς Κίηρ 5414. ἴμες δῖπὶ 

οὗ Οοά. 866 νοῦβὲ 20. ((οιίρασε Οεῆ. ἰ}. 5, 
ἴον ἴδ βοπεΕπιοπί.) 

24. 71εἰ δὲρι ποῖ “τε »7 ζπε..}1ὺ Ἂν ε ἃτὰ ποῖ 
ἴη ροβϑεββίοη οὗ πε πγοΐϊνοβ νυ ίοἢ ἱπβυεπορὰ 
αν ὰ ἴο δάορὲ {88 μια] -τηθᾶϑυγθ. Βυΐ ροβ- 
δ] Βα -5ῃεῦδ᾽ 5 ἱπῆιιθποθ ΠΛΔΥ πᾶνα Ὀδοπ 
ἐχογίθα ἴο Κεορ Αθϑβδίοπι ἴῃ ἀΐβρταςθ ἔογ ἴῃς 
82 οὗ δοϊοσῃοῃ. 

26. Ζευο δωπάνγεδ “δεξεῖς, (5 .ἢ ὙΒο ὀχδςοῖ 
ννεῖρῃϊ σδηηποῖ δε ἀεϊειτηϊηοα, [{ {π686 σῤεάεῖ: 
ὥ3ενγ ἐδε δἰηρ᾽: αὐεὶσδί ΜΕΥ ἴῃ6 584π|6 45 
σδελείς οΥ ἰδὲ “απεΐμαγγ, ἴῃς ννεϊξῃϊ νου] Ὀ6 
δῦοιί 6 105.,νν ἢ! Γἢ 5 ἱποσθα 016; “αυεην 586 Κο]8 
5 ΤΏΟΓΟ ΡγΟῦΔΌ]6. 

(ἔογ ἴξ ννὰβ δῖ δνεῖγ γεδγ᾿β εηὰ ῃδῖ 
ἢς ρο]]εὰ 1ὲ: Ὀεσαυβε ἐδ ἡαγ νγᾶϑ 
ἤδΑνΥ οὐ δίπι, {πεγείογα ἢς ρο]εδά 
ἴς :) ἢς ννεϊρῃβα τῆς Παῖγ οὗ ἢ 5 μεδά 
ἂἃῖ ὕνο δυπαάγεά 588}εΚεὶβ δίζεγ τῆς 
Κιπρ᾿ 5 ψεῖρῃι. 

27 Δμὰ υπῖο Αδδβαίοηι τῆεγα νγογα 
Ὀογῃ ἴπγεα 80η8, Δη4 οἠς ἀδιρῆτζεγ, 
Ὑηο86 ΠδπΊα τυᾶς Ἴ ΔΠλΔΓ : 5}Π6 νγᾶ3 ἃ 
ὑγοιηδη οἵ ἃ ἔδιγ σοιιπῖδπδποα. 

28 4 δο Αδϑβαίοπι ἀνγεὶὲ τννο (μ]} 
ἸΗρὸ, ἴῃ [εγυϑάίεηι, ἀπά ϑἂνν ποῖ τῆς 
ἱηρ᾽8 ἴϑςε. 
290 ΓΒοεγείογε Αδϑαίοπη βεπηῖ ἴογ 

]οαῦ, το Βανα βεηῖ ἢϊπὶ ἴο τῆς Κίηρ ; 
δυῖ ἢς σου]ά ποῖ ςοπης ἴο ἢϊπὶ : δηά 
γνπδη Βα β6ηΐ δρδίῃ [ἢς βεςοπὰ {{π|6, 
ἢ6 νουά ποῖ σοπιδ. 

20 Τδεγείογε Πα 84] υπἴο ἢΪ8 56ζ- 
νδηῖβ, ὅ6ε6, [οδϑ᾽ 5 Πε]ὰ 158 ἴπϑᾶγ πχίηβ, ᾿ Πεῦ. 

ἈΦΩΡ 

Δη4 με Βαῖῃ Ὀδηεν τΠδγε ; ρῸ πὰ ϑ8εῖ δίμωκ 
ἴ οἡ γε. Απὰά Αδϑβαδϊοπιβ βεγνδῃῖβ 
8εῖ τῆε Πε]ά οἡη ἤτε. 

41. Ἴδη Ϊοδῦ ἃγοβε, πὰ Ἵσᾶπηε ἴο 
Αδϑβαίοπι υππῖο λὲς ἤοιιβ6, ἀπά 5αἱά υπῖο 
δϊπιὶ, ὟΝ Βεγείογε ἤᾶνε τῊΥ βεγνδῃῖβ βεῖ 
ΤΥ δΒεϊὰ οἡ ἥτε 

2 Απὰ Αδϑβαίοπιὶ δηϑυγεγεά οδδ, 
Βεδοὶά, 1 βδεπὲ υὑπίο ἴπμες, ϑβαγίηρ, 

ΔΊ. Τόγες -ο.ἢὦ ὝὙὝὙΠεβ6 ῥγοῦδ ἀϊοὰ 
ἴη ἰηΐδηοΥ---Ι Οἢ ΠΛΔΥ δὲ ἴπ6 τράϑοη Ὑἢ 
{ΠΕΙ͂Γ Ὠδπι68 ἃγὰ οὶ φίνθη---σἴηοο ἰἴ ἰ5 κα, 
ΧΡ. 18, (ΠΑ πὸ δὰ πο βοὴ ἴο Κϑὸρ δί8 . 
ΠΑΠῚΘ ἴῃ Γοπο ῦγᾶηοθ. ΕὙΟΙΣ Πὶς ἀδυρηϊογ 
ὙΤΑΠΊΔΥ πηυϑὲ πᾶν Ὀθοη θοσ Μδϑδοθδῃ, [Π6 
τποῖδεῦ οὗ Αδαμ, ἀπὰ τς ανουγίς ννἱς οὗ 
Ἀςμοῦολπὶ (ι Κ. χν. 2; 2 ΟΠ. χὶ. 2ο, 21, 
22). Ἴδε δερῖ. τῆδκο ΤΆΠΊΑΓ δΠειβοὶ {ΠῸ 
νἱΐε οὗ Βοδοροῦιη, ἀπὰ 50 ἴπ6 52Π|6 88 
Μαδδοβδῆ. 

80. Ννεαν ν"ὸδμε.} 1,116 ΓΑ ΠΥ, αἱ νι δαπά, 866 
ΧΥ. 2, δεείαε 

82. Βεῤοϊά, 1 “επὲ͵ Ὁ .1 ΤῈ πατγταῖϊνε 



ν. 33-.] 

οπιε δἰτῃετ, τπὰτ 1 τηδῪ βεμὰ πες 
ἴο τῆς Κίηρ, ἴο δ8γ, ὙνΒεγείοτε δαὶ] 
ςοπλα ἔοπιὶ (ὐεβηυγὶ 17 ἡ4ἀ ὀέεη ροοά 
ἔογ πιῈὲ 19 ἧσυε ῥέέη τῆδγε 911}}: πονν 
τῃεγείογα ἰεῖ τὴς 8ε6 ἴΠε ἰκὶ πρ᾿8 ἔδεε ; 
ἀηά ἰξ ποτα θὲ δηγ ἱπίυ Υ ἴῃ ΠΊς, 
Ιεῖ ἢϊπὶ ΚΙ] πιο. 

23 80 οδὺ ςᾶπης ἴο τῆς Κίηρ,, ἀπά 
το] 4 πὶ: δπὰ ψῆθη ἢς ἢδά ςοδ]] εἀ 
ἴογ Αδϑβαίοπι, με ςᾶπιὲ ἴο ἴῃς Κίπρ, 
πα Ῥοννεα ΠΙπιβεὶ οἡ ἢ 5 ἕδος ἴο τῆς 

11. ΒΑΜΌΒΙ,. ΧΙν. Χν. 

2 Αμὰ Αδβδίοῃι γοβε ὉΡ βαγὶγ, δπά 
δίοοά δεβίἀάς τῆ6 ννᾶγῪ οἵ τῆς ραῖε: 
ἃπὰ ἰτ νγᾶβ “9, ἴπλῖ ἤδη ὯΔΠΥ τηδη 
κῆλι Πδά ἃ ςοπίζονθγθυ ἴσαπιε ἴο τῆς τε; “9 
Κίης ἴογ Ἰυάρπιεηῖ, τη ΑὈβαδϊοπι 
οΔ]1δὰ υπῖο ἢϊπὶ, δπὰ καἰά, Οὐ ννῆδι 
ΟΕ αγὸ τουΐ Απά δε 8εἰά, ΤῊν 
βεγνδηΐ 2: οὗ οπε οὗ ἴδε {Π068 οὗ 
ἴβγδεὶ. 

2 Απά Αδϑβαίΐοπα 854 υπΐο ἢϊΐπὶ, 
566, [ὮΥ πηδίζεῖβ αγ φοοά δηά τίρῃϊ ; 
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δυῖ "λέγε ἰς ΛῸ πιλη δερκίεα οὗἨ ἴἢε 1 Οτ, πον 
Κίηρ; ἴο ἢδαῦ ἴῃ 66. ἐλδσ ὕρονε 

4 Αδϑαίοπι 3βαἰά πηογεονοσ, ΟἿ τμαᾶῖ ἐμ ας 
Ι ννεῖα πιδλάς Ἰυάρε ἰπ τῃε ἰαπά, τπδιὲ τατά. 

δτουηά θείογε τῆς Κίπρ : δηἐ τῆς Κίηρ 
Κιοϑδεὰ Ανδϑδίοπι. 

ΓΗΑΡΤΕΚ ΧΥ. 
ΙῚ «4 ταΐονι, ὧν Μαΐγν φρειες αμα σομγίδεξξε, 

σίεαίείά ἐάς ἀεαγίς οΥΓ εγαεί.  ὥὕμαογ 2γέ- 
ἕρρο ΟΓ α τοῖν ἀξ οὐΐαίμείλ ἔραυε ἰο ροῸ 10 
Τπόγοε. 10 “71ὲ »ν᾿αζείλ λεγε ὦα ρυεαζ κ0᾽:- 
γα. 13 αν μρο» ἐλέ πεὺς “εείλ ἡγορε 

ἐγωσαΐδηῦ. 1090 Μίαΐ τυοιρία ποέ ξαυε ἀΐρ:. 
24 Ζαάοξ αμα 4ὁίαϊδα»γ αγό τεμέ δαεξ τοῦτ 
ἑὰς αγὰ. 0 Φαυϊά αππα ἀΐ᾿ κοαην οῸ “Ὁ 
ριομρ Οἰνεῖ τυδοβέρισ. 41 474 εὩγοοίλ 44.2- 
ἐλοράφζ εομπσεί, 42 ἰοδαΐ ἐς “ει ὀαοξ 
τοίὰ ἐποίγμοίέονσ. 

ΝῺ [ἴ ςάπιῈὲ ἴο ρ838 δίεγ (ἢ 8, 
πὰς Αδρβαϊίοπχι ργεραγεά ἢίπὶ 

σδμδγοῖβ ἀπά ἤογβεϑ, ἀηά ΒΗ͂Υ πιεῃ ἴο 
γταη δείογε ὨΪΠΊ. 

15 ΥΟΤΥ σοηςῖ56. ΑὈδαϊοσηῃ πιυϑῖ ἢᾶγο οχρ αἱπθὰ 
ἴο [οδῦ, 45 [Ὀβθρῆυβ [48 ἴ{, [παῖ ἴ6 θυγηίην 
οὗ 5 ὈΑΥΊΕΥ͂ ννὰ8 ἃ ϑίγαϊδρειη ἴο ὑσίηρ [οδὺ 
ἴο 8 Βουϑ6, βθείηρ ΒΕ Ὠ6 βοηΐϊ ἴο ἢϊπὶ 6 
τοῦυβοα ἴο σφοϊηα. 

58, Τ2ε ζίηρ δἰ "εὐ “4δ4α]ο».1 "ΓῊ8. ννᾶ8 
ἴῃς ρἰοάσο οὗ γεσοηο δου. (866 Οδη. χὶν. 
15, δηἀ ςἢ. ΧΧ. 9.) ᾿ 

σΗΑΡ. ΧΥ͂. 1. “π4 ἐὲ εανιθ 1 βα4:, Φ"..} 
ΤΠὸ ψοσκίηρ οὐἱ οὗ ΝΑΙ Δ᾽ 5 ῬΓΟΡΠΘΟΥ ἴῃ 
ΧΙ, 10. 11, 18 ἴπ6 οἷυς ἴο {86 σουγϑο οὗ [86 
πασταῖΐνο. Ηον ἰοην δῇοσ Αθβϑαϊοπι β γοΐυσῃ 
ἴηε8ε ὄνθηΐβ οσουττοά, ΟΥ̓ ΤΥ ΒΟΙΠοΓ ΑὈβΔ]οπὶ 
νν5 ργονοκοά ἴο ᾿ἷ5 υπάἘ}}} σουγϑο ΟΥ̓ ΔΩ͂ 
815 ηἴ8 ρυϊ ἀροῇ ἢἰπὶ ΌΥ ΒΔ }- 56 4᾽5 1ηῆπ- 
ΘΒ, ΟΥ̓́νν 85 ΤΊΘΓΟΪΥ Ἰεὰ οὐ ΕΥ̓͂ Π]5 ονγῃ ὑσγίἀἊς 
δηὰ ΥδηΠΥ, γγὰ ἀσγὸ ποῖ (ο]ά, 

γεραγεά δὲνε εραγίο!:, (9.7 80 Αἀοηϊ)αῖὶ 
ἀἰά, τ Κι. 1. ς. (δθὲ 1 84π)ι. υἱῖδ 11, ἰν. 12, 
Ὠοΐθ.) 

4. Βεείε ἐδεὲ «υαν 977 ἐδε φσα!ε.1ἢ 866 Ἀυ1} 
ἵν. τ, ποῖθ. ΕοΥ ἴη6 ρῆγαβθο ἐΦε αὐᾶῦ ο ἐδε 
Ξα1:ε, 1.6. ἴ[Ὰ6 τοδὰ Ἰεδαάϊηρ ἴο [6 ραῖθ, οοτῃ- 
ΡᾶΆΓΘ 1 ϑδτ. ἵν. 13, ποῖθ. | 

97 οπὲ 9 δὲ ἐγίδω. ΟΥ̓ ϑ σουγβα ἴῃ δδοὴ 

ΘΥΘΓΥ͂ πιᾶῃ ὙΏΙΟἢ ΠΑῖῃ ΔΠΥ ϑ8ιξ ΟΥ 
οδι8ε πιρῆϊ ςοπὶς τἱπίο πια, δηὰ 1 
νου α ἀο ἢίπι 7υτῖςε 

ς Απά ἴξ νγὰβ “0, ἴτῆαϊξ ψνῆδῃ ΔηΥ 
ΠΙΆΠ ολπη6 Πρ 9 ἀΐπιο ἴο ἀο Βίπι 
οδείϑδηςε, ἢς ρυΐ ἰογῇ ἢ8 ἢδηά, δηά 
ἴοοκ Ἀίπι, δηὰ Κιβϑεὰ πὶ. 

6 Αμὰά οπ 18 πιάπηεγ ἀϊά Αδ54- 
Ιοπὶ ἴο 411 ἰβϑγδεὶ παῖ σᾶπιῈὲ ἴο τῆς 
Κίηρ ἔογ Ἰυάρπιεης : 80 Αὐϑαίοπι 8ἴοϊςε 
[ῃς Πεαγῖβ οἵ τ πηθη οὗἉ ἰβγδεὶ. 
 ( Αηά ἴἴ σᾶπιδ ἴο ρᾶ88 Δίῖει [ὉΓῪ 

γεδγβ, ἴα ΑδΡβαΐίοπιὶ 84:4 πο τῃ68 

δοζιαῖ δηϑυνοσ [6 [πἰγαηΐ παιηθὰ ἢ15 ΟἸΓΥ οὐ 
{δε 

8. Τὸν »"αλίογ:, Φ"ς.1ὺ Τὸ ἢδίζοσ δᾶς ἢ τηδη 
ὈΥ Ργοποιηςσίηρς ἃ ἔδυουσδαῦϊθ νεσγάϊοϊ ἴῃ 15 
ς456, ἴο ΘΧοϊΐ ἃ 86η586 οὗ φτίονδηςο δηὰ α15- 
σοῃίεδηϊ ΟΥ̓ σΟΠϑυσης ἴπ6 Κιὴρ [ῸΓ ΓΕΠ 55η638 
ἴῃ ἱγγίηρς ἴδε σδυι868 ὈΓΟΌΡΕΙ Ὀεΐοτε δῖπὶ ΟΥ̓ 
ἢΪ5 ϑυιδ]θοῖβ, δηά ἴο βϑιιξρεδῖ ἃ 8:16 δηά Θϑϑύ 
ΤΟΠΊΘΟΥ ΓῸΓ 41] ϑιις δ στιονδηςοβ, ΥἱΖ. ἴο τπδκα 
Αδβαίοπι κίπρ ; 411 [8 15, οοιιρίὶεὰ νι στοαῖ 
ΔΙΔΌΠΠΥ πὰ οουγίεϑγ, οἷ 18. ῬΟΥΒΟΙΔ] 
ει πὰ πἰγ σαὴκ πιδάθ 41} [06 πιοτὸ 
εβεςξινε, ψεγα ἴῃς γί ὈΥ νοῦ Α5δ] πὶ 
τνογκοα ἢ18 ΨΥ ἰπῖο ἕδνουγ ἢ [6 ΡΘΟΡΪο, 
ννἢο ογο ᾿ἰρἢξ δηὰ ἔς κ]θ 48 μἰπιβοὶε, 

Θ. διοίν δὲ ῥεαγ..ἢ 1.6. ἀεεευεά δέρῃ, ἴον 
80 {Π 5ΔΠ|6 ρἢγαϑε πιθδη8 (Οεηῃ. χχχὶ. 2ο, 26). 
ΟΥΒοΥΒ υπάογϑίδηαδ “Ἱούρ δὲ αὔεείίοης, ποῖ 
{πΠ6πὶ ΟἹ δ18 5146 ΟΥ̓ δία. 850 χίχ. 41, 
“Φ ΥὮΥ δᾶνα ἴπ6 πηθη οὗ ΪιἀΔἢ 5ἴοϊθη ἴῃ 66 
ΑΥΑΥ “ ὑἀηκπονγῇ ἴο ἴΠ6 πηθη οὗ [5Γ46] ἡ (566 
ΨΕΥΒΟ 13.) 

7. ον γεαγ. ΑἸ ΟὈγοιυ 8 οἰοΓ 4] ΘΥΤΌΤ, 
(πουξ ἃ ὙΟΎῪ δηςίθηϊ οὴς (5εῈ δερῖ.,  ΪΣ., 
δηὰ (Πα]ά.) ἵν 77 ων γεαγ:, ΜΆΠἢ ἴΠ6 ϑντίας 
δηά Αγσαδὶς δηὰ οβερῆυ8 δᾶνὸ ργεϑεσυοὰ (866 
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Κίηρ, 1 ῥγαὰὺῦ δες, ἰδεῖ πε ρῸ ἀπά ῥΑΥ͂ 
ἿὮΥ νον, νι ὶς ἢ 1 ἤᾶνα νονγεά υπῖο 
ἴῃς ΓΟΚΡ, ἰη Ηδορτοη. 

8 Εογ τὔγ βεγναπὶ νονγεὰά ἃ νοῦ 
ψ}Πς 1 δδοάς δὲ (ὐεβϑῆυγ ἴῃ ϑγτίᾶ, 
βαγίηρ, [τὴς ΠΟΚΡ 5841] δγίπρ πιὲ 
ἀραὶηῃ ἱπάεεά ἴο εγιβαΐεπι, τΠεη 1 
γ»}}} βεγνε ἴῃ 6 ΠΟΚΌ. 

9 Απά τῃε Κίηρ 54 ὑπο ἢίπι, ὅοὸ 
'ἴη Ρεᾶςε. ὅο δα ἅτοβε, δηὰ ψεηῖ ἴο 
Ηεὕτοη. 

ιο Βυς Αδεαίοπηθῃ 8επὶ 8ρ|68 
τῆτουρδους 411} τῆς {πθεὲ8 οὐ [βγδεὶ, 
ΒΑγΠηρ, Α,8 β0ὺῃ 88 γὲ ἤεᾶγ ἴἢε βουπα 
οἔ τῆὴ6 ττυπιρεῖ, τΠΕη γα 5}4]] βᾶγ, 
Αδβαίοηι γεϊρπεῖῃ ἰπ Ηεδτοη. 

11 Απά ψι Αδρϑαίοπι νγεηῖ ἴννο 
δυπάτγεά πιεη οὐ οὗ [εΘγυϑαίεηι, ἐδαὲ 

Ι΄. ΒΑΜΌΕΒΕΙ, Χν. [ν. 8---14. 

τυεγε ΟΔἸ]εἀ ; δηά τΠ6Υ νγεηΐ ἰπ {Πα γ 
5 πιρ] οἰ γ, δηά ΤΠῸῪ Κπενν ποῖ ΔηΥ͂ 
τΠίηρ. 

12 Απά Αδϑβαΐοπι βεῃξῖ ἔοσ ΑὔΒο- 
Ρδεὶ τς ΟἸοπίτε, [λᾶαν ἀ᾽ 5 σοιμ56 }|]Ὸγ 
ἔτοπι ἢ15 οἰἵγ. ευόπ ἔτοπι (Π]οἢ, ν μ 1} 
ἢε οἤετγεά βδογιῆςθβ. Απά τῆς Ἴοοη- 
ΒΡΙΓΔΟΥ͂ νγᾶ8 ἜΤΟΠΕῚ ίογ τε ρεορὶε 
ἱπογθδϑθαά σοηεηυδὶΥ ἢ Αὐϑδίοηι. 

Ι Ξ { Απά τἢοῖα σᾶπΊα ἃ ΠΊΘββεηρΕΓ 
ἴο ἰλανία, βαγίηρ, ΤῊς Πολγίβ οὗ τῆς 
τΆδῃ οὗ [βγδεὶ ἂγὲ δἴϊεγ Αρϑδίοῃ. 

Ι14 Απὰ [αν εἰϊὰ υὑηῖο 411] ἢ 5 
βεγνδηῖβ [δῖ τυέγέ ἢ Πὶπὶ δὲ 6- 
γυβαίθπη, Ασίβε, δηά ἰδεῖ ὦ δε; ἔογ 
ννε 5114]] ποῖ δέ εβςᾶρςε ἔγοηι Αὐὔϑδ- 
Ιοπὶ : πιᾶκε βρεεά το ἀεραγῖ, ἰεϑὲ ἢς 
ονεγίακα τ.8 βδιάάδηϊγ, ἀπά ἴδγίηρ ἐν!}] γ βόβη: 

Χ. 18, ποΐ6). Ὑπὸ ἔουγ γδδσβ ΠΊΔῪ ΟἸΓΒΟΣ 
ἀαῖϊς ἔτγοπι Αὐβαϊοτη 5 σοΐυγη ἴγοπι ΟὝβδοσ, 
οσ, ΜΠ [οβερμυβ, ἔγτοπιὶ ἢ18 τεςοηο]δίοη 
ψ ἢ ανιὰ, οΟΥὁ ἔγοτη ἴῃς σοϊησηθηςοπιθηΐ οὗ 
εἶθ. ΟΥ̓] 4] 50 Π6Π|65 ἴο τὶς ἢ γ 56 1 Γοίοτβ. 
Ης νγ8 ἴουΓ γεϑᾶγϑ ργερατης ἴδ 6 ννΑΥ ἴοσ ὨΪ5 
ΠΟΏΒΡΙΓΔΟΥ ὉΥ [8 ατίβ δηά βαί(οσγίεβ. 

ἐπ Ἠεόγοπ)] ΤῊΪ5, 45 δβανίηρ Ὀεθη ἴῃς οἱ 
ςδρίαὶ οἵ Τλανιἀ᾽8 κιηράοπι, δηὰ Αρβδιοτη 8 
ὈἰΠρίδοσ, ννὰ8 νν6}} σποϑθη. [{ νγᾶ8 ἃ πδίυγαδὶ 
ςοπηίτο, μδά ρῥγοῦδὈΥ ΤΔΩΥ ἱπμδθϊϊδηΐβ ἀ15- 
ςοηϊεηϊορα «αἵ ἴΠ6 ἰγδηβίοσ οὗ (ἢ6 φονογῃ- 
τηθοῖ ἴο Ποῤναρίια δηὰ οοηίδιηδα τηδηγ οὗ 
(ἢ. (τἰεηά5 οὗ Αὐβαϊοτη 5 γουϊ. ΑΑ8 {δε 
Ῥίαςε οὗ Αὐϑβϑαϊοπιβ Ὀίγί, [ἃ αἰογάθα ἃ ρἷδιι- 
δ 0]6 ργείοχί ἴοσ μβοϊάἀϊηρ ἴθοσγε (6 ρ»τοδί βδοσὶ- 
ἢςϊ4] ἔδαϑδὲ πῖον Αὐβαίοση ργεϊθηάθα ἴο μανὸ 
νον ἴο Βοϊὰ ἴο [πε ρίοσυ οὗ σοα. 

8. 5ῤ4}} ὀγὶηρ »πὸ ἱπάεεά.] 866 ηοία δἵ εηὰ 
οὗ Ἑσπαρίογ. 

ἐῤεπ 1 «υἱ]} “ορυε δὲ 1ογ4. ΜΝ 2. ἢ ἃ 
τοδὶ βδοζιῆςθ. ΕῸΣ δ. ἢ} ἰξ ρρθᾶγβ ἔγοπι 
[86 ἐτυο διπάγεά ἰηνὶϊεὰ συοϑῖβ ἔγοπι [ογυ- 
βαἰοπὶ (τεῦβθ 11) δηά ἔγοτῃ (86 τηθητίοη οὗ 
ἴη6 5Δο  σθ8 ἴῃ ΥΟΙΒΘ 12, νγ»μὶ5 ἐἢ|18 βοῦνίςο. 
(ὐοτήραγο [αν 5 ρ]θα οὐ ἃ ἐπ Υ βδοσιῆςα 
αἱ ΒειΒΙοΒοα, 1 84π|. χχ. 6: δηὰ ἔοσ νόον, 
866 Οθη. ΧΧΥΙΣ. 209-22, ΧΧΧΙ. 11; Νιιπη. ΧχΙ. 2 
ἰυἀρ. χὶ. 30; 1 541π|. ἴ. 11; Αςἴβ ΧυΠ]. 18, 
ΧΧΙ. 23, ἄζε. 

, 1, με. 1.2. Ὀϊάάδη, οὐ ᾿ηνι6ἀ, ἴο τῃ6 
Βδοιῆς! 4] ἔοαϑὶ, ἃ5 Μαῖί. χχὶϊ 14. 8566 1 881), 
1χ. 11 (δ άφη, Α. Ν.) χνὶ. 3, 5. 

ἐδεγ ἀηξαυ ποὶ απγίῤίηρ. ΤὨϊ5 βίον [ἢ 6 
ΘΧΙΓΟΙΏΘ ΘΘΟΓΘΟΥ͂ ΜῈ νν δ] οἢ (ἢ6 σΟΠΒΡΙΓΔΟΥ͂ 
νν 48 σοπάιοίοα, δηᾶ δοοοιιηῖβ ἴος αν 5 
ΒΑΡ ὯΟ βυβρίςοηβ. Δὲ ΠΊΑΥ ποῖος ΑὈϑΑ- 
Ἰοτλ 8 [δϑίθ ἔοσ γσίνιηρ ἰαγρα θηϊου δι ητηθηῖβ 
ζϑε6 ΧΙ, 213-27} 

12. “δῥἸ᾽Ἰδοῤρῥε!  ϑεὲ σὑϑῖβ 11, δηὰ χνϊ, 
21. [885 Ὀδοηὴ ἢ στεδί ργοθδθ!  Υ 50Ρ- 
Ροβοά (5εε Βιυηΐ 45 ἀῦονο) ἴμαϊ ΑΒ Πορδεῖ 
ν" 85 Θβίγαηρεα ἤῸΠπ| αν! ἃ ὈΥ͂ ΡΕγβοῃδὶ γοβθηῖ- 
Ἰηθηϊ ογ ἢ18 σοηάυςξ ἴῃ ἴπ6 τπηδίζοῦ οὗ Βαίἢ- 
βεῦα δηὰ ὕὐτίδῃ, βίῃςθ ΕἸΐαπι, Βα 5 θα 5 
ξαῖβεν (χὶ. 3) νγᾶβ8 [6 βοὴ οὗ Αι μβορμεὶ {πε 
ΟΠοηϊΐα (χχιῖ!. 34). 

Οἰοῤῥ.] Το ΟΥ̓ οὔ ΑΒΠΒορδοΙ, 8 πηεἢ- 
Ποηοά, [οϑβἧι. χν, 51, 85 ἴῃ 2ῤε ριοιμρηίαὶπ ἴὰ [ἢ 6 
βουτἢ οἵ [υάλἔ. Ὑδο ἐοσττηδίίοη Ο δομέϊε ἔγοτη 
Οἰϊοθ 18 δῃδϊορουβ ἴο ϑῤέϊορλε ἔγοτα διέ οῦ 
(1 Κ. χὶϊ, 15), ϑμοϊδηϊζε οσὐύ δἈ]] οηϊα ἔγοπι 
ϑ8οῖδῃ (Νυπι. χχυῖ. 20: 1: (Ἐν. ἰχ. 5). 

«υδιίΐε δὲ οὔεγεά “αεγί δε. ὍὌὨΘ πηοδηϊηρ 
ΤΓΑΙΠΟΥ 8 [ῃαἴ ΑὈ5δ]οπὶ 5εηξ ἔοσ ΑἘΙ Πορδοὶ ἴο 
Ὀε ργεβοηΐ θη δα οθσγοά [ἢ βδοτίῆςθ : [86 
ἰητεπίοη θείην παῖ 41} ψῃο ραγῖοοκ οὗ ἴδ6 
ΒΔοτῆσο ββοιϊΐϊά 6 δοιπὰ τοχεῖβεῦ ἴο ῥγο- 
βεουῖο ἴΠ6 Θηϊογρυθ6. Αδδβαϊοηι, ἴοο, νοι] 
ἴαϊκο δάἀνδηΐαρε οὗ [86 ὀχοϊϊεπιθηΐ οὔ [με στεδῖ 
ἔδαϑὶ ἴο ἰηἤδιηθ ἴδ6 δγάοιιγ οὗ ἴῃς συοβῖβ, δηὰ 
ἰδάξο ἴΒθῖὴ ἸΣΥΘυ Ὁ ]Υ ἴο ἢῖ5 σα56. Α 5 π}}}8Γ 

Ἰποϊάοηΐξ 15 τοϊδίθα ὃγ Ταςϊΐυ5 οὗἹὨἩἉ Οἰν! 5, [6 
ἰεδάογ οὗ ἴῃς Βαίδνιδῃ τε ρο! ]οη ἴῃ ἴῃ 6 Ἐγαο 
ΟΥ̓ ΠΕ] ] 15 : “Ης οΑ]|]οὰ τορεῖμοῦ ἴμ6 ομίοῦ 
τΘη οὗ (ἢς παίϊοη, δηὰ (86 Ὀοϊάοκί οὗἩ ἴδ. 
σΟΙΠΟΏ ῬΘΟΡΪΘ, ὑπάοσ ργεΐθηςε οὗ ἃ ρσοᾶξ 
ἔεαϑὶ ἴο Ὀς Πε]ὰ ἴῃ [86 βϑδογεὰ στους, δηά ψΒ θη 
ΒΕΙ͂Γ βρίσιῖβ ψοῦα οἰαῖθά ἢ νης 85 τδ6 
ηἰβ δῖ δάνδηςοα, ἢε Δα ἀγΓεββοὰ ποτὶ, ἄς. ΒΟΥ 
ποαγά ἢῖπὶ ἢ τἴἢ6 υἱπιοσὲ οηςυπίάϑτηη, ἀπά 
Οἴν1} 18 Ὀουηά {πετὰ 4}} ἰῃ ἃ ϑοϊθπιῃ ᾿δᾶσζιθ 
ὈΠάΟΓ σου γ565, δη ἢ τπ6 βαηςτίοη οὗ τδοῖσ 
θάτθδγοι8 τἰϊεβ (" Ηἰ5ι.᾽ ἵν. χίν. χν.). 

18, Τῶε δεαγρ ἢ Αὔονθ, νοσβὸ 6. Τῆς 
Ποατί 5 οῃβι ἀογοά 85 ἴμ6 8εδῖ οὗ φυΐ], ΟΥ ἐδε 
ἑπεϊπαίοη, ᾿ἸΠ υδησοά ΟΥ̓ (6 Ἰητε]]εςξ. 



{ Ηεῦ. 
εἄυοες. 

1 Ἡοῦ. οἱ 
ἄς ,εί. 

ν. 15--.22.] 

ὈΡΟῺ 8, ἀπά 5 (Π6 ΠΥ ὙΠ τῆς 
εἄἀρε οὗ τε βννγογά. 

Ις Απὰ τε Κιηρ᾿β βεγνδηΐβ διά 
ἀπο [ἴῃς Κίηρ, ΒεΠοΪά, ΤΥ βεγνδηῖβ 
αγέ γέαάγ 19 ἀο Μλαῖθοανευ ΠΥ ἰογὰ 
τῆς Κίηρ 584] Γαρροίηι. 

16 Απά δε Κίπρ ὑνεηῖ ἔογῖῃ, δηά 
411 ἢ]8 Πουβεμοϊὰ ἴδλίεσγ σι. Απὰ 
τῆς Κίηρ είς τεη ψοπιεη, τυλίεῖ τυεγέ 
σοπουδίηε5, ἴο Κεερ ἴῃς Βοιιβ6. 

. 17 Απά τῃ6 Κιπρ ννεηῖ ἰογῃ, δπά 
4}1 τῆς ρεορῖα δίϊζογ ἢίπι, δπὰ ταγγιεὰ 
ἴῃ ἃ ρίαςε τὲ νν85 ἔαγ οἱ. 

18 Απηὰ }} ἢϊ8 ϑεγνδηΐῖβ ρδϑϑεά οῃ 
θεβιάε πὶ; ἂπά 4}}] τῆς (Βεγει τε8, 
δηὰ 411 τῆε εϊθτῖε8, δηὰ 411 τῆε 
(ΟἸτατε8, 5ἰὶχ πυπάγεά πχεη τνῆϊο ἢ σᾶπὶς 
δίτεγ ἢἰπὶ ἔτοπι (δ, ρα5βεὰ οἡ δεΐογε 
ἴηε Κίηρ. 

14, 4π4 »»ιῖε δε εἰ}γ. Ὠ αν 5 Κη ἡδίῃγο 
ἱπάἀυςοά Ηἰπὶ ἴο βρᾶσγε [εγιιβαίθεπι [πε ΠΟΙΤΟΥΒ 
οὗ ἃ βίορε, δηὰ ἴμὸ σιϑῖ οὗ θείης ἴδίκοεῃ ὈΥ͂ 
4554}. Ηδ Ῥσοῦδοιυ Ἰυάφεά ἴοο, δηὰ τσ ]γ, 
(παῖ ἀεἰδγ νου 6 υηΐάνοιγαῦϊε ἴο Αὐϑ58- 
Ἰοπι5 ρἰδῆ8, Δἢ ορίηΐοη νοι ΑΒΠΠοΡρδοὶ πεϊά 
ἴοο (866 ΧΥΙ. ΣΙ, 2), Δηὰ Η 5811] (Χν!!. 7.11). 
[τ πλυδί 4ἰ8ο ὃδ6 σοιῃθηδοτγοά, παῖ ἰῃ ἃ {Ππ|6 
οὗ ρεᾶςο, αν ἀ δὰ πὸ 5ἰδπάϊηρ ΔΤ τ 
ὙΠ ἢ ἴ0 ΓΟβίϑί {158 βυάδάδη δἴἴδοκ ἔγοσῃ 50 
ππεχροοίϊοἃ 4 αυλτγίεσ. Ῥοβϑίθὶγ ἴοο ἴδε 
τεπιοιιῦγαηςε οὗ Ναδαβ ΡγΓΟΡΒΘΟΥ (ΧΙ! τος 
12) ἰδηαρά ἴο ραγδαῖίγζο [αν ᾽5 ἡδίυγαὶ ΥἹΡΟΌΓ, 
δηὰ ἴῃς] ]η6 ἢ ἴο χοη[1|6 σοι 5618. 

17. 15 α ῥίαεο ἐδαὶ «αυα. ζαν οὗ.) Ἀλῖδοσ, 
“150 Κῶν Ἡουδο," ἃ Ποιι56 50 (δ]θά, ὑγο- 
ΒΔΌΪΥ ἕτοπι θείη» [πο Ἰαϑῖ ποιι86 ἴῃ [ἢ 6 δι δυΓΌ5, 
ΟἹ ἴπε [ἐγῖσμθοὸ τοδά δεΐίογε 1 Ἴγοββοὰ ἐδς 
ΚΊάγοῃ ; ΥΟΥῪ ΚΕΙ͂ ἃ ἔοστί συλγάϊηρ ἴ6 ρδ5- 
δᾶρδ οὗ ἴῃς ΚΙάγοη. 

εν δίμι.] 1.1 ΓΑΙ, αὐ δὲς ἤξε!, 85. Ἰυάρ,. 
ἵν. 10. 

18. }α-.εΔ οπ.1] ἈΔίδθοῦ, “οτοββδοὰ" [δ6 
ὕὉτοοῖς ΚΙάγοῃ, 85 νϑῦβοβ 22, 23. 

αἱ! ἐδε Οἰμέένει, “ἐκ ῥδισιάγεά γιεη, "ε.1 ΤῊΣ 
ἕαςϊ 15 ἀἰϑέϊςΕΥ 5ιαιοὰ ἴῃ πὸ τοχί, (μαὶ ὅοο 
Οἰτϊ 5 υὑηάοῦ [πΠ6 σοπιπιδηὰ οὗὨ [{ἰὰὶ (6 
Οἰεῖς (χη. 2), ἃ ἔογείζηοσ (σογϑα 19), δηὰ 
“ἢ}8 ὈγεΙῃγεη "ἢ (νεγβα 20) ζοϊ]ονεά αν ὰ 
ἔγοπι Οαίδ, δηὰ ἔογπηιοά 4 δδηά οὗὨ τγαϊποὰ 
80] ἀΐογβ, δηά [Πογοΐοσο {ποτ σδῃ Ὀ6 πὸ ἀουδί 
[δῖ 1ἴ ννᾶ8 80. ΝΟΥ 15 ἴἴ ΥΕΙῪ βίγδηρε τδδῖ 
ἀυτίην Πανὶ 5 γοβίάθηςθ ἴῃ ἴῃ6 σου ΠΕΎ οὗ 
(6 ῬἢΠ]Π5Έ 65 ἢθ βῃῆουϊά ἢανὸ αἰδοποα βυςἢ 
ἃ ὈΔηά ἴο Πἰπιβοὶδ, αηὰ ἰπδΐ αἴδγ [6 586ῖ]6- 
τηθηΐ οὗ δὶ5 Κίηράοπι, δηὰ ἴΠ6 53:0] υσαῦοη οὗ 
(86 ΡΒΙ]ΠἸστη65, ἴῃς θαηά βου! ἢανο σεςεϊνοὰ 
ςοηςηυδά τεογι 5 ἔγσοπι Οδῖῃ, ρεσμαρα ΜΒ 

1. ΒΑΜΌΒΕΙ, ΧΥ. 

Ι9 ὙΠ εη καἰά τῆς Κίηρ ἴο 
[τὶ τῆς Οἰτῖῖε, νΒεγείογε ῥβοεβῖ 
ἴοι «αἷἰϑο ἢ ὦϑὺ τεΐυγη ἴο ΤΥ 
Ρίαςε, «ἀπά αδἀάες νὰ τῆς Κίηρ: 
ἔου ἴῆοιι αγῇ ἃ βἴγδηρεῖ, Δηἀ 45 δὴ 
ΕΧΙΪς. 

2. ἸΝεγεδβ ἴμου σαπιεϑὲ ὀμέ γε5- 
τεγάδγ, 5θου ]ά 1 [5 ἀδγῪ ἵπιακε τπεε 1 εῦ. 
δῸ ὑρ δηὰ, ἀοννῃ ψ ἢ κι ἡ 5εείηρ ἰ τακάεν ἐν 
ρο ΜΆΠΠΕΓ [ πιᾶγ, τεῖυγῃ τῆου, πὰ κε 
ἴΚε Ὀδοκ {Ἀγ Ὀγεῖθγεῃ : ΠΊΘΓΟΥ δηά 
τγυτῇ δὲ νἢ τῆ εα. 

21 Απά [τὶ ἀηβνγεγαά τῆς [κίηρ, 
Δηά 544, ,“: τῆς Ι,ῸΚΡ ἰἰνεῖῃ, δπὰ ἂς 
ΤΥ Ἰογὰ τῆε Κίηρ ]Ἰίνθιἢ, βυγεὶν ἰῃ 
ννῆδὶ ρἷδος ΤΥ ἰογά {πα Κίηρ, 5141] δε, 
ννΒεῖθεγ ἴῃ ἀεδῖῃ οὐ [Πΐε, Ἔνθ δεῖς 
αἶβο υν1}}} ΤτῊΥ 8εγνδηῖ θὲ. 

22 Απὰ ανὶά καἱά ἴο [ττδὶ, ὅο 

ἴῈ Κίηφ οὗ Οδίμβ σοηβϑοηῖ. ὍὙ8ὲ πυπιθοῦ 
όοο ῬΓΟΌΔΡΟΙΥ ἰηἀϊςαἴε5 [Βαϊ [18 Ὀδηὰ οἵ τορὶ- 
ταϑηΐ οὗ ΟΕ ἰ68 μδὰ 115 οτρίη ἴῃ αν 5 
Ὀδηὰ οὗἵἨἩ όοο πιεηιϊοποά 1 ὅϑδϊ. Χχιδ. 13, 
ΧχΥϊ. 2, ἄς. ὙΠ ΠΟΥ ψεγα δ ἤγϑί, ᾿ξ 15. {ἰκοὶγ, 
411 ἰ5γδοὶἴῖθβ, [θη ΟἸ 65 σηϊχοὰ ἢ 151:4- 
εἰ1ἴ65, δηὰ «αἱ ἰαϑί 411] ΟἸτπ|68. αν Ρρορυ» 
ἸΑΥΥ, ροννοσ, δηὰ ᾿ΙὈογα! γ, νετα σελ δἷ- 
{ται οἢ 8 ἴο ΤὩΘΓΟΘΏΔΤΥ 80] 16 γ5, νυ ἤοϑε ΠΔΕνΘ 
ΠΟΙΠΙΓΥ ννὰ5 δ [Π]8 ἔπιε ἴοο ἀεδργεβθεὰ ἴο 
ξῖνο ταις ἢ 5. ΡῈ ἴῸΣ τηδσγαιυάϊηρ Ἐχροα ἘΠ] ΟΏ8. 

10. Κείμγη 1ο 1ὁγ ῥίαεε, Ὁ ΤΪ5. 18 ἴῃς 
σι ρδῖ τοπάθτηρ οὗ 186 ραβ8ϑαρε. ὙὍΠὸῈ νοσγὰβ 
3 ν δοι αγὶ ὦ τἰγαηθον ἀπαᾶ απ ἐχίδε, ἅτὰ Ἰῃ- 
βευίοα ῬαγθηΠ  ΟΔ ΠΥ ἴο ἐχρίαϊη ΜὮΥ Πανιά 

᾿ δἀ45 Βἰπὶ τοΐϊυση ἴο 5 ρίδεθ. ὍὙ8ὲ [Π6ΓΑ] 
νεγϑίοη οὗ πε Ηδθδ. 5, “ Κοεἴασηῃ δηά ἄννεὶ! 
στ [86 Κιηρ (ἔογ ἴδοι! ἃτί ἃ ἔοσείζῃογ, δηά 
ἴπου ἀτ Δη 6Χ}]6), δἵ [ὮΥ ρίαςς," [Θτυ βα]οπὶ ἢἰ5 
δάορίθα ποπῖθ. ((οιϊήρασε Νιυπὶ. χχίν. 25: 
Οδεηῃ. ΧΧΧΙ. 55; 2 84π|. χίχ. 30.) ἄζο.) 

«υἱὴδ ἐδε ἀπ. Μι2., Αὐβαΐοπι ψο νγᾶβ 
δοίυδιν Κίηρ (566 γεσϑεβ 34, 15). ΤὮο Κιηά- 
655 οὗ αν 8 παΐυγε πηδάθ ἢἰπὶ ποῖ νυ ]5ἢ 
ἴο ἴηνοῖνο [{ἴ2ὶ ἴῃ ἴσουδὶθ οἡ ἢῖ5 δοοουηῖ. 
ΑΒ58 ἰδουγχῇ δε Βαὰ 5214, Υου σονοηδηϊοὰ ἴο 
Βόῖνθ πὲ ΨΠΠῸ6 1 νγ͵ὰ8 Κίηρ, δυῖϊ 1 δηλ 0 
Ἰοῦξεῦ Κίηρ, [πεγείοσε γουὺ ἅτε αυϊίε ἔγεε (0 
ἰεανθ πιὸ, δηά ϑεσνε δϊπὶ 0 15 Κιηρ. 

4Ο. Τϑομ εαν»ιεεΐ δμὶ γε:γ4γ..ὺ Μοδηΐηρ, 
Του τὶ ηοΐ ἃ παῖϊνε [5γΓδ6]16, δας ΟἿΪΥ ἃ 
ΒΟΪΟΌΣΠΟΙ ἴοὺγ ἃ ἔδνν Ὑϑᾶγβ, ἰἴ 18 ἢοῖ σϑᾶβοῃ 
(ἰοτεΐίοσε [αὶ ἴπου Βπουϊάϑί φάγε ΤΥ οδἾ8- 
ΤᾺ 168. 

1. [{|21}5 5ἰοδάξαθς βάθὶ Π7 τνᾶ8 ἴἶκε τῃαῖ 
οὗ Ἀθ1} (1. τό, 17). Ηδ πιυκῖ θ6 πυπιρογεὰ 
μὰ Ἀδῆαῦ, συ, Νδαπίδη, ἴπ6 ψνάον οὗ 
ϑεγορίδ, ἄς. Υ, 

42:1. 
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ῖ (α]]εά, 
]οῆη :8.Σ, 
(εάγον. 

ΔΠΔ ρᾶ85 ονθῖ. Απά [τιαἱ τῆς Οἷε- 
τα ρδϑθε4 ονεῖ, δηά 411] ἢ18 πιεῃ, 
ΔΠ4 411] τς {π||6 οπεβ τἢδὶ τυέγε νν ἢ 
ὨΙΠ}. 

23 Απά Δ}]]} τς σουπέγγ νγερὶ ἢ 
ἃ ἰουιιά γοίςς, ἀπά 411 [με Ρβορὶε ραϑϑεα 
ονογ: ἴδε Κίπρ 4150 Βἰπι56] [ ραϑϑθὰ ονοῦ 
1(ὴ6 Ὀτοοκ "Κιάγοη, ἀπά 41] τῆς ρεορὶς 
ραβϑϑειὶ ονοῖ, τονναγά τῇ6 ννᾶὰὺ οἵ τῆς 
νν] ἀεγη εβ8. 

24  Απά ᾿ο Ζδάοκ «͵5ο, δηὰ 8] 

11. ΒΑΜΌΕΙ, ΧΥ. [ν. 23-.-2. 

ἴυγη ἰηῖο τῆς ΟΕ ἴῃ ρεᾶςε, ἀπά γοιγ 
ἴνο 80ηὴ8 ΜΠ γου, ΑἸϊπιλλΖ τὴν 
80ῆ, 8π4 Ϊοῃδίῃδη ἴῃς 8οη οὗ Αδίδ- 
τῃδγ. 

28 ὅεε, 1 νν}} τΑΥΤῪ 'π [ἢ ῥ]δίη οὗ 
τἢε νυ] άδγη 58. ἀπ 11] [μετα σοπις ννογά 
ἔτοπη γοῖι ἴο ΘΟ Γ ΠΥ πις. 

29 Ζδάοκ τΠεγείογε δηὰ Αδιδῖθδγ 
σλγγιοὰ τῆς ἀκ οἵ (ὐοά δρδίη ἴο [ε- 
Γιδα]6πὶ: ἂπά {πεν ταγγιθά τἤετγε. 

20 ἢ Αμπὰά αν! ὰ ννεπῦ τ ὈγΥ τδε 
αϑοεηΐ οὗ γιοωπί ΟἸ νεῖ, [ἴλη ννερῖ 85 ἘΠΕ 
ἢς νγεπῖ Ὁρ, 4πα δὰ ἢ!8 μεδὰ Ἴσονεγεά, «νά 
πὰ ἢε ψεηῖ θατγείοοῖ : δπά δἱἱ τῆς τς 

τῆς [,ενϊῖε8 τυέγέ ἢ ἢ πὶ, πφϑὰν 
τε αὐἷκ οὔ τς ςονεπδηῖ οὗ (σά : δλη 
ΠΟΥ 5εῖ ἀονγπ τῃ6 αἵ οἵ (σοά; δπά 

Φ 9: 

Αδιδῖμαγ νγεπῖ ἀρ. ὑπ} 41}1 τῆς ρεο- 
οἷς μδὰ ἀοηῃς ρδϑϑίηρ ουΐ οὗ της οἰγ. 

2Ζς Απά τς Κη βδ]:ὰ υπῖο Ζ86οΐς, 
Οὐλσγγ θαςῖς τῆς αγί οἵ (σοά ἱπῖο τῇς 
εἰγ: [1 5141} ππὰ ἄνουν ἱπ (δε 

.δγε8. οὗ τε ΠΟΚΡ, ἔς νν}}} Ὀτπρ πὶς 
᾿ΔρΆῖη, ΔηΠ4 5πενν πια δοέᾳ 1ἴ, ἀπά ἢ 5 
᾿ Βδθϊτδίίοη : 

26 Βυϊ ἰΐ ἢε τῆι 84γΥ, 1 πᾶνε πο 
ἀεϊ σῆς ἴῃ τες ; ὈεΠο]ά, λεγε ωπ Ϊ, 
ἰεῖ πἰπὶ ἀο ἴο πιῈὲ 88 βθβεπηθῖῃ ροοά 
πηἴο ἢΪΠῚ. 

27 Τῆε Κίπρ βαἰά αἷ5ο υπῖο Ζδάοκ 
τε ργεβῖ, “γέ πο ἴῆοιι ἃ Ἄβϑθεγὴ γο- 

Δ. αι: ουεγ. ἈΔΙΠΟΓ, "ὍΣΟΙΒ ΟΥ̓ΟΣἢ 
δε Ὀγοοῖκ,. Αδογο, νϑσβῈ 18. 

94. “δίαίδαν «ὑυεπὲ ὠρ.1 1.2. ςοηπιυεά ἴο 
ϑοθηά ἴἢς Μοιυηῖ οὗ ΟἹνεβ. Ὑῇδ ὄχρσγο5- 
δίοῃ 7247 :-εἱ ἄοαυπ ἐδὲ αγὰ, ἰδ γαῖ. ΟΌδοιΓΟ, 
Ὀυΐ [ἢ 5686 δ6ε8 ἴο δὲ {πὶ ΑὈἰΔΙΠΑΓ ῥσὸ- 
ςράρά {86 τὶς ὕρ ἴΠ6 546 οὗ ΟἸ] "νεῖ, δηὰ ἀϊὰ 
ποῖ 5ἴορ {1} ἴθ ψ οἷ ργοςεβϑίοη ἢδὰ σοπὶθ 
ουξ οὗ [δε γαΐοΘ. Ηδσ ἴδεοη βίορρεά, δῃὰ οὐ 
ἢϊ8 βἰορρίηῃρ ἴπὲ [,ονἱ68 8εῖ ἀονγῃ [πὸ τίς, 
πράτ ας αἱ αν 5 Ὀιἀΐηρ. 

46. ὕπιο Ζαάοξ. [ἴ ἀοε5 ποῖ ἀρρθδσ οἰ ΑΥΪΥ 
ἔτοτῃ [815 παγγδαῖῖνο ψνμεῖποσ Ζαάοκ οὐ Αδ]8- 
(ΠΑΓΙ νν85 δῖ [118 {{π|6ὸ εδίς ὑγίοδῖ, [που ἢ να 
Κπονν ἔτοῃῃ 1 Κὶ. ἰϊ. 21ς, (παῖ Αδδῖθασ ννᾶ8 
εἰίεί. Ῥογπδρβ Ζδάοκ 5 δἀ ἀγοβϑεὰ ὃγ [αν ὰ 
85 ἴῃ6 ἙΟΠεΐ οἵ ἴ[Ποϑο γῇο νγεσὲ δου} 7 ὈΘαΓ - 
ἰηρ [86 ατγκ. 

47. “τὶ ποὲ ἐδομβ ὦ “τενρ Ὦ ὙΠ6θ6 ψοσάϑ 
ΔΓΘ ὙΟΤῪ οὔβουτε. [ἔ τς ἰεχί 15 οογγεςῖ, [Π6 
Β6Ώ586 τη Ὀ6 ΟἸΕΠΟΥ, “{γὲ ἐδοι ποί ἃ “τεγ ὃ 
ἐδεγεογε βὸ ὀσεξ 1ο 16ε εἰξγ, από οὐσεγυε, ἀπά 
ἐγ) γῖὸ 977 «υδαΐ ἐδοι “τεπ) (Υ6γ86 28). ΟΥ̓, 
“2641 ἐῤοι, .ε. ἀοκὶ ἴπου ἴΔΚ6 ΤῊ τηθδηϊηρ ἡ Βυΐ 
[6 δορί, μα8 ἃ ἀϊβογοηΐ γοδαϊηρ, δηά γσεπαου ᾿ξ 
8εε 1 845 ἰῇ γοῖβο 28. Ν οἰ πδυδβοη γοδάβ ἈΝ Ἢ 
(γουδ) ἔον ΠεξῚ (γοεδ), Ζδάοκ ἴδ6 εὐὲς ὑγίεβί. 

Ρεορὶες τπαῖ τοας νι πὶ ςονετγεά 
ΘΥΟΙῪ πΊᾶηῃ ἢ8 Πεδά, ἃπά τῆ εγ ννεηῖ 
Ρ. ὑνθορίηρ 45 ἴον ννεπξ ὑρ. 
1 4 Απὰ οπε τοϊὰ ᾿ανὶά, βαγίῃρ, 

ΑΒ ΒΟΡἢΕἰ ἐς ἀπιοηρ τῇς σοπβρίγαῖογβ 
νν Αὐβαίοαβ. Απά ᾿ανιὰ 5Ξαἰά, Ο 
ΓΟΚΡ, 1 ργᾶν τῇδε, ἴὰγη τῆς σομηβεὶ 
οὗ ΑΒ Βορ αὶ πο ἐοο Ιβἤπε58. 

42 ἢ Απά [τ ςαπιῈ ἴο ρμᾶ85, [παῖ 
τυδεη Τλανὶ ἃ νγὰβ8 σοπιε ἴο τῆς ἴορ ὁ 
ἐδε πιοιγί, ννετα ἢς ννογβῃιρρεα : 
Ὀ6Πο]ά4. Ηυϑηδλὶ τὴ6 Ατοῆῖτα σαπὶα ἴο 
τλεεῖ ἢ ΠῚ ἢΐ8δ σοδῖ τγεηῖ, δηά 
δαγἢ ὑρου ἢἷ5 Πεδά: 

48. 1. 1ῤὲ Σ μμμ (ταῖδεσ 2 αὶη.).} 80 ἴδδ 
ΚΚονὶ, ἤδτὸ δηά χυὶϊἹ. τ6. Βυῖ ἴπ6 Ορδι [85 
ἐδεὲ ζογάδ. 866 2 Καὶ. χχνυ. 5, ῃοσε [Π6 βδιὴδ 
Ἰος δ! τ 15 ἀδβοσγι θεὰ 45 “ [Πε ῥ᾽ αἱπϑβ οὗ [γῖςῃο. 

ΕΒυΐῖ ΕἸἾΠΟΣ τοδαάϊηρ πλᾶκο5 ροοά 56ῆ86. 866 
ΧΥΪΙ. 21, 22) ἰῇ σοηηοχίοῃ ΜΙ 16. - 

80. ΗΠ δεαά εουεγεά.} ὅ66 χίχ. 4; Ἐπῖἢ. 
νἱ. τλὲ [ετ. χίν. 3, 4; ἘΖοῖς, χχῖν. 17: [86 
βδίζῃ οὗ ἄδθερ σπου σηϊηξ. 

81. Οπε 1οἰά Παυΐά.1 ΉΪΒ 15 ἀουδί1655 
{86 τηδδηϊηρ, Ὀυϊ ἴΠῸ ἴοχί 45 1 οἰδηάβ σαηηοῖ 

Βεᾶσ ἰϊ. ῬγοθΑΌΙΥ {πὸ ῥγοροβίοη ἢ, 29, μᾶ5 
ἔλθη ουξ οὗ (ἢς τοχί. 

82. Ἀσπάεσ... ΨΒο5 δενὶὰ ν80 
60:10 0 [89 0» ΟὗΠ6 πιοιηΐ ΤῈ ΘΣΘ ΡΘΟρὶο 
ΜοΟΣδδὶρ 6οὰ," Τῆς ἴορ (ΝΠ) ΠοΓο, δὰ 
ΧΥΪ. 1, 15 Δἰπηοβί ἃ5 ἃ ΡΙΌΡΕΟΣ πᾶθ. Νὸ 
ἀουδὲ {ποτὰ ννᾶβ ἃ ΠΙ  ἢ -οἶδοθ προῃ [Π6 [ΟΡ οὗ 
1ῆ6 Μοιηΐ οὗ ΟἾἸΙνε8, ρεσβαρβ δ ἴδε οροῖ 
ςΔ]|]δὰ ἰὴ {{πΚὸ χίχ. 37, “186 ἀδβορηΐ οὗ ἴδ 
Μουῃηΐ οὗ ΟἸ᾿ν65." 

ὀεῤοίά Ἡμεδαὶ ἐδε “ἄγεδῥ!ε. 1 ΤῊΪ8 ἴς πιδη- 
(᾿Ιοπϑά ἴῃ ἱπιπιεάϊδῖϊα σοηποχιίοὴ ἢ Πᾶν 5 
ΡΓΔΥΟΙ ἴῃ νϑῖβο 11, ἴο ΨΠΙΟΝ ἰἃ ψὰ5 ἴῃ 
Βοηλε δογί ἴδε δῆβιγεσ. Τό “γοῤιε, 5ὲ8 058. 
ΧΥΪ. 2. 



ν. 33-. 

23 ὕπο νβοπὶ αν ά 5414, 1 τῆου 
Ρᾶϑϑεβδῖ οὐ ἢ πιὸ, τπεπ που 5}4]1 
δε ἃ Ὀυγάδη υπηῖο πιὸ: 

234 Βυῖ ᾿Ε τλου τεΐυγη ἴο τῆς ςἰἴν, 
ἈΠ 84Υ πηῖο Αδβδίοπι, 1 νν}}} 6 τὴν 
δεγνδηῖ, Ο Κίηρ; ἂς 1 ἀσυς ὀεέη τὴ 
ΓΑ ΠΟΥ 8 βεγνδηῖ ἢ Πετῖο, 80 τὴν 
ΠΟΥ 4ἰ50 δὲ τὴγ βεγνδηῖ: τπ6ὴ πλᾶυ- 
εβῖ ἴῆου ἰογ πιὲ ἀεΐεαδϊ (ἢς σοιη8ε] οὗ 
ΑΔ ΒορΡΒΕεΙϊ. 

45 Απά ἡσεὶ ἐἤοιε ποῖ ποτε τῇ 
τες Ζδάοκ δηά Αδιδῖμαγ [πες ῥγιεϑίβ ὶ 

ἐαγὶδ ὠῤοῦ δὶις ὀεαά. ἰ. 2; 1 ὅ88π|. ἰν. 
12, Δηά ἀῦονο, ΧΙ. 19, ηοΐδ. 

893. ὕύσηϊο «υδονι, 4ο"ς.1ὺ Μαυςἢ Βεξοσ ἴο ἴγϑῃ9- 
ἰαῖθ ΠΟΙ, “ Απὰ Ὡανία βαϊὰ ἴο πὲπι," 

1. ΒΑΜΌΕΙ, ΧΥν. ΧΥΙ. 

τΠεγείογε ᾿ξ 5384] 6, ἐδαὲ νψῆδὲ την 
βοανεῦ ἕπου βῆλϊςζ ἤδαὰγ ουῖκ οὗ τῇς 
Κιηρ᾿8 Βουδβε, ἴῃοι 8μα]ῖ [6}] ἐὲ ἴο 
Ζδάοϊί δ«πὰ Αδιδίμανῦ (ἢ ῥγεβῖϑ. 

426 Βελμο]ά, ἐλεν ἔσυε τἴῇεγε σὰ 
τἢεπὶ {ΠεΙΓ ἴνγο 80η8, ΔῃϊπηδλΖ Ζ48- 
ἀοκΚ᾽᾿Β :-οη. ἀπά Ϊοπδῖμαη Αδίδιμαγ᾽ 8 
“θη; ἈΠᾺ ὈγΥ {Πεπὶ γα 841] 586ὲπ4 πῖο 
ΤᾺ ΘΥΘΓΥ τῆϊηρ τ[Πδῖ γε οδη ἤδδγ. 

27 80 ΗυΠ4!᾽ [λαν!4᾽5 ἔθη ςἀπΊε 
ἱπῖο τῆς οἰἴγ, ἀπά Αὐϑαίοπι σάπια ἰῃτο 
7εγυβαίθιη. 

84. 4: 1 ῥαυε δεεη, ἢ ὙΠῸ φϑηοσαὶ 
5656 5 αἰ 848 ΟΧρ ἴῃ [6 ΑΟΝῪ., Βυῖ 
1)6 Ηεὔῦτον ΡΒΓΑΘΘΟΪΟΡΥ ἰ8 ἰηνοϊνεά, 

. 

ΑὨὈΠΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕΘ οἡ νοῖβος 8 δηᾶ 20. 

ΝΟΤῈ Δ, οἡ ὑϑῦϑο 8. 

Τῆς Ηδρῦ. τοχὶ βθεῖβ σοττυρί. ΕῸΣ 35), 
ὙΔΙΟΝ εῖνοβ ΠῸ 56η86, ἴῃς ϑερί. (μαὶά. δηά 
ϑυγ. τοδὰ 2"), δῃά ἴῃς Α. . ἔο!ϊοννβ ἴμεπι. 

ΝΟΤῈ Β, οἢ νεῦϑὲ 20. 

Ταῖε ὀκεὰ ἐδν ὀγείόγεμ] Ἀσςςοσάϊηρ ἴο ἴπ 6 
ΜΜαβογεῖῖς δοςεηΐβ, ἴδε ἤΌ] ]ονηρ ψοσάβ, 
“αὐ ἐῤεε" (αἵ ἴῃς δηά οὗ νεοῦβϑε ἴη Α. ΚΝ.) 

ΟΗΑΡΤῈΚΒΚ ΧΥΙ. 
1 Ζιίῥα, ὃν γεόμς ἀπά γαΐσό τερρεείίορς, οὗ- 
ἑα ρείλ ἀὲς νιαρίογ ἱπλεγίδαπες. ς Αὲ 36- 
ἀπμγῖπε δλίνεεὶ ἡεγοοίά δαυϊά. 9 Φαυϊά τὰ 
2αίιόηεό αὐσίαίκείά, απαᾶ γεείγαίμείλ. φίδεγς, 
,γονι γευερε. τῷ μελαὲ Ἰηεαϊείλ ἀξηι- 
σείγιμίο Αταίον»εΣ εομησεί, 20 Αλἠλοῤλεῖ: 
ερμμσεῖ, 

ΝῺ νψῆρη ἢ ανιὰ ννᾶ9 ἃ [ἰπ|6 
ΡΑϑβῖ τῆε ἴορ ογ ἐλὲ αἰ, ΒΕ ΠΟ] ά, 

Ζιδα τῃε 8εγνδης οὐ Μερβιθοβῃδιῃ 

οὐρῆΐ ἴο Ὀ6 Ἰοϊηοα ἴο ἴπε56 ργεοθάϊηρ ΟὨ68, 
ἑαζε ἐῤ᾽ ὄγειόγεπ «υἱὲ ἐδέεε, ἃ58 ἴλε ϑερί. δηὰ 
Μυϊεαῖο ςοηδίγις ἴδεπι. ὙΠ ΕΥ δαάά, δηὰ [86 
Τιογὰ 5211] δῆονν ἴπθὸ γηέεγῷ ἀπά ἐγωΐ, 48 
1Ὠουρἢ βοπὶς ᾿νοσάβ μδάὰ ἴϑ]Ποὴ ουἱ οὔ [6 
Ηδοδ. (οχῖ, ψὮΙΟΝ 866 π8 ρσόθαῦῖθ. Τῆς 
Ῥῆγαβε ἐΦν ὀγείῤγεσπι βῆονυβ ἀἸ5 ΠΏ ΕῪ {παῖ {ΠΕΥ͂ 
Ὅτ δἷἱ ΟἸττε5, 85 ἀοϑϑ ἴῃς τηθπίοη οὗ 1δεῖσ 
σμΠ]Πἄγθη ἰῇ νοσῦβα 22. 

ταεῖ Ἠΐπι, ννἢ ἃ οουρὶε οὗἁὨ 45568 
5Δ44]εἀ, Δηὰ ὑροη ἴΠεπὶ ἴννγο δυη- 
ἀτεά ἐραυε: οἵ Ὀτγεδά, δπά δὴ ἢυπάγεά 
θυποῆοβ οὗ γαϊβϑὶπ8, δηὰ δὴ ἢυπάτγεά 
οΟΥὗἩἨ ϑυπηπιεῦ ἔτι 85, ἀπά 4 θοῖ(ϊε οὗ 
νης. ὁ 

2 Απά τδς Κίπρ 5αἰὰ υπῖο ΖἼδ4, 
ὟΝ μαῖ πιεᾶπδϑῖ ἴδοι ὃγ τῃεβεὺ Απὰ 
Ζίιθα ςαἰά, ΤΏ 2535658 ὁ ἔογ τῆς Κίπρ' 8 
Ποιιβθ ἢ] ἀ τὸ τάς ου ; ἂδπά ἴτε δγεδά 

ΠΗΑΡ. ΧΥΙ. 1. ΤΡὲ 1οΡ.] χν. 32. 

Ω εομῤίε 9.7, α΄: “αὐάδίε.] Τθίοθε [παῖ 
Μερμθοϑποῖβ δηά 5 βεύνδηξ δῇοι)ὰ πᾶν 
τ ἄθη ὑροῦ. 866 χίχ. 26, ῃοΐδ. 

ὀδωπεδες οΓ᾽ γα . .. ἀπά ἃ δοέίε οὗ 
«υἱηθ.1 8566 1 881. Χχν. 18, ποῖθ. 

Ὡρν ιμἢ Ὠγτιοὰ ἤρ5, ΟΥ ἀδίεβ, ουὕὨ 
δοῖίῃ. (κοβ οὗ ἀγίθὰ ἀδίθϑ ἄγε 511} υβοὰ 825 
ἔοοά οὔ ἃ ᾿ΟἸΓΏΘΥ͂ [Ὠχουρὰ ἴμ6 ἀεϑοσί, 

Ω, οτ δὲ ἀϊηφ᾽, δοισεδοίδ ... ὼγ δὲ 
γομπρ »ιεπ, Ὁ ΜΝ Οτεηίδὶ ἀεξεγεηςε 
Ὲ ἄοθβ ἢοΐ νεηΐιγο ἴο 540 ἰμδῖ δἴμοσ [86 
5563 ΟΥ ἴπ6 ῥγονϊβίοῃβ ὑγεσα ἔοσγ ἴπ6 Κὶηρ 5 
ΟΜ 086. ((οΙηρδγε 1 881η. ΧΧΥ. 27, 41.) 

δὲ ὀγεα4.1] Τὰς Ηεῦ. ἰεχὶ αβογάβ 4 
συγίουϑ ἰηδίδηςο οὗ ἴδ 6 βοσυρυίοιβ Ἔχαςίηςβ8 

οὗἉ ἴῃς σοργίϑῖβι ὙΤῆῈ Οεέδὶδ 'νὰ8 ὨΠΌΠΘῚ ἕοσ 

Ὁπῦπ), δυῖ ἴλε τρδηϊξεδι ουγοσ 18. ΟὨΪΥ οοσ- 
τεςϊεά ἴὴ ἴδε Κεγὲ 
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1 Ηοῦ. 7 
420 οὐσί- 
2ανε. 

0 τ, Δς 
“ἶνες 
«ἤονία «πα 
σηγιεφά. 

ΔΠα βιπλΠΕΓ ἔγας ἔογ [6 γουηρ πε 
ἴο δδῖ ; δηὰ {Π6 νίηθ, τηδῖ βοὴ 48 Β6 
ἔλιηϊ ἴῃ [ἢ6 νυν] θγη 688 ΠΊΑΥ ἀγίηΚ. 

4 Απά τῇς Κίηρ 3414, Απὰ ννβεγε 
ἐς ΤῊΥ πιδϑίοτ᾽ 8 ϑοὴ ἡ Απά Ζ 84 5ἰά 
πηἴο (ῃς Κίηρ, Βεμοἱά, ἢς δϑιάδῃ δὲ 
]εγυβαίθπὶ: ἴοσ ἢς 8.4, Τὸ ἀδὺ 3881] 
τῆς ἤοιιβε οὗ ἴβγδεὶ γεβῖογε πὶς πὲ 
Κιηράοπι οὗ πιΥ ἐλίδετγ. 

4 ἼΠεη 8414 τῆς Κίπρ ἴο Ζ'᾽δΑ, Βε- 
μοὶ ά, της αγό ἃ11 τῆι ῥεγίαίπεά απο 
Μερδθοβῆεῖῃ. Απά Ζίδα 8414, 11 
ΒΌΠΊδΙΥ Ρεβεεςῖ (Πδ6 ἐλαί 1 πιᾶγ πὰ 
ρσῖᾶςε ἴῃ ΤΥ δἰρπέ, ΤΥ Ἰογά, Ο Κίηρ. 

ς Απὰ ψνἤεη Κιπρ [αν ἃ ςᾶπις 
το Βαμυσππι, Ὀεἢο]ά. τῃδηςς ςσάπὶς οὐ 
ἃ τηδη οὗ ἴῃς ἔλΠΪΥ οὗ τῆς Βοιιβα οἵ 
ϑ4.}1}, τγῆοβε πῆς τας δῃϊπιεὶ, τῆς 
80η οὗ (ὐεγὰ : πε σαπὶς ἐοσγίῃ, δηὰ 
ουγϑεὰ 5111} 25 ἢς ςδπια. 

᾿ 8. 72. »ιασίεν.}1 Μεαπίης 840] (ἰχ. 2). 
“695.1 ΥἹΖ., σταηῃάϑβοηῃ. 
7 72αἰδεγ.} Α58. αὔους, δδυ]. Ἀνὰ 4518 

(Πς φυσπίίοη, οὐ ΠΥ δυγὶ αἵ [ἢ ἀρραάγοηῖ 
ἰησταίυἀς οὗ Μερθοββοίῃ. [1 18 ἐπιροβϑιθὶο 
ἴο ΒΑΥ ΜΒΕΙΠΕΓΙ Μορμθοσμοῖδ τνῶ8 αυἱϊΐα 
Ὁ1||685 ΟσΥ ηοῖ. 1 Ρ8. οχυΐ. τυδ5 οοιηροβοά 
γ Ὠανιά, δπὰ δῇογ ἴδε φυεϊ]ϊηρ οὗὁὨἨ Αὐβδιοση 

τ θο! οη (Ἰποϊγοάυςτίοη ἴο Ῥ5αϊπιβ, ὃ 12), 
ὝΕΙ͂ΒΕ 1 ΤΊΔΥ Τσοηίδλίη αν 5 σοηϊρββίοη οὗ 
ἃ ΑΘ ἡαρτηδηΐ ἰῃ [86 τηδίζογ. 

4, Ἰδὲη «αὖ ἐδὲ ἀίηρ, 61 Αποῖδογ 
ιηϑίδηςεα οὗ ᾿λαυϊα 8 Βαβι ἴοι ροσ. 866 1 84Π|. 
ΧΧΥ. 11. 

] διωηδὶν δεσεεοῦ ἐδεε, 49ς.] 80 ἴδε νυϊχαῖο. 
Βαϊ τὰς Ηεῦγενν [ι45, 1 δοαυ ’"γεεἰ ἄοαυ»---- 
ἐεῖ »ιὸ ἡπά ζαυοων, (ος. ΤΏΘΓΟ ἰ8 Ὧ0 οἴδοῦ ἴῃ- 
βίδῃησε οὗ [8 υ86ὲ ΟὗὨἁ ἸῬΠΙΦΠ. Το ϑερί. 
τελά ΓΊΠΙΏΨΗ, δοφυέης δὲένεί, 

δ. Βαδιεσγί»ι.) ΟἿΪΥ τηδηςοησὰ μοβίάο8 11]. 
16 (ν Βεσε 8ες ῃοῖθ), χυὶ!. 18, δηὰ τ Κ. ἰἱ. 8. 

διδίνγιεὶ, ἐδε “οπ 9 Οεγα. ἴῃ ἴδε {π|6 ἴο 
Ῥ5, νἱ, 6 ἰβδ ΔΡΡΑΣΘΏΓΥ οδἰ]οὰ “ Ουβῃ ἴδε 
Βεη᾽ πη 6." 866 δοίονν, χυῇ. 2:1, ηοῖθΘ. Αο- 
οογάϊηρ ἴο τ Οἢγ. υἱῖ, 3, σεγα νγᾶ8 ἴῃ 6 βοὴ 
οὗ Βεῖα, [6 ἢσβί-οση οὐ Βεηϊαπιΐη. ἴῃ 
Οεη. χἰνὶ. 21, Οεγα Ἀρρεασβ ἃ8 ἃ β80ῃ οἵ 
Βεηϊαπηίη, 1... [Ὡς μεδὰ οὗ ἃ Ἵομίθξ Βεηϊαπιῖο 
Βουϑ6. (866 [υἀνρ. 1. τς, ηοῖ6.) ὙΒὸ ψοσγὰ 
αν ἰβ στα υϑοὰ ἰὴ ἴῃ6 ἰΔΓΡῸΓ βεῆβε οὔ 
ἐγίδε, ἃ8 6. 9. Ϊοβ8Ὲ. υἱὶ. 17; ]υἀνσ. χνὶϊ. 7. 
88] νγᾶ8 ἀεϑοεηδεὰ ἔγοπι Βοοδοσ, Βεη)δση 5 
δοςοηά 8β0ῃ. 

ΩΣ ἀμ ΨΊΖ., ἔγοπι δῖ5 Βοιιβο, 88 δὲν" 
οἴῃ δβρϑοίδἱγ τπηθᾶπ8. (866 ἐς. 9. χίχ. 7; 
]υάς. χί. 11, 34.) Βαβυσιπι, Βεσε δἈϊπηεὶ 

1. ΒΑΜΌΒΙ, ΧΥΙ. ἷν. 3-9. 

6 Απά ἢς οδϑὲ βἴοπες αἱ ἢ ανὶμ, 
Δπὰ «δἱ 11] τῆς βεγνδηῖβ οἵ Κίπρ [)4- 
νἱά : «δπὰά 1} τῃε ρεορὶς δπά 4]1 τῆς 
ΠΙΡΉΓΥ πΊοη τύέγό οἡ ἢϊ8 γῆς Πδπά 
Δηα οη ἢὶ5 ἰεςᾷ. 

7 Απά τῆι 5414 δῃϊπγχε! ννῆθη δε 
ουγϑεά, (ὐοπις οὐ, σοπης ουξ, ἴδοι 

112] : 
8 ΤΠε [ΚΡ Παῖῆ γεϊζυγηεά ὑροη 

ἴἢες 41} τῆς δ]οοά οὗ τῆε ἢοιιδε οὗ ὅδιι, 
πῃ ννῆοβε 5ἴοδα (που ἢαβῖ τεϊρηςά ; 
πὰ τῆς ΓῸΚῸ παῖ ἀεϊινεγεά τῆς 
Κιηράοπι ἰηῖο τῃ6 πμαπηά οὗ Αδϑβαδίοπι 
(Υ 8οη: «πᾶ, ἴβδεμοὶἀ, τῆου ἀγί ᾿δἰεῦ ἦν 
ἐαάεμ ἰῃ ΤΥ πιϑοῃ!εΐ, Ὀεσδυβε τῃου ἐπ τὰν νὰ 
αγὶ ἃ ὈΪοοαΥ πιδη. 

9 ΦὔἅὥΤΠεη 9414 ΑὈΙ5ῆ4ι! ἴῃς 5οη οὗ 
Ζετγυΐδῃ ὑπο τῆς Κίηρ, ΕΥ̓ 8ῃου]ά Αἰ ξεν 

4. 8. 15 δάεαά ἄορ ουτβεὲ ΠΥ ἰογὰ {δε 

ἀννοῖζ, ΘΟ ἴο δάνα ἰδίῃ οὔ ἴπ6 σοδά, οὔ ἃ 
τιάσε βορασγαῖθα ἔγοτῃ ἰξ ΟΥ̓ ἃ ΠΆΙΤΟΥ σαυϊηθ 
Τυηηϊηρ ΡαΓΆ]εὶ ἴο [πὸ τοδά, 30 ἴδ ϑῃϊπιγοὶ 
νγ45 ουὔῖΐ οἵ τες ᾿βου ἢ πη Βελγίηρ, 
δηὰ νη ἃ βίοηθ᾽ 5 ἸΠΓΟΥ͂ (γε σβα 6). 

7. Οὐ» οἰ.) ἘἈδίδεν, “Οο ουΐ," νἱζΖ., οὔἵἹ 
[86 ἰδληά, ἰηΐο Ὀαηϊβηπιθηῖ, 485 [οσ. χχῖχ. τό, 
ἄς. Οεὲ οἷ σουϊὰ δὲ 511} τῆοσε ἴῃ. ἴῃς 
Βρί γί: οὗ δ: πηοὶ 8 αδυβῖίνε βρεεςβ. 

ἐδομ ὀίοοάγ »παηπ.} 1, 1λέγαῖ γ, ἐδοι νιᾶπ οὗ 
ὀιοοά. Ἰὶ νψουϊὰ 5εοηὶ [δὲ τς 1,οτά δ νοτγὰ 
ἴο αν, “Τδοω δαιΐ “δεά ὀίοοά αδωπάαηεν 
.... ἔδοι διέ «“δεά »εμεῦ ὀίοοά μου ἐδε εαγεϑ 
ἐπ »,7 “ἰρδί" (τ ΟἸγ. χχίϊ. 8), νγὰ5 Κηονῃ ἴο 
ϑΒιπιεῖ, δηὰ ἢονν ολϑὲ ἴῃ Ἀν ̓ 5 ἰδεῖ ὈΥ͂ 
μῖπι, ἢ ρος] σοΐίογεηςε ἴο {π6 ᾿ῃηοςοηΐῖ 
Ὀἱοοὰ οὗ ὕτιδι. 

8. 41] δὲ ὀίοοάδ 97 δὲ ῥοισς ὁ ϑαμ.] 
ΘἈΪπιοὶ ΡΓΟΌΔΟΙΥ ρυΐ ἴο Πανὶ δοσουηΐ ἴδ 6 
ἀεαῖ οὗ ὅ84υ], δηὰ Ϊοπαίδιδη, δηὰ Αδἰπδάδθ, 
δηὰ Μεὶςομιβυδ, 541 ἰὼ δαῖτα Υ ἴς ῬᾺ1]115- 
η)ε65 ἢ ποτὶ Πανὶ ννᾶβ ἴῃ ἰθάσυς ; οΥ̓ἁ 
15- Ὀοϑμοῖι, δίῃ 'ἢΏ σοηβθεηυεῆςς οὗ ὨανἹὰ 5 
Ἰεαψυς ἢ ΑΡποῦ; ἴμαΐ οὗ Αὔπεσ Βἰπιβοῖς, 
ὙΓ1Ο} ἢς αἰἰτθυϊεὰ ἴο αν! 5 βδοογεῖ ὁσάθγβ ; 
δηὰ 411 [Π6 16ο 5ἰδίῃ ἰῃ ἴδε ὈΔΈΠ|6 δεϊννοθη 
]οαῦ δηὰ Αδποσ (ἰϊ. 31). ϑοῖῆςθ, ἴοο, τ ηκ 
(δι [πὸ ᾿ηοϊάοηξς τοϊδλίθα ἰῇ οἷ. χχὶ., ἡ βθῆ 
ϑεύθῇ τηθῇ οὗὨ 8401},8 ἱπηπιεαϊαδίε ΓΑΠΎΣΥ τοτῸ 
υἱ ἴο ἀφδῖι ᾿Παν 5 ογάογϑ, δηά νυιϊςἢ 

Ὧ0 Οχδςῖ ἱῃαϊσδί 8 οἵ (ἰπης, δὰ οσςουττοὰ 
Ὀεΐοσε [αν] ά 5 ιρῃῖ, δηὰ ννᾶβ τεΐεγτοά ἴο ὉΥ͂ 
ϑῃϊπιοὶ. ϑ81π|61 8 μβαϊσγεά δηὰ υἱσγυϊθηςα 5 Δἢ 
ἱπαϊοδοη [παῖ [ὴ6 Βοπ)απιϊζοβ σοϑοηϊοα ἴδ6 
1085 οὗ ΓΤΟΥΔΙῪ ἰῃ {μεῖς {τῖρε, εὐθ ἰῇ ἴδ6 
ῬΑἸπιοϑὶ ἀδγ5 οὗ [ν᾽ 5 ΠΟΏΔΓΟΒΥ. 

9. Τδὴ: ἀεαά ἀορ.} ὅ86ε ἰχ. ὃ: 1 ϑᾶτῃ. ΧΧΙ͂Υ. 14. 

᾿ΒΙΟΟΑΥ πιᾶη, ἀπά που πιδη οὗ Βε- ὁ πεν, 
ὀιορεί. 



βότσ, “σαγ-:. 

ΤῊς-. γε. 

τ Ἡεοῦ. 
αἰ κμεζεα ̓ 
Ὠΐπ τυΐά 
“ἐκεί. 

ν. 1ο---20.] 

Κιηρ ἡ ἰεῖ πὲ ρΡῸ ονεσ, 1 ῥγὰὺ πες, 
δηὰ ἴάκε οὔ ἢ!5 μεδά. 

10 Απὰά τδε Κίηρ 5414, ἼηΔδϊ πᾶνε 
1 το ἀο νι γου, γε. 80η5 οὗ Ζεγιίδῃ ὃ 
80 ἰεῖ ἢϊπὶ οσυγβε, θοσδιθα ἴπ6 ΓῸΚῸ 
ἢδῖῃ 54ἰὰ υπῖο ἢίπι, Οὐτθα ᾿ανὶα. 
ὟΝ Βο 5384]1 τῆδη 8δυ, ὟΝ πεγείογε ἢιδβῖ 
δου ἀοης 5ο 

11: Απάὰ αν ά εαἱά το Αδιβῃδὶ, 
Ἀπ ἴο 411] ἢϊ8 βεγναπῖβ, Βεῇο]ά, τὴν 
8οῃ, ἡνῆ ] ἢ σάπια ἔοτἢ οὗὨ πὶ Ὀοννε] 5, 
βεακεῖῃ τὴν ἰἰΐε : πον τηυοῇ πιογα 
ΠΟΥ γπ4} δὶς Βεπ]απιῖῖε 49 2 Ἰεῖ 
ἢϊπὶ δἰοης, δηὰ ἰεῖ ἢϊπιὶ οὐγϑε; (ῸΓ 
τε ΓΟΚΡ Πδῖῃ δίάάδη Πϊπι. 

12 [τ τᾶ ὃὲ τῆδῖ τῃῈ ΓΚ ψἹ]] 
Ιοοκ οἡ πιίπε ᾿ΤΑΠςτίοη, ἀπά τῆδι ἴδε 
ΠΟΚῸ ΜῈ] τεαυϊῖς πιὸ ροοά ἔογ ἢΪ5 
ουγϑίηρ 1ἢ 15 ἀΔγ. 

12 Απὰ 458 ᾿δανι ἃ δηὰ ἢ185 τππεῃ 
ννεηῖ ὈΥ ἴῃς ννᾶγ, ϑῃϊπιεὶ ννεηΐϊ δἰοηρ 
οὐ τῆς ἢ}}}᾿}8 5ἰάε ονοῦ ἃρδίηβε ἢ] πὶ. 
δηά οὐγβεὰ 485 ἢς νεηῖ, δπὰ τῆγεν 
βἴοῃ 5 δῖ ἢϊπ|, δηὰ ἴσαδϑι ἀιιβῖ. 

14 Απά {δε Κίῃρ, δηά ἃ}] τῆς ρεο- 

80 οὐυεγ ὙΠ γτανΐπθ, ῬοβϑίθΥ ψῈ ἃ 
βίσθδπι οὗ ννδῖοσ (ΧυἹ. 20), ἢ ἢ ΔΥ δεΐνγεθη 
ἴπεπὶ δηὰ 88 1Π|ε]. 

10. "ῥα! δαυε 1 1ο 4, (δ’ς-.31 8εε ἴῃς 58πὶ6 
ΡὮΏΓΑΒΟ ΧΙΧ, 22 ; [05}}. ΧΧΙΐ. 24; 1 Κὶ χνὶ]ϊ. 18 ; 
Μία. Ὑ1}}.. 29; [οδὴ ἱϊ. 4, δηὰ ἃ 5: τι} γ΄ σοπι- 
ΓΙ οὗ ἴῃ 5οῃ8 οὗἉ Ζεγιυ δ (11. 39). Απὰ 
ὉΓ ἃ 'κὸ βι Κιηρ ἰησίάσης ἴῃ ἴπ6 ᾿ς οὗ [6 
δοη οὗ αν! ά, 566 {ἃ0κῸ ἰχ. ς2- ς6. 

“0 ἰεὶ δενρι ἐμγιθ, (ϑε. ἘἙο]]ονίηρ {πε ΧΚορί. 
Το Οείδίδ σῖνεβ ἴ6 βάτὴδ βξϑησγαὶ 56η86, 
(Ὠουρἢ [86 Ηεοῦτενν σΟὨΒΙΣΌΠΠΟΩ 15 ΣαῖμοΣ 
ἴΔΟΤΟ οὔδουτε δηά ἀουδίζυ]. ἃ ΠπιΔΥ ὃς 
τοηδογοὰ 108: “ Τῆδί Πα οὐγ565, ἰἴ 15 δ6- 
᾿υδεὲ ἴδε Ἰιοσγὰ παῖ 8.]:ἃ ἴο δϊπὶ, ἄτ. 
 ανϊὰ τεοοξηῖϑεβ ἰῃ ἜυετΎ Μογά δηὰ δοίίοη 
οὗ ἢϊ5 ταὶ Β6 νν88 γοςείϊνιης ἴδ6 ἄυς τενναγά 
τς βδ'η, δηὰ τ[δὲ ψῖς ἢ ΝΑίμδδη μδὰ ἔογε- 
ἴο 

12, Μιπε αγῆιειἑοη---τολΥυσίη, ἐγ οὐ ἐδαγ..} 
γε ἰδ ἴῃς τεδάϊηρς οὗ ἴῃς Κορ, δυϊ ῥοοὰ 
πο» γη117516 676, ἴοΥ »Π07ὺ 5τίεῦ ῖβ6. ποῖ ἃ Ηεοῦτεν 
οχργόβϑίοῃ. [}ἢ Οθῇ. χχίχ. 32: ἵ ϑᾶπη. 1. 11; 
Ῥβ. χχνυ. 18, Ὸ ἴᾶνε ἃ βρῆ γαδο 850 [ἰκὸ [(ἢδὶ οὗὅἁ 
Βανὶά, δῃὰ 80 ὨΘΑΥΥ ἰάδητςαὶ ψ Π τὰς Ἰεϊζο 8 
οἔουγ τοχῖ, 85 ἴο βυρροϑβί ἴῃς ὑγοῦδὈ! τυ δα 
[86 ἴγὺθ σοδάϊηρ ΠΟΓῸ 18 ΘΙ Ποῦ τΠαὶ οὗ (ἢ6 
Κορὲ (5), γεὶπο εγεο, οὐ ἴς Οὗέδιδ (5»,}}), 
»1} «οἷα, ὈὰχΣ ἸΚ), γι} πιθογγ, αδήοιίοη, διρρλα- 
Ζ05. 

1. ΒΑΜΌΕΙ, ΧΥΙ.. 

ΡΪε τῆι τυεγε νυν ἢϊπι, σάπια Ὑγ ΑΓ, 
Δηὰ γε γεβῃεά τπεπΊβεϊνεβ ἴΠεγεα. 

ις 4 Απάὰ Αδβαίοπι, δπὰ 411] (δε 
Ρεορὶες τῆε τεη οὗ ἴβγδεὶ, σαπὶς ἴο 
[εγυβαίεπι, απὰ ΑΠΙΒορῆδὶ νυ ἢΐπι. 

Ι6 Απὰ [ἴτ οᾶπιεὲ ἴο ρᾶ88, ἤδη 
Ηυβμαὶ τὴς Ατομῖῖο, [αν ἀ᾽ 5. ἔγίεπά, 
ννᾶ5 οοπα πο Αδϑαίοπι, τμδὶ Η 5} 4] 
δβα!ὰ υπῖο ΑὈπβαϊοῃι, 
Κίηρ, (ὐοά 8ᾶνε ἴδε Κίπρ. 

17 Αηὰ Αδϑδίοπι βαἰά ἴο Η υ8Π8ἱ, 7, 
{815 τῆγ Κιπάπεβ8 ἴο ΤΥ ἐτιεηά ἡ νυν ἢν 
ννεηΐεβῖ ἴπου ποῖ γι ΤΥ [Πεπά 

18 Απά Ηυβῃαὶ 5δ:ὰ υπῖο Αὐϑβαίοῃι, 
ΝΑΥ ; δυῖ ψῆοηπι τὰς ΓΟΚΡ, δπὰ 1ἢ}8 
Ρεορὶε, 4ηά 4}} {πε πε οὗ [ϑγααὶ, σἤοοβε, 
ΠῚ5 Ὑ01}1 θὲ. ἀπά νυυῖτῇ τὰ νν1}} 1 δδιάς. 

Ι9 Απὰ δραῖίῃ, ψῆοπὶ βπου]ά 1 
βεγνε ἡ «ἡσομίά 7 ποῖ “εγὺξ ἴῃ τε ργε- 
β8εῆςε οἔὗἨ Πἰβ 80η ἡ 85 1 ἢδνε βεγνεά ἴῃ 
(ΠΥ ἐλιΠετ᾽ 5 ργεβθηςα, 80 ΨΜ1]11 δ6 ἴῃ 
(Υ ρίεϑβεηςε. 

)ο Φΐ7ΤΡΙεη 8α]ὰ Αδϑβαίοπι ἴο Αἢϊ- 
τΠορῃεῖ, Οἴνε σουπβ8ε] δπιοηρ γου 
ψνπδῖ ννε 8}4]} ἀο. 

δὶς εμγείηρ. δοὸ ἴδε Κογὶ. Βυΐ τῆς (εεῥιὶΦ 
Ὧἣ45 27 οὨ7σ6, 1.6. ἴῃς ουγϑε ἴδδί [45 [8]]6ὴ 
ὈΡΟῆ Πη6. 

18, δι4ε.71 1{,1ῖο γα! γ, γδ. ΤΠ ἀδβοτρίοη 
Πόσο εἶνοβϑ ἴ6 οἷἶδασ ποίΐοη οὗ ἃ τί άρε σιη- 
ἰὴ ΟΥ̓ ἴε 5ιάε οὗ ι86 τοδά, δῃηά ουεγ- 
Βαηρίηρ ἴἴ. 

14. ἤεαγγ Ηοῦ. ὈΝῪ, “4γεῤῥίνι. ΤῊΪΒ 15 
ΤΩΔΉΪΠ ΕΞΟΥ (6 ἤπιε οὗ [με ῥἷδοθ, βεσβαρβ ἃ 
ΤΆΘΓΕ ΟΔΓΔΥΔΉΒΑΓΥ, ἴο ΒΊΟΝ αν σάπια. ΤΟ 
δίγυςίυγε οὗἉ [6 ϑεηΐεησε γοηττε8 [δῖ ΒΟΙὴς 
Ρἷδοθ ββουϊὰ δ παπιεὰ (98ε6 ἅθους, ὑεῦβε 5), 
δηὰ [86 υδ6 οὗ (6 νοτὰ ἐδεγ δ ἴδς οπά οὗ 
1.6 νϑῦβ ὑσόουθβ [παῖ ϑοπὶθ ρἷδοα μδὰ ὕεεη 
ῃατηθά. Τῆς «ὑεαγ ψου]ὰ Ὀ6 δῃ Δρργορτίδῖε 
ὨΔΙῚΘ ῸΣ ἃ ΟΔΓΔΥΔΏΒΑΤΥ ἰῃν] Πρ ἴΠ6 ΜΘΔΙΥ͂ 
ἴγάυθῖϊοσ τὸ ἴυγῃ ἴῃ δηᾶ σ ΒΙπηϑεὶξ, 
Οοιηρατε Βαῤωγίπι (1 6 γουηρ πιθη). 

18. Ημ ἢ (δ). 80 τὰς Χεγὶ τίμα, Βυῖ 
ἴδε Οὐεφὶδ μὰ8 ἐξ, ποῖ, ΟΥ̓ ἃ ΥΕΤΥ͂ Ποπιπιο 
ΕἸΤΟΥ, (ὅδεε 1 ὅ4ῃ). 11. τό, ῃοΐο ; 58]. ἰχ. 1, 
ἄς.) 

19. “χαὶκν. Ηδθ. ἐδὲ “εεοπά (ὩΣ) Φ) υϑ02}}ν 
ἐδὲ “φεομα ἐέγπξ; ἈΘΤῸ ἴῃ 8 τη 5014] ΡὮΓΑΘΟ, 
τισδηϊηζ, ἐπ δὲ “εεορά ρίαεε, αὐ οΐηρ δηοῖδοΓ 
ΓΟΆΒΟ. [ὉΓΣ ἢ15 σοπάυςϊῖ. ὙΤὨς 54π|6 ννοτὰ ἰ5 
τοηάδογοά, 48 Πεοσγε, αραὶμ, 1ιονϊῖ. ΧΙ. 6, 7; 
Μαι. ἰἱ. τ; Ηδρξ. ἰἱ. 2ο ; δυϊ Μα!. ἰϊ. 13, 15 
[ἢ ΟἿΪΥ υδ8ὲ δἵ 811} γεβουθιης 815. 

40. Οἷνε (1 [Β6 μ]υγα}) εοωμ οὶ ἀριοης γοκ. 
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ΤαΉοά β8ᾶανὸ τς ὑπ τὸς 
δέν σε. 
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{ Ηδτδ. 
ευογί. 

21 Απά ΑΒ Πορἢεὶ δ] ἀ ὑπο ΑὉ- 
βδίοπη, (Ὁ ἴῃ ἀπο (ἢγ ἐλιμογ᾿ 5 οοη- 
συδίπ68, γ ]ς ἢ μα δὰ ἰεῖς ἴο Κεϑερ 
τῆς Βουβὲ; Δ4ηάΔ 41]] ἰδβγδοὶ 8ἢ4}} ἤδθδγ 
τδλε τδου ἀτῖ δυῃοτγγεά οὐ τὴ ἐδίμεῦ: 
τῆεη 5}4}} τῆς Παπάβ οὗ 41]1] ἰῃαῖ ὧγε 
στ ἢ τῆς Ὀε βίγοηρ. 

22 80 {ΠΕῪ βργεδὰ Αδβαίοηι ἃ τεηΐ 
ὉΡΟη ἴπε ἴορ οὗ τε πουβε ; δπὰ Α"- 
88 ]οπὶ ννεπῖ ἱπ ὑπο ἢ 5 δῖ μετ᾿ 5 σοη- 
συ δίπε8 ἴῃ ἴῃς 5ιρῃϊ οἵ 811] [5γδεὶ. 

22 Απὰά ἴδε ςουπηδβεὶ οὗ ΑἸ Πορπεὶ, 
νς ἢ ἢς σουπ56]]6ἀ ἴῃ τῆοβε ἀδγϑ8. 
τυᾶς 45 ἴ ἃ τὰλῃ δὰ εηφυϊγεὰ δὲ τῆς 
ἵογδοϊς οἵ (σοά : 80 τας 811] ([Πε σουη- 
86] οἵ ΑΒΙΠορμεὶ δοῖῃ νὰ ανιά 
ἀπά ἢ Αὐϑδίοπι. 

ΓΟΗΑΡΤΕᾺΚ ΧΥῚ]. 
Αλίλοῤλεέῦς ἐρμρφεῖ ἐς συεγίάγοισκ ὅν 27-:- 
σλαῖῦ:, αἀεεογαΐησ 9 Οοαῦς αῤῥοίγρεμε, τῷ 
«ϑεεγεΐ ἐρίείσελοό ἧς σε’ τρο Φανία, 23 

. ἀλἠλοῤάεί λαηρείλ ἀρισε 25 Απιασα ἴς 
αοἿ2 καῤίαΐκπ. 27] αυϊ' αὐ αλαπαϊνε 
,7εγηξελεά το ῥγουΐξείο». 

ΟΚΕΟΝΈΕΚ ΑΒ Βορδεὶ δά 
ππῖο Αδβαΐοῃῃ, [νεῖ πὲ ποννῦ 

σἤοοβε οὐἵ ἔννεῖνε τῃοιιβαπά πιεη, δπὰ 

μι 

866 [86 ἰπιοβὲ ἰάθητὶςδὶ ρῆγαϑθο, [υὰν. Χχ. 7, 
Δα ποῖθ. “4»ν:0» γοΐμ 15 ὨΘΑΤΙΥ τοἀυηάδηΐϊ 
( ϑατη. χχχ. 19), διιξ ψχίνοβ ἴο (06 νϑῦὺ [}6 
ΟΥοΘ οὗ [πε πάϊς νοῦ ἰη Οτεεκ. 

4]. Ὅσο ἐπ, Ὁ 7 Τακίηρ ροβϑοβϑίοῃ οὗ (Π6 
ἢαγοπὶ 8 ἴ!6 πιοϑί ἀεδοϊἀδα δοῖ οὗ βονο- 
ΓΟΙΡΏΥ (8ε6 τ Κ. 11. 22). [{ ννᾶ8 4130 (ἢ 6 
ἐτοαίοδί οἴδησε δηὰ ἰηβιὶξ ἰπαὶ σουἹὰ ὃὈδ 
οβεγοά. ϑυςῖῦ δὴ δεῖ οἡ Αὐϑβδίοπι 8 ρασί 
τηδάθ σοσοης ]δίϊο ᾿προϑϑθθ. [{ ννᾶς ᾿κὸ 
Ὀυγηΐης ἴθ6 581}108 οὗ [6 ἰηνδάϊηρ ΔΙΤΩΥ ἴο 
τᾶ κα ταῖϊγοαί ἱπηροβϑθϊθ. Ῥγοΐεβϑθοσγ Βἰυηὶ 
( Ὁ πάεϑιρηεα (οιης!ἀδηοοδ8, Ρ. 145) βυρρεϑῖβ 
ἃ ἴΌΣΓΓΠΟΥ πιοίϊνθ ἴῃ [815 δάνϊςθ, νἱζ., [6 
ἀεδῖγο οὐ ἴπ6 φασί οὗ ΑΒ ΒοΡοὶ ἴο τπηᾶκο 
Βανι ὰ ἰΔϑῖο {πε ὈιϊςΟΓΏ 655 οὗ [αἴ σὰ ν᾽ ΙΓ ἢ 
6 δά οδιιδοὰ οἴδεοιβ (σι δηὰ 4}}] Βδῖι- 
διοῦα 5 ἔβπι!γ) ἴο ἀσίηκ, δηὰ τεςοεῖνε [Π6 
ΤΘΑΒΌΓΟ νγ ἢ οὶ Β6 Πδά τηοῖεα νυ] [18]. 

ΟΗΑΡ. ΧΝΠ]. 1. 2ἥογεουεν «δίἐδοῤῥεί͵ 
δε.) Τμε παγτγαῖϊνα ἴῃ υϑῦβ 22 οὗ [πε ἰαϑῖ 
οἰαρίοσ, δοςοσγάϊηρ ἴο 86 σοπιπιοη τπεῖμοά οὗ 
(86 Ηοῦτγονν πἰδίοσγίδη (566 1 ϑΔπ|. χυΐὶ. 221-23, 
οί), Πηϊδηοά {πῸ ᾿ἱπχπιθαϊαΐο βυδ᾽οςϊ ἰὴ Βαηὰ 
((μαῖ οὔ ἴτε σοηουδίη65) ΌΥ δητε!ραίίοη. ΤῊΘ 
ὨδΙταῖϊνο ΠΟῪ σαϊγηβ ἴο ΟἾΠΘΥ πηαῖίοῦβ ἀ15- 
ςυυδοοὰ δὲ ἴδ σουηο!!. 

11. ΒΑΜΌΒΞΙ,. ΧΥΙ. ΧΥΙΙ. [ν. 21--. 

[1 δῖϑβε δηὰ ρυζϑιιε δἴογ ᾿ανιά 
1Π15 πίρῃῖ: 

2 Απάὰ 1 ν1]] σοπῖε τροη ἢὶπὶ 
ψΏ116 ἢς ἐς γθΆγυ δηά νγεὰῖκ παπάςά, 
δηὰ νυν} οὐ αν ἐπὶ Αἰτγαιϊ : δηὰ 4]} 
(6 ρδορὶς (παῖ γε νι Πὶπὶ 5}4]] 
βεε; δηὰ 1 ν"}}} δηγῖε τῇς Κίηρ 
οηΐϊγ: 

23 Αῃὰά 1 ν"} Ὀπηρ ὃὑλςοῖς 1]] 
τῆς ρεορὶς υπῖο {πεε : τῆς πΊδη 
ννποηὶ ἴοι βεεκεβὶ ἐς 48 ἰξ ἃ]} τε- 
τυτηδὰ : .-ὁ 411] τῆς ρεορίς 5314]1] δὲ ἴῃ 
Ρξᾶςε. 

4 Απά [με εδυίη 
βδἰοηὶ νγεὶ], δηά 
1ςγδεὶ. 

ς ΤΠ εη 5414 Αδρβαίοσῃ, (0811 πονν 

Τρὶεαβεά Αὔ- ΥαΟΣΝ 
τ(ἢς οἰάοιβ οὗ ̓  ἐἀε Ἅγα 

Ηυβπαὶ τς Ατολιῖα [5ο, ἀπά ἰδεῖ ιι5 ᾽ ἢερ. 
τάν ἰς ἐπ 

ἤεᾶγ {πκεννῖϑε ἵννμαῖ ἢς βδίτῃ. 
6 Απά νῆῇδηῃ Ηυβῆδι νγᾶβ σοπε ἴο 

Αδϑβαίοηι, Αὐϑβαίοπι δράκα ιἱπῖο ἢϊπὶι, 
5Αγ]η 5.) ΑΒΙΠΟρΡἤΕΙ μδῖῃ βροόίκδθη δε 
[18 ΠᾶηΠΕΓ: 5}4}} νγεὲ ἀο αὐδγ ἢ 5 
Τραυίηρ ὶ ἰξ ποῖ ; βρεὰκ (δου. 

7 ΑπάΗυβμαὶ βαἰά ὑπο Αδρϑαίοπι, 

ΤῊςοῦ. 

ἀὲς "ποιὰ 

ἼΤΠε Τουπβεὶ τῆλ ΑΒ Πορηεὶ μδῖὴ ΣΉΝ, 
ἐθιε» ει Τρίνεη ἐς ποῖ ροοά δἷἵ [ἢ15 τἰπι6. 

ἐδ: πρό. ὙΒΟ ηἰρθξ οὗ ἴῃ6 ἀδΥ οὐ ν πο ἢ 
Πανὶ Βεά, διὰ Αὐϑβαίοπι επίογοα ἰηΐο ἰογὰ- 
βδδἰθοῖη. [αν 5 μαϑῖθ, Ἴχργοϑϑοὰ [ἢ χΥύ. 14, 
μδὰ Ὀδθῇ Ὥοπο ἴοο στεδῖ. (866 νοῦβα τό.) 

2. Μαζε ῥίνι αγραϊ4.1] Α βίτοηξεγ ὄχργεϑ- 
βίοῃ 18 τεηιϊσοὰ ἴο ρῖνε ἴθ ἕοσοθ οἵ [δε 
ΟΥΡΊΏΔΙ, 85, 1 «υἱδ! ἐόγοαυ ῥίνι ἱπίο εοηϊίοη, 
ΟΥ 186 'Κὸ. ΑΔ ΒΟΡΒ61 5 ἰἀδα νγᾶ8 ἴο [8]] 
ὉΡΟΩ δἷπὶ ΟΥ̓ ΒΌΓΡΙΙΒ6, ἀπά ἴῃ 186 ἢγβὶ σοη- 
Γυδίοη οὗ ἴῃ 6 Βυγρτϑοα ΔΥΤῚΥ ἴο 561Ζ6 δηὰ Κι} 
αν! οὔἱγ. 

8. Τόὲ νιαηῆ αὐδογσι ἐδοι «εεζει4.} ΜΖ. 
αν ἁ. ΑΒ ΒΟΡΒΕΙΪ πιθδῃ8 ἴο 540,1 ἀοη  ἵ ννδηῖ 
ἃ ΥἹςΙΟΓΣΥ, 1 ἀοη νηΐ ἴο Κι} Δηγ οὗ αν] 8 
ῬΈΟΡΙε ; [1 σβη οπἷγ ϑιε Πᾶν! (8458 ὈΥ͂ ΠΥ 
Ρίδη 1 πὶ σοηβάσηϊ ἴἷ σ4η), ἴε νος πδίίΐοη. 
Ὑ1]] πη ΠΊΟΌΒΙΥ τεϊυγη ἴο ἴμεε, δηὰ οννῇ 
(Π66 85 πο Κίηγ. ὙΒοτο Ψ}]] 6. πο ςἰἶν!] 
ὙΑΓ, 4}1} 1[Π 6 ΡΘΟρὶΘ νν}}} ῬθδοθδθΥ βυδπιῖ. 

δ. 1ιξεαυμ.71 ΤὨ8 ψοτὰ ἰ5 ποῖ αυἴε 
ΘΟΥΤΕΟΓΥ ῥἰδοεά. [ἴ 5ῃοιυ !ά θ6, "διὰ 1θῖ τα 
ὮΘΩΣ ὙΜΒδὶ 86 ἴοο 888 ἴο ΒΕΥ," 45 ΜΈΪ] 45 
ΑΒ ΒοΡΒ6]. Οὔδβεσνο ἴμ6 ννοσκίηρ οὗ ᾿ ανὶ 58 
ῬΓΑΥ͂ΘΓΙ (χν. 11). 

7. 4ε τίς εἰσι Ἐδίδογ, “ΤῈ 6 ΘοΌ 89] 
ΨΪΟΒ ΑΒΕ ΒΟΡΒΘΙῚ 885 αἰνθηῃ [818 Ὁἰτ9 
ἐβ ποῖ κοοὰά." Ης οςοηίταδίβ ἃ ἢ αὶ 



τ ΣΡ. 
δέδέεν 97 
«οπμὲ. 

Τ Ης. 
7 αξέει. 

Τ Ἠεῦ. 
21.αἰἢἫ ἐάν 
“πεε, οὐ, 
2 εεόνεοῦ 
ὅσο. ἃς. 

Ψ. 8--τό.] 

8 ογ, 54 Ηυ58Δϊ, του Κπηοννεβῖ 
(ἣγΥ (δῖ πεῦ δηά δὶς σηεη, παῖ πον ὁέ 
μος ύϑι τέδη, πὰ ΤΠΕΥ δὲ ἢ εἰμι ἰῃ 
ἘΠΕΙΓ πη πΠ 65. 45 ἃ Ὀεαγ τοῦρεὰ οὗ πεῖ 
ννῃεἰρβ ἰη τῆς Πε]ά : δπὰ τὴγ ἐδ ΠοΓ ἐς 
ἃ τῆδη οὗ νγᾶσγ, δηά νν}}}] ποῖ ἰοάρε 
ν ἢ τῆς ρΡεορίὶε. 

9 Βεδο]ά, ἢς 18 μιὰ πονν ἰῃ βοπης 
Ρἷζ, ΟΥ ἷπ β8οπλὲ οέξδγ ῥἷδοςε: δηὰ ἴἴ 
1 σοπὶε ἴο ρᾶ88, ΨΏεη 8οπὶα οὗ 
τη δὲ ἵονεγίἤγονηῃ δὲ τῆς ἢτγθῖ, 
τηλῖ Ὑγποβοανεσ ἤεάγοῖῃ ἴτ νν}}} 84 γ, 
ἼὝΠΕΓα 18 ἃ βἰδιρῃϊου ἀπιοηρ ἴΠπε ρ6ο- 
Ρἰες τῆδῖ ἔοονν Αδϑβδίοηι. 

ΙΟ Απά ἢε α'8ο ἐῤαύ ἐς νδ]δῃῖ, 
γνῆοβε Πελγί ἐς 25 ἴῃς ἤεδγί οὗ ἃ ἰΐίοῃ, 
58.4}} υτίοῦ! γ πλεῖ : ἔογ 411 18γδεὶ 
Κηονγεῖῃ τῆδῖ τῆν ἐΔΠΕΓ ἐς ἃ ταρῃὙ 
τλλπ, πὰ ἐδεν τ ἰεῖν δὲ χὰ Ὠϊπὶ αγό 
νΔ] απ πηθη. 

11 Τπετγείογα 1 σουη86] τῆδι ἃ]]} 
βγᾶε] δὲ ρεπεγα γ ραϊμεγεά υπῖο 
πες. ἤοσῃ ἴλη ὄἌνεη ἴο Βεεγ-ϑῆεδα, 
ἃ5 ἴῃς βαπὰ τῃδῖ ἐς ΟΥ̓ [ἢ6 8682 ἴογ 
τηυϊττυάε ; δπά [παῖ του ρῸ ἴο Ραῖ- 
τς τῇ της οὐνῃ ρείβοῃ. 

12 80 5Π4]] νγεὲ σοπὶθ Ὡροη ἢϊπὶ ἰῃ 

εἴνοη δἱ χνὶ. 2ι, οὶ ψγὰ5 ροοά. ΤῊ 5 ρᾶνὸ 
Δ Δρροάσγαηςα οὗ οδηάουσ ἴο δ[8 ςοῃάιςΐ, 
δηὰ 80 ψζᾶνε νεῖσῃς ἴο ἢ}5 ἀἰββθηί. 

8. ον, “αἱὐ Ηι.δα!.] ὙΤΒς Ἡδεῦτον ἰ5, 
ἐϑΔηὰ Ἡποδοὶ δοϊὰ," (ὃς τορεϊ το, ῬοΓ- 
Ὦλρ5, ἱπάϊοσαιίης ται [ΠοΓα νγὰ8 ἃ ὑσγίεῖ ρδιβ6 
ἴῃ 8 βρθεςῖ δγ δε δδά υἱζεγοὰ ἴῃς ψγνοσαβ 
ἴῃ ΥΟΙ86 7. 

ἡ ἃ "παᾶη 97 «υαγ.1 Απηά {πεγεΐοσε ϑιγα ἴο 
6 οὔ 8 σιυδγὰ δρδιηϑί ΔΩΥ͂ ΒΌΓΡΊίβ6. 

9. Ον» ἐπ τορι οἶδεν }ίαες. Τῆς Ηοῦτγον 
[).85 ἐπ οπδ οΥΓ 1δε ῥὲ!,, ΟΥ̓Ϊ“ οὔ 97 δὲ ρίαεει. 
Ηξεῆςο 2ίπεε ταιιϑὲ Βαυθ ϑοῖηθ ἀθβηρά πιθδηϊηρ. 
1ἴ ΡΥΟΌΔΟΪ 8 υϑοὰ Βεῦε, 85 οἰϑεΎΒο ΓΟ, ῸΣ ἃ 
ἀαυε  η-δοιυο ΟΥ̓ ὐδίαχε, ἈΠ παρδῖ ἴῃ 
(μαΐς ἀϊϑίγίςς ὃς ογεβεά Βουϑε8 (5ε6Ὲ υϑῦβθ 
121 881. ΧΧΥΪ. 25). 

απαὶ ἰδ «υἱἱ! εονιο ἰο βα55, δ.) ἨἨυ58δ.5 
Δτρυμλθηΐ 5 [παῖ ΤΠΘΙΘ ννὰ8 Π0 οἴδηςθ οὗ 
βοϊζίηῃρ αν ὰ ὈΥ̓͂ ϑυγρτίϑε ἃ5 ΑΒΙΒορΒεὶ 
8Δ:ὰ. ὙΒογε νν88 βτε ἴο δὲ 5ῆδλγρ ἤρδίίϊης, 
δῃηὰ ἴδο τοῖτου οὗ ἴῆ6 ηδπι65 οὗ αν, δηὰ 
]οαῦ, δηὰ Αδἰββδὶ, δηὰ [{ἰὶ, ἁπά {μεῖγ σοπὶ- 
Ῥαηίΐοῃβ, νου πιλρη!ῦ τῆς ἢἤγβι ἔενν Ὀ]ονν5 
τεσοϊνοα ἰηῖο ἃ υἱοΐοσῃ, δηά Αὐϑδὶοπλβ πιεῆ 
νου ά ἤθε ἴῃ ρδηῖς, [1 15 {κοὶγ [μὲ Αὔβαίοπι 
νγ»ὰϑ Ὠοΐ 4 πιδῃ Οὗ σουγαρο, δηὰ Η υ88Δ2], 
Κηονίηρ [1|5, ΔαΓΟΙΠΥ πιδρηϊβοά [ἢ 6 ΟΙΤῸΣ 

11. ΒΑΜΌΕΙ, ΧΥῚΙ. 

ϑοη6 ρίἷδος ννῆεγε ἢς 541] ὃς ἐουιπά, 
Δπὰ ννὲ ΨῪὙ}}} σῆς ἀροη Πἰπὶ 45 τῆς 
ἀενν (Ἀ]ΙΕῚ οα τῆς ργουμά : δηά οὗ 
᾿ἰπὶ ἀπά οὗ ]] (ῃς τηθη τῃδῖ γε νυ τῇ 
Ηἷπὶ ποτε 51.}8}} ποὶ δὲ ἰεῖϊ 50 πιο ῇ 
85 ΟΠΕ. 

12 Μογεονεσ, ἰξ με θὲ ροζζεηῃ ἰηῖο 
ἃ οἰἴγ, ΤΏ Θη 5}4]] 41] ἴβγδβὶ Ὀγίπρ γορεδ 
ἴο [Πδῖ οἰ, πὰ νγὲ νν}}} ἀγανν 1ἴ ἰηῖο 
τῆς πίνογ, π01}} τῆετε θὲ ποῖ οὔμδ 5Π14]] 
βῖοῃα ἰουπά τπετεα. 

Ι4 Απὰ Αδϑβαίοπι δπὰ 4] τς πιθῇ 
οὗ 1βγδεὶ 8α]4, ΤἼς σουη5ε6] οὗ Η υ8}4] 
τῆς Ατοδῖτε “5 Βεζίεγ τδ4π ἴῃς σουηϑο] 
οὗ Αμπθορῆοὶ. Εογ τὰς ΓΚ μιδὰ 
ἵδρροίηιεα το ἀείεας τῆε ροοά ςουη- ἢ εν. 
86] οὐ ΑΠΙΓΠορἢεὶ, το τε ᾿ητεηῖ τῆδῖ πκαράδς. 
τῆς ΠῸΚΡ πιρῆς Ὀπηρ, ἐνὶ] ἀροη ΑὉ- 
β8Δ]οηΊ. ὦ 

Ις 4 ἼΤΠΕΠ 5] Ηυ5ῆδ᾽ υπίο Ζ4- 
ἀοκ δπὰ ἴο Αδιίδιῃδγ τῆς ργίεβϑῖβ, ΤὮϊ8 
δηά ἴῃ ἀἸὰ ΑΒ Πορ εἰ σουηβεὶ ΑὉ- 
βδίοπλ δηά ἴῃς οἰάετις οὗ [53γδεὶ; δηά 
[5 Δη4 τῆυ5 πᾶνε 1 σουπβε]]εά. 

16 Νον τΒεγείοτε βεπά αυίςκὶν, 
δηα τε] [αν ἀ, βαγίηρ, Ινοάσε ποῖ 
1815 ηἰρῃῖ ἴῃ [πε ρἰδιηβ οὗ τῆς νυ] εγ- 

οὗ (6 ψαῦ κα ργοννεββ οὗ αν δηά ἢ 8 
ΓΑΙ ΡΠ πε. Ηδ ονϊάθηγ δάδρίθα ἢ5 βρεθοὴ 
ἴο ἴδε γνδϊη- φογίουβ, Ὀοδϑίίυϊ, δυϊ νψνοὰκ 
σμδγαςῖοσ οὐ Αὐϑαίοτι, ἰπ 186 πιδρη!]οαυοπῖ 
ΘΧΡΓΘΒΒΙΟἢ8 ΟὗὁἨ ΥΟΓΘ68 10-13. 

11. Τραί ἰδομ 3ὸ. .. ἐπ ἐδίπο οαυη βέγ4ο».} 
ΤὮς Ηεῦ. 15 ἸΠΈΟΓΑΙΥ, πα ἐῤαὶ ἐδ 7ῶεε ρὸ 
ο ἰδὲ δαϊίἶε, ἃ ταοβῖ στοβρεοῖὉ}] ννΑΥ οὗ 
δρεδκίηνρ. 

12. ϑονιε ῥίαε..)ὴ Ἠδεῦ., 
Ῥ18Δο68," 458 ἴῃ Υ6 786 9. 

α: ἰδὲ ἄεαν.] 1,1κὲ ἴῃ6 ἀτορβ οἱ ἀδνν, ἰῃ 
(Π6 ναϑὲ Ὡυπιῦοσ οἵ οὖν Βοβῖ, ἀπά ἰῇ ΟἿΓ 
ἰγγοβιβει δ]6 δηὰ ὑπδνοϊάδῦ]α ἀθβοθηξΐ ὩροΏ ΟἿΓ 
ΘὨΘΠΊ168. 

16. Ζαάοξ απά «Αδίαέδαγ. [1 15 τοπγαυκαῦ]6 
ΠΟΥ͂ ῬΟΓΒΙΒίΘΠΠΥ Ζαάοκ 15 Ὠδπιοά ἤγβὶ (566 
δθονθ, χυ. 29, 35, 36.) 

16. Ουεξίγν.1 Α5 νϑῦβε 18. Ηθῦ. ἐπ δα“Ἔ 
(Νυμπι. χνὶ. 46, [χτὶ!. τ Ηςδ. Β.]). 

ἐδ: πίρδι. Αὔονθ, γεῖβε τ. Η 584], ᾿κ6 
ἃ 156 δηὰ ργυάεηϊ πιδῃ, Κηονίης, ἴοο, Αν88- 
Ἰοπὶβ νγοαῖκ δηὰ ἤςκὶο σδασγαςῖοσ, ννουϊά ποῖ 
ἀερεηά ὕροὴ ἴμ6 τοβϑοϊυϊοη, [Ἄκθὴ δἱ ἢ 18 
ἰηϑιϊγαῖίοη, ποῖ ἴο Ρυτβιια ἴῃς Κίηρ, θυῖ ἴοοκ 
ἰηϑίδηϊ τηθδϑιγε8 ἴο δάνογίί5ε αν οὗὨ ἢ18 
ἀδῆρεσ. 

“080 ΟΥ͂ 189 
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688, δυῖ ΒρΟΘ Ωγ ρᾶ88 ΟΥ̓ΟΓ; [68[ τῇς 
Κίηρ δὲ βννδ! ονγεά ὑρ, δπά 4]1 τῇς 
Ρεορίς τπδὲ γέ ἢ ὨϊπΠι. 

17 Νονν Ϊοπδίμδη δηά ΑΠΒἰπιδδΖ 
δῖδγεαὰ ὃΥῪ Ἐπ-τορεὶ ; ἔογ {ΠῈῪ πιρῆϊ 
ποῖ δ6 βεξη ἴο ζοπὶε ἰηῖο ἴδῃ ΟἸΤΥ : 
Δπὰ ἃ ὑγοποἢ νγεηΐ δηὰ ἰοἱὰ {ἤδη ; 
ἃπά {πεγ ψψεηῖ δπὰ το]ὰ Κίπρ ᾿αν!ιά. 

18 Νενεγῆε]εββ 4 δὰ βὰνν {Πεπὶ, 
πὰ τοϊὰ Αδβαίοπι : δυὲ τΠῈ} ννεηῖ 
ὈοΙὴ οὐ τπεπὶ ἀννᾺυ αυΐςκ]γ, δηά σδπια 
ἴο ἃ πιδὴ8 ἤουϑε ἰῃ Βαδυγίπι, ννῃϊς ἢ 
Πδά ἃ ννῈ]] ἴῃ ἢ]8 σουγῖ ; ψΏΠ ΠΟΥ (ΠῈῪ 
ννεηΐ ἀοννῃ. 

19 Απά τἢς νγοπιδη ἴοοκ δπὰ βργεδὰ 
Δ Πςονετγίηρ; ονεγ ἴΠε νγε]}] 5 πιουτῃ, δηά 
ΒρΓΘΔΑ ρτουπά σογῃ τΠογθοη ; ἂπά τῆς 
τη ϊηρ, ννα8 ποῖ Κποινῃ. 

20 Απά ψῆεπ Αδϑαϊοπιβ βεγνδηῖβ 
σάπια ἴο ἴῃς ννοπιᾶη ἴο πε δοιιβα, 
Δεν 8414, ὙΠ ετε ἐς Δἢΐπιδλ ἂηά 

ἐδὲ ρ)αὶπ..1 866 δδουο, χν. 8, ῃοῖδ, 
2.5: ουεγ. ΝΜ 2., [6 Εἴνοσ [ογάδηῃ. 

ἰεε: δὲ ἀἰπρ δε “«υαἰϊοαυεά μ, ΘῈ Ηυβῆδὶ 
ΒΔ ἴῃ 6 ἱπηπηηθησοο οὗ ἴδ6 ἀδηρογ ἢ ΑΒ δο- 
ΡΒ6|5 δάνϊςθ ννόσὲ ζοϊϊοννεά, 

17. Ἐπ-γορο! ἢ “ὝΒο ΕὙ]1|Ογβ᾽ ἔουηϊαίϊη, 
τηοϑῖ ρσγοῦδῦὶν τυ μαῖ 15 ἢονν οαἰϊοὰ ΤῊς Εουη- 
ἰδίη οὗ {86 νΊιγρίη. [{ 18 ἃ ἐουηίαίη ουϊδια 
᾿πσαιρϑ ὰν οἡ ἴδε 8ο0Π-οαϑῖ, Ἰυ8ῖ ἀθονο τς 
'ῃρ᾿ 5 ξαγάεῃβ. [ἰ 158 οἡ ἴδε θοσάδγ οὗ Βεη- 

Ἶλύλῃ (566 [οβἣ. χυ. 7, χυῇὶ. 16). 

ὦ «υεπς. ἩεὉ., “δ ο ημδἱὰ δοσυδηῖ," νἱΖ., 
οὗ [δ6 Βίρῃ-γίθϑῖ, οἴμοσς Ζαάοικ οὐ ΑὈιδίθδτ, 
ΟΥ̓ ῬΟΞΒΙΟΙΥ οὔθ δπιρὶ ογεὰ ἴῃ δοιὴθ βεγνυΐίσε ἰῇ 
(Πς ἰοταρὶα σουγῖίβ8. (8566 1 84π|. 11. 22, ηοΐα6.) 

από δὲν «υεπί απά ἰοἰά ἀίηρφ ὨαυϊΔ. Α5 
τοϊλιοα δβεγνναγάϑ. σα τηθηςοηδά ὉΥ δηῖ- 
εἰραᾳίίοη. (8566 δῦουϑ, γεῦβε 1, Ὠοΐβ.) 

18. Βαδωγὶ»".) Αδογς, χυΐ. 5. ΤΒΘΥ ΜΕΓῈ 
Ὠοΐ 4]1} δπ|6158 1ὴ Βδιυσίτῃ. 

φμίοἀἰγ.) ΑΒ νεῦβε τό. 

19. 72ε «υο»»"α».1 866 ]οϑῇ, ἱϊ. 6; [υάξ. 
ἷν. 18:1 ϑΆ1η. ΧΙΧ. 11-14. 

α εουεγίηρ.] ΗΘὉ., “Ἴὰ9 οονοσὶ πᾳ," πιεδη- 
ἴῃς βοπὶὸ μασι συ αν ἀγίὶοϊθ, ΓΤ ἐδε δαη 
ἐπιρ ΟΥ̓σαυπίηρ αἴ ἴῃ6 ἄοογ οὗ ἴῃς Ποιι56, 45 ἴῃ 6 
νογά (Ἴ8Ό) 566 πὶ5 ἴο πθδὴ ἤθη βροίεη οὗ 
(Π6 τρογηδοὶς (΄ Ὠ1ςῖ. οὗἨὨ ΒΙδ.,᾽ ΟΥκτΑΙΝ). 
ΤΠ δοίης οἰοβα ἴο ἴπ6 σουγί, Βοτο [6 να ]] 
τγ48, ΟυΪὰ ὃς δ μδηά ἴογ ἰησϊδηϊδηθουβ υ.56. 

ἐτοωπά ἐογπ.}] Οὐ, 45 ἴδε ν᾽ υἱραῖθς Ἔχρ αἱ ῃ8 
1, δεείεα! δαγίεγ, νΨ[ἈἸΟΝ 8816 βργεδὰ οι 85 1 [ῸΣ 

1. ΒΑΜΌΕΙ, ΧΥΙΙ. ἷν. τ7---23. 

]οπαῖιμβαη  Απά τῆς τφνυοπίδὴ 8414 
πηῖο {π6πὶ, ΤΠΕΥ ΡῈ ροπε Ὄνεσ τῆς 
Ὀγοοῖς οἵ ννᾶῖεσ. Απὰ ψῆεη {πὲῪ 
ἢδὰ βϑουρῇῃς ἀπά σου]ά ποῖ βηπά Ζήεσι, 
{ΠΕΥ τεζυγηθα το [εγβδί ει. 

21 Απὰά ἰζ σάπια ἴο ρᾶ385, δἴτεγ {πε 
ννεγα ἀερατγίεα, τα τ 6Υ ςᾶπιε τρ οὐ 
οὗ τῆς νγ6]1, πὰ ννεπῖ δπὰ τοϊὰ Κίηρσ 
Πανὶ, δπὰ βεαἰϊά υπῖο ᾿ανί 4, Ατῖίβε, 
ΔΠᾺ 438 4υ οἰ] ονεῦ τῆς νναῖεσ : [Ὁγ 
ἴῆυ5 Βαῖῇ ΑΝ Πορμεὶ σουηϑβε εά 
Δρλϊηβῖ γοι.. 

22 ΤΠ εη [ανίά ἅγοβα, δηά ]] τῆς 
Ρεορίε τπαῖ τύόγό νυ Ὠΐπι, πὰ ἘΠ ῸΥ 
Ῥαϑβεὰ ονὲεγ ἰογάδη : ὈΥ πε πιογηίΐπρ, 
ἱτρῃς τῆεγα ἰδοκεά ποῖ οπα οἵ τῃδηὶ 
(δῖ νγᾶ8 ποῖ ροπε ονεσ Τογάλδηῃ. 

22 ΔΑπὰ νἤεῃ ΑΒ Βορηαὶ 8)νν 
πλῖ ἢἷ8 σουηϑεῖ νγᾶβ ποῖ ἰΟ]]οννεά, ἢ ΗοΡ. 
ἢ 946 ἀ]εὰ λὲς 458, ἃπα ἄγοβε, δπά ρδὲ 
Ἀΐπι Ποπὶς ἴο διῖ8 ἤουδα, ἴο 8 οἰ, 

(ῃς ρυγροβα οὗὨ αἸγίης ἰτ ἴῃ τῆς 50η, σμαεὶ 
“ΠΩ ϑέαη:. 

20. 70 δὲ ῥοι:6.1ὺ Α,5 Β0οῇ 88 οὐοσ 36 δὰ 
μιά 186 τηθῃ 86 ψϑηΐ ἐηο 126 ῥοιμε, ἃ5 ἴῇ 
ὈΞῪ αὔουΐ ΠΕΡΙ υϑυ δὶ] οσουραίίοηθ. Ηδὰ 
ΑΡϑαϊοπιβ βοσυδηΐβ ἑου πὰ Ποὺ ἴῃ ἴδε οσουτῖ ἴἴ 
ταϊρϊ νος ἀϊγεςϊεὰ πεῖν αἰοητίοη ἴο ἴδς 
Ῥεεϊεὰ θαγίογ. 

ἤζῥετε τ Μῤίῥνασε, ..7Ὁ ὙΒΕΥ Βαά διδὰ 
Ἰηξοττηδίοη ἔτοπι βοπιὸ οὐὗἁἩ ἴδ6 ροορὶς οὗ Βᾶ- 
υτίπὶ [π4ῖ [ΠῸῪ Βδὰ ςοπιε ἴο [818 Βουϑο. 

οὐεῦ ἐδε ὀγοοῦ οΚΓ᾽ «υαἱεγ.] χυϊ. 9, ποῖς. 
ὙΤε νοσγὰ ἔοσ ὀγοοί (05") οὁσσυσβ ΟἹΪγ Βογο. 
1 ἀρρδδσβ ἴο πιϑᾶῇ ὦ .“»ρη"η αὐ ὀγοοά. ϑοδυΖ 
ἔουηά οηδ βυςἢ ἴῃ [815 Ὑ γῪ ἀἰδίσιςῖ, 511] ο4]1ο ἡ 
Μιεδαί. Τῆς τννοπλδῃ βῃονθά ρτεαῖ Ἴχος 
οὗ πιηά δηὰ δαάγοϊϊηεβϑ ἰῇ ἠοῖ ἀδηγιπρ ἴδδὲ 
(ΠΟΥ μΒαδὰ Ὀεοὴ ἴμεσο.Ό Ὑπὸ Νυϊραῖς ἢλ5 
ἐγαποίεγμρ σιρίαία ῥαμἑμέμρι ἀσμα, 45 ἴξ το 
Ρτεβίβ μδά τηθγοὶγ βιορρεοά ἔοσγ 4 ἀσίηκ οὗ 
νναΐογ; θυ {86 Ηοῦγον ν1}] ηοῖ ρῖνε [ἢ18 ϑοΏβ6. 
58:6 ῬΓΟΌΔΟΙΥ ρΡοϊηϊοὰ ἴῃ 4 ἀϊβεγοηῖ ἀϊγεςοη 
ἔτοπι [παῖ [Π6ῈΥ ψου]ά ἴακο. ((οσήραγε [058, 
ἱϊ. 5) 16, 22.) 

21, “3Ἔἔεγ δεν «ὐεγε ἀεβαγιε4.1 Απὰ ξοης ἴῃ 
ἃ αυϊΐϊε αἰδεγεηί ἀϊγεσίίοη ἴτοπὶ ἴμαϊ ψμῖςμ 
ΑΒ π|8242 δηὰ [οηδίμδη ννοιυ]ά ἴδ. 

3α.. φιμεξίν οὐεγ {δὲ «υαἱεν.] Υ 2. ἴλ6 ΓΣΙΤΟΥ 
]οτάδηῃ. 

[}} τως Ἢ 

48. 10 δὶ: εἰϊγ.1] Το ΟἸοΣ, χν. 12. 



Ἢ. ἃ, ἐσ. δ ἱπμδθιδηϊς οὐὗἠἨ [|6Ζγεθὶ. (δεὲ6. 

᾿αΐυγαϊ! ᾿ηΐργοηςο 

ν. 24---28.} 

πὰ ἴρυϊ ἢΪ8 Πουβεποϊὰ ἴῃ ογάεσ, δηά 
Βαηρεά Πἰπιβεὶξ, δηὰ ἀϊθά, δηά ννγλϑ 
δυπαά ἴῃ (ἂς δερυ]οῆτε οὗ ἢ] [ΠΕ γ. 

24 Ἴεη [αν ὰ ςαπιε ἴο Μδβμα- 
παῖ. Απᾶ Αδβαΐοπι ραβϑεὰ ονεῦ 
]ογάδη, ἢς δηά 411} τῆς πιεη οὗ [βγδεὶ 
ἢ Ὠΐπι. 

ὡς  Απά Αδϑβαίοπι τηδάς Απηδϑᾶ 
σδρίδίη οὗ τῆς ἢοβῖ ἰπβιεδά οὗ Ϊοδὺ : 
ὙΠ ]οἢ Απλλ54 τους ἃ πιδη᾽5 80η, ΨὙΏΟβΕ 
πᾶης τῦας 1τῆγὰ ηῃ [βγδεὶα, (ἢδῖ 
ψνεης ἰῃ ἴο ΑΡὶρα!]} τῃ8 ἀδυρητεγ 

απά ῥαηρεά ῥὶπι εἰ] ὙὍὙΠα βᾶπιο ἔαϊο 45 
ὈΦΈΕ]] δ'πὶ ῆΟ νναβ8 ἰσγαϊζογῦ ἴο [6 δοῇ οὗ 
Βανιὰ (Μαῖϊ. χχνῖ!. 5). ΑΒ ΒορΒοῖ νν85 ὑσο- 
ὈΔΌΙΥ ἰηβυεηςεά ὈΥ ἀξορ ποτ εϊἠιςδεῖου δῖ {86 
8 'σδΐ ρυΐϊ ὑροη πἰπὶ ὈΥ τοὐεςρ 8 σουηϑεὶ ; 
Ὀγ ἴδ νυἱὶϑὰ ἴο γευθῆψο Ὠἰπηβο  ὑροη Αὐβδ] πὶ 
ψ8ο0 δά 80 αϑτοηίεα δἷπι; δηὰ ΟΥ̓ ἴε οοη- 
νἱςτοη ταὶ [ἢ6 τεῦ] οη που ]ά [411 τγου ρ ἢ 
ΑὐϑαϊοπλβΒ ὙθΆκηθϑ5, δηὰ δαὶ δ ἢϊβο ἢ 
τοῦ ]ὰ [211] Ἰηῖο Ἀν 5 μβαηάβ φηὐ ὃε ρυΐ ἴο 
ΔΏ ἱφηομηηίουϑ ἠεαῖῃ. Ηδ ͵ἰ8 ἃ πιοπιογαῦϊα 
ὀχδῆλρὶο οὔ ἴδε ἱπιροΐθηςε οὗ νου ἷγ νν]5- 
ἀοπι. 

αγιά «υα,. δωγίεά, Φ’΄.1 Ὅδε ἱπιροσίδῃηος 
αἰϊδομεά ἴο βερυϊ γε Ὀγθᾶκβ οὐἷἵ ΟσΟΓΙΟΙΒΙΥ Ιη 
1Π158 βἰδίεπηθης. Οογρασγο ἴδ δοσουηίβ οὔ ἴῃς 
Ὀυγία] οὗ Αὐγαβαπὶ δηὰ ϑαγαὶ, δοοὺῦ δηὰ Ὁ 
]οβερῆ, οὗ 841 δηὰ [ἷ8 80η8 (χχὶ. 14), οὗ 
ϑ8γλ6] (Ἱ 84π). χχυ. 1), οὗ ΑθΏΟΣ δηὰ ἰβδο- 
Βῃεῖ (2 84π|. ἷν. 12), οὗ Πανὶ ὰ (1 ΚΙ. 11. το) : 
ὉΠ ἀϊδογεηῖ Κις 5 οὗ [υάλἱιν, ἀηά οὗ ΠΊΔΏΥ 
ΟἴΠοΥΒ. 

, 84. Μαδαπαΐ»"ι. ΤὮΘ ςαρί(4] οὗ [5 οΘΒ οἴ 5 
κίηρσάοπι (ἰϊ. 8, 12). ὙὟ 54Π|6 Γθᾶ50η5 ὮΙ ἢ 
ἰηάυςεὰ ΑὔΠΟΙ ἴο οἴοοβε ἰἴ ῸΓ ᾿βῃθοβμοῖΒ 
ῬΓΟΌΔΟΙΥ πιδάς 1 4 γοοά τσὶ γίηρ Ροϊηΐ ἴογ 
αν. [ἃ ψγ͵ὰ8 ἃ βίγοῃρ εἰ Υ, ἴῃ ἃ ἡ ] ]--ρτοὸ- 
νἱβίοηεα σΟυὨΙΓΥ, Ἱ ἃ πιουηίδίπουβ αἰδίτιοῖ 
ἴον τοίσοαδῖ ἰῇ σϑϑ6 οἵ ἤδϑὰ, ἢ ἃ ννΑ  Κο δηὰ 
ἔτι ἐηαΪγ ρορυϊδιίοη. 

δ. Πόνγα απ Τγαείμε.) ΟΕ] «είδεν ἐδε 
Σεδνιεείε (αι ΟἾγ. 11. 17)». Πδεῶ δπὰ “εῖδεν 
ὉΩΪΥ αἀἰδεν ἴῃ Ηεῦτεν ΟΥ̓ [πὲ ἔοττηοῦ παν 8 
ἤπαὶ δὲ. Βιυῖ ποῦ σδὴ δὲ πὸ ἀουδί [παῖ 
ναοί ἴῃ ἴῃς ἴοχί 5 στορ. [ἴ βῃου]ὰ ὃ6 
οἰἴδον ᾿δ,»ηαείεδ, 48 ἴῃ τ ΟἾΓ., ΟΣ ἱεκγεοίο ἃ5 

ΟΣ 54Π|. Χχνυ. 41, ῃοῖ6.) 

“«Αδίραὶ! δὲ ἀσωιδίεν 9, Ναδα.δ.1 ΤΒὸ 
τὰ τ ΟΠ γ. 1]. 16, 15 [παῖ 

᾿Ζεγυΐϊαι δηὰ Αδίχαὶ] νγοσε [6586᾽58 ἀδιρπίοτβ, 
ΒουρΆ 1 15 ηοΐ ἜΧΡΓΟΒ5}Υ 50 5ἰαϊε, ΟἿΪΥ {παῖ 
ἍἜΒΟΥ ψοῦῈ 5ἰϑίεσα οὐ [6556 8 80η5. [ἔ 950, ἴπε 
ΟἾΪΥ Ργοῦδδῦϊε ὑγαΥ͂ οὗ σϑοοῃο πη ΟἿΓ ἴοχὶ 
τ τ ΟἾγ, ἰ). 16, 17, ἰ8 ἴο ΒΌΡΡοΘ. [Πα 
Ναβδϑὴ γγὧἀβ [6856 8 τῖθ. 1 Ζεγυϊδῃ δηὰ 

11. ΘΑΜΌΕΙ, ΧΥῚΙ. 

οὗ Ναβδϑῆ, εἰβῖεσ ἴο Ζετγυίδῃ [0 Δ0᾽8 
το ῖῃετ. 

26 ὅο ἴβγδεὶ δπὰ Αδβαίοπι ρίτοπθὰ 
ἴῃ τῆς ἰαπά οὗ (ἸΠ]ε84. 

27  Απά 1ἴ σλπιεὲ ἴο ρ458, νῆθπ 
Πανὶ ἀ νγαβ σοπιεὲ ἴο Μαβμαδηδίηι, τῆδῖ 
5Ποδι᾽ τῆς 5οηὴ οὗ Ναμαδθὴ οὗ δϑῦδῃ 
οὗ τῆς σἢΠ]άγεη οὗ Ατηπιοη, δηά Μδ- 
σἢϊγ τῆς 5οη οὗ Απηπεὶ οὗ [,ο-ἀεθατ, 
απὰ ΒαγΖι] αὶ τῆς (σἰεδάϊε οὗ Κο- 
ΓΟΠΝ 

28 Βτουρᾷι δεάβ, δηά " θδϑοῃϑβ, Δ: ἃ 1 Οτ, εηφε. 

ΑΒιχ41] σόγε ΟὨΪΥ δἰβῖειβ οὗ αν ὰ ὈΥ [86 
τιοΐδοσ, [θη ΝΑΠΑ5} πλρῃς Ὀ6 [86 πᾶπιὸ οὗ 
δεῖ ἤγδῖ Βυβθαπά. [{ 5 ἱπιροββίθ]ς ἴο ἀεοϊάθ. 

26. 80.}] Μυροὰ Ὀεζίεσ, βπιρὶγ “ Αα ἃ." 

47. ϑδοδὲ δὲ “05.90.05 Ναδα-ὁ οΥἹ Ἀαῤῥαρ.] 
ι18 ἸΕΥ Ροβϑίδῖς, θυΐϊ ηοί δἱ δ]Ϊ οογίδίη, [πὲ 
580 8 δῖ Ποῦ πα πᾶνς Ὀδθῶ {πὸ Κίηρ οὗ ἴῃς 
ΑἸηπιοηϊῖεβ, δηὰ (Παῖς 58|00᾽] ννᾶ8 δρροιϊπεδά 
ὉΥ νὰ 848 {ΡΟ ΪΆΣΥ Κίηρ ΟΥ̓ ΒΟΥΘΓΏΟΣ οὗ 
Απηπιοη αὔἴζοσ 6 ἴοοκ Ἀ δοῦδῃ (χι!. 29). Οη 
(ἢ6 οἴΒΕΓ δαηᾶδ, Ναϊαϑἢ ΤΑΥ͂ πᾶν Ὀδθη ἃ 
ΠΟΠΊΠΟΩ Ὠδπὶ6 δθοης ἴδε ΑἸηπιοηϊῖοβ, δηὰ 
[86 Νδβδϑὴ οὗ γθῦβα 2ς, ΠΙΔΥ͂ αν θεθη οὗ [Πα 
Ὠδίίοη. (δε6 1 88π). χχὶϊ. 3, 4; 2 ϑᾶτη. χ' 2.) 

Μαδεῤδὲγ δὲ “οη Ὁ «Ἱνι»ιίεὶ 977, 1ο- ἀεόαγ. ΤῊΘ 
ΒΆΙΙ6 ὙΠῸ Ὀόδθη συαγάϊδδη ἴο Μορδὶ- 
Ὀοβμοῖ} (Ἰχ. 4). Ηδ ον] φταίει γ σοαυϊίε5 
Πανὶ β κιηὰ ἰγεαίϊσηθηϊ οὗ 15 νναγά. 

Βαγπὶἠα!. 866 δεΐον; χίχ. 311-40. Ἡς νγ;88 
ΔηςΟβίοσ, ΤΠγουΡὮ ἃ ἀδυρηΐοσ, ἴο ἃ ὩΠΉΪΥ οὗ 
Ὀγίεϑῖβ, γῆ γεγο οδ εὰ δήῆογ πἰπὶ “0. οὗ 
Βαγπμ αὶ, ἀῃὰ ψῆο τεϊυγηθά ἔγοτῃ σαρν ΠΥ 
νι Ζογυδθαῦοὶ, Ὀυϊ σοῦ ποί αἰϊονθὰ τὸ 
οΥ̓ϊοϊαῖς 48 ὑγίοβίβ, ΟΥ δαΐ οὗ [ἴῃς ΒΟΙΥῪ τῆ ϊηρ8, 
ΚὨγουρ ἀείεςϊ οὗ ἃ ὈΓΟΡΕΙ τερίϑῖοῦ (ΕΖΣ. 1ἰ. 
61-63). [ζ ἰ5 ᾿κοὶγ [δαὶ ὑεῖης νγεα! Ὦγ ΠΟΥ 
μδά πἠορίθοϊοὰ [ΠΟΙ ὈΥΙ ΒΟΥ ὈΥΙΝ]ΟρΟ5, 45 ἃ 
ΤΑΘΔΏ5 οὗ τηδίηἴθηδηςο, Ὀθεΐογε [π6 σΑΡΕΥΥ. 

Κορεί!»ι.1 ΟἿΪΥ Οσου 5 πεσε δηὰ χίχ. 11. 1 
ρρεατῖβ ἔγοπι με ἰδῖτεσ ράββαρε ἴὸ πᾶνε θθεῃ 
βιϊυφιοα ἴῃ {π6 Βἰρ]αη5 οὗ Οἰϊοδά, θυΐ ἴδε 
Ἔχαςῖ β[υδίίοη 18 ἢοΐ Κποννῃ. [ἴ πιθδῇβ {δέ 
μίογε, θείης [16 βαπὶὸ ννοσάὰ ((η [δες ῥ᾽ γᾺ}) 
45 Κοχεί, ἴῃ Εη- Κοροί, γνοΥ56 17. 

48. Βνομφδί.] ἴθ ἴδε Ηεοῦτεν, 6 ποσὰ 
ὀγοιδί ἄοεβ ποῖ Ἴοπὶ {{]] [Π6 2οῖβ ΥΘΓΒΘ, 
7υδὲ Ὀεῖογε 29 δαυϊά. [Ιἴ ἰ5 ἱπιροβϑίθὶς τπαῖ 
ἴ(Π6 τοχὲ 8δοιϊὰ ὃὈθ οοττοςῖ; βοπῖα ννοσγὰ ἴῸγσ 
ὀγουχδὲ οὐ ἰοοΐξ, ΟΥ̓1Β6 [πκ6, τηϑὲ μάνα 6 ῃ 
ουΐ. ΙΕ 8 βιιρρ!:εἀ ἴῃ ἴῃς δερί. Τῆς βεῆ- 
ἴοηςο ψ}}} [θη τυη, Βγουχδὲ ὀεάς ἀπά δατονς, 
Φσ-., απά ὀγοιρδὲ ἐῤένι πεαν (ρτεϑοηϊθα [Π 61) 
Ιο Ῥαυὶϊά απά 1Ἰο δὲ ῥεορίε, ('΄. ΑπΟΙ͂ΒΟΓ 
ενϊάδηςε οὗ δὴ ἱπηροτσέεςς εχ 15 ἴῃς τερεϊ ἰοῦ 
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430 1. ΒΑΜΌΕΙ, 
εαπθη ναββεῖβ, ἀπά ννῃεαῖ, δηὰ 
Ὀαγεν, ἂἀπὰ ἤοιυτ, ἀπά ρδγοῃμεα εογη, 
πὰ Ὀεδηβ. ἀπά ᾿εΘπί1]65, πὰ ρδγοῃεά 
ρμΐφε, 

29 Απάὰ δποπεγ, δπὰ δυζίεγ, δηά 
ϑῆςςρ, ἀπά ςἤεεβε οὗ Κιης, ἔογ ᾿ανιά, 
δηά ἔογ τῇς ρεορὶες τῆδλι τυέγέ νυ 
Πἰπι, ἴο δδῖ : ἴοσ {ΠῸΥ 8α]ά, Τῆς ρεο- 
ΡΪα ἐς ἢυπρΤΥ, ἀπὰ ννθᾶγυ, ἀπά τ γβϑῖγ, 
ἴῃ τῆς νν]άεγη 6858. 

ΓΗΑΡΤΕΞΚ ΧΥΠΠ. 
: “αυϊα υἱσισίηρ 116 αγρε! ἐμ ἐλεοὶγ νιαγελ 

φσίνειλ ἐλένε εδαγρε ΟοΥὙ «Αδηαίον. 6. 712 
Ζεγαείφς αγὸ τονε ορρείοε ἐπε ἐδέ τυοοα οὕ 
Ἐῤλγαίν. 9 «δεαίονε, δαμρίμρ ἐπε ἀρ οαξ, 
ἐς «ἰαίπ ὧν γοαό, αμά εαεί ἐπίο α ῥή. 18 
“«ὁταίονες ῥίαεε. τὸ “Αλέίνιαας απα Ομελὲ 
ὀνίπ δέρρε 9 ϑαυϊά. 13 Φοαυϊά τεομγνεΐὰ 
,)»ν «δεαύοηι. 

ΝῺ δανὶά πυπιρεγεὰ τῆς ρεορὶς 
(ῃαῖ τὐεγεέ ψῇ ἢΐπὶ, δπὰ βεῖ 

σαρῖδ 8 οὗ τῃουβαπάβ δπά ςδρίδίῃβ οὗ 
Βυπάγεάϑ ονεγ τΠ6πι. 

2 Απά ανίά β8εηξς ἔοσπτἢ ἃ τπϊγὰ 
ρᾶις οὗ τῆς. ρεορὶα υὑπάθγ τῆς δαπά 

οὔἷ ε ψνοτγὰ Οὗ») ανεδεά σοτο, ραγοδεά ρΡυϊδ86, 
Α. Υ΄., ὑτσῖςο οὐδσ, νους ΔΩΥ αι ]ης(Ιοη. 

29. δεῖς ὁ ἀϊπε.)]Ὶ Ὅς πογά τοηάογοά, 
τῷ δοοογάδηος ψ ἢ} ἴἢ6 [Θνγ δῇ ἸηΟΓργοῖουβ, 
εἐδέῶς (ὨῚΒΦ) ΟΠἿΪΥ͂ ΟσουγβΒ δέγθ, ἂπὰ ἰ8 
ΨΑΤΙΟΌΒΙΥ οχρίδι πο, Ὑ8ὲ τοηδογίηρ οὗ 186 
νυϊραῖο, “πὸ εαἰνε:, ΟΥ ἃ5 Τβοοάοκίοῃ 845 ἴξ, 
“μοίρης εαἰτέι, ΟΥ, 45 οΟἴογβ, »ηο εοαυε, ἰ8 
τις ἴῃ πιοϑὲ ἴῃ δοοοσάδηςς ἢ τῆς σοῦ- 
τοχί, θείης σουρ]εὰ νὶῖἢ “ῥεεβ, δηὰ 18 ΠΟσΟ οὐ 
ε89 θογηθ ουξκ ΕἰγπιοϊορΊ Δ} ὈΥ 6 Αταδὶς 
(Οεοδβοῦ., " ΤΠ65.). Οοὐ β σᾶσε ἕο [αν ἃ νν88 
ουάδηϊ ἴῃ {πε Κιηάη688 οὗ ἴπε8ε ρβεορὶθ. 8. 
ΧΧΙΪΙ. ΠΊΑΥ παν Ὀδθη σοτηροβοά οἡ 1815 οσοδ- 
δίοη. 866, βοννονοῦ, [ηἰτοάιϊις. ἴο ᾿᾽88π|8, ὃ 7. 

ΟΗΑΡ. ΧΥΠΠ. 1. “4“μ4 Ταυϊά πωνιδεγεά 
ἐῤε ῥεορίο, 45. ἽΡΒ (βαξαά)) 8 Ὠοΐ 5: τς ἴο 
πιργιδογ, ἰΟυ Ρἢ 11 ἱηνοῖνοϑ ἡυπηδογίης, θυΐ το 
γευίξαυ, ἐπαρεεί, ΟΥἨ νεσίεγ. Αἴ Χχῖν. 1, Οο, 
πιργιδεῦ [5γδοὶ, (π6 ννοσὰ 15 Ὁ ὑπαηπαϑ) σοι; 
δἴ γοῖβο 2 δηὰ 4, Βούνευευ, περηδεγ 18. ἃ5 ὮΘΓΟ, 
ἽΡΒ. 

εαρίαἱπς, 9.1 866 τὑεσβϑὲ 4) δῃὰ 1: ὅδῃι. 
Ὑἰὶ. 12, ΠοΙ͂Θ. 

2. «4 εῤϊγά ραγί. ΓῊΪΒ δε πὶ8 ἴο βανα Ὀθθη 
ἃ ἴλνουσιίε ἀϊνϑίοη ψ ἢ ἴῃς Ηοῦτον σοπλ- 
ΤΑΔηοΥ5 (866 Τ[υάρ. νυἱῖ. 16; ἰχ. 41: 1 84Π|. 
ΧΙ. τα; 1 ΚΙ. χὶ. 5, 6) δπάὰ χὰ [πὸ ῬΒ}]15- 
[1π68 α'80 (1 84π). ΧΙ. 17). 

ΧΥΙΙ. ΧΥΠΠΙΙ]. Π ἀῤεϑε, 
οἵ ]οαῦ, ἀπά 4 (πϊγὰ ραγὶ υπάεγ {πε 
Παπὰ οὗ Αδιβῃαὶ τπε δοη οἵ Ζεπείδῃ, 
]οαδ᾽5 Ὀγοῖδεγ, ἀπά 4 τϊγά ραγὶ ὑπάθγ 
τῆς Παπὰ οὗ [ταὶ τῆς αἴτεε. Απά 
τῆς Κίπρ 8414 υπῖο τῆε ρεορίε, 1 
Ὑ}] δυγοὶγ ρὸ ἔοσπ ἢ γοὺ πιγ- 
861 [ 4150. 

4 Βυῖ τῆς ρεορῖὶε δηβιγεγεά, Του 
8ῃηαλ. ποῖ ρῸ ἰοπἢ : ἔογ τῇ ψὲ ἔδεε 

ἱ ι . ΤΗΘΝ. ΑΥΑΥ, ΤΠΕΥ ΨΜ]1 ποῖ ἴσαγε ἔογ 5; ἔτ 
ΠΕῖΠοσ ἰξ ΠΑ] οὗ υβ ἀϊες νν}}} τῆδΥ Αξαντ δε 

82ιξ. 

ΟΑΓΟ ἔογ 8: δυῖ πονν τἦομ αγὶ ἵχοτῖ 
{ Ἡδεῦ. α: 

ἴεη τῃοιβαπά οὗ αι : [πετείοσγε ἤονν 4 2επὶ ἕλον. 
ἐς δεῖῖογ τῆδῖ τῆου ἰβισσουγ ι8 οὐζ οὗ ἐχροτ Ε 
τῆς οἰἴγ. ἐό ἐιείοαν. 

4 Απά (ἣἢε Κίπρ 81 υπἴο {δεπὶ, 
Ὗν δῖ βεεπιεῖῃ γοι θεβὲ 1 νν}}} ἀο. 
Αηά τῆς Κίπρ βῖοοά δΥ τῇς ρδῖε 5146, 
Δπὰ 11] (ἢς ρεορὶε σᾶπιεὲ ουἍἝδ δγΥ ἢυη- 
ἀγεάβ δπὰ Ὀγ τῃπουιβδπάϑ8. 

ς Απά εἰς Κίπρ οοπηπιδηάεά [οαῦ 
ἃπά ΑΡιϑηδὶ δηὰ [τᾶ], βαγίπρ, 2 εαὶ 
ΘΟΠΕΪ ἰοῦ ΠΙῪ 84κα νὰ τῃ6 γουη 
τλλη. συέη τ} ΑὈβαίοθ. Απά 
τς ρεορΐὶς μεαγά ψἤεηῃ ἴῃς Κίηρ ρᾶνε 

8. Τόοω αγί «υογ δ ἐεπ ἐδοισαμά οΓ ...}ὺ [ἢ 
15 ἱπῃρο 55:06 ἴο Ἔχίγαςϊ [Π|8 πηεδηΐηρ ἔγοτῃ ἴδ 
Ργόβεης Ἠοῦγεν ἴοχῖ; δαΐ, ῬγοῦδΟΪγ, [ἢ 6 
τεδαϊης ἱπαϊςαϊεὰ Ὀγ ἴῃς δερί. δπὰ Νυϊκαῖε, 
δηά οχρσγοϑϑοὰ [ἢ {6 Α. Υ. ((δουρῃ ἴδεγ ρμυῖ 
ἔδομ αγί ἴῃ 1141158) 15 ἴπ6 τίρῃξ οὔθ, δηὰ νὰ 
οὐυσδεῖο τεδά (ΠΠΝ) ἡδοι ἰηϑιοδα οὔ (ΠΠ}) πον. 
1 τς ΗΘ. 18 Ἄσοττοςῖΐ, ἃ πιυϑῖ 6 τοηδογεὰ, 
ον ἐδέγε αγὸ Ἰοίϑοοοὸ δε ως (γε σδῇ ΘΆ51}}}7 ὃς 
ΤΟΡΙΔο6 4), υηάδογϑίδηα, δὼ ποῖ οπὸ [δε ἐδεε. 
ΤὨὮο αδβεοςοηαῖς δάπηγαδιίίοη δηὰ ἀδνοϊίοη οὗ 
μιὶ5 ἕο] ον 8 πλυϑὲ μᾶνς ἰουςμεὰ ᾿ανὰ ἴο ἴπο 
αυϊςκ. Ηὸδ νγᾶβ ῥσγοῦδου [6 πιοτὲ ἀἱ 
ἴο σΟΙΊΡΙΥ ψἱ (ΠΕΙΓ τυ ἱβἢ, 88 ποῖ ἰκίηρ ἴο ξὸ 
δραϊηϑὲ Αὐϑδίοπιὶ ἰῇ Ῥεγβοῦ (866 ὑϑῦβο δ. 

“μΚΓΟΙΓ ἢ οἱ 97 ἐδε εἰΐγ.}] (οΟ]]οσίης {6 
Κεν!.) Ἰανὶὰ, ἢ ἃ σόϑογνο, νουὰ δΒοϊά 
(86 εἰἴγ, δηὰ εἰσ δυρροσῖ ἴπε Ὀδηάβ ἴῃ 
οᾶ86 οὗ ποϑά, οὐ γτϑοοῖνο ἴδοτῃ  ΐη [Π6 νν81}}5 
8βου]ὰ [ΠΕΥ Ὀς σοπλρε]Ἰεὰ ἴο ἤεε. ΤῈ ψογὰς 
ἸΏΔΥ δὲ ΥΕΙΥ αἰ ἴδγ ΤΥ τσοηδεγεά, τακίηρ 
ΝΘ (νεῖν) 85 ἃ νετῦ, ἐδαὶ ἐδοιι δὲ ἴο μὲ ἃ 
σογΓΈΓ-ρ ἐπὶ δείρέης μα, ἐ.6. τἰμαῖ του Βεὶρ υ8 
ΟΥ̓ 5[ΠῚῚῺΡ 0.8 ὉΡ δηᾶὰ δηϊπιδίϊηρ 8 ὉγῪ 1ΠγΥ 
ςουηδοῖ. ΤΏ οτάογ οὗ ἴΠ6 νογάβ ἔδνουγβ 
(18 86η586, δηδ ὝΨΌ 5 ἔγθα ΘΠ ΓΥ 50 υϑεά. 
([54]. χιϊ. 17: [ἐγ 1. 9, 11. χα. Εχεκ. χχιηΐ, 
22, ἄς. ὅ866, ἴοο, 2 ΟἾγΓ. ΧΧΧΥ͂Ι. 12: ΕΖΓ. 
Ϊ, 5, ἄς.) 

δ. Τόε ῥεοῤίε δεαγά. ΤῊΪ5 15 τηθη οησά ἴο 
οχρί δίῃ νογϑα 12. 



Υ Ηςεν. 
3747: ἰίφα 
ὅο α'φευοι». 

ν. 6---ἰτ. 

411 τῆς σαριδίη8 σἤδγρα σοποογηΐῃ 
Αὐβδϊοπ. ὴ ! "- Ἶ 

6 4 8ο τε ρεορὶε ψεπὲ ουἱ ἱπῖο 
τῆς δεϊὰ ραἰπβὲ [βγδεὶ: δηὰ τῆς δδῖτε 
νν838 ἴῃ ἴῃς νοοά οὗ Ερῆγαδίπι ; 

η ἌΜΝεζγε τῃε ρεορὶς οἵ [βγδεὶ νψεγε 
βἰδίπ Ὀείοτε τῃ6 8εγνδηῖβ οὐ [ανίά, 
πὰ {Πεγα ννα8 ἴπογε ἃ ργεδί 8]διιρῇτογ 
τΠδῖ ἀδγ οὗ ἔνγεητγ τπουβαηά πέρ. 

8 Εογ τῆε Ὀδῖτε ννᾶβ ἴἤεγε βοδιτεγεά 
ονετ τῆς ἔλεος οὗ 81] (ἢ6 σουπίγυ : δηὰ 
ἴῃς ννοοά ᾿ἀενουγεά πιογε ρεορὶςε τῆδῖ 
ἀδγ τῆδη {πε βνγογά ἀενουτγεά. 

9ο Φ Απὰ Αδϑαΐοπὶ πιεῖ τῆς 5εῖ- 
γδηῖβ οὗ [αν ἅ. Απά Αδϑβαΐοπι γοάς 

Θ. 7π1ο δὲ Με. Α5 ἀϊἰδπείπριυ 58ι6ὰ ἔγοσῃ [6 
οἶἴγ. 25 χ. 8; [άξ-. ἰχ. 11, 32. 

αραϊησ Τεγαοὶ.] Α5. νϑῦβα 7, ἱπιρὶ γίης ἴδαΐ 
[86 τενοὶῖ νγὰ8 ἴῃ ἃ στοαΐ πηϑᾶϑιισε ἴπδΐ οὗ ἴΠ6 
ἴδῃ {π|0ε8, 5411}}8 ΡΑΥΥ, ἀραϊπϑὲ 186 Κίπράοπι 
οὗ [υάδῃ. 

ἐδε «υοοὐ οὁ7) Ἐρόγα»". ΤΈστε ἰ5 βοπιὸ α1ΗΕῆ- 
οὐ] ν ἴῃ ἀεςάϊης [με ἸοσΔΙΠΥ͂ πιεαηῖ. Αραγί 
ἔγοπὶ ΔΠΥ͂ ΟἾΒΕΥ Πσοηϑι θυ οηβ, 2δε αυοοά οΥ 
Ἐρῥναΐνι πουϊὰ Ὡδίυγα! γ Ὀὲ βουρπξ ἴη (ἢ6 
ννεϑὶ οὗ [ογάδη, ἰη τἰ ἴγαςΐ ἀσβογι δε (058. 
ΧΥΪΙ. 15-18), ΨΏΕΓΟ [Π6 8ᾶπ|6 ψογὰ ῸΓ «υοοά 
(Ὡ"») ἰ5 υϑοὰ 845 ΒετοὌ.Ό Βιυῖ οἡ ἴδε οἴδεγ 
πιδηά [ἴ 866 πὶ8 σογίδιη (πδί (ἢς δοθπα οὗ {}]5 
δῖα νγὰ5 οὐ [Ππ οαϑὶ οὗ [ἰογσάδη. νυ νγὰ8 
'ἴπ Μαμαπαίπι, Αρβαϊοπὶ ννὰ8 δηοαπηρεὰ ἴῃ 
ΟἸοδά, δηὰ [ἃ 18 ἱποοηοοίναθὶο (παῖ ἴἢ6 ἴνο 
ΔΥΠ 65 5 οι ἃ αν ογοβϑεὰ ἴπ6 [ογάδη γ11ἢ- 
ουξε [6 Ὡδγγαίνθ μἰνης [6 5 ἐγ ῖεβὶ εἰηΐ οὗ 
διιοἢ 4 τηονοπηθης. Μογϑονοῦ, αἱ ἴῃ εἷοϑβε οὗ 
(ῆς δαῖτ, ᾿ανιἃ νγὰ8 ἴο 411 ἀρρεάγδηςθ 
ΒΕΓ Π6 νγὰ5 ἰεΐδ Ἰυκῖ Ὀεΐοτο [ἢ ὈΔΓΪο, ΥἱΖ., 
δἱ ἴῃς ραίε οὗ (ἢ6 οἵΥ (οὗ Μπδηδίπλ) (σ σβα8 
24, 33, ΧΙχ. 8, ςοϊιῃραγοὰ νυ χνὶϊ. 27, χυῖ!. 4). 
]οδὺ δῃηὰ 411 [δ διττῶν ἄγὸ ἴπογὸ ἴοο ἴῃ 84ΠπΠ|6ὲ 
ἀδγ (χίχ. 2, 3, 5), δηά δ νν88 585{1}} οἡ ἴπὸ οδϑῖ 
οὗ [ογάδῃ (χίχ. 15, 18) δοπὶὸ ΜΈ Κ8, οὐ αἱ 
Ιεαδσὲ ἀδγϑβ, δδεγνναγάβ, [{ δθοῖῃβ {πογοῖοσο 
ἰηον 401]. ἴο ςοποϊυάς {πὶ 8οπὶς ροσχίϊοῃ οὗ 
6 [ΠΟ Κ ννοοὰ οὗ οὯΚ5 ἀπά τογθῦ 1 }}5 (΄ δ1η δὶ 
δῃά αἰθβίηθ, ΡΡ. 322, 3232) ΜΒΙΟδ 511} 
Ττυὴ8 ἀονῃ ἴο [6 ἰογάδη οἡ ἴῃς εδϑὶ ἰὰθ 
νν 48 ἴῸΣ 80ΠῚ6 γεάϑοη οἽδ᾽εὰ 2ῤόε ςυοοά ο7 
Ἐρῥναῖνι, οἴ γ Ὀδοδυβο 1 ννᾶ5 ἃ σοπεηιδίίοπ 
ΟἹ ἴπε εαϑί 8:46 οὔ (ἢθ στεαῖ ΕΡρῃ σαι πη ς 
ἔογεϑίβ οἡ ἰῆς νγϑϑῖ, ΟΥὁΎ Ὀδοδυ56 οὗἩ ϑ0πὶ6 [ΓΔῃ58- 
δοίοη ἴμπογο ἢ ψ δὶς ΕΡΗ γαῖ πδα ἴδίεη 
ΡΑτῖ, 8:1. ἢ 5 ἴπ6 βἰδυνῃίοσ οὗ [6 Μιαάϊδηϊαβ 
(]υἀφ. νυἱῖ. 24, 25), Οὗ, ποτα Ὀγοῦδ 511]], 
(Ποῦ οννῇ ϑἰδυῃῖοσ (] υᾶξ. χί!, 6), 85 [οϑορίυ 
ΟΧΡΪΔΙἢ8 ἃ, 866 ἔυγοΓ, υοῦθο 22. 

7. Ταυεηΐν ἐδοισαπά.} ΑἹ ἱπηροϑ510]6 υσηθεῦ 

ΠῚ. ΒΑΜΌΕΙ, ΧΥΠΙῚ. 

ΡΟ ἃ πλι]6, ἂἀπά πες τυΐϊε ψνεηῖ 
ὉΠάΘΓ τῃ6 (ΠϊοΚ Ὀουρῇβ οὗ ἃ ρτγεαδῖ 
οαΚ, ἀπά ἢϊ5 πεδά Ἴσδιρῃς ΠοΙά οὗ τῇς 
οὐκ, δηά ἢξ ννᾶβ τάΚεὴ τρ θεΐνγεθη 
τῆς ἤδάνθῃ δηά τῆς εαγίῃ , δπά τῆς 
ταυΐς τῆδῖ τᾶς ἀπάογ Ηἰπὶ ννεηϊ ἀννΑΥ. 

ΙΟ Απά ἃ ςεγίδίη τηδη 8δνν 121, ἀπά 
το άἁ Ιοἂῦ, δηά 9ἰὰ, Βεμοϊά, 1 8νν 
Αδϑαίοπη πδηρεά ἱπ 4η οἀζκ. 

Ι1: Απά Ϊοδϑ καἱά υηῖο τῆε πιδῃ 
ταὶ τοϊὰ ἢΐπι, Απά, δῬεμοὶά, τῇσι 
βᾶνγαϑὲ ἡ: πι, ἀπά ννὯγ ἀϊάϑε τῃου ποῖ 
5Π|1τ6 πὶ τΠογα τὸ πε ρσουηά ἢ δηά 
Ιννουϊά πᾶνε ρίνεη τἢδε ἴεπ «ἀεζείς 
οἔ 51]νεῖ, ἀπά ἃ ρίγαϊε. 

1Ὲ υηάδεγοίοοα ΠΙΟΓΑΙΪ οὗ τἴ86 ὐυπῖδοσ Κι]οὰ 
(ϑεε Ἰυάζ. χχ. 25, 4). ΝῸ ῃυπΊεγαὶ δἵ 81] 5 
τοαιυγοά ἴο σοτηρ εῖε [Π6 βοηίθηςο. 

8. Τὸε δαῤίίε «υα, “εαἰ γε. ῬΥΟΌΔΟΪ 
ΑΡβδίομη 5 ἴοσοθβ ψεσε [2Γ ΙΏΟΓΟ ὨΙΠΊΘΓΟΙ8 
ἴ4η Πανὶ ά 5; δυῖΐῖ, τηοϑῖ [ἰΚΟΪῚ ΌΥ 0405 
83.111} σεηθγα βῃ!ρ, ἴμ6 Πεϊά οὐἁ θαϊ]ς νγδ8 βυςἢ 
(Πδῖ ηυπηῦογβ ἀϊὰ ηοί [6]}, Δηά [αν 5 νοΐϊοσδῃ 
ἴγοορβ ψογο δὺϊς ἴο ἀδβϑίσγου Αὐβαϊοπλ 5 γαῦδ]ο 
ἴῃ ἀεί]. 

δὲ «υοοά ἀευοωγεά "πογε, (ο΄. Οοτηρᾶτο 
]οβῖ. χ. 11. Τῆς ψοοὰ δηἰϊδηρεα ἴΠόπὶ, δηὰ 
νγ5 ῬΕΤΠΔΡΒ [11 οὗ ΡΙ[8, ῬΓεςριοε5, πλΟΓΆ5568, 
ἅτε. (866 ΥΈγβ6 17). 

9. “4δ:αίονι »ιε!, 45΄ς.1 ῬΤΟΌΔΟΪ ἴῃ ἴδ ἂςῖ 
οὗ Πίσῃι. Εογ [86 βαλθ Ηρῦτγον σοηβίγσἼΟἢ 
866 ουζ, χχὶ. 6. Τμε ῥῆγαθε ἀδηοΐεβ 
σἤδηςθ. 

α »ιμίρ. ῬΥΟΌΔΟΙΥ ΠΤ ν!ά᾽5 ονστὶ σογαὶ πλι]α 
(ι Κ. 1. 33, 38), οὐ ψΒΙΟὮ ΑΡβαίοση σοάθ 49 
κίηρ. 

ἃ σγεαὶ οαὐ.} ἘἈλίδεῦ “' ὈΟΤΘΌΣ ΙΒ," ΟΥ̓ 
Κυγρεπιηθ-ἴΓοο, Π]οἢ δρουηάβ ἴῃ [Πδῖ τορίοη. 
"{ οὐδ νὰ ἱΠΥΑΓΙΔΌΪΥ υϑεὰ ψι [6 ἀοἤηϊα 
ΔΙΈςΪς. 

δἰ: δεαά.1 Ϊοβορῆυβ 5405 πλοσὲ αἰ ϑιϊηςΥ, 
(δαΐῖ δὶ5 Παὶσ νν88 εηἰδηρίεὰ, οὗἩ σουγβὸ ἢ 
τεΐδγοηςθ ἴο χῖν. 26. [{ ψουϊὰ 5θεπὶ ἴπδὲ [6 
ἴννο {πηρ8 ψῖς ἢ 18 νδίη- ΒΊΟΣΥ Ὀοδβίθα [ῃ, 
[Π6 τουδὶ ταυΐθ, δηά ἴῃς τπιδρηϊβοεηξ μοδὰ οὗ 
Βαῖγ, θοῖἢ σοηϊγιθυϊοὰ ἴο 815 ΠΕ ΠΊΕΙΥ ἀφαῖῃ. 

10. {44 εεγίαἱπ »απ.} ὅ66 1 841). ἷ. 1, ποίβ. 

11, 72η «ῥεξεὶ..1 ΤΟ ψογὰ “ῥεξοῖ 15 υηάογ- 
βοοά, 45 Οδθη. Χχ, τό, ΧΧΧΥΪ!, 28 ; Π ουϊ. χχί!. 
19. 

α ςίγΐ.) ἩδΌ., οπὸ κίγάε. ΟἸγάϊοβ ννεσα 
ΠΟΒΕΪΥ Δγιοἶε8 οὔ Ἠεῦγονν ἀγεβ8 ιἰϑεὰ ἴο ρυΐ 
ΤΑΟΏΡΟΥ͂ ἰη (Μεαῖί. χ. 9) δῃά γρίνθ, 45 ὑγθβεθηῖβ 
(ι ὅ84πι. ΧΥΠ. 4), 48 8. 511} (6 συβίοπι ἴῃ 
Ῥειβία (΄ Ὠιςῖ. οὗ ΒΙ0]6.). 866 ἴδ δοιουηῖ 
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432 
12 Απά {πὰ τηδη 8414 πο [οδΌ, 

ἐπ. ὙΠοΙΡΆ 1 5που]α ἵγεςεῖνε ἃ τῃουβαπά 
μῥσπ νεἰνς εἠσέείς οὐ 8ιἶνεῖ ἴῃ πιὶηε παπᾶ, γεΐ 

νου ὰ 1 ποῖ ρυῖ ἔοστῖβ πιηε παπά 
ἀρδϊπϑὲ ἴῃς Κίηρ᾽Β 80η: ἔογ ἴῃ οἱ 
πελπηρ τῃ6 Κίηρ Ἄσμαγρεά ἴῃθ6 δηὰ 

ΗΟ, ΑΡίβῆδι δηὰ [κεἴδὶ, βαγίπρ, ᾿Βεννδῦε 
τολοεσετο" ΚΔ ΠΟΠς ἐομεΐ ἴῃ γοιηρ πιᾶη Αὔ- 
ἀν ο 5’ βαϊοπι. 

12 Οἰδεῦνίβε 1 βῃουϊά δανε 
νγουρῃς [Δἰβεῃοοά δραίηϑὲ πλῖὶπς οὐνῃ 
ἱπξπ : ἔου τΠεγα 18. πὸ πηδίζογ 4 ἔγοηι 
τῆς Κίπρ, ἀπά ἴδοι τἢγβοὶί ννου]άεϑι 
μάνα 8εῖ τῆ γϑβεὶῇ δρδίηϑί γιέ. 

14 ΤΠεη 844 Ιοαῦ, 1 πιᾶγ ποῖ 
Τοῦ. ἀγγγ τῆ5 ἵν ἢ ἴΠε6. Απά ἢε ἴοοκ 
"- τῆτες ἀαγῖβ ἴῃ 8 ἢδπά, δηά (ἢγιιβῖ 

τεπὶ τῆγουρὴ τῆς ἢεατὶ οὗ Αὐϑβαίοπι, 
ἸΗε. ψἘΠ6 ἢς τῦᾶς γεῖ αἰϊνα 'π ἐῆς ἴ πιεῖ 

οὗ τῆς οὔκ. 
15 Απά ἴδῃ γοιπρ πιθη τπδί ὈᾶΓε 

οὔτδΒ6 οσυγίουβ κίγαϊε οὗ [πε ΒΒ -ργιοϑὶ (Εχοά. 
ΧΧΥΊΙ, 8). 

12, ΤΡαὶ ποηδ ἑομεδ.} Ὅῆε Ηοῦτεν 885 8 
1.56 οὗ Ὦ ευδο, ἕουηὰ πονθογε 636. 1χξε εαγε, 
«ὐῤοφυεῦ γοῖ ὁε, 97 ἐδὲ γομηρ νιαπ. Βυῖ [ῃ6 
γογβίοῃβ δῃηὰ βοπιῈὲ Μ858. γεδά Ὁ 0 Γ ΤΥ βαῖο, 
υοίίης Πανὶ 5 ννογάϑβ ἰῃ υεσβ6 5. 

18. Αἰγαίποΐ »εῖπϑ οαυη 2.1 Τῆς ΑΟΝ ΗΚα 
(ὃς Ννυϊγαῖο, ἄζο., ΌὉ]Π}ονγ5 ἴπ6 Κογὶ, Ὀυϊ (ῃ6 
Οεἰδίδ, ψαϊς ἴῃς ϑερῖ. Ὁ] ]ονγ, τσυη8 {δι5: 
Βυωὲ ἱ 1 δαά αείεά γεσεδεγουσῖν αραΐπαΐ δὲ 
ἐὲ ({Π|6ὰ ἷπὶ οὐ ἴΠ6 ἴγθ6) ἐδέ ἀΐηρ «υομἱά 
ῥανε δέέεπ “ωγο ἰο ἔποιυ δ, απᾶ ἐδοι ἐδ γε 
'«υομδε ῥαυε ἰαζεη ῥαγὶ ἀραϊησὐ ες. ΤΠΘ 
ΤΏΔΏ γίνοϑ ἃ γοπηδγίκαῦϊο ἱποιοηΐδὶ [οϑισηοη 
ἴο αν 5 βαρδοι δηὰ ροπείσαϊίοη (χὶν. 19 
δηά (ο Ϊοδδ᾽ 58 Κποντῃ τπὩ5ΟΓΌΡΟ]Ου5Ώ 655. 

14, 1] »ι(7 ποί αγγγ, (ϑ'..}] “1,086 {ἰπ|ὸ ἴῃ 
800} ἀϊδοουγβε," ΒΡ. Ραΐσγιοκ. Εογ ἴδ υϑὲ οὗ 
δ νϑτῦ ἴῃ [Π6 βθῆϑε οὗὨ ευαέβέμρ 566 1 ϑ81η. χ, 
8, ΧΙ, 8. 

ἐανγ..}] ΣΟ (υδουεῖδ, ἃ γοά, “Ια, οτ 
“οβέγε, 156 ΠΟ ΉΘΓΟ 656 υϑϑὰ ἔοῦ ἐσγί οὐ ἑαπεῦ. 
Τα ψολροηΒ {ἢ πνῖς ἢ [οδὉ βἴγυοκ ΑΡϑ8- 
ἴοπι, Κὶ αἰ] τη Κ8, ψ σε ροϊηϊοὰ ψοοάδη βἴδνυοϑ. 
Βοοβασῖ, μοννοόνοῦ, δηὰ Οοβοηΐυ5 δηά Εδγϑοῖ 
εἶνε ἴο 531 [Πε 5εῆ8ε οὔζρεαγοσ ἡσυείη. ΤῊ Ϊ5, 
Βοννονοῦ, 5 τργοθδῦ]ς ἰῃ [Π6 ἴςο οὗἉ χχὶϊ!. 21, 
ψΒοτο ἴδ 6 σ“ἐω7} 15 ςοηϊΓασῖθα νυ] ἴῃ 6 σρεαν. 

᾿ς ἥδνγιμΐ ἔδεηι ἐῤγομρ δὲ δεαγὶ. Τῆς 56 ῃ56 
οἴ δεαγὶ ταυκῖ ἢοῖ Ὀ6 ῥγεβϑοὰ ἴοο ᾿ἰτογαῦγ, θα 
ΓΑΙΠΟΓ γοηάογεα »η άπ ΟΥ̓ »πἰάδάϊε 45 ἴῃ 6 δᾶπὴθ 

ποτά ν 5 ἰἴῃ 115 ΥΘΙΥ͂ γεσβα ἐπ ἐδε νά“: ογιῤε 
οαὐ. ΑὈΒδ]οσἢ 5 σἰυδίοη “ Βεΐνγοοη [Π6 ράνθῃ 

 ΒΑΜΌΞΕΙ,. ΧΥΠΙ. [ν. 12--10. 

7οδῦ᾽ 5 ἀγιίουγ σοπηραϑϑεὰ δῦουΐ ἀπά 
βηχοῖς Αδὐϑδίοπι, δπὰ ἰενν ἢϊπι. 

1Ι6 Απά [οἂῦὺ δἷενν τῆς ττγυπιρεῖ, 
πὰ τῆς ρεορὶε τεῖυγπθα ἔγοπι ρυτ- 
δι πρ, Δ’ΕΓ Ιβγδεὶ : ἴογ [οαῦ δεὶά 
θαςκΚ τῆς ρεορὶε. 

17 Απά τῃογ ἰοοῖὶς Αδϑαδίοπι, δπά 
ςλϑῖ Πἰπὶ ἱπῖο ἃ ρτϑδῖ ρίζ τη ἴῃς νγοοά, 
Δηά ἰαἱά ἃ νεσῪ ργοαῖ ἤΘᾶΡ οὗ βἴοπμεβ 
προη ἢϊπὶ: δηά 4] ἴβγαεὶ βεά Ἔνεῖγ 
ΟΠ ἴο ἢ8 ἴεηῖ. 

18  Νον Αδϑαίοηι ἰπ ἢΠἰ5 {Ππετπια 
Πδὰ τακεη δπὰ γεαγεὰ ὑρ ἔογ ἢ πιβεὶζ 
8 ΡΙ]1Δγ, ννῃῖς ἢ ἐς 'π τῆς Κίηρ᾽β ἀα]ε: “θεω 
ἴογ ἢς βαἰά, 1 ἤᾶνε πο 8οη ἴο Κεερ 
ΓΛΥ ΠΆΠιΕ ἰῃ ΓΕΠΊΕΠΊῦγδηςε : δηά ἢς 
καἤοά τῆς ΡΠΠ]Αγ δεγ ἢ]5 οννῃ ἤδπια : 
Δπὰ [τ 18. σ᾽ ]δὰ ἀητὸ τ} 18 ἀδγ, Α054- 
Ἰοπι᾿8 ρἷαςε. 

Ιο ΤΠεπ 8414 ΑἢίπιΔ42 τῆς 5οη 
οὔ Ζαάοκ, [,εἴ πιδ πονν τυ, ἀπά ὈεΔΓ 

δηὰ 1Π6 φαγί " ΤῊΔΥῪ δᾶνα τηδάς [ἴ νοτῪ ἀἰῖ- 
οὐδ ἴο κεῖ δὲ ἢϊπι. Οἰδογνῖϑε οης ψουπὰ 
ἔτοπι ϑυς δ ἃ νναστῖοῦ 48 [οδὺ ψου]ὰ ματα 
ἀεβραϊομϑα μἷπι, 88 ΑΡηοτ᾿ 5 Βρθᾶγ δίενν ἀβδμεὶ 
(ἰϊ. 23). ; 

«υδὲϊε δὲ «υα: γε αἰξυε.1ὺ ΤῊΪϊ5. ΤΘΓΕΙ͂ τα - 
Ἰλῖεβ {πε ἕλος [πδξ ἢ νγδβ 51}}} αἱῖνθ, (πουρῇ 
86 δὰ θδδη μδηρίηρ ἰη ἴδε ἴτεε 50 Ἰἰοῆγ, βεη 
]οαῦ σᾶπιὸ ἴο δ. ὙΠὸ Νυϊκαῖε σομηοςῖβ 
[Π6868 νγογάβ τυ τ 186 [Ὁ] ον τοσβο, δὰ 50 
ἀοο5 Καὶὶ, θυῖ ἱτρτοΟ ΡΣ]. 

16. Βίκαυ δὲ ἐγιω»ιρεῖ. Τὸ βἴορ ἴδε ρυγϑυΐξ 
δηά 5ἰδιυιρῆῃζοσ, 85 ἰϊ. δ, Χχ. 22. 

11. ,. ξτγεαΐ δεαρβ 97) “ἰοπε:.} 866 058. τἱῖ. 
26, Υἱ1]. 29. Τ 8 Κὶπά οὗἉ πιοῃυτηδηϊ ἰ8 οοτ- 
ΤΏΟἢ ἴΟ Δἰπιοβῖ 81} ΘΑ γῚ Υ δι οἢ8. 

10 δὲς ἐεπ|.} 1.ε. Ἀΐ8 οὐχ ἤοπῆθ. ὅ66Ὲ ΧΧ. ὺὶ. 

18. Τ2ὲ ἀιηφ᾿: ἀα͵..1]ὺ ΑποοηΕἾΥ τς ταὴίεν 
οΥ̓͂ δῥασνεό (8εε Οϑεη. χίν. 17), Δῃ ἈΡρδγεητὶΥ 
'ἴῃ ἴπ6 πρᾶσ πεϊῃδουγῃμοοά οὗ ϑοάομι; δυῖ 
(ἢς οχαςῖ 5ἰἴθ 15 ηοΐ Κηουγῃ. [{ αυϊΐς ἄστεοεβ 
ἢ Αὐβαϊοπι᾿β ργεΐδγοηςε ἴοσ Ηεὕσγου (χν. 7), 
τῃδΐῖ εἰ πιοηυτηθης σμουϊὰ δ6 σοαγεὰ ὉΥ δὶπὶ 
ἴῃ [πε βδουῖΐ. Ψνδδὶ [οβορυ8 ἀδϑοσὶῦεβ 28 
Αὐβδϊοτη 8 πῃοῃιυτηθηΐ, ἃ αυάτίον οὗ ἃ πλῖϊς ἔγοπι 
]εγυβαίοτη, ἴῃ ἴῃς σχανίης οὗ [6 Κοϑάγοῃ, 15 
ΡΓΟΌΔΟΙΥ 50 δϑογίρεὰ ΟΥ̓ ἃ ἔδίϑδε ἰγδάϊὶοῃ 
((Ἁ. ].᾿ νὴ]. χ. 3), 0η]685 ἴῆε ἀιηγ᾽, ἀαίε ἢετα 
ἰ5 ἃ ἀπἴεγεηΐ ρίδος ἔγοτι ἔμε ἀαίε 97 δδιαυεό. 

1 ῥαῦυε πο “ο".}] 866 χὶν. 27, ποῖδ. 

“δε αἰον»ι). ρίαες.) 1.1τογλ]]γ, “46:αἰον"᾽: δαπά. 
5661 854Π|. ΧΥ. 12, ὨΟῖΘ. 

10. Ζεὶ »ιΕ ποαὺ γωμ.} Τῶδι ΑἸίπιλαζ νγᾶ5 ἃ 



ν. 20---23. 

τῆς Κίπρ τἰάΐηρβ, πον τῆς τῆς ΓΟῸΚΡ 
μαῖῃ Γανεηρεὰ Πίπιὶ οὗὨ ἢΪ8 ἐπεπηῖε8. 

20 Απὰά Ϊοαῦ 5414 υπῖο πϊπι, Του 
᾿ 8841: ποῖ ἴδεαγ τἰἀΐπρβ 8 ἀδν, Ὀυϊ 

τπου 5802]: θεᾶγ τἰἀΐηρβ Ἀποῖπεγ ἀδγυ: 
7 Ῥυῖ τη ϊΚ ἀδγ τῆοιι 5ῃ4]1 θεᾶγ πο τἰάΐῃρβ, 

Βεςδιιβε ἴῃς Κὶπρ᾿8 δοη 18 ἀεδά. 
21 ἼΠΠεη 8414 ]οδὺ το (βῃὶ, ὅσο 

τε}} της Κιπρ ναὶ τπου ἢαϑὶ βδεῃ. 
Απά ΟἸμῆϊ θοννεά Βἰπη5ς6}  αητο [οδὉ. 
Δπὰ τδη. 

νν6}1-Κηοντ ΓΌΠΠΘΣ ΔΡΡΘΑΓΒ ΟἸΘΑΣῚΥ ἔγοσῃ υοῦϑ6 
27. ϑρεδὰ νγᾶβ ἃ βεσοῖς υἱγίυθ ἴῃ ἴοΒ6 5 Πρ ]6 
ἘΠΠ6Β; πόδας ὠκὺς ᾿Αχιλλέυς, ἀηὰ ΟΙΠΟΓΒ οὗ 
ΗἩοπιοσ Β Ποσοθβ, Αβδαδποὶ, “ Ἰρῆϊ οὗ ἕοοϊ 845 ἃ 
σὰ τος" (11. 18}, 84] δηὰ Ϊοπαίμδῃ (1. 23), 
δηὰ εὐθη ΕἸ} 4} [86 ΤΊΒΒδΙ6 (1 ΚΙ. χυὶῃ. "" 
ΤΩΔΥ͂ ὃς οἰϊεὰ 48 ΘΧΔΙΏΡΙ68. [ἢ ΗΘΖΕΚΙΔΠ 8 
τεῖρῃ (2 ΟἾγ. χχχ. ό, 1ο)ὴ ψὸ ἤηά δη εϑβίδ- 
Ὀ]Βῃγηοηΐ οὗ τυπηϊηρ ροβῖ-τηθὴ (ὈἾΥ); δηά 
[δὲ ϑάτηθ πᾶπιῈ (γωμρ67.) 15 σίνθῃ ἴἢὴ Ἐ5(ἢ. 11. 
13,15. ὙΠ]. 14.) ἴο [6 Ῥεγβίδῃ ροβίβ, ᾿βου βρῇ αἱ 
[δὲ πιο ΠΟΥ στοάς οἡ τλι}]68 δηα ΟΔηλ6}8. 

δεαγ {141πρ:.}] ΤΏ τοτὰ ἼΦὩ 15 υϑεὰ αἰπηοβῖ 
Ἔχο  υ5ἴγοὶγ οἵ Ὀεδσίηρ χοοά [ἰἀϊηρβ, δηὰ ἤθη 
'5 τεηάεγεά ἴῃ ἴμε δερῖ. ((Βου ἢ ποῖ αἰννγ8) 
εὐαγγελίζεσθαι. 866 γ΄. 1Ιο; 1 841). ΧΧΧΪ, 9 ; 
1 ΟἿγ. χυΐ. 23; [54]. χὶὶ. 47, 11, 7, [Χ. 6, ἄζε. 
ἴῃ τ 8ὅδπι. ἰἱν. 17, δηὰ 2 84π|. ;. 20, δίοῃϑ, ἰξ 15 
υδεὰ οὗ θαἀ [ἀΐηρβ. 

4Ο. ὑοαὸ «-αἰ4. ]οδὉ νῈ}} Κηονν [παΐ [86 
Ὀάϊηρβ οὗ ΑΡϑδ]οπὶβ ἐεαῖῃ ννουἹὰ δ6 ΠΟΑΥ͂ 
Εἰάϊηχβ ἴο Πανὶ ; δηὰ δογεΐοσε ἔγοπι Κιηὰ 
δος ἴο ΑΠπι842 (566 ἴδ ῬῇΓΔ56, »η7 “05, ἴΏ 
ΥΕΥ86 22), ΟΓἹ ΠῸΠι ῬΟΪΙΟΥ͂, [ὨΙπκίηρ 1 νου] ά 
αἰϑρίθαϑο ἴδ Κιηρ, ψῖ τ νΒοπὶ ΑἸ ΠΊΔ42 γὙνγ88 
ἃ ἕανουσίία, τϑσβα 27, Ου ὰ ἢοΐ ΘΠΊΡΙΟΥ͂ Ὠἰπὶ 
ὈρΟΩ 800 ἢ 8ὴ οὐσδηά, δυὲ οδοβε ἴο βεηὰ (Π6 
Ουδμζο. 

ὀεεαιωε, ὑπ ΤΒΟ ΑΟ Ὗ. ζοΠοτνβ ἴῃς Χενὶ. 
ΤΠοϑα ῃῸ 1}0]ονγ ἴδ6 Οἰδίό τορος ἴδε 
Ρᾶβϑᾶξθ, )ογ γοὺ νψου]ά ᾶνθ ἴο εῖνε Παρ 8 
αδομὲ ἐδεὲ ἀπ": “05 ὀείηρ ἀεαά. 

21, Οδὲ ὍὌὨΙ5Β νογὰ [48 ἴδε δγίϊοἷθ Βθσα 
δῃά {πγουσδουῖΐ {Π6 Ἑδαρίογ, Ἔοχοορὶ δ δὲ 
ϑεςοηῃὰ τηθηζϊςοη οὗ ἢὶ5 Ὡδπὶθ ἴῃ [18 ψεῦβο, 
ὙΠ ΟΓΟ 1ξ ΠΙΔΥ͂ ΘΔ5ΙΪΥ ἤᾶνα (Πεἢ οὐ. [ἰ 18, 
{Βεγεΐοσο, τποϑὲ ῬγΟΌΔΟΙΥ “189 σπδιλῖο," ἃ 
ἔογείῃ 'δνθ, Ῥβευῇδρβ οὗ [040᾽5, οπὶ ᾿ς 
ἀϊὰ ἠοῖ βοζυρὶα ἴο ὄχροβὲ ἴο ᾿υ β δΔῆροσ. 
Ιξ, Βοννδυοσ, ᾿ξ 18 ἃ ἢδπι6, 1 τηυδῖ Ὀ6 τοηάεγοὰ 
Ἡδεοδὲ. ἴὰ ἴδ [6 ἴο ΡΒ. Υἱ].) “ Οιι5ἢ, [86 
Βεοηϊαπιῖῖο," σαηηοῖ τηθδῃ (5 Ου5ῆϊ, 5ίηςς 
ἴῃς Ἑσοηίοηίβ οὗ ἴδε Ῥ5αὶπὶ ἅγε Ὡοΐ δι} 20 ]6 ἴο 
[815 οσςδϑίοῃ. 

46. Νοῖ (3) ἐαγτν δὲ κοοά ἐἰάηᾳ., Ὀυῖ 
(Ὦ), 5 ΠΊΡῚΥ σαπομδεε. 

γοι, 11, 

1. ΒΑΜΌΒΙ, ΧΥΠΙΙῚ. 

22 ΤΠ εη 3414 ΑΠίπιδαΖ (πε 8οῇ 
οἵ Ζδάοκ γεῖ ἀραὶῃ ἴο |Ϊοδρ, Βυϊῖ 
Τηονδβοανεῖ, ἰεῖ πε, 1 ργᾶὺ ἴδες, 
4150 τη δἤεγ (υδῆ. Απά |04Ὁ 
βαἰὰ, ὙΝΒεγείογα νυ του τὰπ, ΤΥ 
80. 86εεὶηρ [Πδῖ ἴδοι μαϑῖ πὸ τἰΔ]Πρ8 
ἰγθααγὶ 

23 Βυῖ πονϑβοενοῖ, «σἱά ἦε, ἰεῖ πλε 
τη. Αμπά ἢε δά υπῖο ἢΐπι, πη. 
ἽΠοη ΑΠΙΠΊΔ12 γτᾶη ὃΥ ἴἢε νγᾺῪ οὗ 
τῆς ρἰδίπ,, ἀπά ονεγγδη (ὑπ 5ῃ]. 

22. Οιοδέ.] ἈλΙθοΣ “Ἴ8ὸ σπδὶιο." ὙΠῸ 
Ὑ]γ ΑΒ πιδὰ2Ζ δαὰ ἔοιπτηθα ἢϊ5 ρίδη οὗ θείη ἃ 
δεαγέγ ο7 χοοά ἐἰάδίηρ!, Ὀὰϊ ἀοε5 ἢοΐϊ δεεπὶ ἴο 
διᾶνς ἱτηρασγίθά ἰξ ἴο [οαῦ. 

ἐδομ ῥα: πὸ εἰ δϊπρ: τεσ  Α ἀϊβῆουϊῖ 
Ῥῆγαϑο; ἴδε 5 πιρὶοϑὶ δηά πιοβί ᾿Π [6 γᾺ] [γδηβὶδ- 
[ο 15, "φί ποθ οἴ μ60 ΓΌΘΙΟ ΔΙΘ πο (τὰ ϊπθ 8 
δ Ποἱπ κα," [Π6 Οὐβῃϊ6 ἢ45 [Δ Κοη 41} ἴπη6 πὸνν 
Ιδνο ἴο βοηά, δηὰ πόσο ἅσσα ἤοηδ ἰεβ, ποῆς 
ζοττ βοοσηίηρ ἔοσ ἴπδε ἴο σῶστγ. Εογ ΝΥ ἢ 

ὦ 20 ΄“ὔἥεε, δε6 ΝΠ. χὶ. 22; [πάξ. χχὶ. τς. 

48. δα!:4 δὲ.1] Ὑπὸ ψοτγάβ, απά δὲ «αἱά, ταυϑῖ 
διᾶνο ἔθη οὐ οὗἔὨ [Πε ἴεχί. ὙὍἢε ομίβϑιοη οὗ 
σαγίης ἴῃ τ 581). ἷ. 20 15 ἢοΐ ὩΘΑΙΥ 50 υἱοϊθηΐ 
Δὴ 6}11056. 

Κωπ.] οαῦ, ΕἸΣ ονογθοόσγης Ὁ ΑἸ ΠΊΔ42᾽ 8 
ῬΕΓ ΠΟΙ Υ, ΟΥ ϑεείηρ [μαῖ πε μδὰ δοτὴβ βίσοῃς 
ταοῖίνο, γιεϊάεοὰ ἴο Π]5 νν]5ἢ. 

“δένιασι γαπ ὧν 1δὲ «υαγ 977 δὲ ῥία!η".] [Ι΄ 
[δὲ Ἡεῦτενν Ἴ221, “ἴδε ἤοοσ οὗ ἴθ νδ]]εῦ 
[σου ψὩϊσῃ [6 Ιοτγάδη σι ηβ᾽᾽" ( " δίη. δπὰ 
Ῥαϊεβῖ. Ρ. 482). Εσοπι ἴῃε 5ἰδίοηθηϊ παῖ 
ΑΠΙΠιΔ42 τη ΟΥ̓ ἴ[πΠ6 ΨΥ οὗ ἴδε ῥ]δίῃη, 1ξ 15 
οἰεασ πα [Ὡς Ουϑμϊίς ἀά Ὡοΐῖ στὰ ὉΥ {παῖ 
τοδά, δυῖ ἴοοῖς [Π6 τοδὰ οὐδοῦ ἴῃς ἢ1115, μῖς ἢ 
ΤΩΔΥ͂ Μ6]1 πᾶνε θθεθη [πε ϑβοσγίοσ, δυῖ 511} (ἢς 
Τλογο ας] τοαά. ὙΠῸ ἴἵψο σγοδάβ ψου]ά 
ΡΓΟΌΔΟΌΙΥ πιϑεῖ ἃ βμοτί ἀϊβίδηςς ἔγσοπὶ Μαμδᾶ- 
ῃαΐῖτη. [{ 15 1βεγείοσε ῬΡεσίε Ε ἰη|6}}} 10 ]ς 
[δὲ ΑΠἰπιδλ2, βἰαγτὶηρ σοοῃ δῆου ἴ6 Ουδῃϊῖο, 
δηά συπηϊης δ ἢἷ5 ἢ1}} 5 ἢ 1[ῃ6 ἀοδηϊῖα 
οδήοςξ οὗ ουϊγυπηΐης δ1πὶ, τηϊσξ κεῖ ἴο Μα- 
᾿ιδηδὶπὶ ἢσδῖ, ἢ 116 [6 Ουδϊῖο, ᾿Ἰσηοτγδηΐ ἔμπα 
6 νγὰ8 δοίης ἕο] νά, ννᾶ5 δάνδῃησίης ΠΊΟΤΟ 
Ἰεἰβυγοῖυ ὑρ δηά ἀον {με 818 οὗ ΟἸεδά. 
11 18 αἷδὸ χυϊΐε ἰηξε! 1} 10}6, βυρροβίηρς ἴδε 
Ὀαῖες ἴο ἢανο θθθη ἔουρι οὐ τῆς ψνοοάοὰ 
Βεΐρῃῖ5 ψ ῖο ἢ βδηκ [μὲ ογάδη ρἰδίῃ, δηά 
ϑρροβίηγς Μαβδηδίπι (ὑνῃοϑβε 5116 15 ὉΠ ΚΠΟνῺ) 
ἴο δανα ὕδοη 5ἰζυδίθαἃ οὐ [6 82πὶ6 δεῖς 8 
ποσί οὗ ἴῃ βε]ά οὗ δαῖ|6, ἀηὰ ποῖ νΎῪ ΔΓ 
ἴο {Π6 οαϑί, ἰπαὶ ἴ86 γτοδὰ ὉΥ πε ρἱδιη τε ῆὶ 
ῃοῖ ὃ6 80 τπιυςἢ ἔυσίποσ τΠ4η [Π6 τοδὰ δοτοββ 
16 1115, θαῖ (δαῖ οὔθ υπάδσ ἴδε εἰτγουπι- 
βίδῃςαβ πιϊρῆξ 6 }}] ουὔσπιη {πε οἴμογ. ἴῃ ἴδοϊ 
(ε86 ψογάβ, δῖ ο ἢ μανε δε (πουρῃξ [0 

28Ε 

433 

ΤῊ ς: δ. δε 
τυἀλαΐ ΠΙΆΥ.. 

[Οτν, εο»- 
νόνῖολϑί ὃ 
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1 Ἡρτῦ. 
7 “9. ες 
ΗΝ β. 

24 Απὰ ἢανιὰ ε4ὶ Ὀεΐνγεεη τῃς 
ἴνο ρᾷῖεβ: δηά (ἢ6 νγναϊο;π,δὴ ννεηΐ 
ἃρ ἴο τῃε τοοῦ ονϑσ ἴῃ ραῖθ υπῖο 
τῆς ννἃ]}}, ἀπά ᾿ππεὰ ἀρ Π18 Ἔγο8, ἀπά 
Ἰοοκεά, δπὰ Ῥεῃοϊά 4 πιᾶπ γυπηΐϊηρ 
αἰοπα. 

2ς Απά τῆς ννδίοπβπιδη οτίεά, δπά 
το] τῆς Κίπρ. Απά τδε Κίῃρ 5αἱά, 1 
6 δὲ δίοπε, ἐλεγε ἰς ταΐηρβ 'π ἢ 8 
τοι. Απά ἢς σᾶπῆθ ἅρδςθ, δπά 
ἄγενν πρᾶγ. - 

26 Απά τἢε ννδῖομιηδη 8407 ΔΠΟΙΠΘΓ 
πηδλὴ τυππίηρ : πὰ τῆς ννδιοῃπΊδη 
οΔ]1ε4 ἀπο τῆς ροτγίεγ, δηά 844, Βε- 
ΠοΪ4 «ηποῖθοῦ τοᾶπ τυπηΐηρ δίοῃς. 
Απά τε Κίηρ; 554, Η-ς «͵5ο Ὀγίπρει, 
τ᾿ Πρ8. 

27 Απά τε νυδιομβηγχδη 8414, ἴ Με 
(ὨίηΚεῖῃ τῆς τυπηϊηρ οὗ τῆς ἐογεπιοβῖ 
ἰ8 {ΠΚκὸὶ τῆε γυππίηρ οὗ ΑΠΒίπχδᾶζ ἴῃς 
80η οὗ Ζαάοϊ. Απά {μὲ Κίηρ 5414, 

Ῥγονυς {πδῖ (π6 θαῖ]6 ἴοοῖκ ρῥἷδοθς οἡ ἴῃς ννγεϑβί 
οὗ ]Ϊογάδη, δαπὰ ψῖο οὐθη ϑεδη δι. Π]ΟΥ 
{Π1ηΚ58 “ ἀϊβῆσυϊξ ἴο δοοουηΐ ΌΤ,᾿ 476 ἃ οἰθδσγ 
τοοῦ (δῖ ἰξ ἴοοκ ρίδεθ οἡ ἴδε βαβῖ, Ὀθοδιι86 

1 (ἢ6 συπηοῦβ μδά δά ἴο οτοβ8 ἴῃ6 Ϊογάδῃ, 
ἴμεν πιυβὲ δοῖμ βᾶνθ σοπὶε ΕΥ ἴπε βᾶπιὲ τοδά, 
ΠΙΟΝ ἰτ ἰ8 οἶδασ {ΠΟῪ ἀϊά ποῖ, δηὰ ὑπο ἢ 
νου]ὰ πανα ἀείδαϊεα ΑἸἰπι442᾽5 βίγαϊδρεπι. 

24, 7 ὲ «υσέεῤ»ιαπ.] ΑΒονὸ χιῖ. 14; 2 ΚΙ. 
1Χ. 17; [5841]. χχὶ. 6, 8, τι ; Ηδθαδκ. 1]. 1. 

2δ. 1 δὲ δὲ αἰοπε, ἢ Ηδὰ ἢε ὕεεη ἃ 
ξυρίτινε ἔγοσγ [ῃ6 Βα] (ποτὲ νου Ἱὰ πᾶν 
θόεη οἴδβεσβ νι πὶ. αν 8 βαρδοίουβ. 
ΟΒΑγδοῖου ἈΡΡΟΑΓΒ ἴῃ ἴΠ6 τοιηαγκ. 

26. ὕμιο δὲ ῥογίεγ. 80 ἴτε Ηθοῦ. τοχὶ 
ΓΡΒΠγ. Τῆς ϑερῖ. δηά ὅγσζ., δηὰ ΔρΡρδυγθ ΠΕ] 
[δ Ν υἱξ. αἰ50, ἑοιιηά 18 Ροϊηϊεά ψαΐε Ἰηβίεδά 
οὔ 2ογίεγ, αηά Τρηΐ5 δηὰ Κ͵αὶ! θοΙΒ δάορὶ 
(παῖ Ροϊηίηρ. Βυῖ, εαἰεά ἐο ἐδὲ σαὶε ἰδ δῇ οὐὰ 
ΘΧΡΓΘΒβίοῦ ; δηά, 85 ἴποσο τησδί ἤᾶνὸ Ὅδθη ἃ 
Ροτίοσ, ἰζ 15. πιοῦσα {ΚΟ ΟῚ ται [6 νγαϊοπιδη 
Βαγο ἢΐ5 [ἰἀΐηρ5 ἴο {με ροσίοσ, δηὰ ἴῃ6 ροσίεγ 
ἴο 16 Κίπρ ΟΓ ἴο οπε οὗ ἴπε Κίῃρ᾿ 8 οἤ σοΥ8. 
Απῃά 80 ἴῃ σψεῦβϑὲ 25, ἰδουρὰ ἰξ 185. ἢοΐ {πο γα 
ΟΧΡΓΕΒΘΙΥ 5414 80. 

Βεδοί Διοῖμεσ »"’π)Ξ ὙὍὙΠῃὲ ποσὰ αποΐδεγ 
ΨΈΙΟΒ 18 Ἔχργεββεὰ ἴῃ ἴῃς ϑερί. δηὰ Νυΐϊς. 
ΒΕΈτ5 ἴ0 ᾶνα ]οΘη οὐἱ οὗ ἴδ Η ὃ. τεχί, 

47. 1. ἤἶξε ἐῤὲ γωππίησ ὍὌΠο με ]]-τγαϊηθὰ 
6 οὔ [δε νυδίοβπηδη ῬΓΟΌΔΟΙΥ ἀϊβοεγηθά 
6 ΤΊΟΒΒΘΘΏΣΕΥ δῖ ἃ στοδλί ἀϊβίδηςο, ἰῃ ννῃαΐ ἴο 

ἃ σΟΠΠΟΏ ΕΥΘ ψΟυ]ά ἢάνα θδθθη ἃ σοηβιδοα 
δηὰ δἰπιοϑδί ἰΏν510]6 βρεοκ. Νόονν, 88 "6 8ρΡ- 

1. ΒΑΜΌΕΙ,. ΧΥΙΠΠ. [ν. 24---3:. 

Ἧς ἐς ἃ ροοά πιᾶη, ἀπά ςοπιεῖῃ ἢ 
βοοά τἰἀΐηρβ. 

)ὃ Απὰ ΑΠιΙπι842 οδ]Ϊεά, δηὰ ςαἱά 
ὑπο τῆς Κίπρ, .ΓΑ]] 15 νε]]. Απά το τ, δα 
ἣς [6]1] ἀονγῃ ἴο τῇς δα ὑροη ἢ 8. περ. 
ἔαςε Ῥεΐοτε τῆς Κίηρ, δηὰ 544, Β]εβϑϑεά Ζακε. 
ὲ τῆς ΓΟΚΡ τῦγ Οοά, ψῃῖςι Πλἢ 
Τάἀεϊνεγεά ἃρ τῇς τπεπ δαὶ ᾿εὰ ᾿Ξ εν. 
ἋΡ {πεῖγ Παπὰ δρδίπϑε ΠΥ ἰοσγά τῇς 
Κιηρ. 
" Απὰ τὰς Κίηρ 544, 15 τῆε 1 Με. 

γουηρ πιᾶῃ Αὐβαίοπιὶ βαίεὶ Απὰ ῥεσεε 
ΑΠΒιπιδ842 δηϑυγεγεά,  Ώδη ]οδὉ 8εηΐ 
{πε Κιπρβ βϑεγνᾶπῖ, δηά σις τῇγ 8εῖ- 
νληῖ, 1 82Δ.»7 ἃ ργεδῖ τυπλς, ὃυῖ 1 
Κηονν ποῖ ψνῃδιὶ ἐξ τυά-. 

40 Απά τε Κίηρ 8414 ὠπίο ἐπι, 
Τυτγη δϑάς, σπμά 3ϊδηά ἢεγθ.0 Απά ἢς 
τυγηεα 481άε. δά 5ϊοοά 9511]]. 

31 Απά, Ῥεμοὶά, (ὐιι8}1 σΆπιε; δπὰ ᾿ς. 
ΟἾ5ΗΙ 5αἱά, "ΤΊάϊπρβ, πὶ ἰογά τῇς ὀννακάε. 

Ρτοδοβοά πϑᾶσεσ, πὸ τεσορηβοα ἴΠ6 συπηΐϊηρ 
οὗ ΑΠἱπι842. 8:}}}υὶγ, [Ἐοσαπι᾿ 5 νγαϊοβπιδἢ 
ΤΟΟΟΡΏΪβ6 ἃ πε ἀτινίηρ οὗὨἨ [εἰ (1 ΚΙ. ἰχ. 20) 
ἤθη 511} αἵ ἃ ἀϊδίδηςο. 

28. “ῥίπιαας εαἰϊο. ΤῊ18 τῆᾶσκα ἰδς 
ΘΑΒΟΣ δαϑῖο ψ  ψὨϊςῆ, θεΐοτε 6 δαὰ αυϊο 
γεδοῃεά [δ6 Κίηρ, ὸ βῃουϊεὰ ουὖξ, ἴδε ΡΙΈΙΥ 
ἀδοίδῖνε ψοτγὰ οὗ σοοὰ [ἀϊηρ5, ϑ,ϑαίον»ι! Ῥοᾶςς ! 
ΟΣ 845 ἴδε Α. '΄. ἐχργϑβϑθβ ἰΐ, ΑἹ] 15 νψο]]. 

ῥὲ 4} ἄοαυη, Φδ'..} 1 ϑ81). Χχχ. 41, ΧΧχυ. 21, 
24, 41. 

ῥαϊό ἀείϊυεγεά.} 1νἈ{πΕΤΑ γ, σδμ ὡρ (ϑεε τ 
ϑ41η. ΧΥΪΪ. 46, ΧΧΙ͂Υ. 18, ΧΧΥΪ. 8, ΧΧΧ. 1ς, ἄζο.). 
ΎΤΒΕ ἤρυγε 56επὶ8 ἴο δε πὶ οὗ εοηλπίηρ ἃ 
Ρούβοη ] η (Π6 ρΡόονγεῦ ΟΥ̓ ἢ5 ΘΏΘΙΏΥ, ἰῃ 
ΟΡΡοβιοῃ ἴο χέυέηρ δέγι δὶς ἰδεγὶγ “ἴὴὼ ἃ 
Ἰαῦρεὸ σοοῖι," ἴο ψοσκ ψῆδὶ τ ϑοδίοῦ ἢδ 
ΡΙΘα568. 

29. 1» ἐδ γοις »ιαη “δ:αΐονι “Ὁ ἢ Νοῖ 
ΟἿΪΥ ἴῃς φυσδθοη [1561ξ δὰ [Π6 ν σΥῪ ἴοπῃ5 οὗἁ 
ἴ Ὀγθαῖμο {Π6 ἰοηάογηθβ5 οὗ αν! α 5 ἔδεϊηρβ. 
ΑΡβδϊοτλ 18 “" ἴῃς γουῖῃ," 85 "ἢ ἢ15 γου τ} ὑγεσο 
ἃ [Ὁ]] Ἔἐχουδε ἔοσ ἢϊ5 σοηάυςῖ. 

ἤει «]οαὐ “επὸ δε ἀίπρ᾽. “εγυαπί, (ος.] ΝΊΖ., 
ἴῃε Ουβηϊϊθ. Α πιοϑδὲ ὑη]}1 ΚΟ }]} δίαϊοπιθηϊς ἔοσ 
ΑΒ πιδᾶ2 ἴο ἢᾶνο πιδάθ, ἀπά ἃ τηοϑβὲ δυνκισαγά 
δτδτωτηδίοδὶ ϑεηΐθθοθο. Ὑπὸ Νυϊκαῖο σῖνοβ 
[δε τρις 56η86, 2επ «οαό ἐῤὲ ἀϊηρ᾽: “εγυαπὲ 
“2 γὸ ἐδγ “εγυαπί. ΟἿΪΥ (6 ἡ (αη4) Ὀεέοτο 
ἐόν “εγυυαπὲ ταυβῖ δ6 ΓΚ ουὐξ 85 8 οἰογὶοδὶ 
ΘΙΓΌΓ. 

31. Τιδίησι, 6.7 Ἐλίδοσ, “198 ὯΥ Ἰοτὰ 
180 Κίπᾳ τοοοῖνο {8ο χοοὰ ἐἐὰάΐη κε," ἴοσ 



ν. 32--87 11. ΞΑΜΌΕΙ, 
Κίπρ : ἴον {πὸ ἴοκρ δεὴ ἀνεηρεά 
τες ἢ 15 ἀδγ οὗὨ 4}1] (ἢδπὶ τῆδξ τοβα 
ὉΡ Δρδίηϑβῖ ἴῃ66. 

22 Απὰά τἢς Κίηρ 5414 ἀπο (Ἰ38ι, 
1: τῆς γουπρ πιᾶὴ Αδϑβαίοπι ϑβδΐίεὶ 
Απὰ ΟἸ5Η1 δηβννεγεά, Τῆς δηθηλ 68 
οὗ τὴγ ἰογά τῆς Κίπρ, δπὰ 81] τῃαϊ γίβε 
ἀρδϊπϑῖ ἴπες ἴο ἀο ἐήέε ἢυγῖ, Ὀ6 85 
ἐμαί γουηρ τηδῃ 1:. 

22 ΦΑπά τῇς Κίηρ νγᾶβ πιυςῇ 
τονε, δπὰ νγεηῖ ᾧρ ἴο [πε σῃαπιῦεγ 
ονοῦ τῆς ρᾶῖε, Δηά ννερῖ : δπὰ 88 ἢςε 
ννεηῖ, (8 Πα 5αἰά, Ὁ τ 80οη ΑἘ- 
88]0ΠΊ, ΓΩΥ 80Π, ΠῚ 8οη Αὐϑβαίοῃι 
νου (οά 1 παὰ ἀϊεὰ ον πες. Ο 
Αδϑβαδίοπι, ΠΥ 80, ΠΥ 80η ! 

ΟὉΒΑΡΤΕΒΚ ΧΙΧ. 
1 δοαῦ εαστμείΛ ἐδ ζίρρ᾽ 10 ἐεασε ἀὲε τιον ἴην. 
9 71: 7:γαρίέες αγέ ἐαγηεεΐ 19 ὀγήμρ “λέ ξὶπρ 
ὀαεξζ. τι Φοαυΐά τεπάείλ 9 ἐδε γίδες (0 
ἑιοΐίς λον οΥὙ μαάσά. ιτ8 «δλίνιεὶ ἐς 267». 
ἀονιεά, 24 Μαοῤλιδοιλείλ ἐχωρεά, 42 .8αγ- 
εἰξξαὶ ἀδεγείσεεα, Οἀλύκλαηε δὲἐξ “ορε ἐξ ἑαξόῃ 
ἑμο Δ6 ἀίμρ: Μαρνεῖγ.. 41 7λε 7»γαφίες 
ἐχΞοείμαίε το σμ(αὐ 7)ογ ὀγίμρίηρ λοηδ 
ἐλε ξίπρ' το λοι ἐλέρε. 

ΝῺ ἴτ ννα8 τοϊά Ϊ]οαῦ, Βεμοϊ]ά, 
τῆς Κίπρ νγβερεῖῃ δηά πιουγηθίῃ 

ΤΉΞΕΡ. “αἴ- (ογ ΑὐΞαϊοηι. 
ταΐξοη, οὗ, 
«“«{«{σεν- 
αὐ». 

2 Αμπὰ τῆς ἵνὶςτΟΥΥ τηδὲ ἀΔΥ ννᾶβ 
ἐμγπεά ἰπῖο πηουγηίπρ; απο 811 τῆς ρεο- 
Ρἷε : ἔογ τῆς ρεορὶςε ἐπρὴ 84Υ ἴῃδῖ ἋΔΥ 
ἢονν τῆς ἰκἱπρ' νγὰ8 ργανοα ἔογ ἢ]8 80η. 

[δῖ 18 ἴῃς ἔοσγοο οὗ τῃ6 υϑγῦ ἰὴ [86 ΗΠ ΡΑΠοὶ 
ςοηιραίίοη. 

ῥαϊδ αυεηφεά.}) ίεῖδε 19. 

388, “41:4 «υερί, 41 ὙΒΟΓΕ ἰ5 ποῖ ἰη [6 
ΜΠοἷς οὗ ἴδε Ο. Τ΄. ἃ ραβϑαζε οὗ ἄθορεσ ραῖϊοβ 
[δὴ 1η185ὅ. ὙΠῸ 5ἰπιρὶς Ὀδαιγ οὗἨ [86 πᾶγτὰ- 
ὕνε 8 ἜἽχηιυδῖο. να ἃ.ὸ ἰγγεβι 5] Υ σὸ- 
ταϊηἀοὰ οὗ Ηἰπι, ψὸ νεη Ηδ ὈοἢοΙὶὰ [6 
τοῦ ] ου8 ΟΥ̓ [τυ βα]οτ, δηὰ τπουριῖ οὗὨ 16 
ἀεκισυςτίου ᾿ξ νγαϑ8 ὑσιηρσίηρ ρου (86! Γ, “ ννερῖ 
οὐδὸν τ᾿ ({ὐκὲ χίχ. 41). ἴῃ (6 Ηοῦτεν 
ΒΙΌ]6 [818 τοῦθ σοπιηθηςο8 ἴἢ6 πἰπείθεητῃ 
Ἑ“δαρῖοσ. ΤῈ Α. . ζ]]ονν8 ἴΠ6 δερῖ. δηὰ 
γυϊς. 

ΟΗ͂ΑΡ. ΧΙΧ. 1.  «υα: 1οἷά “οαό.] 866 
ΧΥΙ]. 6, ηοῖο. 

Ω, 8. Τραὶ 44γ..ὺ ΟὈν!ΟΥ ΒΥ ἴδ6 ἀΔΥ οὗὨ ἴῃς 
Ὀφί]θ. ὝΒοτεα οοὐυϊὰ ἢν Ὀδδη ὯΟ οΓΟβϑβίηξ 

ΧΥΠΙΙ. ΧΙΧ. 435 
4 Απά τδε ρεδορὶς ραῖ {πεπὶ ὃγῪ 

δίθδα [ἢ (δὲ ἀΔΥ ἰηῖο της οἰ, 48 ρεο- 
ΡΪε δεΐπρ δϑῃδηιεὰ 8[θδὶ υγᾶῪ ψῃεῃ 
ἴδεν ἢεε ἰπ θφῖιε. 

4 Βυῖ τῆε Κίηρ' σονεγεά ἢ18 ἔδεε, 
δηὰ τῆς ζΚίηρ ἘΠ γῇ ἃ ἰουὰ νοῖςα, 
Ο τὴν 5οη Αδβαίοπι, Ὁ Ανϑβαίοπι, τγ 
80Π, ΤΩ 80η 

ς Απὰ Ϊοδὺ ςαπιδ ἱπῖο ἴῃς ἤουβε 
ἴο ἴῃς Κίηπρ, ἀπά 5414, ἼΠοι ἢιδβί 
ϑῃαπχεαὰ {Π|8 ἀδὺ τῆς ἔλεα8 οὗ 4}1 τῇ γΥ 
βενδηῖβ, Ὑνῃ  ἢ 1818 ἀδλγ πᾶνε βανεά 
(ἣν [Π6, δηὰ τῆς ᾿ἵνε8 οὗ [ῊΥ 80ῃβ8 
πὰ οὗ τὔγ ἀδιιρῆϊζεγβ, ἀπά τς [ἷνε8 
οὗ ΤῊΥ νψῖνεβ, ἀπά τῆς ]'νεβ οἵ τῇγ 
σοποι 68 ; 

6 Τα τπδῖ βου ἰονεβὲ τπΐπε ἐπε- ἢ Ηῦ. 8 
πηΐεβ, ἀηὰ μαῖεβὲ (ὮΥ ἤἰεπάβ. ΕῸΓ ὅς. ἢ 
ἴδοι Παβθὲ ἀεοϊαγεὰ τὴϊ8 ἀαγ, ἴτμας "Ηον. 
ἴῆου. τεραγάσδι πεῖ εγ ῥγίηοαθ ΠΟΙ νύν ον 
βϑεγνδηῖθ: [ὉΓ [ἢἰ8 ἀδγ 1 ρετοείνε, μρας 
τῆδὲ [ Αδβαίοπὶ δὰ ἰἱνεά, δπὰ ]] "'σσ: 
ννε δὰ ἀϊεὰ τῃ}8 ἀδγ, {πεη ἴτ Πιδά 
Ρἰεδϑεὰ τῆεα ννε]!]. 

7 Νον {δεγείογε δγίβε, ρὸ ἔογίῃ, 
Δηἀ βρεᾶκ ᾿σοπιξογι Ὁ υπῖο [ΠΥ 56εγ- ἢ Μοῦ. ἐσ 
νδηῖβ: [ογ 1 ϑύνεαγ ὈΥ τῆς [ᾺΟΚΌ, 1 ΣΕ ΊΑν εἰσὶ 
του. ρὸ ποῖ ἰοσῖῃ, τπετγε. ψν1}} ποῖ πα 
ΤΆΓΓΥ οἠς ἢ τῆ66 1}}18 ηἰρῃϊ: δηὰ 
τηδι νν}}} θὲ νγοῦβεὲ ὑπῖο {πες τῆδη Δ]] 
τῆς αν} ταῖς Ῥεΐβ!] τῆδ6 ἔτοπι τὴν 
γουτῃ ὑπ} ΠΟΥ͂Ν. 

8 Ἰδεη τῆς Κίηρ ἅγοβε, δπά 86ῖ ἴῃ 

οὗ (6 Ἰοτάδη Ὀεΐνεοη (6 Ὀ4Ὲ|Ὲ δηὰ τὰς 
τεΐυγη οὗ ἴπ6 ΥΩ ἴο Μ 1. 

δ. Τ2ε ἰδυε: 97 127 “ομ:, Ὁ Ἡδὰ ΑὈδδίοπὶ 
ξαϊηοὰ [πε ΥἹοίοΓΥ, 1ξ 15 ΚΟ τὨδῖ, δεσογάϊην 
ἴο ἴδε πηδῆποΣ οὗ ογθηΐαὶ ἀεδδβροῖβ, ἃς ννουϊὰ 
δυο βουρδῖ ἴο βεουγε ἢΪ8 [Ὡγοῦο ΟΥ̓ ΚΙΠπρ 4}} 
Ροϑβϑιδὶς ςοτῃρθι οΥβ (866 [τἀ . ἸΧ. ς ; τ ΚΙ, 
Χν. 29, ΧΥ. 11: 2 ΚΙ. χ. 7,11, 17). ἴῃ [86 
δαάϊξοη οὗ «ὐὐυε ἀπά εοπεμδ[ηει, ᾿ἰὮΘΤΘ ΤΊΔΥ͂ δ6 
ἃ {Ὲ62116 σβείογιςδὶ διιρὶ βοδίίοη, τπουχῇ ᾿ἴ 18 
Ὡοΐ ἱτπιροβϑῖδὶς παι Βα 5ῃεθα, 45 ϑοϊ πο’ 8 
τ οῖ ΟΣ, δηὰ ρογ δ Ρ5 ϑιιβρεςϊοα οὗ θείης [Π6 
ἰηϑεραῖος οὗ Αὐβδίοπι'β Ὀδηϊβατηθηΐ, τ σῆῖ 
Βανο Ψ]]16 ἢ ὑπάθυ ἢϊ58 τεηρεοδηοθ. |οζΖοῦεὶ, 6 
Κηονν, νγ718 8ϊἰδίη Ὀγ [68 οτάεσ, 

7. Οο 9ονυ:δ.1 Ἑτοιι ἴδε βουδο, γεσϑὸ 5. 8566 
ΧΥ͂Ϊ. 5, ποῖοδ. 

8. 12ε ἀἰπρ αγο9.} Ηδε 88.ν ἴῃς Ἰυϑιίςς οὗ 
δῖ [οδῦ 5αι, δηὰ ἴ!6 πεὺνγ ἀδῆροῦ νυ] ἢ 

2} 2 
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τ Ἡεῦ. 
ἃτε γέ 
“16 ν ἢ 

([ἢε ραῖο. Απὰ ἀπε τοΪά ὑπῖο 8] 
τῆς ρεορῖςε, βαγίπρ, Βεμοὶά, τῆς Κίηρ 
ἀοιἢ εἰς ἱπ {πε γαῖς. Απά 4]]} τῆς 

Ρἷες οδηὶς Ὁ πὰ τῆς ἰπϊηρ : ἔογ 
πεῖ Πδλὰ ἢεά δνεγΥ πιᾶη ἴο ἢ 8 
ἴρηῖ. 

9 ὅ Απά 4}]1] (ἢε ρεορὶε ννεῖε δὲ 
ϑ8Π{{πὸὶ τὨγουρπους 41} τῇς {π068 οὗ 
Ἰβγαδεὶ, βαγίπρ, ΤῊ Κίηρ βανβά ιι 
ουζ οὗ ἴῃς Ὠαπά οὗ ουὖζ εἐπειῖεβ, δπά 
ἣς ἀεἰϊνετεὰ υἱβ οὐυἵ οὗ τε παπά οὗ 
τῆς ΡΠ ΠἸβπο5; δηὰ πονν ἢς 18 ἢἤεά 
ουῖ οὔτε ἰαπά ἔογ Αρϑαίοῃι. 

Ιο Απά Αδϑβϑαίοπῃ, νῇοπι ννε 
Δηοϊηῖεά ονεῦ 1.3. ἰ8 ἀεδά ἴῃ δαῖ- 
116. Νον τπεγείοτς ΨΥ ἴβρεακ γε 
ποῖ ἃ ψογά οὗ Ὀπηρίησ ἴῃ Κίηρ 
δαςκὶ 

11 ΄ Απά Κίηρ Πανὶ επί ἴο Ζαδ- 
ἀοἷκ ἀπά τὸ Αδίδιμαγ [ἢ 6 ῥγιεϑῖβ, 58γ- 
ἱπρ, ϑρεακ υπίο (πε εἰάετβ οὐ ᾿υάδῃ, 
βαγίηρ, ΜῊΥ ἅτὰ γε τῆς ἰδϑὲ ἴο Ὀτηρ 
τῆς Κίηρ, Ὀδοκ ἴο 8 ἤουβε ἡ 8εεΐῃρ 
τῆς βρεεςῇ οἵ 41] [3γδεὶ 15 οοπηβ ἴο τῇς 
Κίηρ, εὐεη ἴο 5 ἢοιυ6. 

[τἢγοαϊοηθα 'πὶ 1 δ ἀϊὰ ἠοῖ τουβὸ ἢἰπλϑο] 
ἔγοτλ ἢἷ8 γτίεξ. 

͵ῶν Ἱιναεί, δ ἘἈδῖμοσ, “πὰ 1ετϑοὶ 
δὰ δοὰ," ἄς. Εν] ἀ ΠΥ [5γ86] ΠΟΓῸ τθδῃ8 
ἠοῖ Παν]8 Ὁ] Οννοῦβ, Ὀυΐ 48 Ὀεΐοσε, χυἹ!. 26, 
ΧΥΠΙ. 6, 17, Αὐβδίοτη᾿'β ΔἸ. Ὑμο οἶδι56, 
“Μ»4 Πιγαοὶ ῥα Μεά, {φε., ἰ8 5 ΠΡῚῪ ἴῃς 
Τορο ὔοῃ οὗ χυῇὶ. 17, ἴῃ οΥΘΣ ἴο ἴᾶακθ ὕΡ 
[Πς παγγαῖῖνο Ὡς ἢ οηάθα {Π6γὰ ἴῃ σορασγὰ ἴο 
ΑὈὐϑδίου 8 [Ὁ] Ονγοσβ  ἴδ6 ἰητοιτηθαϊδῖθ υοσθο8 
ΧΡ. τ8 ἴο χίχ. 8, βανίης Ὀδεη οςουρίοὰ τ 
Πανιὰ δηὰ ἢἰβ Ὁ] ]ονγοσθ.0 ὍΤῇο οεἶδυδβο ἴΠοτὸ- 
ἔοτο 18 οοπηοοϊοα ἢ νυ Πδΐ ἔο]]ονν8, ποῖ ἢ 
ΠΑ γσοηΐϊ ἱπηπηθα!δίο!υΥ Ὀεΐοτο, ἢ ἢ ΚΒ ἰξ 
[45 ὨΟΙΠΙῺβ ἴο ἀο. 

11. “14 ἀίηρ Παυϊά “τπ|, 7 ΤὨς ϑδερῖ., 
νυΐξ., δηά ὅγγυ. ἰηϑοσί Ὀεΐογε (ἢδ56 ννογάὰβ ἴπ6 
εἴλυϑο, σπά δὲ «υογάς 977 αἰ] πετσὶ εαρης ἰο ἐφε 
ἀϊπᾷ. Βαῖ ἴδεγο 18 Ὧ0 γεάϑοη ἴο Ἃἰΐηκ (ἢς 
οἰαυδα 58 ἃ ρασί οὗ ἴπ6 ρεηυηο τοχὶ, 

δρεαᾷ. .. “αγίηρ.) ὙΠΟΥ ψοτα ἴο βρθαᾶῖ 
ἰῃ [αν 5 Ὠᾶτηθ, 45 [ἢ6 ᾿οσάβ ἴῃ Ὑ6ΓΒ6 12 
τους, ΠΟΤΕ »7 δοπος δῃὰ »"»7 γε: σαῃ ΟἿΪ 
Βανι 8 νογάβ δά ἀγεββεά τὸ [υἀλῃ. ΕῸΣ 

(86 Ρἤγαϑὸ ἰ[56}} 866 ἢ. νυ. 1ἱ, ῃοῖδ. 

18. Οὗ ν»"»} δοπε, ('..}1 Ἐθηάοσ 85 ἴῃ ῥγὸ- 
σοαϊηρ νΈΓβο, "δὶ ποῦ ποῖ Υ ὈΟ89 διὰ 
ἸὯΥ ΔοΟΘΒ1" Ιἴ 15 οσὐσίουβΒ ἴο ποῖθ δον τὰς 
ΡὮγαϑο ἰ8 υϑεὰ αἵ (ἢ. ν. : οὗ σσππῃοη ἀοβοοηῖ 

1. ΞΑΜΌΕΙ, ΧΙΧ. [ν. 9---τ7. 

12 Ὗς ἀγέ τῊῦ Ὀτεῖῆγθη, γὲ 47 ΤΥ 
Ὀοπαβ δηά ΝΥ βοϑἢ : ννυῃογοίογε τἤθῃ 
ἃἴ6 γα ἴῃε ἰδλϑδὶ ἴοὸ Ὁππρ θᾶςΚ τἂε 
Κιηρὶ 

13 Απά 88Υ γε ἴο Απιδβ4., “ἐγ ἴδου 
ποῖ οὗὁὨ ΤΥ ὕοπα, πὰ οὗ πὶ ἢσςϑῃ ὶ 
(ὐοά ἀο 80 ἴο π|6, ἀπά πιοῖα 8Ἶ50. ἰΐ 
που Ὀς ποῖ σαρίδίη οὗ τῆς οβὲ ὃδ6ὲ- 
ἔογε πιῈ σοπίπυδιγ ἴῃ τς τοοπὶ οὗ 
]οδδ. 

14 Απά ἢς δοννεά τῆς Πολτγὶ οὗ 41} 
(ἢ πηδη οἵ [υάδῃ, ἀνεῃ 45 ἦε δεαγί 
Ὁ οὔς πῆδῃ; 80 ἴτῆαῖ ΤΟΥ 8επὶ ἐἠὲ: 
τυογά ἀπῖο ἴ(Πε Κίηρ, Κδείυγη τπου, 
ἃπὰ ἃ]] τῇγ βεγνδηΐβ. 

Ις 80 δε Κίπρ' τετυγηεά, ἀπ ὰ οᾶπιε 
ἴο Ϊογάδῃ. Απά [Τυάδῇῃ σάαπιε ἴο (1}- 
ξ8. ἴο ρὸ ἴο πιεεῖ {πε Κίπρ, ἴο ςοη- 
τς τς Κίπρ ονεῦ Ϊογάδη. 
16 4 Απὰ “δῃϊπιεὶ (ἢ βοὴ οἵ Οεἴὰ, " 

ἃ Βεπ]δηπιῖῖα, ννῃϊς ἢ τας οἵ ΒΑπυππη, 
μιαϑῖθα δπά σᾶπιε ἀόνγῃ τνἢ τῆς πηεη 
οἵ Τ[υάδῃ ἴο πιεεῖ ἱκίηρ [αν ά. 

17 Απὰ ἐλεγε τυεγε ἃ τπουβαηά πγεη 

τ Κι. 

οἵ Βεη]απιίη νυ ἢ Ὠϊπι, ἀπά ὁ Ζ1δ4 τῆς ὁ «Β. τό - 

ἴγοπὶ ἴ53Γδ6}, αἱ χῖχ. 12 οὔ [6 εἴοβοσ κηάγοὰ οὗ 
(ὃς ἰπῦε οὗ ̓ υάδι, ἀηὰ ἴῃ 1818 νεῦβὲ οἵ 1} γεῖ 
ὨρΑΤΟΥ Κἰπάτεὰ θεΐνεοη Πανὶ δηὰ Απηδβα ἢϊ5 
δἰδίοσ᾽ 5 50ῆ. 

εαρίαϊμ . .. ἐπ δὲ γοονι 97 ζοαὐ.} 11 18 ὙοΎῪ 
Ρἰδίη πὶ αν εἰς τῇς ψοεῖρῆϊ οὐἁἨ Ϊοδϑ᾿ 5 
ονοτδεδσίηρ ἱπἤυσπος ἴο ὈῈ ΥΟΓΥ͂ Ορργοβϑίνε. 
“ΑΙ ἤᾶνα 1 ἴο ἀο τ γου, γε 5οπ8 οἵ 
ΖογυδΒ } " (γεγβα 22, δηά χυΐ. 1ο). “7Τῆδ βοῆς 
οὗ Ζοσγιιΐδη ὃ6 ἴοο Βασά ἔογ πὶἊ᾿" (ἰ]. 29), δηὰ 
β ΠῚ ΠΔΓ ἜΧΡΓΟ55310Π5 5[ονν [8 οἰδασὶγ. Ηδ νυᾶβ, 
αἱ [ἢ]5 Ἐἰπ|6, ὙΘΥῪ ΔΏρτΤΥ συ] τ [οδὉ ἤοσ Κη] ηρ 
Αθϑβαίομι, δηὰ 80, [:ηκίηρ ἴξ οὗὨ νἱῖδ] τωροσῖ- 
ΔΏΟΘ ἴο ννῃ ΟΥ̓́Τ Απιδ88 δηά [πε ἃ. οὗὨ 
ρον δε ἀϊά ηοΐ βογυρὶς ἴο οὔεσ ἢἰπι [ομδ᾽ 5 
ἱψἢ ροϑβῖ. 

15. Οἰϊσα! Το (τα! οηδὶ ρἷδος ἴοσ Κίηρ - 
ταλιϊης. Βοίον,, νϑσβϑα 40. 

16. “΄ Βεη)α»ιφ.) Ἐλαῖδου, “89 δὸὰ οὗ 
Βοι δι π," τηοδηϊηρ ἴπδὶ ΟΟγΩ τγᾶ8 ἴδε βοῇ 
οὗ Βεη͵απλῃ. 866 ΧΥ͂Ι. ς, ΠοῖΘ. 

«υδίεΡ.] ἘἈρέοτβ ἴο δ8π|ε]. 

«υἱδδ' 1δὲ »ιεη ὁ ὕΨωάαδ. ἘΒαδισίπι Ὀεΐηρ, 
ἃ5 ΜῸ 8407 ἵ 11]. τό, Ὠοῖθ, 1υ5ὲ οἡ {πὸ ἔγορίιοσα 
οὔ Βεοηδπηίη δηά υάαῃ. Βεῖηρ ἀννᾶγε τα 
᾿αίην ννᾺ5 ὉΠΔΠΙΠΊΟΙ5 ἴῃ τεσ! Πηρ ἴπε Κίην, 
6 ἰΙοβῖ πο {ἰπ|6 ἴὴ {γυης ἴο τπιᾶκο ἢΐ5 ρεδᾶςδ 
μὰ αν, ὉΥ Ὀτηρίηρ ἃ ἰαγρε Βεη]απιῖς 
ἔογτος στ ἢίτῃ. 



Υ. 18--25.] 

βεγνδηΐ οὗ τἴῆε Ποιιβε οὗ 84]. δπά ἢ]8 
δἤδαοη 80η85 ἃπᾶὰ ἢΐβ ὈνΕΠΙΥ 8εγνδηῖβ 
νὰ Ἀπ; ἀπά {ΠΕΥ ννεπῖ ονεσ [ογ- 
ἄδῃ δείογε τε Κίπρ. 

18 Απά τΠεῖεὲ ψεπῖ ονεῦ ἃ ἔἘΠῪ 
δοαῖ ἴο σδΙΤΥ ονεσ (πε Κίηρ᾽5 Βοιιβε- 

ΤΗΣ. 0] 4, ἀπά ἴο ἀο ἵἴνναι πε τῃουρῆς 
ῥεα ρου ξοοὰ. Απὰά δῃιπικεὶ τὴ6 5οῃ οἵ (ϑεγᾶ 

611 ἀοννπ Ὀεΐογε τῆς Κίηρ, 48 με νγᾶϑ 
ςοπηδ ονεῦ [ογάδη ; 

Ι9 Απά 5414 υπηῖο τῆς Κίηρ, [,εἰ 
ποῖ ΤΥ ἰογὰ ἱπιριῖε ἱπίαα ΓὙ ὑπο 

“ «ἢ. τό. 5. Π16. ΠΕΙΤΠΟΓ ἀο δου τειμε θοῦ “τῆλ 

ψνῃοἢ ΤΥ βεγνδηῖ ἀϊὰ ρεγνεγβεὶν τῃς 
ἀδγ τἴπδῖ τὰν ἰογά τῆς Κίπρ ψεης οὐ 
οἵ ΪΠετγυϑαίεπι, ταὶ τῆς Κίηρ 5που]ά 
κε ἴἴ ἴο Πἰ8 πεᾶγῖ. 

20 Εογ τῆν βεγναπί ἀοίῇῃ Κπονν 
(πὶ 1 ἢδνε εἰπηβά: τῃογείοσγε, Ῥε πο], 
Ι δπὶ ςοπια τῆς ἢἤγβε τηϊ8 ἀᾶγ οἵ Δ4]]} 
τῆς Βουβε οὗ Ϊοβερῇ ἴο ρὸ Ἴνη ἴο 
πχεοῖ ΤΥ ἰογά τῆς Κίηρ, 

21 Βυῖ ΑὈἰ8Πδι τῇς 8οη οὗ Ζεγι δῇ 

17. Τόεν «επί οὐεν ογάαη δεΐογε {δὲ ἀἰπφ.) 
ὙὨ15 18 ὙΘΓῪ οὔβουγε ἴῃ ἴΠ6 Α. Ν. Ὀυϊ 4υϊδ 
Ρἰαίη ἴῃ ἴι6ὸ Ηρθῦτονν. [ηδιοδὰ οὗ δεΐογε {δὲ 
ἀϊπρ, ὙΓΠΠὮ ΠαῖΌΓΔΙΥ ἱπὰρ}168 (παῖ (ΠΟΥ ῥγὸ- 
μες ἐν [86 Κιηρ ἴῃ ογοβϑίηρ οὐδ, 1 5δουϊὰ ὃ6 
τεηάδογοὰ “ἴο παϑοῦ [89 ΚὶὩ 6, 45 χχ. 8. (866 
Οοθοη.  Τ μ68.᾽ Ρ. 111. Ὁ. 2. 4ἅ.) Τῆς Κιηρ ννᾶ8 
Οἡ ἴδε οαδϑὲ ὑδηϊ, δηὰ [ΠΟΥ σγοβϑοά ονοῦ (ὉΥ 
{86 ἔογά) ἔτοπι [πε ννεβϑὲ ὕδηκ ἴο γὸ ἴο δ!π|. 

18. “1πώ4 ἐδέγε αὐεπὶ ουέν ὦ ΚγῪ. δοαὶ!.} Αἶβ80 
ἔτοῃ ἴδε ννεϑὲ ὑδηκ, ϑοηξ ὈΥ πε πιθῃ οὔ 
[Τυάδι, ἴο ὑσίηρς ἴΠ6 Κιπρ δηὰ ἢ]5 Βοιιδ6 ΟΥ̓́ΘῚ, 
(δαί [ΠΟῪ πλρῖ ποί χεῖ νεῖ ἰὴ ἴδε ἔοσά. 

ἂ’ δὲ «υαἪ εὐ» οὐέγ «ογάαη. Ἐλδπάον, 
“ὙἘ0Σ δ6 Ἧγ5ΟΤΟΒΒΙ ἢ Β,,) 2.6. [15ὲ εἰ τ κα 
ἴὴρ ἴογ ἴδε ρυγροβε οὗ ογοββϑίηρφ. Τἢε βεθὴθ 
8111} 165 οἡ [6 οαϑί θδηῖ. ϑῃϊπιοὶ ἰδ ποίϊμιηνρ 
υπάοπο ἴο βοΐοϑη, 1 ροβϑί]ςθ, Ὁ αν 5 τοβεηΐ- 
τηοηῖ. 

20. 72ε δοιμε ο7 .ο:ερ6ὁ.] ΤΙ 5 ἰ8 [πε ἤγϑὶ 
της (πμΔὶ ἴῃς δος 9. “οσεβό, οὐ υοιε, 
δίδηάϑβ ἔοσ 411] {πῸ ἴθη {γι ῦε5 οὗ νμῖς ἢ ΕΡΗΓαΙ πὶ 
ννᾶ5 ἴη6 μεδλά δηὰ ἰοδάθοσ. Ψν Ι 8411] οὗ Βεη- 
᾿αγαϊῃ ννὰ8 Κίηρ, οὐ νυν ῃ ας Μδῆδηδλίπι ννὰ8 [6 
ΠΔΡΙἰΔ] οὗ "58 530η᾽8 κί ηρἀοπὶ, 1 ννᾶ5 ποῖ πδίυγαὶ 
80 ἴο ὨΔΙὴ6 ἴΠπ6ΠΊ, ΠΟΥ ἀ068 1 566Π| 50 δ ἤγϑοϊ 
διῶ ἴῃ ἴδε τοι ἢ} οὗὨ ϑΒιπιοὶ ἴμ6 Βϑη)αγηϊῖο. 
Βιυιϊ ἰζ 18 ὙΘΓΥ ροϑβϑίθὶς ἴμαὶ (π6 ΨΥ ϑΒἸπιοὶ 
ΤΏΔΥ 056 [6 ῬἤγαΑθ6 ἴογ ἴπὸ ρίγροϑα οὗ Ἔχςοι]- 
Ραΐηρ Βἰπιβοὶζ δηὰ ἢ15 οὐνῃ ὑσῖδς ἔγοτῃ μανης 
ἴλκθη πὸ ἱπιεἰδῦνε ἴῃ ἴδ6 το] !Ι’οη, δηὰ οὗ 
᾿πϑ᾽ ηυδίηρ [δὲ [ΠΟΥ τοσὰ ἀγάνγῃ ἀννᾶΥ ὉΥ [Π6 
ργεροῃάεσγαϊηρ ᾿βυδηςοὸ οὗ ἴπ6 στοδῖ ἤουδα 
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Δηϑυνεθὰ δηά κά, 5}.4}} ποῖ δῃιϊπιεὶ 
Ὀε ρυῖ ἴο ἀξαῖῃ ἰογ τῇ ϊ8, θεσδυϑς Πα 
ουτβεὰ τς [,ΟΚ᾽5 ἀποϊπίεά ἡ 

22 Απά αν ά αἰά, μας μανεῖ 
ἴο ἀο ννἢ γου, γε 80η5 οἵ Ζεχιίδῃ, 
1Πἴ γε 5ῃουϊά τἢ}15 ἀδὺ δ6 λάνεγβαγιε8 
ὉΠῖΟ πη ἱ 5}4]} ([ἢδγα ΔΠΥ πηδη ὃς ρυῖ 
ἴο ἀδδῖῃ τ 8 ἀδγ ἱπ [β8γδαὶ ἡ ἔοσ ἀο 
ποῖ 1 Κηον ἴδ 1 ἀηε 1ἢ}15 ἀδγ Κίηρ 
Ονογ [βγδεὶ 

232 ἸΠεγείοσε τῆς Κίηρ 
ϑῃϊπγεῖ, Του 58ῃαῖϊς ποῖ ἀϊε. 
τῆς Κίηρ᾽ σνγᾶγε υπΐο ἢ]Π|. 

24  Απά Μερμίθοβμεῖμ (πὰ 8οη 
οὗ ὅδ} ςάπιε ἄονγῃ ἴο πιεεῖ ἴῃς Κίηρ, 
δηά δὰ πεῖῖθεγ ἀγεβϑεά ἢΪ8 δεῖ, ΠΟΥ 
τ-ππηπηε ἃ 8 θεαγά, ποῖ νγναϑῆεα ἢ]8 
οἰοῖμεβ, ἴοπι τῆς ἀδγ τῇς Κίηρ ἀε- 
ρΡαγῖεἀ πηι} τς ἀδΥ ἢδ οδπὶς ἀσαίη 
ἴῃ ρεᾶςα. 

2ς Απά [ἴ οᾶπιε ἴο ρΡᾶ38, Πεη ἢς 
ννᾶ8 σοπὶθ ἴο [ογυϑαίεπὶ ἴο τηεεῖ ἴῃς 
Κίηρ, τὶ τῆς ἰκἰπρ 8614 ὑπῖο Ἀἰπ), 

8βΔἰ4 ιιηῖο. 
Αμὰά 

οΥ̓͂ Ϊοβερῆῇ. Ουἡ ἴδε οἴδμογ δαπά, [6 ρβῆγαϑε 
ΤΆΔΥ δε δὴ ἱπάϊοδιοη ἰμδὶ (με ραβϑᾶρθ νγᾶϑ 
νυτἴθη δἤοῦ [86 βοραγδίοη οὐ ἴπε Κιησάοιῃ 
οὗ ϑ8γδεὶ, βοὴ ἴδ ρῆγαβο Μγ»ὰ5 ἃ ζουησηοῃ 
οὔθ. (ϑ8ϑεε 5. Ιχχχ ἱ, 2, ἰχχχὶ. 5: Ατῇ. Υ. 
15: 1 Οἢτγιν. 1, 2, δηὰ ΡΕΓΒΔΡ5 [πὰ ξ. ἱ. 35.) 

44, ᾿γεσεά .... ἐγιηυιοά.] [ἢ 16 Ηδ- 
Ὀγονν οχργοβϑοὰ Ὁγ ἴδε βαπὶῈ ννογὰ Πν), οαυ}- 
γαϊοηΐ ἴο ἴθ Οσθοκ ποιεῖν, δηὰ πιοδηΐϊηῃς 20" 
σογαάϊπε ἴο ἴῃς οδ᾽εςῖϊ ἴο νοι ἴξ 15. Δρρ!ἰεά, 
ἴο οὔεν ἃ βδογίῆςθ, ἴο εοο ἔοοά, ἴο ἐγίσε [86 
Βεαγά, ἴο δαγε ἴβ6 π]]5, ἕο. Τῆς υϑ6 οὗ ἴΐ 
88 ΔΡρ ἰοὰ ἰπ [815 νεῦϑε ἴο ἴἢς ἤγβί ἰ8 ἐεχρ δ ποὰ 
ὑγ Πουῖ. χχὶ. 12. 

ὀεαγά.} (08) [δο »»οισίσεδε, [6 Ὀεαγὰ οὗ 
[86 ὌΡΡΟΙ ᾿|ρΡ. [{ ΟΥΪΥ οςςυΓ8 1, ον]. ΧΙ. 45; 
ἘΖοῖκ. χχίν. 17, 22; Μίὶς. ἰ".,. 7. ΤΒὲ (εῖ 
τοϊδιθα ἴῃ [5 γοῦβα ἰθπάβ ἴο οἶθᾶσ Μερῆὶ- 
Ὀοϑδμοῖῃ τοσὰ ἴῃ 6 βυβρίείοῃ οὗ υηΐδι Ἀἤ] 658 
ἴο ᾿αν!ὰ. 

45. 70 «“εγισαἰρνι.} ΑἩ δααϊξοηδὶ ἀείαι! 
δογοηά 1Π6 θᾶγε ἔδςϊ οὗ ἢ8 τπιεεϊηρ [ἢ 6 Κιηρ, 
ταοποηθά ἰη ἰδ ῥγοοθαϊηςρ νϑῦϑα ἴ [ἴῃς 
υ8ι14] τπιοϊποά οὗ Ηοῦτεν παγταῖῖνο. ΤῊ]15 ἰ5 
[86 πιοϑὲ οὈνϊοι!5 τοπάεγιηρ οὗ ἴΠ6 ρᾷββ8ᾶξδ ; 
[Π6 ΟἿΪΥ αἰ ΒΊΟΥ 5 {πὸ ννογὰ αν ἄοαυη ἴῃ 
γεῖβα 24. [ Μερδδοβῃεῖῃ πδὰ θθθ ᾿ἰνηρ 
ἴῃ τῆς δἰ πη 5 οὗ Βεηϊαπλίη ἤθαγ ΟἸθοδὴ, 
6.3. ἃῃὰ δὰ τιεῖ Ὠανίά ἰῃ [με υδ]]εὐ οὗ 186 
Κιάγοπ, [ἢ]15 τι αῖ Ὀς δοσοιιηϊοα ἕογτ, ΟἸΠΟΓΒ 
(ὙΒβοηΐιιβ, ΝΝν εἰ πδυβϑοη, δίς.) τοδά, ψ (πὰ 
Αγδδϊὶς νογϑίοῃ, Ἴγογι εγι αίεηι. 

ἐῤε ἀἰπᾳ “αἰά, ..7 ΜΙ δῖ9 υϑ04] Κὶπά- 
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« οἷ, τό. 3. 

Τ ΤΣ 
πε Ὁ 
φαἰά. 

Ὁ μεγείοσε ψεηΐεβὲ ποῖ ἴποὰ ψ ἢ 
τς, Μερβδοβμοῃ Ὶ 

26 Απᾶὰ ἢε δπϑυνεγεά, Μγ ἰογά, 
Ο Κίηρ, ΠῚ 8εγνδπὶ ἀεςείνεά της: 
ἔοτ 1ῃγ 8εγνδηΐ 84ἰά, 1 νν}}} 5δαάϊα πῆς 
Δῃ 1385, [δι 1 τηδυ τάς τπογεοη, δπὰ 
ΒῸ ἴο ἴδε Κίπρ; ἰδέειν ΠΥ 5εγνδηῖ 
15 ἰάτηςβ. 

27 Απὰ 4} Παῖῃ εἰδλπάεγεἀ τῆγ 
δεγνδηῖΐ ιπῖο ΠΥ ἰογά τῆς Κίηρ ; δυῖ 
ΠΥ ἰογὰ τῆς Κίπρ ᾿ς 25 Δη δηρεὶ οὗ 
(ὐοά : ἀο τῃεγείογε τυλσὲ ἐς ροοά ἱπ 
τἢ]π6 αγε8. 

28 ον ]] ο77 πὶ ἐλιμετβ ἤουβςε 
νγεγε δυζ Γἀεδὰ πιοὴ Ὀεΐογα ΠΊΥ ἰογὰ 
τῆς Κιπξ: γεῖ ἀϊάδς του 8εῖ ΓΥ 
δογνδηΐ διηοηρ ἴπεπὶ τΠδῖ ἀΪ4 εαἴ δ 
τῆϊπε ονγῃ τ 6. Ὅηδι γίρῃς τδπεγε- 
ἴογε πᾶνε 1 γεῖ [Ὁ ΟΥΥ ΠΥ πλοῖα ὑπο 
τῆς Κιηρὶ 

29 Απά τῆς Κίηρ 5414 υπῖο Πίπι, 
ΝΥ βρεάκεβὲ ἴοι ΔΠΥ πιοε οὗ τὴνγ 
τηδῖζογ ἡ 1 ἢλνὸ 8414, Του δπὰ Ζ108 
ἀϊν!άς τῆς ἰαπά. 

20 Απὰ Μερβιθοβμεῖῃ 84]! υπίο 
τῆς Κίηρ, 68, ἰδεῖ ἢϊπὶ ταΐκε 81]. ἴογ- 
ἀϑπλι ἢ 48 ΠΥ ἰογά τε Κίηρ 8 ςοπηςε 
ΔΡΆΪΠ ἴῃ ρδᾶςα υπηῖο ἢϊ5 οὐγῃ ἤοιι86. 

,ψι 4 Αμὰά ΒαγζΖι αἱ τς (ΟἸ]εδάϊιε 
σλπὶα ἄοννῃ ἔγτοπι Ἀορα]!πι, ἀπά ννεηῖ 
ονεῦ Ϊογάδη ννἢ τῆς Κίηρ, ἴο ςοη- 
ἀυςς πὶ ονοῦ [ογάδῃ, 

22 Νονν ΒαγζΖί δὶ νγᾶβ ἃ νεῖγ δρεὰ 

685 δηά πη άπο655, Ὀυϊ οὐδεν ἢυτί αἱ Μο- 
ΡΒΙθΟΚ ΒΘ. ἢ} 8 ϑεοσηϊηρ ᾿ῃρται τσ. 

26. «Πεεείυεά »ε.}] Οτ, {ἱοκοά τὴ; 116- 
ΓΑΙ, ἡγιρῥεά »ο μωρὸ (Ο εη. χχίχ. 25). 

σαἰά 1 «υἱἱ «αἀ4|.ὺ Το οἷά νεοσβϑίοπϑ 8]]} 
ἐξόν [Π6 Ομδι δ) γτεδά «αἰαὶ ἐο δὲ», ϑαά 4 ϊε, 

9 ΜΨΏΙΟΝ τᾶ κο5 ἴῆ6 8686 οἰθάγοσ. Ψν δὶ 
ΔΡΡΘΔΓΒ ἴο μάνα μαρρεπεά ἰ5, ἴπδῖ με Μο- 
ΡΒ θοσμβοῖι οτάογοαὰ Ζίθα ἴο 5δάἀ]θ [6 85568 
δηά τίάθ ἢ ἢἰπὶ ἴο ἰοίη Πανὶ ά, Ζίδα ἰεδ 
ἢϊπὶ ὑπάογ ργεΐθησε οὗ οδογίπρ, θυϊ ἱπβίοδὰ 
ἰλάεὰ [Π6 45968 ἢ Ργουδίοηβ, δηὰ ννοπΐ ο΄ 
αἰοπο ἢ 1π6πὶ, ἴἢ118 τηλκίηρ τ ἱπῃροϑβϑὶθ]ο 
ἴοτ Μερβιθοβῃοίι ἴο ἔοϊϊον. 

47. “4π4.} “80 νου]ὰ ὃὈς Ὀεϊῖοτ. [ τὸ- 
βϑιυ οὰ ἔτοπη ψδὲ Μερμθοβμοῖμ πδὰ [ι5ῖ 

. βαϊὰ, [δὲ Ζ10Δ᾽5 δίοσυ ννᾶβ ἃ ϑἰδπάου. 
ὦ: αἴ ἀπρεὶ 4 Οοά. χίῖν. 17, 2ο; ψῆηδῖ- 

Ἔυοῦ νὰ ἀδοϊάφα ννουϊά δὲ τὶρδῖ. 
28. Τεαά »"εη.} 1ϑ,Ὁὺ{εΓΑ ΪΥ, »ιοη 97 ἀεαΐό, ἃ5 

ΧΙϊ. Σ᾿; 1 ϑᾶγ. ΧΧΥ͂Ϊ. 16. 

11. ΒΑΜΌΕΞΙ, ΧΙΧ. [ν. 26--- 48. 

τηλῃ, ἐυέη [ουγβοοῦα γαατβ οἷά : δπά 
“ἢς Παά ρῥτγονϊἀβδὰ τῆς Κίηρ οἵ 58ι.5- " “Β- "7. 
[δπάπος ὙνὮ}]Ὲ ἢς ἰᾶγ δὲ Μαπαπηδίπὶ ; τ 
ίογ ἢς τᾶς ἃ ΝΕΙῪ ργεδλῖ πηδῃ. 

22 Απά «δε Κίηρ 8214 υπῖο Βαγ- 
2.112], ὕοπις που ονεῦ τνῖτἢ τις, δπά 
Ι ν}}}} [δεὰά τες νυν πἰς ἴῃ [ετὰ- 
58 6 Π|. 

24 Απά ΒαγζΖι δὶ βαἱὰ υπῖο τῆς 
Κίηρ, .ονν ἰοῃρ ἴᾶνε 1 το ἵίνε, παῖ " ἘςΒ. 
Ι 5ῃουϊά ροὸ ᾧρ νυ τῆς ἰτηρ ὑπο μκασσ 

“΄κ.“7: τε 
ΖΑ͂Φ γεασι 

35. 1 ἀπμὶ τῆϊ8 ἀδΥ ἐουγβοοῦε γεᾶγβ ΚΤ, 
]ετυβαίεπι ὶ 

οἷά : «πᾶ ςλῃ 1 ἀΐβοεγῃ δεῦνγεεη ροοά 
δηὰ ενὶ] ἡ σἂπ ΤΥ βεγνδηΐ ἴλϑῖα ννῇῆδῖ 
Ιεαὶ ογ ναὶ 1 ἀσγηκ ἡ σδη 1 ἤεαᾶγ 
ΔΩΥ τῆογα (ἢς νοίςς οὗ 5ἱπρίηρ πηξη 
Δηὰ 5ἰπρίηρ ννοπιεη ἢ τνῃεγείοτγε {ἤδη 
βου] τγ βεγνδηῖ δὲ γεῖ ἃ Ὀυγάδη 
ὑπο ΤΥ ἰογά τῆς ἰκηρ ἡ 

26 Τὴν δαγνδηΐς Ψ]] Εο ἃ {ππ||ἐ 
ὙΨΑΥ ονεγ Γογάδη νυ τπ6 ἰκηρ : δηά 
ὙΝΩΥ 5ῃοιυ]ὰ τῆς Κίπρ γεοοιῆρεηθε ἴἴ 
τὴς ἢ 5 ςἢ ἃ γενγαγά καὶ 

27 [(οἴ ΤΥ βογνδηῖ, 1 ῥγὰὺ πες, 
ἴυγῃ ὕάςκ ραίπ, παῖ 1 πιᾶν ἀϊΐε ἰῃ 
ΤΩΪΠ6 οὐ οἰἵγ, ἀπά δ δεγίεά ὉΥ τῆς 
ἔτανς οὗ πῇ ἔδῖμεγ πὰ οὗ τὴν πιοῖθοσ. 

αὐ ὈεΒοΪά (ΠΥ 5εγνδης ΟΠ ΠῚ Π πὶ ; 
ἰεῖ Ὠΐπὶ ρῸ ονεσῦ ἢ πιΥ ἰογά τῃε 
Κίηρ ; πὰ ἀο ἴο ἢϊπιὶ ννῆδῖ 5}2]] 5668 πὶ 
δοοά υπῖο ἴΠ66. 

48 Απὰ τἢε Κίπρ, δηβνγεγεά, Οδίηι- 

49. δυϊάε δὲ ἰαμά4.} Ἰὔπδῦϊς ἴο ρεῖ ἴο 
(86 Ὀοϊζοπιὶ οὗ ἴΠς δβίοτῃ, δηὰ ρβεσμᾶρβ υη- 
ΠΡ ἴο πᾶκα δὴ ἘΠΕ οἵ Ζ᾽ῦ04, Ὠανιὰ 
ζοχργοχηϊβοὰ [πε πδίζοσ ὃγ αν! ἀϊην [ἢ ἰδηά, 
[δ0ὺ5 ΡΑΓΕ ΑΙ τονυοκίηρ [15 μαϑὶγ ϑεηΐοηςε δῖ 
ΧΥΪ. 4 Ὗνε 501] 86ε6 ἴδμο ᾿ἱπιραίεηΐ ἰεαρεσ οὗ 
Βανὶά. 

31. Βαγπιὶ αἰ. χυὶ!. 27. 866 ηοίο δῖ επὰ οὗ 
ςδιδρῖουσ, 

84. σευ Ἰοηρ δας [1210 ἴδυε Ὦἢ 1,1{ΟΥΆ}}γ, 
ἩΟΝ ἸΆΔΒΩΥ 810 [09 Δ Υ5 οὗ [89 Υγθ68 78 
ΟΥὗ ὩὮΥ [11201" (ἢΠ6 54πὶῈὸ ρῆγαθδαε 45 Οδξη. 
ΧΙΥΣ. 9. 

87. Ορίνιδα»ι.Ἶ Ἐτοτὰ τ Κ. ᾿ϊ. 7, δηὰ [6γ.Ψ 
ΧΙΙ. 17 (Κεργὴ), (Ὁ ἀρρθαγβ [δι (Βα πὶ παν ηρ, 
δοςορίοα νι 5 οἴεγ, οδπε δηά βες{Ἰεὰ ΠΘΑΓ 
ΒΕΟΙΒΙοἤοπι. Ηἰ5 μοιιθ6 ννᾶ8 51}}} οδ᾽ δὰ σεγηῖό- 
Ορώνρδαηι (Οδῥρα»»εα4) αἵ ἴῃ {ἰπὶ6 οὗἩ 1ῃ6 
σδρονγ. (δθεὲ ΒιΙυηῖβ “πάς65. Οοἰης!α.᾽ 
Ρ. 157, 158.) 



4 ἩτοὉ. 
«ἀοοεσ. 

ν. 39--43.]} 

Πδηπὶ 5.4}} ρὸ ονεῦ ἢ πλ6, πὰ 1 
νν}}} ἀο το δὶπι τπδῖ ψνῃ]ς ἢ 514} 56επὶ 
οοἀ υηΐο {δες : ἀπά τνυῃμδίδοενοσ ἴδου 

8ῃαἷτ ἴγεχαίγε οὐ τις, ἐλαί νν}}} 1 ἀο ἔογ 
τῃεε. 

490 Απά 41] τῆς ρεορὶε ννεηῖ ονδῦ 
]Ἰοτάδθ.0. Απὰ ψῆεη ἴῃς Κίηρ ννᾶβ 
οοιης ονεῖ, τῆς Κίηρ Κιββεά ΒαγζΖὶ "δὶ. 
πὰ δ]οβοοά Πίπι; δηά ἢς τγοϊιυγηθά 
πηῖο ἢ5 οὐνη Ρἷδςέ. 

40 ΤΠπεη ἴῃς Κίηρ ψεηΐ οἢ ἴο 
ΟἸΙραὶ, αηὰ Ομ πηβαπι σσεηῖ οἡ νυ τῇ 
Ηἰπι: δηὰ 1} τῆς ρεορὶε οὔ Ϊ7υάδῃ 
ςοπάμπςτεά τῆς Κίηρ, ἀπά 4]50 Πα] τῆς 
Ρεορ]ε οἔὗὨ ἰβγδεὶ. 

4ι 4 Απά, ὈεμοΪά,, 411 16 πλθῃ 
οὗ Ιβγδεὶ ςὰπιὲὰ ἴο τῆς Κίηρ, δηὰ 
βαἰά ὑπῖο τῇς Κίηρ, ΝῺ διᾶνε 
ΟἿΓ δυείῆγεη τῇς τπεη οὗ [υάδῃ 
δἴοίεη ἴδε υνᾶῦ, δηά ἤἢανε ὑτουρῆς 

89. .41} εδε βεοῤίε ἐγονσε4.} ὙΒΕ ῥεορὶε ἰ8 
(86 ἴοσττῃ οἰ ΔΠΥ Δρρ] θὰ τη [8158 Ὡδσταῖνὸ 
ἴο Πανὶ 8 {ο0] ον σβ, ΧΥ. 17, 23, 24) 30, ΧΥΪ. 
14,) ΧΥΪ. 2, 3, 16, 22, ΧΥ͂Ϊ. 1, 2, 3) 4, 6, 1ό, 
ΧΙΧ. 2, 3, 8, 9Φ. ὙΠΕΥ ογοβϑοα ΟΥ̓ ἴδε ἔογά, 
816 Πανὶ ἃ δηά ἢ15 Βουϑεβοὶά, δοσςοπιρδηϊοά 
Ἵ ΒΑΓΖ111Αὶ ἀπά Ομ μᾶτη σδηλθ ΟΥ̓́ΘΥ ἴἢ ἴδ 
ΤΥ. 
40. 72ε βεορΐε οὐ υμάασῤ,. .. απά τὲ δα 9 

ἐδ ῥεορῤίε 9.7 Τγαοὶ το μδὰ σοπὶς ἴο πηδεῖ 
ανιὰ (οχοερί Ζιθα ψῆο ογοβϑοὰ οὐϑσ) τὸ" 
τηδϊηθὰ οἡ ἴδε νγεϑὶ 5:ἀς δεΐννεθη (πὸ [οσάδῃ 
δηά ΟἸχαὶ, δηά {πόσο Ἰοϊπθαὰ τδ6 Κίηρ. 

Ορεριδα»". ὍΤπο Ηοῦγεν ἴεχὶ 848 Οδὶρ» 
δαη. 

εοπάϊμεϊεά.} 80 186 Χενί. 
41. 1] δὲ γιεπ ὁ 1Ζεγαο] [ἰ 8δοπβ (Πα 

Ῥανιὰ δηὰ ἷ58 ννῇοϊθ ΡαΓῪ τηδάθ ἃ μιδἱ]ῖ αἱ 
ΟἿἸκαὶ (αῦονθ, νοῦϑὲ 15, 1 84Π). χὶ. 14, 15) 
ἄχς.), δῃηά Ροϑβ5: 0]}} πιδάάβ βοπὶε 50] θη ἄρτϑο- 
τοηΐ ἴδογα δρουΐ ἴδε Κιηράοπι. Βυῖ ψ 8116 
ΠΟΥ το ἴμογο Βεῤοίά αἱ] ἐδὲ νιέπ 9 Ἰεγαοὶ, 
τοργεβοηϊδινοβ ἔτοπ [ἢ {Γ10 65 ποῖ ᾿Ἰπο]υά δα ἰη 
(ἢς δαΐ δὲ βεορίε 97 1 γε] οὗ νϑυϑὲ 40, σδπὴθ 
ὉΡ ἰηῃ στοαΐῖ ψνγαῖδ δ πηάϊηρ [πδ΄ [π6 γεϑίοσγδ"- 
οπ δὰ Ὀδθὴ δοςοσηρ ϑηῃοαὰ ψιδουϊ οοη- 
Βυ ] ηρ ἴῃοπι, Δηὰ δοουδοά ἴδ6 τηθη οὗ [υΔἢ 
οὔ υηΐδιν ἀθαδιϊης. 

δαυε “1οἷοη δες ααυαγ.ἢ Οοἵ ρΡοβϑεβϑίοῃ ὉΥ͂ 
βίεδ ΠΠΥ, ποτ βδηά ργοσθθάϊηρβ. (566 δθουθ, 
χΥ, 6, ποῖδ.) 

11. ΒΑΜΌΒΞΙ, ΧΙΧΣ. 

τῆς Κίπρ, δηὰ ἢϊ8 Πουβεμοὶά, δηὰ 
411 [ανιἀ 8 πιὲεὴηῃ νὰ Ἠϊπι, ονογ 
]οτάδη ἡ 

42 Απὰά 8ἃ}] τῆς τηϑη οὐ Τυάδῃ δη- 
βυγεγεά τῆς πεη οὗ [βϑγδοὶ, Βεοδιιβε. 
τῆς Κιπρ ᾿ς ποᾶγ οἵ Κίπ ἴο ιι8: 
ννπεγείοσγε τΠθη θῈ γὲὰ ΔΏΡΤΥ ἔοσγ [ἢ ]5 
πιλῖζογ ἱ ἢανα ννὲ εἀἴεη δῖ 4}]] οἵ 
τῆς Κὶπρ᾿β οοεἦξ᾽ οΥ παῖ ἢς ρίνεη 
1.8 ΔΠῪ ριὶ 

43 Απά τς πιεὴ οὗ ἴβγδεὶ δη- 
βγεγεὰ τς τχεη οὗ Τυάδλῃ, δπὰ δία, 
γε Βᾶνε ἴεῃ ραγίβ ἴῃ τῆς Κίηρ, δηά 
να ἤᾶνα 4130 πῆογὲ χγίρἠϊΐ ἴῃ ἰλανὶά 
τμᾶπ γε: ΨΨῈΥ τπδη ἀϊά γε ᾿Γἀεβρίβε ' ον. ἐξέ 
1.5.0 [ῃΔῖ οἷιγ δάνίος 8ῃοιἀ ποῖ θ6 ἢγϑι ἐἐγάς 
Πδά 1ῃ ὈΠηρίπρ θάςοΚ οοἦ Κπρὶ Απά 
τῆς ννογάβ8 οἵ τῆς. πχθῃ οὗ Τυάαῃ ὙΨΕΓΕ 
δεῖοεῦ τἤδη ἴῃς νγογάβ οὗ ἴῃς πηδη οὗ 
ἰϑγδεὶ. 

Ῥαυϊδε »ιεμ.] 8 Ῥογβοῆδὶ {Ὁ ]ονν σα 
(: 84π|. ΧΧΥΪ!. 8, Χχχῖχ. 2, 11, ἄζο.). 

42. 101:..}ὺ Το Ηδεῦγεν [48 20 »πε, ἃ5 ἴῃ 
ΨΟΙΒῈ 43, 1 δαῦε ἱεπ βαγί!:, Φδ'ε., 1 δαῦυε νιογε 
γίσδί ... ἰῥαπ ἰδομ... ἀδρὶηο πιδ. .. »Ὲ} 
αάυϊοε... »}} ἀΐπᾳ. (8εεὲ Τυάρ. 1. 3, ποῖς.) 
[{18 ἴῃ δρτθοιηθεηΐ ἢ {Π18 ι196 οὗὨ ἴδε 51η- 
ΒυϊΑΓ ργοηου [δαὶ (ἴῃς νεσγὺ χημραυεγεά [8 
4130 ἴῷ ἴδ διηριϊαγ ἴῃ ὈΟΪᾺ γοῦβαβ. 

43. ΤΑΓΗῚ ἸΈΘΓΔΙΥ, δαμάς. (δεε Οεη. 
Χὶν, 24; 2 Κι. χι. 7, ἄς.) 

δαῦε "ποῦ γίσφί ] Ὑῆε Ηδθ. [5 1 (πᾶνε 
ΟΥ̓ Δ1Ὼ) ποῦ αἴο ἐδαπ ἐδεὲ ἱπ αυϊά. ΤὮΘ 
νοσγὰ αἰνοὸ τοαυ γε παῖ [18 οἰδυ 86 βδῃβου]ὰ 
τλθδῃ βοιποϊίηρ ἀἰβεγεηΐ ἔσο [ἢ 6 ὑσγοσθαϊηρ 
ΟὨΘ, ΕΙΟὮ 1ἴ ΒΟΔΓΟΕΙΥ ἀοο8 8ἃ5 γοδὰ δ ῥγὸ- 
βεηῖ. Ῥοσῆαρβ ἴμ6 πιθη οὗ ἰϑγδϑὶ ΠΊΔΥ πιθδῃ 
ἴο 840 ἴδαὶ {ΠΕῪ μδὰ πιοσὲ ἴο ἀο ψῇ 
τηλκίηρ αν κΚίηρ ἴμδη [υάδῃ Βαδά, δ] υὐϊηρ 
ἴο νι 1, 2. ΤΣ ϑερῖ. δηά [|οδερῆυδ 566Πὶ 
ἴο αν γοδὰ 52 (βγϑῖ- ΟΠ) ᾿ηβίθδα οὗ "1 
(πῃ νι), “1, α»ε οἷάεν ἐδαηπ ἐδομ," ΜὨΪΓΝ 
νου ὰ δυϊϊ Ἀδυῦθη, δυΐ ἠοῖ ΕΡὨγαίπι, δηά 
5111} [ε88 Βεη)απιη. (οτάραγε {δε ὙΕΤΥ͂ 5: Π}}}8 
ςοηάυςξ οὗ ἴΠ6 ΕΡΒγαϊπλῖοβ ἴῃ [υἀζ. γ1}}. ὦ] 
ΧΙ. 1, δηα [Π6 ΨΘΓῪ δἰ] ἴυγῃ οὗ [ΡΒ 82} 5 
ΒΡΟΘΟἢ “ ΨὮΥ [δογεΐοσε " (]υἀν. χὶ. 26). 

ἡ εγοογ. 1 ΛΊΟΓΑΙΥ, σιογε δαγά. (ΟΟΟΤΆΡΑΓΕ 
[(ῃς υδ6 οὗἉ [6 834π|6Ὲ ννοσά, Οθῃ. χίϊχ. 7, ψἤθσα 
1 ἰ5 γεηδοσοὰ ἐγμεὶ, 
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11. ΒΑΜΌΕῚΙ, ΧΙΧ. ΧΧ. [ν. τττό. 

ΑὈΠΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕΘ οἢ νεῦϑεβ 21 δῃάὰ 322. 

ΝΟΤΕ Α, Οὔ γϑῦβο 21. 

᾿Οοπάμεο! ῥίνι οὐεγ Ψογάαπ ὙὍὙΒῈ Κεγὶ 18 
οογδί ἢν τὶ μέ, νος τεδὰβ ΚὙ 9 ἕου ΓΤῸΣ, 
δηά ἰ5. ζο]Π] ον ΟΥ̓ [6 ϑερῖ.,  αἱρ., ΟΒαϊά,, 
ἄε. 

8 4υ]ς ΔηοπΊδίουβ, δηὰ 18 ῬΡΥΟΌΔΟΙΥ ΟΠΪΥ ἃ 
ΟἸΟΣΊΟΔΙ ΟΥΤΟΥΙ ῸΣ ἸΠ2Φ2, νι ἢ 15 ἰουηὰ ἴῃ 
ΤΊΔΩΥ Μϑ58., δηὰ οχργεβϑοὰ ὈΥ͂ 4}} ἴῃς τεῖ- 
δίοῃβ. Τῆς ρῥγοβοηΐ ἴοχῖ 5θοῖῃβ ἴο θὲ ἃ Γεπι- 
ῃδηῖ οὗ δὴ οἱὰ σοδάϊηρσ ἰῃ ν. 34, Ῥγεβοεγυοὰ : : δὰ 

ΝΟΤΕ Β, ΟἹ ΥγεῦβῈ 32. ἡὐνος υδὰ Ὁ τι, ἼΠΞ, "ΤΥ Οἷα. ἅξε," τὸς 

Ἡρέίε δὲ ἰαγ 7 Ὑπὸ Ηεδ. ἔοσττῃ 1222 

]υάλῃ οἷανε ὑπο τπεὶγ Κίηρ, ἴτοηι 
]ογάδηῃ ὄἼνεη ἴο [εγιιβαίςηλ. 

4 ὅ Απὰ [αν οσλῖλε ἴο 5 Ποιιβε 
αἵ εγιβϑαίθπι; δηᾶ ἴῃς Κίηρ' τοοΚ {πε 
ἴεπ ψγογῆεη ἠΐς “᾿οποι δίῃ 68, ὑνθοτα 7 «Β. τ6. 
ἣἢς Βαὰ εξ το Κεερ τῆς ἤουβε, ἀπά ὁ 
Ρυς τπεπὶ ἴῃ ἵνναγά, δηὰ ἐξά τβεαι, ἃ Ηεδ. "Ἢ 
δυῖ ψνεπῖ ποῖ ἰπ υηΐο ἴῃεπι. 80 {ΠΕΥ̓ τρῶν. 
ψγετῈ ἴδῆυξ ὩΡ ἀπῖο τῆς ἀΔΥ οὗ τμεὶγ ἢ εῦ. 
ἀδαῖῃ, ΤΠΙνίπρ ᾿ῃ νν]ἀοννῃοοά. ἐπῶν ἢ 

4 ΦΊΤἼεη 864 τῆς Κίπρ ἴο Απιᾶβα, τέῳ. 
ΤΑΒβεΊδ]ς πὶς τῆς πιο οὗ Τυάλῃ γε 
ν πίη τῆγεα ἀδγβ, ἀπά δε τθου Πέτα Ὁ Ηεν. 

ΟΗΑΡΤῈΒΚΒ ΧΧ. 

1 δὲν οεεατίορε οὗ ἐλε φμανγεῖ͵ δλεδα ᾿παξείλ ἃ 
2ανγίν ἐπ Ἰγαεί, 4. Φαυϊα": ἐφε εομομδέμες 
ἄγε τὐμέ πῇ η δεν ῥείμαί Ξγίσο. 4 Ανιαςσα, 
ναῦς ἐαῤίαΐ» οὐεν σμαάίαλ, ἐς σαί ὧν οαό. 
14 )οαῦ ρωγεμείά δλεόδα μηίο Αἰδεί. 16 Α 
τὐὴτε τυορίαρε «αὐείά ἐὰέε εὐξγ ὃν δλεύα᾽» ἀεαά, 
232 Φαυτα": οὔἥεεγ-. 

ΝῺ τδεῖε παρρεπεά το ὃς τῃετα 
ἃ τδη οὗ Βε]14], νῆορε πδπὶα 

τυας ϑῆλεῦα, ἴῃς 5οη οὗ Βἰς τὶ, 4 Βεη- 
Ἰλπιῖτε : δπὰ ἢς δἷενν ἃ {γυπηρεῖ, δπὰ 
54,  ε ἢᾶνε πο ρατγί ἰῃ [λανὶά, πεῖ- 
{ΠῈῚ πᾶνε νγε ἱπῃογίίδηος ἴῃ τῇς βοῇ 
οὗ 7εβ8ε : δνεγΥ πηᾶπ ἴο ἢΐ8 τεη5, Ο 
ἴβγδεὶ. 

2 80 ΘνΕΙΓΥ τηδλῃ οὗ ἴβγδεὶ ννεπῖ ᾧρ 
ἔτοπλ δεγ αν, σμά [ο]οννεὰ 5ῃεῦδ 
(ἢ6 80η οὗ Βιἰςἢτ : δυξ τῆς πιεη οὗ 

ΟΗΑΡ. ΧΧ. 1. ϑῤεδα ἐφε “οπ 9 Βίεῤτγὶ, 
"57 Βιοῤνγί!ε ἰβ ἰὴ ἔοττη. ηοῖ 1π6 πδᾶπὶς οὗ ἃ 
τηδῃ, δυΐϊ οὗ ἴπε ἔΑΠΊΠΥ, 80 σα ]θὰ ἔγοπι Βθοβοσ, 
1η6 80η οὗ Βεη͵αηλη (Οθη. χὶνὶ. 21, τ Οἴγν!!. 
6-8), δηὰ τδογείοσο “5.5 5ῃουϊὰ 6 γεηάεγοὰ 
4 Βιοδγίδε, ἃ8 “ῥοῤί!ε, Ησεῤνιοηίῖε, ὅχε.,) ΧΧΊΙΙ. 
8, ποΐ6. 841} ννα8 4130 οὗ [8158 ἔδυ, θείης ἀς- 
δοεηάοαά ΠῸΠπιὶ “ῥῥίαϑ (1 881. ἴχ. 1), 80 νγὰϑ 
[6 834πὴ6 48 “δία ἴῃς βοη οὗ Βεοδεῦ (1 Οἢγ. 
νἱῖ. 8). [158 ονἱάθηϊ παῖ ἴΠ6 ἘΓΔΏΒΙΟΥ οὗὨ (ῃς 
ΤΟΥΔΙῪ ἔγοπι τΠοῖσ ΌΠΡΕῈ ἴο {παῖ οὗ [πἀ4}} 51}}} 
ΤΑ ΚΙοὰ ἴῃ (6 δΒεαγίϑ οὗ τΊΔΥ ΕΠ] ΑΠλ 68 
(8ε6 αδογθ, ΧΥ͂Ϊ. ς, 8, ηοῖο). 

10 δὲς ἐεπίς, 1 Αδογε, χυ]ῇ. 17, χίχ. 8. 

Φ. ἔγορι ζογάαη, 9..}1] ὍἘδ πιθη οὗ [5γ86] 
ΟἾΪΥ οβοοσίοα ᾿αν ἃ ἔτοσ [ογάδῃ ἴο ΟἹ]ραὶ, 
δπὰ ἴδετε Ἰεῆς Πἰπὶ; θυ ἴΠ6 τηθὴ οὗ [υἀ αὶ ἴῃ 
ἃ Ὀοαγ ψοηΐϊ ψἹᾺ δἰπὶ 41} ἴπ6 ΨνΑΥ ἴο [6γὰ- 
846}. 

8 ἤϑονι δὲ δαά ἰγ.1 Αδονε, χν. τό. 

ἰμυΐην ἱπ αυἱάοαυδοοά.] ἘΔΙΠεΥ, “ἰὰ στ ὶᾶον- 
Βοοὰ ζοσ 1179"---ἰὴ ἃ [ἴδιος τψιάον βοοά, 

ΡΓΕβοηῖ. 
ς ὅὃο Απιᾶδᾶ νγεπὶ ἴο 4556 Π|0]6 ἐδέ 

γιόη ΟΥΓ Πυάλῃ : Ὀμζ Πα ταγγιεα ἰοηρῈΓ 
ἴλη τΠ6 86ῖ {ἰπ|6 ὑνῃϊςἢ ἢς Πδά δρ- 
Ροϊητεά ἢΐπΠ|. 

6 Απὰ ανὶά βαἰά το Αδίβῃαλὶ, Νονν 

ΤΠἼΟ οΥυΕ] Ὁ δηὰ 5688}: η685 οὗ τὴς βυϑίοσῃη οὗ 
ῬΟΙΥΆΓΙΑΥ 8 ΥΕΤΣΥ͂ Δρρασεηΐ ἴὴ [5 ἰγδηβδσ!οῦ. 

4, Το “πιασα, 4.1 Ἐν ΠΕ ἔδε!πρ δἷ5 
ὙΑΥ͂ ἰονγαγαβ8 ἢ 6Πρ ἴῃ6 Ῥσοηιδε ἴο Ασηδϑᾶ 
(χιχ. 13). 

5. ἢ ἰαγτγίε ὌΠε σδιι86 οὗἩ Απιλ5λ᾽ 5 
ἀεῖαν 18 ηοΐ 5ἰδῖοα. [11 ΤΏΔΥ πᾶνε ἤδεῃ 
[86 υπν Πρ ο655 οὗ [86 πιο οὗ [υάδῃ ἴο 
Ρίδος ἐβοιηϑοῖνοβ ὑπάθσ ἴΠ6 ογάθγβ οὗ Ασηδϑδα 
(σοηϊγαθὶ Ὑὑεγϑοβ 13, 14), ΟΥ̓  ἰἴ ΙὨΔΥ͂ δᾶνε 
Ὀεεη οδιϑοὰ ΟΥ̓ 8 ψψνανοσίηρ ΟΥ̓δεβιδίου ἴῃ 
ἴδε Ἰογα! νυ οὗ Απιαβα μἰπιϑοὶ ὙῊ15 ἰαϑὶ 15 
ΘΥ ἀΘΩῪ ᾿πϑιηυαῖοα ἴῃ γογβο α1, δηὰ ηο ἀουδῖ 
[1158 νγὰβ ἴῃς ρῥγείεχι, ὙΠ ῖΠοΥ στουηάδα ἴῃ 
ἴδλεϊ οΓΥ ποῖ, ΒΥ ψνϊςἢ [οδὉ 7υ διε πῸ τηυγ- 
ἀδγ οὗ Απιαβα δεΐοσε 1 αν]. 

Θ. 10 “ίεῥα!. ὙὌδπαῖ ]οδὺ ςοπιπιδηάεά 
[6 οχρεάϊοη 5 εἶεαγ ἕγοπη ἴπ6 νης 
παιταῖίινο, δηὰ ἔγοσῃ ἴῆ6 πδίυτε οὗ βίη. 
)οαδ᾽; »ιερ (Υεῖβα 7) σουἹὰ ΟἿ δὲ οοπι- 
τηδληδοὰ δγ [οδὺ; δῃηά γεγβε 11 βρθᾶκ5 οὗ Ἠἰπὶ 
ἀἰβίίη ΕΥ 85 ἴδε ἰοδάθσ, ῬσοῦδΌΪΥ, 48 ἴδε 
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80}} δῃεδα {πε 8οη οὗ Βιςμ τ ἀο κι 
τογα πάγηὶ ἤδη 41:4 Αὐϑαίοηι : δῖε 
δου (ΠΥ Ἰογαά 8 βεγνδηῖβ, δηὰ ριυγϑιιβ 
αἴεγ ἢΐπι, ἰεϑῖ 6 ρεῖ ἢϊπὶ ἐδηςεὰ 
οἰτίεβ, ἀπά ἴεδρε ι.5. 

7 Απά τδεῖα ψψεπὲ οὐἱξδὶῳλίεσ ἢϊπὶ 
7οΔδ᾽ 8 πιεη, δπά τῆς ὁ Οδογείῃῖτεβ, δηὰ 
τῆς ΡεΪετ ἢ τε8, ἀπὰ 41] ἢ τ ρΉΥ πιεῃ: 
Δηα4 {ΠΕῈῚ ψεπί ουξ οὗ Ϊεγυβαίεπι, ἴο 
Ρυγβις δον δπεδα ἴῃς βοη οὗ Βί.ἢτί. 

8 Πεδη τΠῸῪ τύέγε ἂδἵ τῆς ρτγαδῖ 
βίοης ψΏΟἢ ἐς ἱπ Οἰθεοη, Απιᾶβα 
ψνεηῖ δείοτε τἢεπὶ.0 Απά Ϊοδθ᾽ 5 ραγ- 
τηεηῖ (Πδῖ ἢς δά ραΐ οἡ νγᾶβ ρίγάβα 
ππῖο Ὠΐπι, ἀπά προη ἴξ ἃ ρίγαϊα τοῦτῇ ἃ 
βιγογὰ ἐδϑδιεηθά ὑροη ἢ 8 Ἰοΐπ8 ἰη τῆς 
8ῃοδλίῃ τῃογθοῦ; δηά ἃ8 ἢς ψψεηῖ ἔογσίῇῃ 
τ ξ6]] οὐ. 

9 Απά ]οδὺ 5αἰά ἴο Απιᾶβα, “γι 
του ἴῃ πεδίτῃ, πὰ δτοῖμεσὺ Απὰά 

Π. ΒΑΜΒΕΙ, ΧΧ. 

]οαῦ ἴοοῖ Απιαβα ὈγῪ τὴς θελγά νυ 
τῆς Πρ Πᾶπά ἴο Κἰβ88 Ὠϊπ,. 

Ιο Βυὲ Απιᾶβα ἴοοκ πο πεεά ἴο 
ἴῃς βυνογά τῃδὲ τυᾶς ἰῃ [οδθ᾽5 Ὠδηά: 
80 ἢδ 5πῖοῖα ἢϊπὶ {Πεγεν τῆ ἴῃ τῆς ΑΠἢ 
γιό, πὰ 8ῃεά οιἱρὸ 8 θοννοὶβ ἴο τῆς 

ἢ . ἘΣ δτουπά, «πὰ ἰβεγιςὶς Ηἷπὶ ποῖ δρδίῃ ; ' οῦ. 
πὰ ἢς ἀϊεά. δὅο Ϊοδῦ δηὰ Αὐιβμδὶ ποι βίν ἐς 

Ὠϊδ Ὀγοῖθοσ Ρυϊϑιοα δῇσθγ ὅῃεθα ἴῃς πο 
80 οὗ ΒΙς τί. 

11 Απὰ οπε οὗ Ϊοδδ᾽β πιεη βιοοά 
ὉΥ Πίηι, ἀΔηὰ 5414, Ης τὲ ἐδνοιγειῃ 
κα), Δηὰ ἢς (δὶ ἐς ἔογ ᾿ανί ἃ, ἐγί 
ῤίπι ρο αἴτεγ [οδϑ. 

12 Απά Απιᾶβα ννδ]]ονσεά ἴῃ δ]οοά 
ἴῃ τῆς πικίάϑε οὐ τῆς Ὠίρηνγαυ. Απά 
ἤδη τὴ6 τη 8ᾶνν τἢδῖ 1 τῃ6 ρεο- 
Ρἷε βἵοοά 511}, ἢς γειηονεὰ Απιᾶβᾶ οἱ 
οὗ τῆς Πίρῆνναυ ἱπῖο τῆς ἢε]4. δπά 
ολϑῖ ἃ οἱοίῃ τροῃ Βίπι, νμεη Πα 8δνν 

Κη ννὰ8 οἡ δά τεστῃβ ἢ [οδΔὉ, δηὰ νυ ]ϑμοὰ 
ἴο ἀερτγῖνα πἰπὶ οὗ 8 ροβῖ 48 Ἄσδρίδίη οὗ ἴδ6 
Βοβῖ, 6 γᾶν διῖ58 ογάοιβ ἴο Αδίϑηαδὶ, δηά 
ὙΥΘΑΚΙΥ σοηηϊνοά αἵ ἴλ6 ὀχοουϊοη οὗὨἨ ἴβοηὶ ὉΥ͂ 
]οδῦ, ψν] ἢ νγᾶ8 ἱπον 20 ]6. 

7. 1ὸε Ορεγεῥίίες,) 49᾽..1 866 Υἱῖϊ, 18, χν. 
18. ανιά {δι5 Ἰεῖ ΠΙπΊ536}} αυ6 ὑηρτο- 
τεςιεά αἵ [εγυβαίεῃ. ὅεε ποῖς δὲ επὰ οἵ 
σδδρίογ. 

8. εν, ὥε., «νιασα «υεπὶ δέεζόγε ἐδερι. 
ΤῊ5 ΠΑΓΟΪΥ σΟΏΥΘΥΒ ἃ οἰθαγ ἱπηρτοϑϑίοη. ὟΝ δὲ 
τῃ6 ὅς ἴε}18 ι.8 ἰ8, [αἴ 7ι5ῖ 48 ΤΠΕΥ δά 
τε λομτα (6 σ»γοδῖ βίοηθ δ Οἰδεοῦ, Απιδϑα 
δαναποθὰζο τθ01 [861 (36ε ΧΙΧ.Ι6, ηοΐο). 
Απιᾶβα νγὰ8 πὸ ἀουδί τεϊυγηηρ ἴο [Θγυβαίθτι, 
δεςοοσγάϊηρ ἴο 818 ογάετϑ πῸπιὶ ἴ 6 Κη (νΕΥ86 
4),, δηά ννᾶ8 ΡΥΓΟΌΔΟΙΥ ταῦ ς ἢ βυγργϑθα ἴο τηρεῖ 
[86 ἈΓΤΩΥ͂ ἴῃ τλᾶῦο. |040᾽85 ΓΟ ΠΟ ννᾶ8 
4ΌΪΟΚΙΥ ἴαϊκεη. 

“μά ϑοαδ᾽» ξαγ»ιεηΐ, ἀ9"..1 [1 8 πῃ ροϑ510]6 
80 ἴο γαπβὶδῖο ἴῃς Ηεῦγον τογά8, νν ἈΙΟἢ ὍΓῸ 
οὔϑβοιγε δηὰ ρεγρίεχεά. ΒΟΥ πιυϑδὲ Ὀ6 τοη- 
ἀοτγεά, 45 ἴδε ἴοχῖ ηονν βἰδηά9, “4π4] .οαὸ «υα: 
εἰγώρά «υἱἱ ῥὶς τα σαγηιοπξ (ἸἿἼΘ, 566 
1 ϑάπ. ΧΥἹ]. 4, Ὠοῖ6), “1, ΟΥ “όγ, δ, εἰοίῥίπρ, 
απά μῤοη 11---ῖ.ο. ἰᾺ 6 π]ΠΑΤΥ ξαγπιθηῖ---(ΟΥὮ, 
δὲ») ἐδὲ σίγάΐε 97, α “«υογά ,αηἰεπεά οπ δὲ 
οὶ. ἐπ 2 “ὀεαΐδ, απά α. ῥὲ «ὐεπί γογί (ἴο 
τηθοῖ Απι34) ἐξ 321} ουἵ οὗ [ἢ 5ῃοδῖ. [ηϑιοαάὰ 
οὗ α: ΗΕ «υεηξ γογίῤ, ἴδε ϑερῖ. γοδά ἐξ εα»ι 
οιΐ---ἴῃς δυνοσγάὰ Ἴάτλς ουΐ οὗ [6 βου δθαγά 
(ΠΝ ἰηβίοδα οὗ κν3). ΨνΒαῖ ἄρρθαῦβ ἴο 
πάνθ ὨΔρρεηοά 18, [παῖ ΌΥ δοοίἀθηΐϊ οὐ ἀθβίβῃ, 
]ο40᾽5 δυγογὰ [611 ουἱ οὗ ἴῃς βοδθθασγά οἡ ἴο 
ἴμ6 στουηὰ 845 "6 νγὰ8 σοίϊηρ ἴο πιοεῖ Απιδβ8, 
δηά [δῖ Βα ρ'ςκοά [ αρ ἢ} Ηἷ5 οὔτ Παηά 50 45 

ἴο Ἰεανε ᾿ἷβ στη μδηά ἔγος ὉΣ [ἢ6 συ βίογη ΑΓ 
βαϊ υἱδίίοη (γε σθα 9), ΤΙΐ8 ἀυνακοηρὰ 0 8ι13- 
Ρίοίοη ἰῇ Απιᾶβ8 8 τηϊηὰ. ((οπιρᾶσε ἴδ 
δι ΠΑ, οα56 οὗ Εμυά, [ἀφ΄ 11.. 21.) 

9. 4») ὀγοίδεγυ. Βεῖηρ δἰβ βγβὲ Ἴοιυβίη, 
δ᾽ βίοι 5 80η58 (1 ΟἾΓ. 1Ϊ. 16, 17). . 

“π"4 “οαὸ ἰοοξ, 45..ὺ 1,116 ΥΆ 7, απά ἐῤὲ 
γισδὲ δαμά 077 υοαὃ ἰοοῖ δοίά 977 “»ηια:α᾽: ὀεαγά, 
8 18 δα 51}}} ἴο 6 {μ6 οσυπδίομλ ἀπιοης 86 
Τυγκβ δηὰ Ασδῦ8, 858 ἃ δΊΘΠΑΪΥ βα]υϊδιίοῦ. 

10. 15 δὲ 38 γὶδι 86ε 11. 23, ηοῖσ. 

σγμοῖ δίηε ποῖ αραὶπ.] 866 1 881. χχνΐ. 8. 

8.0.1] ἈδΙΒοΣ κ δὴ ἃ." ὙΝΒεη [οδῦ μαὰ Κἰ]]οὰ 
ἈΑπιᾶϑα, ἢ6 δῃηὰ Αδιβϑῆδὶ σεῆῖΐ οἡ ἴῃ ρυγδβυὶῖ 
οὗ 51εθδ. 

11, “οαό᾽: νιον. [ἰ ϑῃουϊά ὃ6 [0408 “δ01- 
νδηΐβ;᾽" ᾿ΠΟΓΑΙΪΥ, μ18 γος γιέη, γ}»} (1 854π|. 
χῖγ. 1, ἄς.), ἀἰθεγεης οὰ τἴ86 ἼἽἼ 5)», 
[86 πιδη οὗ αν! (1 881. χχχ. 3, ἄς.). 

Ηε ῥα! γαυοιγεῖδ Ψοαό, 45"..1ὺ ΙΒ Βρθθςἢ, 
δαάγεβοοα ἴο Απηδ88.8 Ὁ Π]ΠΟΥΟΓΒ 848 Ὑν6}} 45 
οδῦ 8, 808 ὙΘΤῪ αἰ5! ΠΟ ΕΥ ἴμδὲ [6 ΤΣ ΑΙ ΤΥ 
ἔνοοῃ [οδὺ δηάὰ Απιδϑα, δηὰ [αν 8 ρυγ- 

Ροϑ6 ἴο τηδῖκζα Απιδ8ὰ σδρίδιῃ ἴῃ [0405 Γοοπι, 
ὙΟΓΟ ΜΜ6Ὲ62]}} Κηονῃ ; δηὰ βῆοννϑ 4150 {86 τραὶ 
ΓΟΆΒΟη ΜΕΥ [οἂὺ βἰενν Απιᾶβα. ναὶ 18 
δαάεά, “πά δὲ ἐδαΐ ἐς ῶγ Ῥθϑαυΐά, νι858 Ἰηϊοηάοὰ 
ἴο Ἰάφητ ἣν ο40᾽5 σαι8586 ἢ αν 5, δηὰ 
4150 ἴο ᾿ἰπϑ!ηυαῖαε ἴδ Ατηδβδα πδὰ ποῖ Ὀέθῃ 
Ἰογαὶ ἴο αν! ἀ. (ὅ8εε δδουθ, νεσϑα 5, ῃοΐβ.) 

15. ἤξῥεν δὲ ν»ιᾶη “αὖ, 45..710 Ὑδὲ γουης 
ΤΏΔΙ 8 Γαδ [658 [Ώ ΤΟΊΟΥ Ωρ ΑΠΊ454᾽5 ΠΟΥΡ86 
ουῖ οὗ 186 Αγ δηὰ Ἴουοσίηρ ἰἴ ψ ἢ ἃ οἰοῖἢ 
Βεά δὴ ἱπυροτγίδηϊ ᾿ηδυθησε οἡ ἴδε δι ςςοδββ οὗ 



(Πᾶῖ Ἔν οὴς [ἢλὲ σᾶπὶα ὈΥ πὶ 
βῖοοά 51}]}. 

11 ΝΒεη δε νγᾶβ τειηοναά οι οὗ 
τῆς Πίρῆννγαγ, 411 τῆς ρεορὶε ψγεηῖ οἡ 
Δεγ Τῶν ἴο ρΡυζϑιις δίϊεσγ ὅῆεδα τῆς 
8οη οὗ ΒΙςΒη. 

14 ἢ Απὰά δε νψεηῖ τγουρῇ 4}} ἐπε 
{Π865 οὗ ἴϑγδεὶ ιιηῖο Αδεῖν δηὰ ἴο 
ΒΕ. ἢ -πιδδοῆδῃ, δηά 411] τῆς Βεγίϊεβ : 
Δηἀ τΠ6Υ ννεῦε ραῖῃπεγεά τορεῖπετ, δά 
ννεπῖ 4150 Δ ΕῚ Ἤϊα, 

Ι Οσ, ὦ Ις Απά (ΠοῪ οδπις δηὰ δαβίαροὰ 
τἰοοά , δίπι ἱπΠ ΑΒΕ] οὗ Βειβ-ιηδδοῆδῃ, πὰ 
ΠΕ ΟΝ τς ἘΠ 6 Ἔκ ἃρ ἃ ὈᾶΔπΚ δραίηβι [Π6 οἰ, 
ἐη, ἅπα4 ΠΠπῸ βϊοοά ἴῃ ἴῃς ἴγεποῇ : δηά ἃ]] 
»πανννά ἐσ (ῆς ρεορὶς {πᾶ τύεγό γι [οδὺ ἴθαῖ- 
ἔσισε. το͵οά τῆς νν8]], ἴο τῆτονν ἴξ ἀοινη. 

7ο4δ᾽5 ἐχρεάπίοη. ΕῸΣ αἱ] ἐδὲ ῥεοῤίε, ἰμδῖ 15, 
ἴῃ Ἰον]658 νυ ὶςἢ Ατηδβα δὰ Ὀθθη ἰοδάϊηρ ἴο 
]ογυβαίθπι, γε ᾿στεϑοϊυἴθ 45 ἴο ψνῃδΐ {ΠΟΥ 
δου] ἀο, δηὰ {με βἴορραξε αἵ Απιδβ88᾽ 5 ὈΟΑΥ͂ 
ΘΙ ὨΘΑΙΪΥ ἰεὰ ἴο {δ 6 1 τεξιϑίηρ ἴο [Ό]]οΟΥν 
οὐῦ. Βυῖ υὕροῦ τις φγοπηρί σοουδὶ δηὰ 
Ιάϊηρ οὗ ἴδε Υ ΒΥ ραϑϑεὰ οὐ δηά ἔοϊ- 

ἰοννεὰ οδῦ, {πεῖν οἱ οδρίδίη. 

14. “πώ δὲ «υεπ!.}1 ΜΊΖ. Ϊοαῦ, ἐο “δεῖ απά 
ἐο Βεϊδι-πασεῤαῤ, ἴο ἴδε ἴοσττηοσ οὗἩ νυ ἢ, 45 
αὐ ὑπὸ ΕΥ̓ τοῦδ 1ς, ὅιοῦα μδὰ ἤεὰ ἴοὸσ 

56. «δεῖ͵ ἃ5 ἌΡ ΘΑΓΘ ἔγοτη γεῦϑῈ 15 (1 ΚΙ. 
ΧΥ. 210,2 ΚΙ. χν. 29), νγὙ͵ῺῈ8 ΤΟΤΕ ΟΘΟΙΊΠΊΟΠΪΥ 
οΔ] 1 “4δε͵}. Βείῥο»ηααεδαδ, ἴο ἀἰϑθηρυ  Βῃ κι 
ἔἴτομι οἴμεσγ ρίδοθβϑ οὗ ἴδε ἤδὴθ οὗ “ε] (ἃ 
ΕΥΑΒΞΥ ΡΪα1η). [{ 15 γοργεϑεηϊθά Ὁγ ἴῃς πηο- 
ἄεγῃ Α0]11- 6]. Καπιῆ, ἃ ΟἸ γί ϑιίδη Ὑ]ᾶρο ΟἹ 
(86 ΝΙ͂Νν. οὗἼακε ἤυτοη, ἴδ δηςοϊεηΐ Μόογοχη, 
ὙΠ ες Ο ἴῃ 2 (τ. ΧΥΪ. 4, [ἴ 15 ςα]1οἀ “4δε ο»γιαί»», 
Αδεὶ ὈΥ {δὲ νναῖοσ. 

αμᾶ αἰ] ἐδε Βεογτ.} ΜΝ μαῖ [818 πηθδη8 15 
Ουἱζο τ υπκηοννῃ. Ὑπὸ Νυϊχζαῖς μαὰ ἃ αἰ- 
ἔογοηϊ γεδαϊηρ, ὈΤΠΩΠ 7οώης νεπ (οὗ 456 [ὉΣ 
ΤΩΙ ΑΓΣΥ βεσνυῖςθ)), Ἰηϑιοδα οὗ ὨΣΔΠ (8 τοδαϊηρ 
δοπηενγιδῖ βυρροτίεα γ ἴδε ϑερῖ,, ἐν Χαῤῥί, 
Ὁ ΒΙΘΝ ἱπλΡ}168 γἼΠ53), Δηα τεηάογβ 1 "' Οπηηθ85- 
4ὺς νἱτί εἰεςι," σοπηδείηρ ἃ τὰ μδῖ [0]- 
ἰονβ: ““5"4 αἷ].ὄ ἐδὲ εδοίοδ γομΗ ὍΘ γι. 
ἐεγεά απά 7ο]οαευεά ῥί».." ΓὨΪ5 16 ἀρρσγουδὰ 
Ὁγ ΔΝ εΙπαυβδοη. Βιυιῖ ρεγῆδρβ ἃ δεῖζεῦ ἐχ- 

ὨΔΊΟΩ ΤΠΙΔΥ Ὀ6 σοί τομὴ Οὐβοσυϊὴς ἴμαῖ 
10 τπ6 ἴἢγος δρϑονο- θά 685 Αδοὶ 18 
ΤΟ ΟηΘα 88 οηδ οἷδ εῖ οὗ ἔογιβεα ςΠ 68. 
« Π]οη, Ώδη, Ανο]- ΒΕΓ ἢ -Ἰλδοῆδἢ, δηὰ 411 (ἰπ- 
πογοῖι, ἢ 4108 Δηὰ ΟΥ̓ ΝΑΡΒΙΔΙΪ." “ []οἡ͵,Δηὰ 
Αδοὶ- ΒειΒιηδδοβδῇ, δηὰ [Δηοδὲ, δηὰ Κεάσβῃ, 
δὰ Ηδζου, δηά Οἱϊοδά, δηὰ Οδ]1|66, 41} [6 
Ἰλπὰ οὗ Ναρδίδ):." “Ἰ7οη δαπά Ώδη δηὰ Αδεὶ- 
Μαίῃι, αηὰ 411} [πὸ βίογθ.ες [ἰο5 οὗ Ναρδῖ8}}.᾽" 
Ηξεῶος αδἦεσ ἴδ στηομίίοη οὗ Αδεὶ δηά ΒειἈ- 

11. ΒΑΜΌΒΙ, ΧΧ. ἷν. 123-10. 

Ι6 {4ἼΠεη ςπεά ἃ νγῖϑβε νοπΊδῃ 
οιξ οὗ τῆς ςἰἴγ, Ηδᾶγ, ἤδᾶγ; βᾶγ. 1 
ΡΓΔΥ͂ γοιι, ὑπο οδῦ, (ὐοπὶβ πεᾶγ 
Ὠμοτ, τῆλξ 1 ΠΙΔΥ β8ρεὰκΚ ψ πὶ 
(ἢεα. 

17 Απὰ ψῆοη ἢα νγᾶβ σοπηδ ΠΕΆΓ 
ἀηῖο Ποῖ, τῆς ννοπηδη 54ἰά, “γέ ποὺ 
]οαθὴὺ Απά ἢε δηβινεγεά, 1 ἀγι ἦε. 
ἼὝΠΘη 8ῃε ϑβαἰά ὑπο ἢϊπὶ, Ηθαγ τῆς 
ννογάβ οὗ της δαπάπχαίϊά. Απά ἢς 
Δηϑυγεγαά, 1 ἀο ἢδᾶγ. ἣν 

18 ΤΠ εη 8ἢε βρᾶκο, βαυίηρ, ΓΤ Πεγ πα τς, 
ες Μοηΐ ἴο βρεὰκ ἴῃ οἷά τἰπι6, πέες, 
βᾶγίηρ, ΤΕΥ 5}}4}} βιιγεὶγ δϑὶκ ερμρσεὶ σαγο, 
αἵ Αδεὶ: δπά 80 τπ6γ ὁπάδά ἐἧε σισί- Κὰν τρῶ 
:67. εἰς ΝΣ 

Ι9 1 ὧηι ομδ οὗΥΚΓ' ἐδεπι ἐδαὶ ἄγε ἀρ μέ α 

ΓΟτν, 7Άεν 
αὲ-πΖ 

ΤΑΔΆΓΗΔΕ ἴῃ ΟΣ Τοχί, γοι γαῖ μοῦ Ἔχροοῖ 50ΠῚ6 
ΠΟΙ Ρσ βθηβῖνα ππθηῖοη οὗ ἴῃς ΟἾΒΟΥ 4550- 
εἰαϊοά ξοτίγεββθοβ  ὨΝΠ 05, αἱ ἐδε Βεγίνε, 
Ὑ.11 ΘΧΑΟΌΥ ΒΌΡΡΙΥ δυο ἢ πιθηίοη ἢ μὲ ἴκα 
ΝΣ 48 ἃ τηΆ5ο.] η6 ἔοπῃ οὗ 52, ὦ εα:|6 
(ΝΘ ἢ. 1. χ, 11. 8; ἔβιβ. 1. 2, ς.), νἤεησς ἴδε 
[ει ρ]  -ἰογίΓο58 δἵ [ογυβδίθιη υγὰ8 οδεὰ Βάρις 
([Ὀϑορῃ. “ Δηΐίᾳ. [υἀ.᾽ χν. 14, ἄς.). Τῆε 
8656 111 {π6ὴ 6 {Πλῖ [οΔὉ ςοἸ]]εςοα ἸΓΟΟΡΒ 
ἔτοπι 41} {86 “ογέγεσσε: ἴῃ ἴῃς ποσὰ οὗ [5γδεὶ. 

16. “εὶς Βειδηιααερα}. Ἀδίδοσ, "Α.891- 
Θ᾽ ΒΕΔ ΔΟΒ 8" ( ΟΓ56 14) ΠΟῖ6). 

εαὐσῇ εὐ ἃ δαπλ.) (866 2 ΚΙ. χιίχ. 22; [58]. 
ΧΧΧΥ. 32.) ΤΠ γονὴ ὑρ οὗ πιουηάϑ8 
δραϊηϑδὲ ἴῃ 6 νγ4}}185 οὗὁἩ ὠδεβίερεά ρίδοθβ ὈΥ ἴδ6 
θοβίο ε β 15 ψγῈ}} 1Πυϑίγαῖοα ἴῃ ἴ6 Αϑϑογγίδῃ 
δεοιυ]ρίυτεβ. 

ἀπά ἐξ «ἰοοά ἐπ ἐδὲ ἱγεποϑ.} ἀμ η, ΒΟΙῸ Γοῃ- 
ἀεγεὰ ἐγεποῦ, 1ιΒ ἴῃς ρορμεγίμη, οὐ ἔογι θὰ 
δρᾶςθ ουϊδιάο ἴδε να]. ΨΝΈΘη 186 τπιουηὰ 
(πῦϑ0) νγ͵ὁ8 ὑἰδηίεἃ ἴῃ ἴς ροτιασίυπιὶ [86 
Ὀαϊτογην οηρίηεβ ΜΈ Γε δὶς ἴο Ἀρρσόδοῖ οἷοϑθα 
ἴο {π6 νν4}} ἴο πιᾶῖκε ἃ Ὀγθᾶςβ. 

17. 1 4ο δεαγ.)] ΟοτΊ, ταῖβοσ, 1 α»ρι ἰδ ίοπίπσ. 

18. “4: εομμαοί] ὍΤΠδ βᾶπιθ ἢ ΓΑΘΘΟΪΟΡΎ 
85 5 υϑεὰ οὗ ἐηφιγίη 97 Οοά (5ε6 [υἀζ. 1. Σ, 
Ὠοῖο, δηὰ σοπίραγο 4ΌΟΥΘ, ΧΥΐ. 22). 

ἐπ Αδεϊ ΤᾺ 5 ννᾶ8 δὴ οἱά ργουοσῦ. Αδεὶ, 
[πὸ Τοηδη, δηά ϑοπὶθ οἵου ρίδοθϑ, νγᾶβ Οὔ οδ 
ἴατλουβ ἔοσ ἴπ6 τιϑάοηι οὗ ἰἴ8 ᾿ημδδιδηΐβ. 
(ϑεε τ ΚΙ. ἵν. 30,31.) ΤΒο νψῖθ6 γοπιδῃ νυᾶϑ8 
ΠΟΓΒΟΙΡ ἃ τοπληδηΐ οὗ [18 (γδα τ οη Δ] τυ ϊϑάοσῃ. 

19. 1 αν» πε, 45 ..1] ὙὍὌἘδ χοτθδῃ β5ρθᾶκβ ἴῃ 
[η6 ἢᾶπλς οὗ ἴε ψἘο]ε οἰγ. ΤῊ 5 15 ργοθδῦὶν 
[86 τϑάβϑοῃ οὗ ἴδε υηϊϑιὶ σοῃβίγαςξοη ὈΥ̓ 
ΨΏΙΟΒ [Π6 βιηρυϊαῦ ρσοηουη 7 15 σου ρ!οά τι 
[86 ΡΙυγαὶ Ῥγίο! ρ]68, δεσεεαδίο πὰ μα με 



1. ΒΑΜΌΕΙ, ΧΧ. 443 
41} τῆς ρεορὶε ἴῃ Βεῦ ννϊϑάοπι. Απά 
{ΠΕΥ οὐϊ ΟΥἹΓ τῆς Πεαὰ οὗἩ 58:64 τῇς 
850η οὗ ΒΓ τί, ἀπὰ οδϑῖ “} ουξ ἴο [οδῦ. 
Απᾶὰ πε δίενν ἃ ττυπηρεῖ, δηὰ τῆεγ 
᾿γεῖίγεά ἔγοπι ἴῃς οἰγ, ἜνεγΎ πιᾶη ἴο ἢ Ηοῦ. 
ἢϊ5 ἴεπῖ. Απά Ϊοδὺ τγεζτιυγηεα τὸ [ε- ἐγκα. 
γι ϑα] δηλ ππηῖο ἴῃς Κίηρ, 

22  Νὸον “ ]οδὺ τᾶς ονετγ 41] τῇς “ οἷ. 8. τό 
ἢοβῖ οὗ ἰβγδεὶ: δπά Βεπαῖδῃ ἴῃε 80η 
οὗ Ϊεμοϊδάλ τυας ονεῦ τε (Βεγεῖμιῖεβ 
Δηἀ ονεῖ ἴῃς Ἀεϊετῃτα68 : 

24 Δπά Αἀογληι τυας ονοῦ ἴπε ττ- 
δυῖε: 14π4 7εποβμαρηδὶ τε 8οη οὗ 
ΑΔΠμα τὐσς ᾿τεσογάεγ: ΟΡ 

2ς Απὰ ὅδενα τυᾶς βςγίθε: δηὰ Ζ4- ὀγανκεν. 
ἀοκ δηὰ Αδιδῖμαγ τυέγε τῆς ῥγ6ϑῖϑ : 

26 Απά Ϊτὰ αἷβο τῆς [αἰ γιῖε ννδϑ 

ν. 2ο---26.] 

Ρελοθαῦϊε σμά ἔλιδι] ἰῃ [|58γδεὶ : 
ἴῆου 5θεκεβθὶ τὸ ἀεβίγοῦ ἃ οἷ δπὰ 
ἃ τῊοΙΠεΓ ἰπ βγδαὶ: ΨΥ νὴ] τποι 
ϑυγΆΪ ον ἃρ τῆς ἱπμεγίίδηος οὐ τῆς 
Ιοκρ ἢ 

20 Απάὰ Ϊοαῦ ἀπϑινετοὰ δηά βαἰά, 
Ἐὰγ ες ἴτ, ἴἂγ δ ἴτ ἴτοπι της, τῆι ] 
8Που ἃ ϑνγαίϊονν ἃΡ ΟΥ ἀεβίγογ. 

21 Τα πηδίζεγ ᾿ς ποῖ 80: διι ἃ 
τὭΔη οὗ πιοιιηῖ ΕΡΗγαίπι, δμεδα [ἢε 
800 οὗ ΒΙοΒΠ ΤΟΥ πᾶηιε, δὴ Ππβεὰ 
ἋΡ 18 ἢαπᾶὰ δραίπϑὲ τῇς ἰκίηρ, ευεπ 
ἀραίηβι αν! : ἀδ]ῖνογ ἢἰπὶ ἌΜΑ δηά 
ἘΠ ἀεραγε ἔτοπι ἴδε οεἰϊγ. Απά 
ἴῃς ννοιηδη 8418 υπίο [οδῦ, Βεἢο]ά, 
ἢΪβ Πεδά 5841 θὲ τἤγονγῃ ἴο ἴῃ 66 ονεῦ 
τἢς ν,]}]. 

᾿ Ἡςῦ. ὅγ 
ἧς ἙΩ »εασ. 

τον, α 
2 γίπο. 

22 πο τἴῇ6 ψοϊηδὴ ψοηΐζ υὑπἴο 

(866 γϑῦβα 21). 886 Ὠγηθδῃβ ἴο 84Υ {παῖ Αδεὶ 
ννὰ8 ἃ ροδοθδῦϊα δηὰ ἰογαὶ οἰ. Τὰς ϑερῖ. 
θεῖ ἴο πᾶνε ἢδα ἃ νὑὉτῪ ςοττυρῖ ἰεχί, ςαιδεὰ 
Ε᾿ 05 ΟΥ̓ ἴδε αἰΙΒΊσυΙΥ οὗ τῆς σοηϑίγυςἊοη. 
αἱ (Π6 βαυηρβ οὗ 1ἴὴε ψγ|8ϑὲ ψοπηθη ΨΜΟΓΕ 

αἰνναγ8 Οὔβουγε (8εε χὶν. 6517). ΤΒΟ δηςϊοά 
τείδγεηςε ἴο Ὠδθυῖ. Χχ. 11, 888 τηϊϑίθαὰ ΠΊΔΗΥ͂ 
Ποτητηεηϊδῖοτβ δηἀ γὙοΓ ΒΟΉ 8. 

«υ 7 «υἱὲ ἐδοι “«υα]ίοαυ μῤ, 5.1 Οοπιρατο 
[Π|ὸ ὙΘΤΥῪ 5:Π|1|2. βοητταθηῖ, [υάξ. Χχὶ. 3, 6, 15, 
17 (866 4130 1. 26). ΕῸΣ ἴδ6 Ὄχργοβϑίοπ, 2φέ 
ἐπδεγιίαποο οΥΓ 16. Ζογα, 886 τ ϑϑγη. ΧΧΥ͂Ϊ. 109, 
δηά Ὀεΐονν, χχὶ. 3; 8. ΧΧυ. 9. 

20. ἔὰαγ δὲ ἰδ, 2 8ὅεε ἴδε βάπὶῈὲ ρῇγαββ 
Οθη. ΧνΙ. Δς. ΤΊ ΠΟΓΟ 15 4150 Β0Π16 Γαϑοσ} Ὁ] Δης 6 
ἴὴ ἴδε ζοῆθγδαὶ ἴυγῃ οὗ 86 παγτγδῖϊνο, δηά [6 
τοροαϊθα ᾿86 οὗ 186 νοσῦ ΠΡ, 20 4:0. 
Α8 τεξασγάὰβ [040᾽8 οδιδγαοῖεν, ἰξ 15 δί γοῃρῪ 
Ὀγουσπῖ οὐξ ἴῃ [86 ἰγδηβδοοη. Ρο]ῖς, 
ἀεεϊάοά, Ὀο]ὰ, ἀπά υπδογυρυΐου, Ὀυϊϊ ὩΘΥΟΣ 
ΠΘΘαΪ 5 οτγυεὶ οὐ ἱπιρυϊδῖνθ, ΟΥ ὄύθη Γὰ- 
νεηροῖι!. Νὸ ἴδ 15 8αδ τμαΐ βίδηάβ ἴῃ 818 
ΨΆΥ, Ὀυϊ 'τΌτὰ ΡΟΙΙΟΥ [6 ὭΘΥΟΥ 5δοῆςοα [86 
τοδί ᾿Ἰηϑιρηιϊβοδηΐς ᾿ἰἴὸ νβουϊ ἃ ΡΌΓΡΟΘΒΕ. 
((ὡοτηραγο ἰϊ. 27-3ο.) 

21. ΒΒ» παρι..}] ὍὌἘδ τθοσὰ οχδᾶςῖ σομάθγίηρ 
8 «υδονε παριξ ἐς ϑόεδα, ὅς. 

βεά ωρΡ δὲ: ῥαπά.}] 8ε6 ἴδ 534Π16 ρῆσαϑο 
; Κ΄. ΧΙ. 26. 

ευεη ἡ οι Ῥαυΐά. ΑΡϑδίοτῃ μανυης Ὀδθη 
80 ΓΕΟΘΏΓΥ Κίηρ πιδάδ τὰ ὨδΟ ΒΑΓ ἴο ΒΡεΟ Ὁ 
Ῥανυ!ϊά 85 ἴδ Ἰΐης τηθδηΐ. 

ἀἰείμυεγ.] ὌὍὨῈ νοσῦ 18 ὈἰυΓΑὶ, “εἰν υεῦ γέ, 
δαάγεβϑεα ἴὸ ἴΠ6 οἰτἰΖεηβ Τγουρἢ ἴμ 6 νγοπιδῃ. 
(δες δὔουϑθ, γθσβα 19.) 

ουεγ.)] (Ἴ"2) ταῖδοσ, δγ, 8451 841), ἱν. 18. 

42. Βίραυ α ἐγωριβε.)] ὅ8δ6ὲ6 χυ. τό, 
ὨοῖΘ. 

οδιοῖ γυϊογ ἀδοις ᾿ανια. 

0 δὲ: επί. Ἡροπιε (ΧΥΠ!. 17, Χχυ; τ Κ. 
ΧΙ. 16). 

48. Νοευ .0αὁ.) ϑεὸ ὔονε, υἱῖϊ. 16-18. 
Βυῖ 1{}8 18 ΟΥ̓ ΠΟ πιδδ8 820 υὑππιοδῃϊη 
Γερο οη. |οδὺ μδά ἴῃ ἴϑεϊ Ὀδδη ἀἰααυίδοθι 
ἴο πιᾶκο ΣΟΟΤῚ ἔοσγ Απηᾶβδᾶ, δηὰ νν8 ὭΟΥν, 45 
[6 τϑϑυὶ οὗἁὨ δ᾽8 5:1ς 6 551}} ἘΧρθ ΟῚ ἀρδιηϑὶ 
8864, Δηὰ [μὲ ἀφϑίὰ οὔ Απιᾶβα, γοϊηβίδι α ἴῃ 
ἢ15 σοπηηδηά. Μογζϑουοσ, 1ἢ}18 ννᾶ8 4 ἔγεϑἢ 
δερίπηΐης οὗ αν 5 σείρη, δπὰ ἱδεγείοσε ἃ 
δίδιοπιθηξ οὐ ἢ18 Ἄμε ΟΠΊΓΘΓΒ 15 848 ὈΓΟΡΕΣ 48 
αἴ υἱῖϊ. 16, πο δ6 δὰ Ἰυδῖ οϑίδο 5πεὰ 
ΒΙΠ.561 οὐ {86 ἴπσοης οὗ [5.26]. ((Δοτήρασο 
1: Κι. ἵν. 2-6.) 

ΒεπαίαΦ.] Αδονυς, Υἱῖϊ. 18 ; σ δγ. χυἹ. 17. 
566 ΧΧΙΙ!. 20, Ὠοΐδ. 

24. “4ογα»".] Νοῖ ιεηιοπθὰ ἴῃ 1 54π|. υ]1]., 
ΟΥ Ϊῃ 1 ΟἽΓ. ΧΡ, 14-17, ΟΥ̓ πΠᾶΠι6Ὲ οὐ ΟΠςΕ. 
ΑΡΡρδγθηῖγ, ἰδογεΐοσε, ἴῃς οὔἔῆος ννὰβ ποῖ 
Ἰηπτυϊοά {1} [ῃς Ἰαιῖεγ ρατί οὗ ἢ δυαβ 
τείρῃ, δηὰ 115 ἀτι1|68 ῬγοῦδΌΪΥ οσα ἴΠ 6 ςΟ]- 
Ἰεσὔοη οὗ [δ6 {ἰτϊθυῖς ἱπιροϑεά ὑροὴ νδη- 
αἰδηοα πδίΐοηβ, οὐὠἨ ἁ ἴπῸ σομημηδηᾶ οὗ ἴδ6 
ὈΓοδά Ἰον]65 ει ρὶ ογοά ἴῃ ρυδ]ῖς οσκ8. [ἢ 
1: Κι ἵν. 6, ΒΘ ἄρρθαγβ ΒΒ [Π6 ΠΏ]]ΕΣ οτῖδο- 
ΒΥΑΡὮΥ 48 “4οπίγανι, [6 δοὴ οὗ Αθάδῃ. Ηξς 
ψγ»Ὰ5 βἰοπεά ἴο ἀεδί ἴῃ ἴῃς ει ηηϊης οὗ ἴδε 
τείζη οἵ Κδμοδοδπῃ (1 Κ. χίϊ. 18). 

.εῤοεδαρῥαϊ, 45ς.71 51] ἴῃ 8 54π|6 ΟΥ̓͂ος 
ἴῃ ϑο]οπιοη 5 γείψῃ (1 Κ. ἵν. 3). 

χεζογάογ.} ΥἿΔ]. 16-18, ηοῖα. 

45. ϑδευα, «ςΔ]1εἀ δεγαίαῤ.} Υἱῖ}. 17, ΠΟΤ 
866 ποῖδ. 

ἐμαρέῤάν 
«Αδὶ»ιείφε ὁ 

46. 7να ἐδε ὕ αἰγι!..7ὺ Νοῖ πιερτοηρὰ ἴῃ Ὑἱ]]. 

Ηέεταὰ σοστεςῖγυ, ἰποιεδὰ οὗ (ἢς 
ὙΠ. 17, ΠΟΓΟ 866 ποῖσ. 
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ΟΥ̓ ἰῃ 1 ΟἾγ, ΧΥΪ]. 155-17, ΟΥ ἴη τ: Κα. 4. Βυΐ 
ἴῃ ἴδε 1Ι5σῖ οὗ Γαν ᾽5 {ΠῚ ΓΕΥ͂ τόσ ]68 νὰ δηά 
γα αη Ἱεῤνγίδε (χχὶϊ!. 38), 2.6. δὴ ἱπμδυϊδηϊ οὗ 
7.τγ ἴῃ τε 811} σουηίγυ οὗ [υάδὰ (58. χν. 
48:1 841. Χχχ. 27). 'δεήμ νψὸ Οὐρὶ ἴο 
τελὰ Πῤγίδε, ΤΟΥ Ταίγίδο, ΚΤ. ΤΌΣ ὙἼλ2). 

Ω οδίοῦ γμέεγ.] ὙΠ]. 18, οῖθ. [ἡ [86 ΘΑΓΙΥ 

11. ΒΑΜΌΕΙ, ΧΧ, ΧΧΙ. [ν. 1---2. 

Ρατί οὗ αν 8 τεῖχτι δἰβ οὐ 90Π5 ΨΕΙῸ 
εοραπὲρι ((Ὠεἶ τυ]ε 8). ΤῊς ἀθδίδ5 οὐ Απιηοη 
δηὰ ΑὈδάίοτη, δἀηὰ [πὸ αἰἰϑϑοηβίοηβ ἰῇ ἴδ6 
ΤΆΓΟΥ, Δα ΡῬΓΟΌΔΌΪΙ οδυβοὰ [6 σβδηρο οὗ 
ῬΟΪΟΥ ἰἴ (18 τοβρεςῖ. 

αδομὲ Ῥαυϊά.] Μοτγε 5β'τΡῚῪ δηά οἰδασίγ, 
ΟἾσχα... . δ Ὡανὲὰ᾽ 5 0801." 

ΑὨΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤῈ οἱ νεῖβα 7. 

ἀπά ἐεεαβε .ἢ Τῆς Ηδῦτενν ρὮΓΆ56 ων ΠῚ 
420, ὙΠΙΟΝ 5 Ἔχρ]αἰποαά ἴο τπηδδη απά ἀεί 
δ Π|56}} ἔγοστ οὐ ἐγέ:, ἰ8 τηοϑὶ οὔβουσο. ὍΤδὸ 
ϑερῖ. [45 καὶ σκιάσει τοὺς ὀφθαλμοὺς ἡμῶν, 85 

ἰδ ἥγοπι ον, ἴο δὲ ἴῃ βῃδάβ, νῆίοι ἰδ ρ- 
Ῥιονθά ΕΥ̓ Ενναϊὰ δπὰ ὟΝ μαυδοη. Τῆς 
νυϊς., οὗ ψπῖς οὖσ Α. Ν. 18 ἃ ᾿ἴογαὶ 1γδῃ5- 

ΟΗΑΡΤῈΚΒ ΧΧΙ. 
1: 712 ἐλγές γεαγε᾽ “αρεμο 70», ἐλε ΟἸδεορίίες 

«εαςφείλ, ὧν λαρρίριρ “ευόρε ο7, δα: ἶ: σο!. 1Ὸ 
Αἰρραλ': δίκάμος ττρΐο ἐάέ ἀεαά, 12 ιανίά 
ὀμγίεά {δε ὀσρε: ο7) δα" α»α δοπαίλαρ ἐπ ἀξε 
,7αἰλεγς “ερωμέκλγε. τὸ 027 δαζίέες αραΐ»ε 
ἐλε βλέερεές, τοἀεν εἰρη οι» υαδαμές οὐ αυτά 
“47 ,0»ῆ φσίαμζ. 

ἪΕΝ τἢογα ννᾶϑ ἃ ἔδηιίπο ἴῃ {π6 
ον, ἀλγ8 οἵ ᾿ανιἀ τῆγεε γεᾶγβ, γεᾶγ 
ἔπε, ἃς. ἅΠαγ γεᾶγ; ἂπὰ ᾿ανίὰ ᾿Γεπαιυίγεα οὗ 

ΟΗΑΡ. ΧΧΙ. 1, 72 ἐδέγε αὐα α ,α»ιεἶπέ, 
ὦ. Βδίδεσ, "Απὰ." ὙΒΕΓΟ 18 20 Ὠοΐε οὗ 
πιὸ ὑνβδίεθνου, ΠΟΥ ΔῃΥ οἷ 45 ἴο ψβαῖ ρματί 
οὗ Πλαν 8 σείζῃ πε ουθηΐβ οὐ [818 σπαρῖεγ 
ουξδί ἴο Ὀ6 δϑϑίρῃεά ἴο. Οἡ ἴδε ΠΟὨΊΓΣΑΓΥ, 
(π6 ἰηϑογίίοη οὗ ἴῃς ρῆγαθε ἐπ ἐφ 447: οὗ 
Ῥαυϊά 8δ6επι8 ἜἘχργεϑϑὶ ἀθϑιηδά ἴο πειιῖγα]!!}Ζ6 
ἴΠ6 ἰηΐεγθηςο παῖ ἴδ πδισαῖῖνο σοπΊοθβ ἰῃ ἀὰς 
σΒσγοηοϊορίςδὶ ογάθσ. (ες χυῖ. 8, ηοῖς.) 

εηφμγεα ΟΥ 1δὲ Ζογά. Ἡ Ὁ., κ“ δοπρδὶ [Ἀ9 
ἴδοθ οὗ 180 Ιοτὰ," αι ἃ ἀϊδεγοηϊ ρἤγαϑο 
ἔσο δῖ 80 οἥδξῃ υδεὰ ἴη υάφ. δηὰ [δ6 
Βοοκβ οὗ ϑαπλμεὶ ([υἀξ. 1. 1), Δηά ῬγοῦΔΌ]Υ 
᾿ηάἀϊοδίηρν ἴπ4ῖ [18 σπαρῖου 15 ἤοστῃ ἃ ἀἰἔογ- 
εηΐ βουγοῦ; 8ὴ ἰηΐεγθησθ δρτοοηρ στὰ τΠ6 
ἰηάδοδηϊῖο “ ἐπ δε 447. οΓ7 Ῥαυΐά," δηὰ ψῖῖ 
ἴδε 4]}υδϑίοη ἴο 186 5ἰδυρῆῖοσ οὗ ἴς Οἰἱδθοη- 
ἴἴε5, ψ ἢ Π48 ποῖ ΔΎ γα Ὀδδῃ πδτταῖϊοά. 

ἀπά γὸγ δὶς ὀοοάν δοι46.} 1, 1τΟ ΓΑ ΠΥ, ἐδε δοισε 
97) ὀϊοοά, 1.6. [ἑ 6 ἢουι86 οΥ ΔΓ ὑροη ψνῃ]ς ἢ 
Τοβῖβ ἴ86 ρ οὗ 5βῃεδάάϊης ἱπηοςσθηϊ Ὀἱοοά. 
Τῆς οεἶλιιδο 185 84ηὴ δχρίδηδίίοη δηὰ οἴοϑοσ 
ἀοδηϊοη οὗἨ 16 ψοσγάβ “ ἔοσ 8811" νυ ῆϊςῖ 
Ῥτεοδάδ, ἶκὸ [ἢ Ρἤγαβο ἴῃ Εχοά. χχ. 2, “Ουϊζ 
οὗ (δ ἰληὰ οὗ εγρί, ουΐϊ οὗ ἴδε Βοιιδε οὗ 

ἰλϊίοη, Ῥαγαρῆγαϑθος ἴΐ οὐ οὔμρίαί πο. Οτς 
ΤΑΣ αἰπιοδῖ οοηδοΐαγε τδδὶ ἴ6 οτὶ γίηδὶ 
τεδάϊηρς νγᾶβ 1) ΥΠῚ, ἀπά ἀείδυεν ᾿ς. Ῥυτ- 
8.16 Ηἰπὶ Ὀείοτε ἣθ σλη μεῖ ἰηΐο ἃ βίσοηξ οἱ, 
Δηὰ 50 ἀεἰϊνεῦ ι.9 ἔγοηι {86 ἀδῆσοῦ ὑψδὶςὶ 
Κγοαῖθῃ8 .8. 

τε ΓΚ Ρ. Αμπά τῆς [ΚΡ δηϑινεγοά, 
1ὲ 1ς ἴὸγ ὅδ}, δηὰ ἔογ ἀ:ς δοοάγ 
ἤουβε, θεσδυβε ἢς 8ενν ἴτε Οἰθεοη- 
1ῖ68. ἥ 

2 Απά {δε Κίῃρ ςΔ]]εἀ ἐπε Ο᾽δεοη- 
1ἴ[68.0 ἀπά 8414 ὑπο {πεπὶ; (πον ἴῃς 
(ἰδεοηϊῖαβ τυέγε ποῖ οὗἩ [6 σΠΠ]άγεη 
οὗ ἰβγδεὶ, δι “οὗ τῆς τεπηηδηΐ οὗ ἴῃς 4“ 7.9 
Απιογίϊαβ ; δηὰ τῆς ςμ]άτεπ οὗ 15- ἢ 
γε] δά ϑύνογῃ υἱπῖο ἴπδπὶ: δηά δι] 

δοπάδχο." ((οπῖρατε ἴμ6 ρῆγαϑε οἷν ο7 ὀοοά, 
Εοῖ. χχὶϊ. 2, ΧΧιΥ. 6, 9, δηὰ "παρ 97) δίοοσ 
δῦονο, χΥΪ. 7, ἄς.) 

4. Ννοαυ ἐδε Οἰδεοκἰέε:, 5 ..1 ὙΒ6 ὙΑΥ ἴῃ 
ψΠΙΟἢ (Π6 τοῦ ΠΕΙῸ τοίου ἴο ἴδ ΠἰΞ[ΟΥΥ͂ 
οὗ ἴε ἰεᾶραθ 8 ἴλὲ Οἰδεοηιϊοβ, τοϊδλιοὰ ἴῃ 
708}. ἰχ., βιοννβ ἴῃαϊ {λῈ Βοοκ οὗ [οβυδ ννὰβ 
ποῖ ἃ ρατί οὗἉ ἴδς βᾶπιὲ ψοσῖ 45 ἴ8ε Βοοῖκβ οὗ 
ϑδιηιοὶ. 

97 ἐδὲ «Α»ιογὶ 5.1} ὙΠῸ ΟἸδεθοηϊε85 τοτὲ 
Ηἰνίϊεβ ([ο588}. ἴχ. 7, ΧΙ. 19); δηά ἴὮ τΔΩΥ 
Θηυχπηογδίίοηβ οὗ ἴδε (δηδδη 5} ὩδιΟη5 ἴδ 
Η᾿ἰνῖ658 ἅσὸ ἀἰϑθηριϑμοα ἔγοτῃ ἴ86 Ατηογῖο8, 
8ἃ58 Οεῆ. χΧ. 16, 17; |05}}. ΙΧ. 1, χί. 3, Χὶϊ. 8, 
ἄς. (866 χχίν. 7, ποῖθ.) Βυΐ ἴδ6 ἴθστῃ 
“Ανιογε 156 οἴἴζθῃ υδοὰ ἰῃ ἃ ΠΊΟΓΟ ΠΟΙΏΊΡΤΕ- 
Πδηβινα 86ῆηβ6, δηυϊναίθης ἴο ὥμααηῖες (85 
Ορη. χυ. τό, Ῥοαῖ. ᾿. 27), δυῖϊ ἀδηοξης 
ἜΒΡΘΟΙΔΙΥ ἐμαὶ ραγί οὗ ἴ6 (δηδδηϊΐε Ὡδίϊοη 
ννῆο ἀννοὶς ἰη 186 Μ}]]-σουὝ (Νπι. ΧΙ, 
29; ᾿ουῖΐ. ἱ. 7, 2ο, 24), δηά 50 ἱποϊυάοβ {π6 
τον (οπιρ. θη. χχχῖν. 2 στ ΧΙ. 
22. 

ῥαά ««υογπ.] ἤδφηορε ἴδε Δ πιίης νγὰ8 δῃ ἴ10.5- 

τό, 17. 



11. ΒΑΜΌΕΙ, ΧΧΙ. 44ς 
ἰἀενίδεα ἀρδίηδι υ18 ἐῤαὲ νγε βου] δε ἐν εμέ 
ἀεϑιγογεὰ ἔτοπι γαπγδίηἰηρ ἴῃ ΔΠΥ οὗ 

νυ. 5,.--8.} 

ϑουρῆϊ ἴο 514Υ (ἢεπὶ πῃ ἢΪ8 Ζεδ] ἴο τῆς 
ἙὨΠ]άγεη οὗ 1βϑγδεὶ δὰ ΪΤι6Δ}.} 

4 ὉΝνΒετγείογτε ᾿ανί ἃ 8414 υπίο ἴδε 
Οἰδεοηίτεβ, Ν δὲ 561} 1 ἀο ἔογ γοιυ 
ἃπὰ ὙΠεγενἢ 54} 1 πιᾶκε τῆς 
δἴοπειπηεηῖ, [ΠΔῖ γὰ ΙΏΔῪ 658 τῆς 
ἱππεπίδηος οὗ τῆς ΓοκΡ ὶ 

ΚΟ ΤΩΣ: 4 Απὰ τἢε ΟἸἹδεοηίῖεβ αἰὰ υηΐο 
ἘΔ" Ἠΐηι, 'ὟΥε 11 ἤᾶνε πὸ βιἶνεγ ποὺ 
πγ οί ρο]Ὰ οἔἉ δδι)], ποῦ οὗ ἢΐἷβ ἤουβε; πεὶ- 
ἄπ ἐφ ἷσ [ΘΓ [ὉΓ ι.3 5ῃ4]{ (ῃου [Κ(1}] ΔΩΥ͂ τηδη ἴῃ 
γΛΩ ἰδγδε. Απὰ με 5βαἰά, ΨΥ γε 582]} 
ἄοπενς, . Ἰεμλλν 840. δαὶ ν}}} 1 ἀο ἔογ γου. 
Ῥειιαῖπς ἐς. ς Αηᾷ {6 Ὺ δηβνγεγεὰ τῃς Κίηρ, 
ἐπ, ἃς. Πα τηδη δῖ ςοηϑυπιοὰ υ., ἀηὰ τῃδῖ 

τεδίίου οὗ Εχοά. χχ. 7. ((οπιρᾶσο [08Ἀ. υἱῖ. ; 
1 ϑδπη). χῖν. 16-42, ἅζο.) 

8. 1όε ἱπδεγίαπες οΚ᾽ ἐδὲ 1ογά.} χχ. 19, 
Ὠοῖο. 

4. "»,.] 1ιεγαῖγ, ῶγ ῷ. 850 ἴδε Κενί. 

Βυϊ (ὃς ΟὐρῥίΦ μ88 5, “ον σιϑ, 1. 

πὸ σἰλύυεν, ποῦ κοί, 49"..71 ΜΟΏΟΥ Ῥαγτηεηῖβ 
85 ἃ σΟΙΠΡΘΏΒΔ[ΟΩ ἔογ ὑἱοοά-»υ} Το ΓΟ ὙΟΘΙΥ 
ΠΟΠΊΠΊΟΏ ΔΙΏΟΠΡ ΙΔ πδίίοηβ. Τπὺ5 [86 
ἷδὰνν οὗ Εἀνναγάὰ ἰὸς εἰάοσγ ἰη Εηκίαπά τορὺ- 
ἰαϊοὰ 16 φυεγχγίά ἴο δ6 ρμαϊά ΟΥ̓ {πε βίδυεγ 
ὌΡΟοη ἴδε Ρῥγίποῖρ]θ, “ [ξ ΔΩΥ͂ οὔς ὃὈς 5δἰδίη, ἰεῖ 
ἔπ ὃ6 Ρα!ά ἔοσς δοοογάϊηρ ἴο ἢ8 δἰστι " 
(Κειθ] ς᾽ 5 ’ 86χ. ἴῃ Επρ.,᾽ νοὶ. ἱ. Ρ.. 275. 866, 
4190, Ρτοῖύ. Μαχ Μύϊϊεσβ “Ομρ5 ἥομὶ ἃ 
Οεδὴ νοσκβῆορ, τοὶ. ἱϊ. Ρ. 62). ΤΒε 
ανν, ἴοο, ἰῶ Νιυιπι. ΧΧΧΥ. 31, 32, ῬΓΟΒΌΡΡΟΞΒΟΒβ 
ἴῃς οχἰβίεηοθς οὗ [6 οςυδίομμ ΒΊΟΝ ἴΕ Ρσο- 
ΒΙ0115. ΙῺ |ἰκὸ ΠΔΏΠΟΥ 186 δρεθοῖ οὗ (δ6 
Οἰδεοηϊίεβ 1 ρ]165 {παῖ δυο δ ἃ ραυγιποπὶ 48 
ΠΟΥ τοΐϑε σου] ὃ6 ἃ ποῖ υπιιϑιιλὶ ὑγο- 
σδούϊηνς. 

με δεῦ . ..... “ῥα ἐδοι ἀὶΠΠ! ἀη7 "πᾶπ ἐπ 
7εγαοὶ.} 1. {{ΕΓΑΙΠ, πεῖ δον ΚΓ ὦ ἐς 27 »ιαη ἴο 
δὲ ἐἰϊ)ϊο (ΗἩεὃ., ἴο Κι}}). ΤΟΥ͂ πιεᾶη {μαῖ 
ἴξ 18 ποῖ δραίηβὲ ἴπ6 πδιίίοη οὗ ἴ5γδο], δεῖ 
δραϊηϑὲ ἴ86 ἰηάϊν!ά 4] 8540], [λαὶ ΤΠΘΥ ΟΥῪ ἴογ 
νοηφοᾶηςο. ὅΤἢο βριγῖῖ νοἢ ἀϊςιαίοα [18 
ἀετηδηὰ ἔοσ 541}}}᾽5 50Π8 18 ΘΧΔΟΙΥ͂ 5Βἰ Π1]ΑΓ ἴο 
ταὶ πο αἀἰςίαῖϊο Πᾶνα 5 οὐνη Ὄχργοβϑίοῃ 
ἴῃ χχὶν. 1:7, “ αραίεὐ γπό, απά ἀραΐηα 7 
.72δἰδὲν᾿. δοιμε." 

Θ. Ζεΐ “ευεη »ιθῃ, 49᾽.1 ϑενθῆ νγὰϑ ἃ βδοσεὰ 
ὨυΠΊΌΕΣ ποῖ ΟὨΪΥ 8 (Ὡς Ηοῦτεννβ δυϊ στ 
οἴδεσς Οτθηῖδὶ πδίίοηβ (Νυπλ. χχιΐ. 1, 29), 
δπὰ 15 ἐβεγείοσγε Ὀγουζῃΐ ἰπ οὐ 1818 οσοδϑίοῃ 
σθοη ἴδε ἡυάϊοία] ἀδαι οὗ ἴμ6 ϑοῇϑ οἱ ϑδὺυ] 
νγ48 ἃ τοὶ ρίουβ δεῖ ἰηϊοπάθα ἴο Ὁ τδς 
ντδῖ οὗ Οοά ἔοσ [δ6 νἱοϊδ!Που οἵ δὴ οδίβ. 
8εε. ἴ86 Θχργεβδϑίοῃ δαηρ ἐῤενι Ὡῷ μπίο ἐδε 

{πε ςοαϑῖβ οὗ [βγδεϊ., 
6 ἴ,ει βενεη τηδῃ οὗ ἢὶ8 80Π8 ὃς 

ἀε]νετεά ὑπο υ, ἀπά νχὲ νν}}} ἤδη 
ἴποπὶ υΡ υπῖο ἴῃς ΟΚΡ ἱπ αἰδεδῆ οὗ 
54], 
Αμπὰά τῆς ἰκῖπρ᾽ 5αἱά, 1 ψν}}} ρίῖνε ἐδέπι. 
 Βυῖ τῆς ἰκίπρ βραγεὰά Μερῆϊδο- 

βῃεῖῃ, τὴς 8οη οὗ Ϊοπαδῖμαη τῆς 8οῃ 
οἔ ϑαυ], δεσάιβα οὐ “τῆς [,ΟΚΡ᾽ 8 δίῃ 6 αν 
τῃαϊ τυας Ὀεῖγεδη τη, δεῖννεοη [)Δ- 8, 45. 
νἱὰ δηά Ϊοπδίμδη τῆς 8οη οἵ 84}. 

8 Βιυξ τῆς Κίηρ τοοῖς τῆς ἴννο 80ῃ8 
οὗ Εἰζραῆ τε ἀδιρῆτεγ οὐ Αἰδῇ, 

Ζογά (νοῦβὲ 6), δηὰ σοϊάραγε ἴῃ: 6 ὙΘΓῪ 5 ΠΊΣΪΔΓ 
Ῥαβϑᾶψε Νυηι. ΧΧΥ. 4. 

ῥαπᾷ (017). 1.4. “ασίεη ἴο ἴδε 5βἴδκο, 
ὙΠΟ 15 4190 ἴδ6 τηοδηΐηρ οἵ ΠΡΠ, ἴδ νογὰ 
υϑοὰ ἴῃ Πουῖ. χχὶ. 22, 23, ἀηά 4150 σοηδοσγοά 
ο ῥαηφ. Τῆς ἵἴψο ψοσγάβ ἅσὸ ἰηογομβδηροὰ 
1 δ. χχχὶ. 1ο, 2 84Π). χχὶ. 12. ἴῃ ᾿ἰκς 
ΤΑΔΠΏΘΓ ἴῃ ἴΒ6 ΝΟ Τ., ἐο δαπφ, ἰβΒ ἴῃε ψνογὰ 
υϑοὰ ἴῃ 16 ΑΟὟ. οὗ οὖξ [μοτγαἷδβ στυοἤχίοη 
(Αςξ  ν. 30, χ. 39 ; ΟΔι. 11. 3). 

«υδο»! ἐδε 1ιογά 4,4 εδοου..) Ἐδίμοσ, “ ἘᾺΘ 
Σοτὰ᾽ 5 Ομ ο85θ:,, οΥΓ εἰεςῖ. ὍὕΠ6 βδηηθ ρἔΓΑ586 
15 τὰ ἡροῖ ἴο Μοϑὲβ (Ρ8. ενὶ. 23), ἴο ἴδ6 
Ι5τ6}165 ([54]. χΧἸ!. 20), το ΟΠ τῖϑὶ (15]. χ]ῖὶ. 
1). Τδε δεῖ οὗ δ40}᾽5 ὑεΐϊηρ Ἵδοβοη ὈΥ̓ 
Οοὰἀ [5 δθιττηεὰ ὈΥ ϑαπιυεὶ (1 84π|. χ. 24), 
δυϊ [6 δαάϊμΠοη οὗ [815 δορὶ ἴο 840}}8 
Ὠδίης ἴῃ [Πὲ8 ρίασε 15 ὙΕΤῪ βίηρυίαγ. ὍΔΕ 
ποίου οὗ ἸΓΤΟΩΥ 15 αὐ οι οὗ ρἷδοθ. Ῥεσῆδρβ 
1 πε οἷδε ΟἸδεδὴ νγᾶ8 Ἵμόϑθῃ ἴο πιᾶκε ἴδε 
ΓΟΡΑΓΔΌΟΠ τροχὸ δι σι κίηρ, 50 ἴδε β4πι6 ἔδε ην 
Ἰοὰ τε ἴο μδᾶρ ὑΡ ἴδε [1{{|68 οὗ Βὶπὶ ψῇοβα 
ἈΓΘΔΟΒΟΙΥ ψΜ͵ὰβΒ ἴο δὲ [δι15 ρῥιυιηϊδιεά. ὙΒ6 
ἐτολῖοσ 580} νγαβ, [6 χγοδῖοσ ἴῃ 6 5δι]15[Δεο[οη 
ἴο ἴ!ε Οἰδεοηϊῖθβ. Α ποῖ ἱπιργορδῦϊο Ἴσοη- 
Ἰεοΐυγο 15 ἴο γεδὰ ἽΠ2 ΤὉΓ Π2, 45 ἴῃ γεγβα 9, 
δε δὲ! οΥ 12ε Τιογά, ἰ.σ. Οἰθεαμ, 45. 1 881). 
Χ. 5. 

7. 1ε 7ογα,. οαἰδ.] 866 1 ϑδπι, χυ![. 3, 
ΧΧ. 12-ἰ|7ζ. ΤῈ οδίδ Ὑ Ὀτουσῆϊ ὑροῦ 
ἴϑγδεὶ ΌῚ 8541:}}᾽5 Ὀὕγεᾶςὰ οὗ ἴδε οαἵμβ ἴο ἴΠ6 
ΟἸδεοηϊῖοβ νου πλᾶκο Ὠ αυ!ὰ ἀουδΥ σδτγοΐωὶ 
ἴῃ [ε τηδίζοσ οὗ 85 οὐσῃ οὐ ἴο Ϊοηδίμδη. 

8. Αὐπραῦ δὲ ἀαικρῥίεν' 97 «Ια 6.1] 866 {Π]. 
γ. «“Ἰαδ ἈΡΡΕΔΙΒ ἰῇ Οδῆ. ΧχΧχύϊ. 24 485 ἃ 
Ἡοτσῖϊο ἤδλπηςθ, δηὰ 45 Κἰκραθ ἀοθβ ποῖ ὁσοὺγ 
οἰβεννθογε, ἰἙ ΤΔΥ ὃ 4 ὈΓΕΙΡΏ πδπὶὸ ᾿ἰἰϊκονν ϑ6. 
Οοπουδίηοβ οσε ποῖ υη Το ἘΠΕ ἔογεϊζῃ 
ὙΟΙΏΘΩ (1 ΟἿ Γ. Υἱῖ. τ4: ]υάξ. Υἱῖϊ. 31, ΧΙ Σ 
2, ἄχεο.). ἴῃ 1818 οᾶϑ6 ΡοΟβϑι ΟΪΥ ἃ ἔογεϊρῃ οὐ βίῃ 
ψγ 5 ἴπ6 οδυβϑε οὗ [Π6 ϑεἰεςξίοη οὗἨ ΕἸΖΡδἢ 5 
ΒΟΏ8 48 ΥἹΟ Π|8. 

'τοΐοπι τῆς ΙῸΚΡ ἀϊά ςβοοβα. " Οτ, εν. 
φι 97 ἐὰφ 
Ζοιυ. 
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Ι Οτν, 
Λ͵ώλαῖε 
φέείφξ. 

ΤῊ:εῦ. 
δα» ο 
ἀν φί. 

ὁ οὮ. 3. 7. 

Ποπὶ 8516 δᾶ υπῖο ὅδ], Αὐτπηοηὶ 
δηὰ Μερῃίθοβῃςεῖῃ ; ἀπά τῃε ἔνε 80ῃ8 
οὔ Μίςἢδ] τμς ἀδυρπῖετγ οὗ ὅδ], νποηιὶ 
8ῃς Τθγουρῃς ὑρ ἔογ Αὐταὶ τμ6 βοὴ οὗ 
ΒαγΖ:}]Αἱ τῆς Μεβοϊδιῃίτςο : 

9 Αμπὰά ἢς ἀε]ϊνετεά τἢεηὶ ἱπίο {Πς 
Βαπάβ οὗ τὴς (ἰδεοηίζεβ, ἀπά τῆεγ 
Βαηρεὰ τπὸπὶ ἱπ τῆ6 Ἀ1}] Ῥεΐογε τῃ8 
ΠῸΚΡ: ἀπά τῇεῦ [6}1 σὠ βενεὴ ἴο- 
ρεῖθεσ, ἀπά νγεῦα ρυξ ἴο ἀεξαῖῃ ἴῃ 
τῆς ἀλγ8 οἵ Παγνεβέ, ἴῃ τῆς ἢγβί ἀ44γ5. 
ἴῃ τῆς δερίπηΐηρ οὐὨ θάγίον Ἠαγναβῖ. 

το ( Απά ὁ ΕἸΖρδὴῃ τῆς ἀδιρῃῖεγ οὗ 
Αἰδὴῆ ἴοοκ ϑ5δοκοϊοῖῃ, ἂπὰ βργεδα ἰΐ 
ἴον μοῦ ὕροη τῆς τος, ἔτοπὶ {πε δ6- 
οἰπηίπρ, οὗ Βαγνεβέ 1π||] νγδῖεγ ἀγορρβά 
ἀροη ἴδεπι οὐξ οἔ πεάνεῃ, δηά ϑιις- 
ἔεγοὰ ποῖῖμεῦ ἴπῃῈ Ὀἰἱγάβ οὗ τῆς δἱγ ἴο 
γαβῖ ου ἴπεπι ὈΥ ἀδγ, ποῦ τῇς Ὀελϑβίβ 
οὔ τῆς δεἰά Ὀγ πίρῃϊ. 

11 Απὰά ἰτ ννᾶβ9 τοϊΪϊά ανιά ψβδῖ. 

11. ΒΆΜΌΒΙ, ΧΧΙ. [ν. 9--15. 

ΚΙΖραῆ τῃς ἀδιιρῃῖεγ οἵ Αἰδῃ, ἂς 
ςοπουδίης οὗ 841}, ἢδὰ ἀοπε. 

12 Τ Απὰ [ϑανίά ψεπῖ δηὰ τοοῖ 
τῆς θοπαβ οὗ 84:1} δπά τῆς θοῃςβ οὗ 
]οπδίβδη ἢ βοὴ ἤοπι τῆς τηδη οὗ 
]Δ065}- Π]ελά, ν ῖς ἢ μά βἴοϊεπ τμεπὰ 
ἔγοπι ἴῃε βἴγεεϊ οὗ Βεῖῃ-βϑῆδη, ψνῇεγα 
τῆς “ΡὨ]ΠἸ5επε8 μδὰ μαηρεά 
τῆς ΡὨΠΙϑεῖ 65 ἢδά 5ἰδίη 54] ἰη  ]δοα: 

12 Απά ἢς ὑτοιρῃζ υρ ἤοπι ἴπεποςε 
τῆς θοπεβ οὗ δδιιὶ δηὰ τῇς Ὀοπαβ οὗ 
]ομδῖμαῃ ἢΪ8 δοῃ ; δπὰ {πεῪ ραιπεγεά 
τῆς θοπαβ οὗ τῆεηὶ ἴῃδῖ νγεῦε ἤδηρεά. 

14 Διά τε θοηεβ οὗ δαυ] ἐπὶ ἢ ]ο- 
Πδῖμαη [8 δοὴ δυπεὰ {ΠΕΥ ἰπ ἴδε 
ΠΟΙΠΕΓΥ οὐ Βεηϊαπιίῃ ἴῃ Ζεἰλῃ, ἰῃ 
(ἢς βερυΐςῆγε οὗ ΚΊβη ἢ15 ἔϑἴπογ: δηά 
ΠΕΥ ρεγίογπεά 81} τῃδὲ τῆς Κίῃρ σοπι- 
τηλπάθά. Απά δῇενγ τηδὲ (σοά ννυᾶς 
ἱητγεδιεὰ ἔογ τῆς ἰδ πὰ. 

Ις “ Μοζγεονεγ ἴῃς ΡΒ ]Ἰϑεπ65 ῃδά 

“οῃς ὁΓἡ Μιὶεῤῥα!] Απ οὗνίοιβ ΟἸΤΟΥ ΕῸΓ 
Μενγαό (866 τ ϑἍᾶτι. χυἹἱ. 19, δῃά ηοΐο). 

9. 15 ἐδὲ δὶ. Μέετῖϑβε 6, ποῖδ. 
ἐμ δὲ ἥν! ἀαγ..2 ΤῊΣ ΒΑΓΊΟΥ Βαγνοβῖ (αρουΐ 

(ὃς τηΔἀ]6 οὐ τονναγάβ ἴδε εηά οὗἩ Αρυῇ]) νγᾶ8 
ΘΑ οΓ τΔη ἴῃς ψΠοαῖ ματνεβὶ (Εχοά. ᾿χ. 31, 
12. Αὐυ18 1. 22, 11. 23). 

10. δγοῤῥεά (15) Ἀδίδοσ, “ροπτϑὰ," 
[86 ργοροῦ ννοτὰ ὉΣ ΒεδΥΥ τίη (ἔχοα. ἰχ. 33). 
ΤἼΣ “ ΘΑΙΥ ταὶ," ΟΥ̓ΒΘΑΥΥ Γαΐη οὔ δυζυτηη, 
ΟΒΌΔΙΥ εχᾶη ἴῃ Οςἴοθεσ, 50 μα ΕἸΖΡΔΠ 5 
ἀονοῖοά νυδῖςθ8 σοηπηυδά δῦθοιιϊ 5'χ πη ἢ 8. 
Ηον τᾶγο ταῖῃ νν85 ἰῃ βαγυεβῖ ψε ἰθάγῃ ἔγο ΤΠ 
1 ϑϑη. χὶϊ. 17, 18; ΡΥΟΥ. ΧΧΥ. 1. ΟΒ5ΙὈ])Υ, 
Βοννουοῦ, 8ἃΠπΠ ὑπι15118] Σαὶπ ΠΊΔΥ μάν Ὀθθη 
βοηΐ ϑασ !οσ, ἃ85 ἃ [οκθη οὗὨ ἔογρίνθῃθββ. Τῆς 
τοᾶϑοη οὗ ἴδο δοάϊθ8 θείης ἰεῖΐ ὑπϑυτιοά, 
ΠΟὨΊΓΑΙΥ ἴο Ὠ ει. χχὶ. 23, ΡΓΟΘΔΟΪΥ νν 88 [δαὶ 
ἴΠ6 ἀφδῖδ οΥ͂ [656 τἤθη δείηρ δὴ Ὄχρίδι!οη 
οὗ [6 σε οὗἁὨ 4 νυἱοϊδϊοα οδῖμ, [Π6Υ ννεσγε ἴο 
τοιηδίη {11 [Π6 (411 οὐ γαΐη ββουϊὰ γίνε [6 
Αϑδυγδηςο ταὶ Οοὐ 5 δῆρει νγῶϑ8 ϑρρεδβεά, 
δηὰ ἴῃ ἠδ οηδὶ 51} ἤογρίνεη. 

ὀίἰγἽ: ο7 “δε αἷν. . .. δεατ: 9 ἐδ Μεϊά.} 
ὅ66 1 84π|ι. χυϊὶ. 44, 46: 1 Κ. χὶν. 11, ΧΥΪ. 4) 
χχὶ. 12, 24Φ. [ἴ 198 ψῈ}} πονῇ δον ἴῃ [ἢ6 
Ἐλβῖ, οὐ ἴδ ἀθαῖΐῃ εἰ. ΟὗὨἨ 4 ΠσΑπΊοὶ] ἴῃ ἃ 
σλγανδῇ, ἴπ6 νυ] τιγο 5 ᾿πϑίδη ΠΥ ἤοςϊκ ἴο [6 
ςᾶγοδβ6. ((οπιραγε Μαῖίί. χχῖν. 28.) 

15. Ῥαυΐά «υεπὶ͵, 5.2 ΝΕΟΕΒΒΑΣΊΪΥ ἱπ ΡΥ - 
ἴῃς Πλανιὰ 5 Ῥουβοηδὶ δοίΐοη ἴῃ [86 πιδίίευ. 
Ης ννὰ8 ἀουδῖ1ε885 τουομοὰ ΕΥ̓͂ [Π6 βοστονν 
δηὰ ἀονοϊοα οἄγε οὗἁ ἴ[πΠ6 Ὀδεγοανθά τιοῖδοῦ ῸΓΣ 
ΒΕΙ ἀεδά, δηά 80 νν88 τηουοά ἴο ἀο ψβαὶ 6 
οουἱὰ ἴο ἀρρθᾶϑαὲ ΔῸΣ 80. ἿῸΝ. ὙὍὙΠῈ ϑερί. 

ἤδνδ ἃ βἰηριιΐίαγ δά οη ἴο γνεγϑα 11, “ 80 
(ΠῈΥ “ογα ἴδίκεη ἀόνπη (γοπὶ {πὸ 526), δπά 
[8ῃ, ἴα βοὴ οὗ [οδὲ, οὗ ἴτε ἀεβοεηάδηϊβ οὗ 
[δς ρκ'δηῖ, ἴοοῖς ἔβοτὰ ἀοννη." 

,ονι δὲ “γεοοὶ οΥΓ Βειδ-:δαη. [τ τ ϑᾶσῃ. 
ΧΧΧΙ, 1ο, 12, ἰξ ἰ8 βαϊὰ (μα 186 ΡΆ]] 15:1 πὲ5 
ζλϑιοηδὰ (πε Ὀοάϊεβ οὗἩ 88] δπηὰ ἢ]5 βοῃβ ἴο 
ἐῤδεςυαἱ 97) Βείῥ- απ. ΤῊΘ ΠῚ, Βογὸ γοπάογοά 
σίγεεί, ΜΜ458 ἴῃ 6 νυιάς ρίδοθ ᾽υ5ῖ Ἰη5]46 ἴδε ναί 
οὗ δῃ Οτίεηϊδὶ εἰΐγ, Ὀουπάοα τπογεΐογε ΟΥ̓ {Π 6 
ΟἿ ννα]}]. Ηδξετγε, 88 ἴε ρίδοε οὗἩ Ἴσοηῆοουχϑε, 
[6 ῬΒΠΠ5Ε1π65 δὰ ξαϑίεποα 1π6 Ὀοάϊ68. 

14, 15 Ζείαὁ. 8:6 [οδ5}}. χυἹ[ο[Ὃο 28. ΤΒε 
οχαςΐ βἰζυδιίοη οὗ Ζοϊαιι, 118 ἸΔδη ΠΥ ἢ 
ΖΕΙΖΔ} (1 ϑᾶπι. χ. 2), δηὰ ἴπε σεδϑοὴ οὗ ἴδε 
ΓΆΤΑ βορυϊσῆτα Ὀεῖηρ ἴπεγα γαῖμοσ ἴδῃ αἵ 
Οἰδεοαθ οΥἩἨ 84], ἅἃγὸ 411] υποοργίδίη. [5ἢ- 
Ὀοβῃοίἢ 5 βεδὰ ννα8 δυγίεα ἰῃ ΑὉΠΟΙ 5 βερὺυ!- 
οὗγο δ Ηθῦγοῃ (2 845). ἵν. 12). 

Οοά «υα:ς ἱμπίγεαίε. ἘΧΔΑΟΊΪΓ (ἢ6 54πὶ 
ΡὮΓΑ86 85 χχὶν. 25; Οδῆῃ. χχυύ. 21; [54]. χίχ. 
2Δ. 

16. Μογεουεν ἐῥε Ῥδιλμεῖπει, δ᾽. ᾺΪ8, 
᾿κὸ τῆς ργεσθαϊηρ Ραγαρταρἢ (1-14), 15 πιδηϊ- 
ἔοϑ!υ ἃ ἀεϊδλοπεοαά δηὰ υποοηπεςίοα οχιγαςῖ. 
[18 ῬγΟΌΔΟΙΥ ἴδκοη ἔγοπι βοόπὶα ἢἰἰβίοσγ οἵ 
αν 8 ννᾶσῦβϑ, Δρραγεηῖ [ἴἢς 54π|6 48 ἔ0Γ- 
Ὠϊϑμοα 1ὴ6 τηλίοσιαβ ἔοσ οἷ. ν᾿, υἱἱϊ., δῃὰ 
ΧΧΙΝΪ, 8-19ς. ὙΠΟΙΘ ἰ5 πη0 αἀϊγοςξ εἶυο ἴο ἴθ 
{πιὸ θη ἴΠ6 ονθηΐϊβ ἤοσο τοϊαίοὰ ἴοοκ 
Ρΐδος, δυῖ [ἃ ννᾶ8 ΡγοῦδΟΙΥ αὐ ἴῃ {86 Θαγὶν 
Ρατί οὗ αν 5 τεῖρῃ, ν ἢ 116 δ6 νγ88 51}}} γουηρ 
δηὰ δεῖϊνο, Ὀθυϊ «ῇοσγ [86 νγὰσγ ἀσδβοσι θά ἴῃ 
οἰ. τ., δίηοεα 1 ΔρΡρεδσβ ἴγοτι ἴῃ 6 ὄχργοβϑίοῃ 
Ῥαυϊά «υεη! ἄοαυπ ἴαῖ ἢ6 ννᾶ8 πονν βίσοῃξς 

Το, ἤδη “1 535. 
41. σο. 
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γεῖ νγᾶγ δρδὶπ νι [βγᾶε]; δηὰ [)4- 
νὰ νγεπξ ἄονγῃ, ἀπά ἢἰβ βεγνδηῖβ ἢ 
Ἀϊπι, δἀηὰ ἔουρῇς δραίπϑε τῇς ΡὮ1]18- 
[ἴΠ65: δηὰά ᾿ανὶὰ νγαχεά ἔδίηϊ. 

16 Απά [15}δ᾽΄-δεποῦ, νος ἢ τας 
κῶλα. Οὗ τδε β8οῃ8 οὗ "ὃπῆε ρίαπι, τῆς τνεῖρῃϊ 
: Ηεῦ. «1, οὗ ψνῇοθε ἴβρελγ τυεσἠεά τῆτες ἢυη- 
ἐπέ, ἀτγεὰ «ἀδζεὶς οὗ Ὀγα85 ἴῃ νγείρῃϊ, με δείπρ, 

σἰγάεά νυν ἃ πὲνν στυογά, τῃουρῆς το 
Ὦδνα 5ἰαὶη [αν ά. 

17 Βυῖ ΑΡ᾿βῃδὶ τῆς 8οη οὗ Ζεγυΐϊδῃ 
ϑιςςσοιγεά Ὠΐπη, δηὰ βϑ:ηοῖς τὰς ΡὮ1]15- 
τἶπ6. δηά Κ|]]6 4 ἢ. ὍΤὭσδη τῆς πιεη 
οἔ ᾿δανί ἃ βδννᾶγε υὑπίο ἢΐπι, βαγίῃρ, 

ἐν. [ΙβΒοὺ 88δῖς ρὸ πὸ πιογὲ ουκςν τ 8 
εα-αε, οτ, ἴο δαῖῖὶα, τῆι του. φιεηςοῇ ποῖ ῃε 
βημ :ἢ ΤΊ ῚΡἢς οὗ 15γδεὶ. 
20... 18 “Απὰά ἰξ ςλητς ἴο ρᾶ538 δἴζεγ [ἢ ]8. 

πο ΑμοοέΕέἐἜΨσἝἔένσέἔέοΕνησσηυοσπσρορρΡῚ 

ἐποΟυΡὮ ἴο ΟΔΙΤΥ͂ [Π6 νὰ ἰηῖο ἴδε ρἰαίη οὗ [86 
ΡὨΠ5επ65. ὙὨῸ Βοοκ οὗ (Ἀπ γζοηιςοΐθβ ρ] 4668 
{Π686 ΡἢΠΙ σης Ὀαίε]65 ἱπηπηθάϊδίο Υ ἴεν [ἢ 6 
ἰΑκίηρ οὗ Κδδθαῖ οὗ [6 Ατηπιοηϊῖοβ (1 (τ. 
εἰς 4-8), θυῖΐϊ οτῖῖ5 αν 8 δἀνεηΐζυσε (15- 
17). ; 

16. 1 δόὶ-δεποόἢ ὍὌὙῃθὸ ψῇοΐϊς ραββϑαρὸ 
Βῃῆοι 4 ροσδὰρθ συη (08: ““45π4 Ῥαυϊά 
«υαχεά ζαὶπί. 80 ἐδὲγ ῥαϊιεά ἐπ Οοὁὄ. “πά 
ἐδέγε αὐαϑῷ ἃ »ιᾶαη (ἰπ Οοδ) «υδίεδ «ναι 97 ἐδὲε 
“05:5 07 δὲ σίαπί, ἐδε «υεἰσ δὲ 077 «υὐδο!ε “ῥεαγ, 
᾽ς. 866 ποῖο δἵ οπὰ οὗν οδαρίου. 

“0.4 ΟΥΓἹ 1δε σίαπ!.] Ὑπὲ ψοσγὰ [ὍΣ “οη: 

(νὴ) ΟἿΪΥ οσουτβ οἰ ἴμοσ ἴῃ δα Ρῆγαβα Ὁ" 
ΓΔ, ὁπό (ἃ 8ϊανθ)ὴ δογη ἐπ ἐδὲ δοι δ, ΟΥ 85 
ΔΡΡΙ Θά ἴο 186 πδῖνε γᾶςθβ οὗ (δπδδῃ, “ ἴδε 
Β0η5 οὗἩ Αηαὶ" (Νυπι. χὶϊ!. 22, 28 ; [οϑβϑὲν. χν. 
14}, ἐδὲ “οπ Οὗ δὲ φίαπί, ἈΟΤΘ δηὰ Ὑ6 γ86 18, 
δηά τ (ἢγ. χχ. 4Φ. δὲ χίαπέ Βοσα δηὰ νϑῦβα 
18, 2ο, Δηά 22, ἰ8 Β΄, (δα- καρδα)  ὮΘπος 
(6 Κρορῥαὶν»ι (Οεῃ. χίν. ς ; Πουῖ. ᾿ἰ. τα, 20, 11]. 
13; [ο58ἢ. ΧΙϊ. 4, ΧΙ, 1.2, χν. 8, ΧΥΪΐ, τ6 : 2 841). 
Υ͂. 18, 22, ΧΧΙΪΙ. 112: 1 ΟἽΓ. χὶ, 1ς, ΧΧ. 4, 8, ὅζε.) 
ΤΒΕ βοῃ8 οἵ Ηδ-γάρμδῖ, οὐ Ἀδβρμδίπὶ, γε 
ἀἰθεγεηϊ ἔγοτλ ἴῃ Λιερόέϊρε, οὐ ΟἸαπῖβ (θη. 
Υἱ. 4; Νυπὶ. ΧΙ, 31). ὙΒῸ 80η8 οὐἱ Απαῖ 
ΜΕΤΕ ποῖ 5: ΠΟ ΓΥ Ἐορδδίπι, δυὰς ΝΕΡΆ πὶ. 
(οπιρατε Ὠευῖ. 1". 2ο, 21.) 

ἐδγεε δισιάγεά «ῤεξεῖς ο7 ὄγασ..7 ΑὈοαυΐ εἰρπξ 
Ρουπάβ8. Οὐ] 1} 58 σρθαγ᾽ 5 βεδὰ τυοϊρῃθὰ «ἱχ 
ῥωπάνγεά “δεξεῖς ΟΣ ἰγοη. 

Ω πευ 5 οτὰ.}] 850 ἴδε Ψυϊραῖοθ, ρουῃδρ8 
Τὶ ΠΌΥ, 45 [πὰ νεσῦ 20 ρίγά ἡ: ὀρ ἃ “«υογά ; 
Ὀυϊ (Π6 οπιϊβϑίοη οὐὗἉἩ [86 ψογά ἔοσ βυνογὰ 18 
ὙΘΙΥ͂ ὑπυ δι]. ΟἸΒΟΙ5 υηάογβίδη 4 πεεὺ “εἰ 
9 αν», πὰ τεῖος ἴο Πθυῖ. ἴ. 41; [υἀξ. χΥΙ!. 
16; ἰῃ ὈοΙ͂ῃ ννϑϊοἢ ρἰαςεβ [86 ρῆγαβο ἴο ρῖγά 
(ὯΔ) 8 δρρ θὰ ἴο 186 ψβοῖθ οὗ ἴδ Ἄστηϑβ. 

τῆι {πεσε ννᾶ8 ἀρδίη 4 δδίεὶε γῇ τῆς 
ῬἈΣ]βεῖπε8 δὲ σοῦ: τῆεπη δ. θεοὶ 
τῆς Ηυβμδίιῖε 5'ονν ϑάρἢ, νυ ῃϊοἢ τᾶς 
οὗ τῆς βοηβ οἵ "ῃε ρίδηῖζ. ΤΡ 

Ι9 Απά τῇογα ννᾶβ δρδίπ ἃ δδῖιὶςε ἷ 
ἵπ ον νι τῆς ΡἢΠδτίπ 68, τνἤεγε 
ΕἸμαπᾶη ἴῃς 5οη οὗ |δαγε-ογερὶπι, ἃ 
Βει: -Ἰεῃ απο, δ᾽ενν “106 ὀγοίδεγ οὔ ϑεε: 
(οι τῆς ΟἸκεῖϊο, τὰς εἰδῇ οὗ 
ΠΟΒΕ βρεᾶγ τοῦς κα ἃ νγνεᾶνογ᾿β 
δεδῆι. 

20 Απά τῆοτε νγᾶβ8 γεῖ 4 δδζεὶε 
ἴη (σαι, ψνἤστε ννᾶ8 ἃ πιδῃ οὗ χγεαΐ 
βδίιγα, [δῖ δά οἡ δνεῖυ Πδπαὰ ϑἰχ 
δηροῖβ, ἀπά οὐ δνεσυ ἰοοῖ 5ἰχ ἴοεϑ, 
ἴουΓ δηὰ ἴυνεῃῖγ ἰπ πυπδεῦ; δηά ἢε 1 ον, 
4150 νγᾶβ8 θογῃ τὸ ἤϊε ρίδηϊ. ἠ τὰ γε 

21 Απμὰ ψῇῆεη ᾿ς ᾿ἀεβεά [1ϑ5γδεΐ, “νναολρά 

ΤὨο ϑερῖ. κορυνήν, α εἰμό, 8 ῬΕΓΒΔΡΒ ΟὨΪΥ ἃ 
. ΠΟΙΤΌΡΕΟη ΟΥ̓ καινήν, πεαυ. 

17. Μη 97 θαυ. 1 ϑατϊη. χχῖν. 2, 3,).4,) 6, 
ΧΧΧ. Ι, 3, ἄς. 

18. “φαίη αἋα δαϊ,ἶ..ὺ Ῥτονίηρ ταὶ τ(ἢ6 
Ῥσγευίουβ δίς νγὰβ8 αἱ (δς 84π)ὴ6 Ρίδοθ 85 
(115, ν1Ζ., αἱ Οοῦ, 1 τὴς ἰοχῖ 18 ϑουηά. [ἡ {π6 
ῬΑΓΑ11εἱ Ῥραϑβᾶρθὸ ΠοννεΥοσ (1 Οἢγ. χχ. 4), 
Οεπεν ἰβ Ὠδλιηθὰ 45 (ἢ Ποϊὶά οὗὨ 118 Ὀαίο, 
ΜΠ116 δἴ γοῦβθβ 6 δῃηά 8, 85 ἤδγὸ γογβο8 20 δηὲ 
24, Οδῖδ 8 παπηθρὰ ἰῇ ἃ ἍΑΥ ἴο πιᾶκο ἴἴ 
τοῦδ ]6 {παῖ ΘΟ ννᾶ8 (6 βοὴ οὗ ἃ}1 [86 
[{|ὲ8. ὙΠ δορί. ἴῃ 1818 γϑσῦβδε ανὲ Οαἱό. 

διδῥεεδαὶ {δὲ ἀρεμμούβι 50 οδ] θὰ 4150 
1: ΟἾνγ. χΙ. 29, δηὰ χχ. 4, Ὀυῖ οοττυρίεα ἴῃ 
2 88π|ι. ΧΧΙΪ. 27 ἱπῖο Μοδυηηδὶ, Ἐν ΟΓΘ 866 
ποῖδ. 

842.) ἴῃ 1 αἰγ. χχ. 4 ϑδῥῥαὶ, ἀἰβοτίης 
ΟΥΪΥ ἴῃ ἴῃς δαάάιπίοη οὗ ἃ γοά. Ὑῆς Οἤτο- 
ηἰοίοσ δα 8, αμά ἐῤεγ (ἴε ῬἈ1]Ἰ51η65) «ὐεγέ 
σωδάμεά. 

19. “τ: Οοὐ. Οπιεϊοὰ ἰη τ Οἢγ. χχ. ς. 8ὅ6εῈὲ 
Ὠοῖο δῖ οπά οὗ Ἵμαρίεσ. 

ἐῤδὲ “«α οΥ «υδοιε “βῥεαγν, (5 ..] Τῆς ἰάδηξοδὶ 
ὑνογας ἴο ἀεβοσῖδε τῃ6 τπ]οῖηθ88. οὗ 
Οὐ] 1415 βρεὰσ μαηάϊΐθε (1 84π|ι. χυϊὶ. 7), δηὰ 
οὗ τὰ ἘΞ Υριτίδη᾽ 8 5ἰαη ΌΥ͂ Βεπαϊαμ (1 ΟἿΣ. χί. 
23). 

20. 1» Οαἰῥ. 80 4150 τ (τσ. χχ. 6. 

Ω »παπ οὗ 5γεαΐ “Ἰαὐμγο. 80 αἶβὸ [86 ΑΟ.. 
ΟΥ̓͂Σ (ἢ γ. ΧΙ. 21, ΧΧχ. 6, οτο ἴπ6 σοϊηπίοη 
ἔοστα (ΠἼ) 8 υϑοά, ΠΟΓΘΔ8 (π6 ἔοττῃβ οὗ 
(πΠ6 ἴοχὶ δηὰ οὗ ἴῃε Χεγὶ οσοὺυῦ πονδογο 
656, δηάὰ ἃγε ῬσχοῦΔΟΪΥ σοστυρεοηβ οὗ [86 
Ρίυγαὶ (ΠΥ, υϑοὰ ἴῃ Νυπη. ΧΙ. 32. 

41.  εῤεά. ΤὮς βᾶσῃβ ρῬῆγδβθ 85 1 54Ὡ. ΧΥΪὶ. 
26, 36, 45. 

(Ὠσ. 20. 5. 
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7 τ ϑαπι, 
τό. ο. 

7οπαῖμαπ τῆς 5οὴ οὗ “7 88ῖπιβδῃ τῇς 
Ὀτγοῖῆεσ οὗ ᾿ανιὰ 5]ενν ἢϊηι. 

22 ΤΠ686 ἔοιγ σγοῖα θογῃ ἴο τῇς 

.οκαέῥαν ἰδὲ “οη οΥ δδίριοα. 80 4150 1 Οἢγ. 
χχ. 7. ΕἸΕΒΕΣ (.6 βᾶπὶὸ 48 υοπαάαό (ΧΙ. 3, 
32), ΟΥ 818 Ὀγοΐδμοσ. (866 αδἷϑὸ : (ἢνσ. χχνὶϊ. 

32.) 
22. 1 εις ἤϑαγ, (5 ε.1ὺ Νοῖ ΠΕΟΟΞΒΑΓΙΥ πη68- 

11. ΒΑΜΌΒΙ, ΧΧΙ. ΧΧΙΙ. [ν. 22---3. 

δίδης ἱπ (ὐδεδ, δηὰ {611 ὃγ τῆε Βαπά 
οἔ αν! ά, δηὰ ὃγ πε πμπά οὗ ἢ 8 βεῖ- 
νδΔηῖβ. 

ἴῃς ἴλδὶ ΤΕΥ σχεσὸ Ὀτγοίδοσβ, θυῖ [παῖ {ΠΟῪ 
ἍΓΙΟ 8}} οὗ [ἢ τᾶςὸ οὗ ἴδο Οἰδηΐ, 81} Κερδδῖτι. 
ΤΠ ψογὰ γον 15 οὐὐπἝοα ἴῃ τ (τ. χχ. 8, 
ΟὨΪΥ ἴδε ἴδγεο ἰαϑῖ θείηρ τηοπιοηθὰ ἰὼ [δῖ 
Ἑδαρῖοχ. 

ΑὈΘΙΤΊΙΟΝΑΙ, ΝΟΤῈΒ οχ νεῖβεβ τό δηὰ 19. 

ΝΌΟΤΕ Α, ΟἹ γϑῖβϑὲ τό. ' 

1 δ:ιοδεποδ.) ΓὮΪ 16 ἸΤηδη δ Ϊγ ἃ (οΓ- 
τυρὶ τεδάϊηρ, ἰδουγὰ ἴδς δερῖί. μᾶ58 Ἰεσβὲ, 
δηά ἴ86 Ψυϊν. 1ενδί-δεποῦ, ἴΟΥ ὯῸ πδπὶὸ {πΚὸ 
15} ᾽- θεποῦ νν85 Ἔυεῦ δοαγὰ οὗ δηὰ ἴδ δγτῖας 
δηὰ Ασαδὶς υϑυβίοῃβ οὔῇέ 1 δἰϊορεῖμοσ. ΕἸΓϑῖ, 
δεποό (Ἀ)Δ) ββουϊὰ σεσίδι γ δε 53.), ἡ Οοὐ, 
85 ἰπ γοΥϑ6 138, ΏΙΟΝ ΡΟ Δ Κ5 οὗ [πα ΘσΟΥΠΙΟΣ 
858 ἴδε βεοοηά Ὡς ἢ μά παρρεηθά ἢ Οοῦ, 
δἃηὰ δραΐῃ ἴῃ γοῦβο 19. ΤὭθη ἴδε Οεέῤιό 85 
153), [6 Ιἀδπίοδὶ Ἰοϊογ5 οὗὁἩ ἴῃς ψνοσζὰ υϑοά 
ἴῃ 2 841). ἰϊ. 13, ἴῃς ΕὨΡ 5} οὗ ψἘΙΓΝ 15, σπά 
ἐδὲῦ “αἱ ἀοαυπ; Ἀότὸ ἰδογεΐοσε [86 δεῆϑε 18, 
(δὶ ἤθη ᾿δνία ννὰ5 οχμδιβίοα δηά ἔδιηΐ, 
[ΠΟΥ 81ὲ ἄονγῃ, ἱ. ε. Βα] δὰ, ἰη σοῦ. Βαϊ ἴΒεη 
βοῖηδ οσζὰ πιυϑῖ ἢάνο 2] θη ουἱ οὗἉὨ ἴδε ἴοχῖ, 
ἴο ὃδ6 ἴῃς δηϊεοοάρηϊ ἴο φυδέοδ. ῬΕΓΏΔΡΒ 11} 
ἴϑνιε, 45 ὙΟΥΒΕῈ 20. 

ΝΟΤΕ Β, Οὔ γεσϑὸ 19. 

ἙἸραπαη δὲ “οη Κ᾽ ὕααγε-ογεχίνι, α Βεὶδ- 
ἰεδεριῖδε, σἰραυ Οοἰαϊό δὲ Οἰ 4.2} 80. π6 
Ηδοῦγοεν ἴοχί, νοΐ 18 τ Δη 51} }7 ΥΕΤῪ σοΥ- 
τυρί. ΕἸΓγβῖ, ὉΓ υδααγε-ογεχίνι, τ ΟἿ. χχ. ς 

ΓΟΗΑΡΤῈΚ ΧΧΙΗ. 
ΑἹ “τανε 97) ἐδαηξερίυίηρ 70» Οοα': ῥοισεγγμῖ 

ἕεοεγαρζε, απά νιακί οί ὀἐέεείησε. 

ΝῺ αν ἀ βρακε υπῖο ἴῃς [0 ΚΡ 
τῆς νγογάβ οὐ [ἢ]5 βοὴρ ἱπ τῇς 

ἀδγ {δαὶ τῆς ΠΟΚΡ Πδά ἀε]νετεά Πϊπὶ 

ΟΗΑΡ. ΧΧΙ]. 1. δαυϊά «ραζε. .. ἐδὲ 
«υογ: 9.7 ἐδὶ. σοηρ ἐπ ἐδὸ ὅαγ, 5.71 ΤὨϊ5 
5Β0η5, ὙΙΟΝ 8 ἰουπά νυν δοδυοο Υ ΔΗΥ͂ 
τιλίοσιὶ ναγίδιου 28 ἴβεα ΧΨ ΠῚ Ῥ84]πὶ, 
δῃὰ ΜΠ [86 ψνοτάβ οὗ [ἢ18 ἢγϑί υεσβε ἔοσ [18 
[6 (ςοαραγε Ὠδιῖ. χχχὶ. 10), Ὀεϊοηγβ ἴο 
[ε φαγν ρατὶ οἵ ᾿Αν 8 τεῖϊρῃ ἤθη ἢ ννᾶ8 
ΓΟΟΘΏΓΥ οϑ[δ Ὁ] 15ηθἃ Ὡροη ἴδ ἴἤσοης οὗἉ 4]]} 
ἴ5γδεὶ, δηὰ βοὴ 818 ἤηδὶ συ ΠΊΡἢ ΟΥὐοῦ τῃς 

εξἶνεβ 5 ἴῃ6 γσοδάϊηρ οἷαίγ, ΟΥ αον, ἃ5 1η 
Οεεῥιό. Ογερίνε (ὮΝ), 45 Κοηηϊςοῖξ ροϊηῖβ 
οιξ (᾿ Ὠίβϑδογε. οὔ 1 ΟἿ γ.  χὶ. Ρ. 80), 885 
ΟΥἀΘΏΕΥ κοΐ ἰῃ ΕΥ̓͂ ἃ ἰΓδηβου ὈΘΓ᾽ 5 ΟΓΤΟΓ ἔγοιπι 
ἴδε ᾿ἴπὸ δείον,, βογα ὩΝ) δὲ (ογεσί») 15 ἴῃ: 6 
ΗἩδεῦτενν ΤῸΣ «υεέσύυεγ!: (Χχίῖϊ. 8, ηοῖο). Βυὲ 
ὙΥΒΕΙΠΕΤ ἷἱαὲγ (ΟΥ̓ ὕ4ογ) οὐ οάο (2 88πι. ΧΧΊΪ,. 
24) ἰ8 ΥκὨϊ 15 υησογίδιη. (866 ηοΐς.) Αραΐῃ, 
[86 νοτγὰ ἐῤὲ Βεῤῥίεοῥενιδθ 18. ὙετῪ ἀου Ὁ}. 
[1 18 Βυρρογίεα ΟΥ̓ 2 84π)|. ΧΧΙΪ. 24, ΠΟΤΕ 6 
816 τοϊὰ [πὶ ΕἸΠΔηΔη νγᾶβ8 4 Βοί }]οδοτηῖο, 
δυΐ ἰἰ 18 ποῖ ἔουπὰ ἴῃ ἴδε ΖΔΓ ΡυΓΕΣ ἴοχῖ οὗἁ 
Ὶ ΟἿ. Χχ. ς, Ὀυῖϊ ἰηδιοαὰ οὗ 1 νὰ πηὰ ἴδε 
Ὡδὴθ οὗ ἴῃς ῬΒΠΙβζίης 5]αῖη ΟΥ̓ ΕἸ δῆδη, 
1αϑνιὶ ἐδ ὀγοίδεν ὁ Οοἰδα!ό ἐδε Οἰδιέε. [1 15 
Ρσοῦδθϊ]ο, ἰβεγεῖοσε, [πᾶὶ οἴμβεῦ [ἢ νογάς 
ΡΟΣ 5, δὲ Βειδἰοδερεῖε, ΤῈ ἃ ΠΟΥΤΌΡΓΟΩ 

οὗ Ὧπ5 Πν, 1αῤν»ιΐ, δηὰ [δαὶ ([Β6 Ὦν, Ὀεΐογε 
Οοὐαϊδ, ἰιΒ ἃ σοττυρύοῃ οὗ Πὶν, 26ε ὀγοίδεσ, 

οὐ ἴπδὲ ἴπ6 στϑουσγοηςο οὗ ὌΠ, 45 ἴθ Ὡδιὴηθ 
1αδν»ι!, δῃρὰ τὴ6 τοστηϊηδίίοη οὗ Βεέῤ- εδενεέο, 
[48 Ἴοοηζιδοὰ [86 τἸδηβοσίθοσγ, δηὰ ἰοὰ ἴο 
[Π6 οπιϊβϑίοη οὗ οὔθ οὗ ἴῃς ψοσγὰβ ἴῃ οδςὶ 
οχί. 

ουξ οὗ τῆς Παηά οὗ 1] ἢΐ8 ἐπεηγῖεβ, δηά 
ουκ οἔ τῆς Παπά οὗ 54}: 

2 Απά ἢε 5414, σΊ͵Πε ΓΟΚῸ ἐς ΠΙΥ ΤΕ 18 
ΓΟΟΚ, δηὰ ΠῚῪ ἰογίγεβϑ Δηὰ ΤΥ ἀ6-ὸ 
Ἰνογογ, 

2 Τῆς Οὐσοά οὗ ΠΥ τοςκ ; ἱπ ἢὶπὶ 

ἢοι56 οὗ 840], ἀηᾷ οὐοῦ [86 πεαΐῃοη ἡδίοη5 
(νεσβοβ 44-46), ΡἢΠσΕ 65, Μοδθιίεβ, δΥγδηβ, 
Απηπηοηϊοβ, δηὰ Εαἀοπλῖοβ, ννᾶ8 511}}} ἔτ βῃ. 
τ σοόἤογοβ, δογεΐοσγο, ἢ οἢ. χχὶ,, απὰ 
ἄοθϑ ποῖ δεϊοηρρ ἴο {86 ΒιδίοΙΥ οὗ αν 5 
ἰλῖῖενς ἀαγϑ. ΕῸΣ ἃ. ΘΟΠΊΠΊΘΗΪΩΤΥ Οἡ ἴδε 
Βερασγαῖθ ὑυϑῖβδοὸβ οὐὗἨ (ἢϊ5 τίροσοιιϑ βδὶ πὶ 
106 τοδάθγ 18 σείεγγοαὰ ἴο [86 σοστ ΔΤ 
οὔ 5. ΧΥ 



ν. 4-4.} 

ΨΜ1Π1 τγυδῖ : ἀφ ἐς τὴγ 8}ε]4, δηά τῆς 
Βογῃ οὗ ΤΥ βαϊναίίοῃ, ΠΥ Πρ ἴοννεγ, 
Δηἀ ΠῚΥ ταῆιρα, ΠῚ ϑανίουγ; ἴδοι 
βᾶνεϑέ τς ἔγοτῃ νἱο]εηςα. 

4 1 ν»}}} «411 ου τῆς ΓΟΚΙ, τυἦο ἐς 
ὙΟΓΓΏΥ ἴο δε ρῥγαίβεά : 80 8}4]1 1 δὲ 
βᾶνοα ἔτοπι ΠλΠ6 ΘΠεΠΉΪ68. 

ς ὝΝεὴ τῃς ἵννανεβ οὗ ἀεδῖῃ Ἵοοπι- 
ΡΑβϑββά της, ἴῃς Ηοοίϑ οὗ Γπηροα γ τε 
τηλάς πλς δίγδια : 

6 με 'βογγοννβ οὐ ἢ] σοτηραϑβϑεά 
τὴς ἃὔους; ἴῃς 5πᾶγεβ οὗ ἀεδίῃ ργα- 
νεηϊαά τὴ ; 

7 ἴῃ τὰν ἀϊδίγεββ 1 ςδ]]οὰ προ 
τῆς ΙΚΟΚ, ἂπὰ οπθά ἴο πὶὺὺ Οοά: 
δηά ἢς ἀϊά ἤεδᾶγ ΠΑΥ͂ νοῖςς ουκξ οὗ 
ἢϊ5 τεαρ]ς, Δηαἃ ΠΥ ΟΥΥ «4 οπίον ἰπῖο 
ἢ15 ΘΔΓ8. 

8 ΤΠ εη τῆς δαγῃ 5ῆοοΚ δηά {γεη- 
δ]εἀ τῆς ἰσυπάδιουβ οὗ εάνθῃ πιονεὰ 
Δηὰ 5ῃοοϊς, δεςσᾶιιδα ἣς νγβ νγοῖῇῃ. 

τεῦ. ὅν. 09 ΤΠοῖα ψαηΐ ἃρ ἃ β8πιοῖς ἴοιξ 
οὗ ἢ18 ποβῖγιἰ8, απά ἢτγε οιῖ οὗ ἢ]8 
τοῦ τῃ ἀσνοιτεὰ : ςοαἷβ ψγεγα Κιπαϊεὰ 
Ὀγ 1. 

ΙΟ Ηε δονεάὰ τῆς Πεάνεηβ 4150, 
Δηά σλπιῈ ἀἄονγῃ; δηὰ ἀδκηθθθ τυᾶς 
υπάεγ ἢ]5 ἐεεῖ. 

11 Απά δε τοάς τπροὴ ἃ Ἴδπεγυῦ, 
δηὰ ἀϊά Ηγ: πὰ ἢθ ννᾶβ8 5866 Π ὕροη 
τἢς6 ννῖπρϑ οὗ τῆς ννἱηά. 

12 Απά ἢε πιδάς ἀδγκηεββ ρᾶν]] 08 
τουηά ἁδουζ πίηι, ᾿ἀαγὶς ννγδῖεγϑ, σπαά 
τῆϊοΚ εἰου 5 οὗ τῆς 53Κ1658. 

12 ἜΠΠΜΕΝ τς Ὀγρμτπεββ δείοτς 
Ἠΐπὶ νγεῦα οοδὶβ οὗ ἢγε Κιπάϊεά. 

14 ΤῊς ΠΡ τηυπάεοτγεά ἔσοηι ἢθ4- 
νεπ, δπὰ τῆς πιοϑδὲ Ηἰρῇῃ υκζεγοα ἢ18 
νοῖςε. 

ϊῖς Απὰ δε β8επί οὔκ ἄγγοννβ, δηά 
βοφτεγοὰ τῆσπι; ΠΙΡμτηΐπρ, ἀπ ἀϊ8- 
ςοπηδβιεα τἤειη. 

16 Απά τς ςμδηηεΐὶβ οὗ τπς 868 
ἀρρελγεά, της ἐουπάδἝοηϑ οὗ {πε νγου] 
νγ γα αϊδοονεγεά, δὲ ἐς τγεδιυκίηρ οὗ 
τῆς ΙΟΚΡ, δὲ τῆς 0Ϊαβῖὶ οἔ τῆς. Ὀγεαῖῃ 
οὗ ἢϊ8 ποϑβίΓ118. 

17 Ηε επὶ ἤτοπὶ ἀῦονε, ἢε τοοκ 
τε; δα ἀτεν 26 οιἍΐ οὗ ᾿τηδηῦ 
ννδῖοῦϑ ; 

18 Ηε ἀεϊϊνετεά πὶςὲ ἴτοπιὶ ΓΩΥ 
βΒΓΟηρ, ἐποπγ, ἀπά ἔἴτοτα τπςαὶ τηδῖ 

γοι, 11. 
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ἢαϊοά πιὲ: ἔογ ΠΟῪ σνεγα ἴοο βίγοηρ 
ἔογ της. 

190 ΤΕΥ ρῥγανεηϊεά πε ἴῃ τῆς ἀδΥ 
οὗ ΠΙΥ ΤοΑἰληλγ : ὃυῖ τῆς ΓΟΒῺ ννᾶβ 
ΓᾺΥ͂ εἴρι 

20 ες ὑτουρῇξ πιὸ ἔογῇ 4]50 ἱπῖο 
ἃ ἴαῖρε ρῥἷαςε : ἢς ἀε]ϊνετεὰ πιὸ, δε- 
ςδιι86 ες ἀε]ρῃϊοά ἰῃ πα. 

21 ΤὴἊ υῦ ταννατἀθὰ τὴς 8.- 
ςογαϊηρ ἴο ΤΥ τὶρ Ὠδοιι5η 6885 : δοσογά- 
ἴηῃρ ἴο ἴῃς οἰδάπηα85 οὗ ΠΥ Πδηά5 ἤδῖῃ 
ἢς τεςοπιρεηβδα πε. ᾿ 

22 Εογ 1 πᾶνε Κερὲ τῇς νγᾶγβ οὗ 
[πὸ ΓΟᾺΡ, δηὰ ἤᾶνε ποῖ ψιςοκοαγ 
ἀερατγίεά ἔτοπι τὰν Οοά. 

232 ογ ἃ}1} ἢ8 ᾿πάρτηοηῖβ τύεγε δ6- 
ἴοτε πιὲ: δηά ὧς 207 ἢ]8 βιδῖυιϊαβ, 1 ἀϊὰ 
ποῖ ἀερατγῖ ἔτοπι [ἤδη]. 

24 ἷ νγᾶβ 4130 πργίρῃε ᾿ δείογε μϊπι, ᾿Εν. 
δηἀ Πᾶνα Καρὶ τῃγ86]Έ ἔγοπι ταΐης ἰη]- 
4ιγ. 

2ς Ἰπεγείοτε τῆς ΓΟ δῆ τε- 
ςοπηραηβαά π|6 Δοσογαάϊηρ ἴο Τὰν Πρπῖ- 
εου 85 688 ; Δοσογάϊηρ' ἴο ΓΩΥ̓ ΟἰδΔ ἢ 688 
ΤΊη ἢ]8 γα βρῇ. ΤΉΝ 

26 νῆ τὰς πλογοῖδι] τῆου τἱϊς μεδί “ 
8ενν {Πγ56} πιεγοιιῖ, απά χῖ ἢ τῆς 
ἀρτρης ππᾶπ ἴποι τνς 88πενν τῆ γ861 
Ὀργρῆτ. 

27 ΠΏ τῆς ρυτα τπου 1] μον 
ἘΠγ5ε]  ρυγε; δηὰ ἢ τὰς ἐτονναγὰ 
του νγῖϊο 'ϑμενν τγϑε} ἀπϑανουγγ. 10τ ̓ν, 

28 Απά τῇς δηῇῆϊ!ςῖεά ρεορὶε τῆοιι Ῥε. 18. 36. 
1 κάνε : διιῖ {ΠῚΠ6 αγαθ8 γέ Ἰροη 
τὰς Βδιρδῖγ, ἐλαὲ τῆουι πιάγαβὲ Ὀτίηρ 
ἐδέπι ἀονχῃ. 

20 ον ἴδου αγίῇ τὰν ᾿ἴλπιρ, Ο "ὼν, 
Ι͂ῸΚῸ: δηὰ τῆεὲ [ΓᾺῸκῸ ΜΜ1|]} ἰρ θη 
ΓΑΥ ἀλγκηςβ8. 

20 Εογ ὃγ τῃεε 1 μᾶνε 'γυῃ τγουρῃ 10 τ, 
ἃ ἴτοΟΟρΡ : ΕΥ̓͂ ΠΥ ΟΟά δᾶνς 1 ]εδρεά μου». 
ονοῦ ἃ ννΔ]]. ᾿ 

21 4: ὸὁν οά, δ΄5 νγΑῪ ἐς ρετίεςξ ; 
τπε νγογὰ οὗ ἴπε ΓΠΟᾺΡ ἐς πεὰ : πε ἴῸγ φ΄ 
ἐξα δυοκΚΊογ τὸ 811 τπαπὶ τμδὲ ἐγυβὲ ἴῃ ΠῚ 
Ἀϊη1. 

422 ον Ψψῆο ἐς Οοά, 8ᾶανε τῆς 
ΓΚ ὺ ἀπά ψῆο 2: ἃ τοςϊζ, ϑᾶνε οὐγ 
(οάΓ 

23 Οοά ἐς ΤῊ ϑβἴγεηρτῃ ἀπά ροννεῦ: 
δηά ἢς ἵπλακεῖ ΠΥ ὙΨΑΥ ρεγίεςϊ. Ἀὐοῦνίᾳ 

24. Ηε "πιεῖ πὰ ἔεεῖ {Κα Ἀπ 8᾽ ερμαίεια. 
20 

Τ Ηεοδ. 

ΤῊΞΦΘΡ. 
γί φίλ, 
οἵ, οουείλ. 



Π. ΒΑΜΌΒΕΙ. 

εὶ: τπὰ βεἴζεῖῃ πιὲ προὸπ ταΥ δῖρῖ 
ἴλεβϑβ. 
425 Ηε τεδοδεῖῃ ΤΥ Πδηά8 το ὙΨΆΓ ; 

80 ἴῃδλι 4 ὑον οὗ βἴθεϊ 15. ὑγόκβη ὉΥ͂ 
ΠΊΪΠ 6 ΔΓΠΊΒ. 
6 ἼΤΒου Πιαβῖ 4180 ρίνεη πὶ ἴπε 

8ῃ1ε]4 οὐὗἩἨ ΤᾺΥ βαϊναίίοη : δπά τῆν ρεη- 
([6πε85 ἤδἢ ἴπ͵δάα της ρτοᾶῖ. 

427 Του ἢλϑὲ βηϊλγρεά ΤΥ ϑἴθρϑβ 
Πάδου πε; 80 ἴηδῖ πὶ ἴΐεεϊ ἀϊὰ ποῖ 
511. 
ΙΒ Ι πᾶνε ρυγϑυεά ταϊπε 6πα- 

τηἶ65)0 Δἀηὰ ἀεβιτγογεά ἴδεπὶ; δηά 
τὐγποὰ ποῖ ἀραὶπ ὑ8Ὲ}} 1 μιδά ςοῃ- 
διιπχεά τ 6Π1. 

29 Απὰ 1 πᾶνε οοπβιπιθα τἤθη,, 
ἀπά νψουπάεα {Πεπὶ, {Πὰς Π6Υ Τουϊά 
ποῖ ΔΓΙῖβε : γεᾶ, πε γα δ! θη ὑπάσδγ 
ΓᾺΥ ἔεεϊ. 

40 ον ἴδοι μαβϑῖ ριγάθα πὶῈὸ ἢ 
ϑῖΓεηρτῃ ἴο δῖε : τῃδπὶ τῆδῖ γοβα ἃρ 
δρδιϊηϑὲ τὴς ἢιδϑὶ ἴδποιι ᾿διιθάιϊιεα πηά6Γ 
ΠΊΕ. 

41 Του Πιαϑῖ '50 ρίνεη πιὲ {Πε 
ΠΘΟΚΒ οὗ π᾿ πα ἐπε 68, τπδῖ 1 παρῇς 
ἀεβίγου ἴπεπὶ τὶ ἢδῖα πα. 

42 ΤΕΥ Ἰοοκεά, δυς ἐλεγε τυᾶς 
ΠΟΠ6 ἴο βϑᾶνε; ἐὕεη υηῖο ἴῃῆς ΓΙΟΚΌ, 
δυῖ Πε δηβνγεγε τῆθηι ἠοῖ. 

43 ἼΓΒεη ἀϊά 1 θεαὶ τ επὶ 45 51π|2]] 
25 ἴῃς ἀμῖ οἔἱ τῆς εάπῃ, 1 ἀἰά 5ἴδιρ 
1Π6πὶ 45 ἴῃς πιῖγε οὗ τῆς 5ἴγεεϊ, ἀπά 
ἀϊά βργεδά τῇδ αὐγοδά. 

44 Τμου 480 παϑὲ ἀε]ϊνετεά πιὸ 
ἔτοπι ἴῃς δι Πντηρβ οὗ ΠΥ ρεορίε, ποι 
Παϑῖ Κερῖ τὴς 10 δ Ὠεδὰ οὗ τῇς πεδ- 

450 

ΤῊῸςν. Ὁ» Ρ 
ἐλε τυαν΄. 

τε}. 
»εκμέἐῤέϊεα 
ὙΦ. 

{Ἡ-ςὉ. 
απκάέες. 

{Ἡεςῦ. 
ἐαμαειΐξ [9 
σιν. 

ΟΗΑΡ. ΧΧΙΠ]. 1. ΤΡειε δὲ δὲ ἰατἱ «αυογά: 
97 Π)αυϊά. 1.2. Ἀ18 ἰ.λδῖ ρβδὶπι, 15 ἰδϑῖ “ ννοσά8 
οὗ βοηρ" (χχί!. 1). ὕΠε ᾿πδογίοη οὗὨ {ἢ18 
Ῥβδὶπι, νος ἢ 18 ηοΐ ἴῃ ἴῃ6 ΒοοΚ οὗ Ῥϑδὶπι5, 
45 ῬΓΟΌΔΟΙΥ βυρροσῖθά ὈΥ [6 ᾿ηβεσίίοη οὗ 
ἴδε ἸΙοῃρ Ῥϑαὶπὶ ἴῃ οἢ. χχὶ. Ὅδὲ οριπεῖ 
ἰα:1 156 ἴῃ σοῃίγαδξ ἴο (6 ργδοθάϊηρ ᾿58ι]πὶ 
νυ Π ἢ ὈΘΙΟΠ 8 ἴο ἃ σου ραγδίγψεὶυ ΕαΥ]Ὺ ρετοὰ 
οὗ [αν] 5 ̓ἰζδ. 

Ῥαυϊά ἐδε “05 9.0 ε::ε “αἰά, (5.7 ΤὮΘ νοτὰ 
ἴον «αἰά ἰβ πεῶρ»ι (Ὠ 2), ννἈ]ς ἢ 18 υϑεὰ Ὀοξννοθη 
200 δηὰ 300 {{π|68 ἴῃ ἴῃς ρῆγαβο, “ ϑαϊτἢ [ἢ 6 
Ιοτὰ," ἀεϑιρηδῖηρ ἴῃ ννοτὰ οὔ Οσοά ἴη ἴδε 
τοῦτ οἵ τῆδ ΡῬγορδοῖβ, ἀπά αἰπηοβί δἰνγαῦβ 2ο͵ν 
ἰοαυΐπφ ἴῃς ννοτὰ8 ἴο νος ἢ Ιἴ 15 ΔρΡ]16ά, ποῖ 
Ἰ|κ6 αριαν (ὭΝΝ) Ργοσθάϊηρ ἴποπὶ. [{ 15 ΟΠΙΥ͂ 
ΔΡΡΙΙδά ἴο ἴ(ῃ6 ννοσάϑ οὗ ἃ τῆδῃ ἤεσο, δπὰ ἴῃ 6 

ΧΧΙ]. ΧΧΙΠΠΙ. [ν. 35--τ. 

ἴδῃ : ἃ ρΡεορῖίες τυὐλμεὴ 1 Κπενν ποῖ 
581} βεγνε της. 

45 ᾿ϑεγδηρεγβ 5841] "βυθός τΠεπὶ-- 
ϑεἶνεβ "ΠῖῸ ΠΊΕ: 45 Β00ῃ 48 ἴΠῈγ ΒΕΆΓ, ; 
{Π6Υ 534}} θς οδεάϊεπε υπῖο της. ΠΟΥ, 

46 ϑεγδῆρεγθ 5}4}} ἔλάε δινᾶυ, δπὰ 7, χε : 
{ΠΕΥ 584}1 Ὀς δἰγαίά οἱ οὗ {ῃεὶγ εἰοβε τρξτε ας 
ΡΪδςα8. ὼὰ 

47 ΤὮςε ΙῸΚῸ Ἰίνεῖῃ ; δηὰ δ]εββεά 
δ ΤᾺΥ τοςκ; δπά εχαϊτεὰ δε τε (σοὰ 
οὗ τῆς τοςκ οὗ τὔρ βαἰναζίοη. 

48 ἴτ ἐς (οὐ τπδὲ ἰδνεηρεῖῃ πε, ἢ εν. 
πὰ τῆδλὲ δγίπρεῖῃ ἄονγῃ τῆς ρεορὶε ὅτε 
ὉΠάδυ της. 

49 Απά τπδὲ Ὀηηροῖῃ πὴ ἔοσῃ 
ἴτοπι πιῖπα Θπθηλεβ : ἴμοι αἰϑοὸ ἢπαϑβῖ 
᾿Ππεὰά πιὰ ὕρ οπἡ Πίσῃ ἀδονε τῃεπὶ [παῖ 
ἴΟ86 ὉΡ ἀρδίηβδε πιὲ: ἴποι Παρ ἀς- 
᾿ϊνεγεά τὴς ἔγοηι ἴμε νἱοεηξ πιδη. 

σο Ἰπεγείογε 1 ψν}}} ρσίνε τῆλ Κ5 
ἀπῖο ἴπες, Ο Ι͂ῸΚΡ, ἀπιοηρ “τἢε “ ἔστ. :: 
Ἠεδῖμεπ, ἀπά 1 νν}}} εἰπρ' ργαῖβεβ ὑπο 
(ὮΥ πᾶπια. 

51 1: ἰς ἴπε ἴονγοσγ οὗ βαϊναϊίοῃ ἔῸγ 
ἢΪ5 Κίηῃρ : δηά βῃμθνγεῖῃ ΠΊΕΓΟΥ ἴο ἢ]5 
Δποϊηῖεα, ὑπο αν, δηά ὄϊτο ἢΪ5 ὁ οἱ. τ.., 
86εα ἔογ ἐνεγπΊοζα. 

{Ἡξεξ. 
«Ἔρυκα ἐς 
δέσεςπρε- 

-ψἘξ᾿ 

ΟΗΑΡΤΕᾺΚ ΧΧΠΙ. 
1: αυίϊά, ἐκ λὲς κατέ τυογαῖς, ῥγοζεεεοίά λὲς ἡαπὰ 

ἐπ Οοαὶ: ̓ ἠβρα 19 δὲ δεγοκαὶ τϑριδε Ο7 ἐχξε- 
γίσπες. 7λε αὐθέγερέ φτίαίς οΥ̓ ἐἀε τοέρξε. 
δὃ 44 εαἰαέορμέ 97 διαυϊα"» νιξρλέν σεϑρ. 

ΟΥΝ {πεβε δὲ τῆς ἴδλϑὲ νψογάς οὗ 
᾿ανὶὰ. αν ἀ τῆς βοη οὗ [εβ85ε 

8414, ἀπά ἴῃς πιδῃ τυλο τυας ταϊδεά ἪΡ 

ΒΕΓ ΚΙ ΡῚΥ δἰ τυ ᾶν ραβϑαρο Νυπι. ΧΧΙΥ. 3,4) 18, 
τό, δηά ἴῃ ῬΙΟΥ. ΧΧχΟ Σ (ΠΟΤῈ ἴδποσο 18 4150 
ἃ 5 1σπϊ τοϑουδίδπος ἴο δοῖμ ἔΠ656 Ῥαββαρθβ, 
᾿παϑτ ἢ 85 ὨΝδδ) ἰ5 ἕο] οννοα ΌΥ͂ Ἵ25)" δε »"αη), 
δηὰ ἴῃ 41} [656 ρίαςεβ ἴδε ψογάβ βρόκθη ἅτε 
ἰηϑρίγεαὰ ννοσάβ. 

ἐδὲ νιαπ «υδὸ «υας γαϊτεά μ οπ δίσῥ, 45". 
ΤΠ ἀσβοσιρίίοη οὗ νά, ἔοϊϊοσιηρ [δς 
Ὠαπληρ ΟΥ̓ Ὠἰπι, 18 ΘΟΧΔΟΙΥ͂ 5, ΠΥ ἴο [δ 
ἀσδοσιρίοη οὗ Βαίδαπι, ἔο ον ἢ15 πᾶπια, ἴῃ 
Νυπι. Χχὶν. 3) 4» 15). 16. ὙΤἢδ νογϑίοη χαϊιεά 
μον ῥὶψϑ, Βθθτὼβ οἰθαγὶὺ ἴο 6 ἴδε Γρῃϊ οῃα. 
Βογ ἴμ6 υ8ὲ οὗ 2) 45 δὴ δάνεγῦ, ππεβηϊηρ οΝ 
δίσϑ, 5.065 Οδῃ. χχυϊ!. 29, ΧΙΙΧ. 25 ; Ρ58. ]. 4. 
Τῆς ἀεβοτριίοη 18 αἀἰν! θὰ ἰηΐο ἔοι εἰδιιϑε5, 
γνῃοἢ σοττοβροηὰ ἴο δηὰ Ὀδίδησε βδοῖ ΟΕ: 

(1) δε αν ὰ τ[86 βοὴ οὗἉ |6556. 

τέ, 
πδπ 2 [.» 



λοις νοΐ, 

ν. 2---η. 

οη δίρῇῃ, τῆς δποϊπιεά οὗ τῆς Οοἀ οὗ 
7ϑεοῦ, ἀπά τῆς βυνεεῖ ρϑβαδἰπχίβϑὲ οἵ [5- 
τλΕ]. 5αἱά, 

2 Ἴδε ϑρίπε οὗ {δὲ ΚΡ βράκε 
ΟΥ πιε, ἂπά ἢἷ8 νγογὰ τος ἴῃ [ΙΩ͂ 
τοηραε. 

4 ἼΤΠὲε Οὐοἀά οὗὨ ἴ5γδεὶ 8αϊ]4, τῆς 
ΒοςκΚ οὗ ἴβγδεὶ βρᾶάκε το πιε, '᾽'Ηςε 
τπδλῖ τυ]οῖῃ ονεσ πιο σιμεὲ δ 1ι8ῖ, 
γα] πρὶ ἴῃ τῆς ἔεαγ οὗ (σά. 

4 Απά ἦἀδ «ἠαί δὲ 45 τε Ἰρῃς οὗ 
ἴ(ἢε πιογηϊηρ, τυλέη τῆς δὴ τίβείῇ, 
εὐεη ἃ ταογηΐϊηρ ποῦ ο]ου 8; ὧς 
τῆς ἴεπάου ργαβ5 “γι ηρίης οὐ οὗ τῆς 
ΘΑΓἢ ὈΥ οἸθδγ Βῃϊηϊηρ δτογ γαίῃ. 

(2) 84 τὰ πᾶ ἢΟ νγ85 ταϊβεὰ οἡ ῃιρῇ. 
(3) ΤΒε δηοϊηϊεά οὗ !ε Οοά οὗ [Δςοῦ. 
(4) Αμὰά ἴδε ϑνεοῖ ὑβδι μηδὲ οὗ [5γδεὶ. 

ἐδε “«υεεὶ ῥιαἱ»ι}5,.}] 1 ἸΘΓΑΙΥ, δὲ δαὶ ἐς 
}ίεα.απὲ ΜΠ οτ᾽ ΌὉΥ 226 Ῥιαίΐνι; οΥ Ἰεγαεὶ, ΤΌΘ 
ῬϑΑ]τ8 οὗ ἰ5γδοὶ ἃτὸ 186 πηδίζοσ ἴῃ γτεβρεςΐ οὗ 
ψ ιοἢ, δηὰ ἔγοιὰ ἢ 8 τεϊδίίοη ἴο ννῆι ἢ 45 
ΤΠΕΙ͂Γ σοπιροϑεῦ, ᾿ανίἃ ννγἃ8 οπο τε ἴο Ὀς 
οδιοὰ (85}»,) 2 α-αηίὶ. 

Ὡ. ΤΡὲ ϑρίγὶ οΥΓἹ δὲ 1Ζογά.1 866 Τυάρ. 1. 
1ο, ἢοΐΘ. ΤῊ 5 οδυβίοη οὗ “ ἴδε ϑρίτι οὗ τὴς 
Ιοτγὰ ᾿" 7υ511Η65 [ἴΠ6 υϑδὲ οὗ ἴῃ ψοσάὰ ὮΝ) ἴῃ τῆς 
ῬΓοσθαΪηξ υεγβθ. 

8. Τ7ῥὲ Οοά 97 Ϊεγαεὶ... δὲ Κοοξ οὗ 
Πγαο] Ὕ δ εδθ Ῥδγδὶ 6] 15:8. τηατκ τπ6 ΒΙΚὮ 
Ροεᾶς 5:γ]6. (δεε υδϑσβὲ 1.) 

Ηε ἐδαὶ γωδειδ, 7 ΤΟ Α. Ψ. εἶνοβ [86 
ἴγυς πιοδηΐϊηρ οὗ {86 ρᾶβϑϑαρθε0 Ὅῃε ἱπῖοσ- 
Ῥτγοϊδίίοη ὑὩ] ἢ Ῥυΐϊβ ἱπίο ἴπ686 ννοσγάβ ἃ 
ἀϊγϑεῖ ῬΓΟΡΏΘΟΥ οὗ πε Κἰηράοτῃ οὗἩἨ Ἀ μΟἸγίϑϊ, 
ΦΤῆ6 [δῖ οὔθ 5}4}} συΐϊθ οὐοσ πιρη," ἅζς,, 
15. ἑοσγοθὰ δηὰ υπηδίιγαὶ. 

4, “πώ δὲ “δα! δὲ α-: δὲ ἄφῥι, 7 ὍὝΒε 
ἰδληξυλρα 58 ὙΟΓΥῪ σοποῖβο δηὰ {πογοίοτε ἀ1- 
οὐ, θυῖ ([ἢς Α. Δ΄. 18. 511} τρις. ὙΠδ 8εῆ86 
15 ἔπαΐ 50 ἢ ἃ Κίηρ 45 ἰ8 ἀθϑοσί δεά ἴῃ νοσβο 3, 
5[14}} ῬΡΓΌΒΡοσ δπὰ Πουτγίβῃ:; ἴῃ6 ἤξυγο 15 ΘΧΑΓΕΪΥ 
ἴῃς βατπηε 858 Ρσου. ἱν. 18, ἤογε ἴπς ψνοσά 15) 
(ἰρμὉ) 15 αἷσο υοὰ. 

ἂς ἐδε Ἰεπόετ' ἘΓΆΠῚ 5.71 ὙΠ ΙΒ 18 δηο θοῦ 
ΠΟΥΏΡΑτΊΒοη ἴο 1]Πυϑῖγαῖα ἴῃ6 ῬΓΟΒΡΕΥΥ οὗ ἴπε 
ΓΙρὨϊεουβ Κιηρ : “ “42 166 Ἰεπάεγ 5γα.:. “ῤγίησε 
οἱ 97 18ε εαγίδ πάν ἐδε ἑδμόπες 977 σωποδὶπδ 
απα γαΐη, 850 858.4}} ἴῃς ουδὲ δηά κίηράοπι οὗ 
{86 τὶ ἴδοι Κῖπρ' ἰησγθᾶβο (ΠΌΤ 5114}} δθρὶη- 
Ὠΐη55) δηά ἤουτγί8}}." 1 ΠΟΓΑΙΥ, 7 γονι σεπεδὶπε, 
πο» γαΐπ, ἑοπάεγ δεγὸ οἱ ο77 ἐδε εαγί. Βαυῖ 
186 5 οὗ σοπιηρΑτίβοη 18 ἴο ὃ6 οαττίοα οἡ ἔγοπι 
[86 ῥγεοθάϊηρ οἴδυβε δπὰ πε συεγὺ τηυϑδὲ θὲ 
ΒυρΡ εἀ. Εοτγ [δ 6 βίτῃηϊ]ε σοιρασε 5. ἰχχὶὶ. 6 ; 
[5]. χὶῖν. 3, 4. 

11. ΞΒΑΜΌΒΙ, ΧΧΊΙΠΠ. 

ς ΑἸΓΒΟΙΡῊ ΤΥ Πουβδα δὲ ποῖ 80 
ἢ Οοά; γεῖ Βα δαῖῃῃ πιδάς ψ ἢ 
6 8ῃ ενεγἰδϑείηρ οονεηδηῖ, ογάεγεά 
ἷπ 41} ἐῤίπρι», πὰ 8ιγὸ : [οσγ {δίς ᾿ς 
11] τὴγ ϑβαἰνδίίοῃ, δηά 411] γι} ἀδϑβίγε, 
ΑἸτΠοιρἢ ἢδ πλάκα ἐξ ποῖ ἴο στονν. 

6 48ΒυὲςΣ ε᾽ε το»: οὗ Βε]ϊαὶ «λ αἰ ἐξ 
}} οὗ τῆεπι 45 [ἤογῃβ τὨγιιϑὲ ἀναγ. 
θεςδιιβα ΠΟΥ οᾶπποῖ ὃς ἴΚεη ψ ἢ 
Ὠδηάβ: 
 Βυῖ τῆε πάη λα 5}4]}] τουςἢ 

τῆεπλ πλιδῖ δ ΓΤ δηςεά νυν ἴτοη δηά ἘΠῸΝ 
τῆς 5.2} οὗ ἃ βϑρεᾶῦ; δηά {ΠῈῪ 4}4}} 7 
δε υτίε γ δυγποὰ νι ἤγε ἴῃ τῆς 
τῶηιθ οἷδςα. 

δ. “δ οισὦ νι} ϑοισε, 49'..1 1 πε οἴδυβε 
Ϊ5 [Κθη, ἃ5 ἴε. ΑΝ. ἰλκεβ τἴ, δηστηδἔνεϊυ, 
(δὴ {δὲ δεῆβϑε Ὑ}}}} θὲ ἴα αν ἃ οοπὶ- 
ΡΆτΙπΡ ἴῃε δεῖιδὶ εἴαϊε οἱ ἢ8 (ἌΤΙ δηά 
Ἰηράοπι ἀυγίηρς ἴδ Ἰἰαῖοσ γϑᾶγβ οὗ (γουδὶ 

δηά ἀϊβαϑίεσ ἢ [86 ρῥγορῃεῖς ἀςβοτρίοη 
ΟΥ̓ 186 ΡῬΓΟΒΡΕΟΓΣΙΥ͂ οὗἹὨ [Π6 τ ρῃΐθουβ ἰχίηρ, δηά 
Βοοίηρ δον ἴα ἰἰ [4115 βδῃογί, Ἴοπηοσίβ 
Ἠϊτη56}} ὉΥ 16 ἴεγπὶβ οὗ Οοὐ᾽β σογνεηδηΐϊ 
(Υϊ. 12-16) δΔηᾶ ΙΟΟΚΒ ἔοσιναγὰά ἴο Μεβϑβίδῃ 8 
Κιηράοη. Ὅμὲ ἰαδἴίζεσ οἷδιιϑθ, σοι δὲ 
»παζε ἐξ ποῖ ἴο σγοαυ, ταυδὲ ἴπεη δὲῈ ὑυπάετβίοοά 
1 [Π6 84Π|6 56η86, 45 τηδδηΐηρ {Πδῖ, ΔΙ ΠΟυΡῈ 
δῖ [6 Ῥγεβδοηΐ {{ππ|Ὲὲ {μ6 βΊΟΥΥ οἵἉ 158 οι56 νν 48 
ποῖ πηδάθ ἴο στονν γεῖ 411 ἢ15 βαϊ νδ!οἢ δηά 
811 ἢΪ8 ἀδβίσε νγ88 τηδάς βΌΓΕ ἴῃ ἴῃ6 σογθηδηῖ 
ὙΠΟ σουϊὰ δὲ ΙΒ] ἴῃ ἀνθ ἔπηθ. Βυὶ 
ταοβῖ πηοάδγῃ σοσηπηθηϊδίοτβ πηἀογϑίδηα οὶ ἢ 
οἴδυιβεβ ἱπίογσο δῖ νευ, δηὰ πο [86 5δθῆβε 
Ὑ}}}} θ6, 1 ποί »,7 δοιμὁ “0 «υἱῤ Οοά δαὶ Ἦε 
δα: παῦε «υἱ »ιο απ ευεγίασεπρ εουεηαηπί 49. 
ον αἱ »"7 ταἰυσέίοπ πᾶ αἰ »17 ἀεσίγε, «αυἱΠ δ 
ποὶ σαισς ἐ! Ιο “ργίηρ πΡ  υἱξ., ἴῃ ἴδε Κίπράοπι 
οὗ ϑοϊοσιοῃ, δηὰ 5{} τῆοσε ΠΥ ἴῃ ἴπε Ἰπρ- 
ἄοπι οὗ Ομ γῖϑῖ. Απὰ [}]8 185 ῬγοῦΔὈΥ ἴῃς 
{πὸ πιραπίηρ, Ὀυῖϊ (6 Ῥαββαρὲ 8 ΘΙ Οοὔ- 
Βουτο. “ὙΠΟΓΕ ΔΥῸ ΠῸ ψΟγά8 50 ΟΌΒΟΌΤα ἰὴ 
1018 θοοΚ (οὗ δπιιε]) 48 ἴμ686 ἔνγο συ Ύβ68,᾽ 
5475 Βίϑῃορ ΡδΌΊΟΚ. 

Θ. 72ε “-οης 9ΥΓ Βεα! ἢ δ ςοηίγαβῖβ ἴῃς 
ἀεδίγσυσςοη οὗ ἴδ6 βοῃβ8 οὗ Βε}14] ψ τὰ (6 
5:40} }ὺ οὗἩ Ὁ γῖϑ 5 Κίηράοτῃ. ((ΔΟΤΏΡΑΓΕ 1 54Π|. 
᾿ϊ. 9, το; 58. ἱ. 6, ἄο.) Ῥεγθαρβ νὰ δδά 
ἴῃ. ἢ15 ταϊηὰ δ8ίπιει, [οδῦ, 5ηεδα, ἄζε. 

7. Βυγηεά αυἱὸ χε] Οοἴαρασε Μαῖίς. 11]. 
10, 12: 0}. χυ. 6; Ηθδϑ. νἱ. 8. 

ἐπ δὲ σα»:  ίαεο (ὨᾺ). [{|8 τ ροβϑῖδ]ς 
ἴο Β4Υ ΠΟΓΙΔΙΗΪΝΥ υδῖ 15 [6 τιθδηΐϊηρ οὗἉ [15 
Ὦγαϑο, Ὡς ἢ ΟσΟΌΓΒ ὨονΠΟΓΟ 6156. ϑόσὴθ ΚΟ 

1 28 ἴῃς ἰηβηϊξίνο τηοοά οὗ {86 νεσγὺ 30) ἴο 
ἄννε!!, δηὰ ἐχρ δίῃ 1[ἴ νΑΣΙ ΟἸ5}Υ : “ ἴῃ 118 ρίαςς,᾽ 
ἐ.Ζ. ΟἹ ἴδε βροῖ, βεσα 1 στον; “Ποὺ 

20 2 
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452 11. ΘΑΜΌΕΙ, ΧΧΙΠΙ. [ν. 8---ο. 

τς 8 Π ΎὙἼ ΤΠε56 ὁ τῆς παπιθ8 οὗ τῆς 9 Απὰά «δῆεγ Βίπι τυας “ ΕἸελζαγ τῆς ᾿ ἢ (::. 
ζεκθει ΠΙΡ ΠΥ ππεῃ ψμοπὶ ᾿ανίὰ μαά: "ΓΕ 8οῃ οὗ 1)οάο ἴδε Αβομῖϊε, με οἵ τῆς 
μΉα ΑΘ πιοπῖτε τηδῖ 58 ἰπ τε 86δῖ, οῃϊςῖ. τῆτες παρ τ πιεη ἢ Πανὶ ά, σῆεη 
ἀρηά ἌΤ,Οηρ ἴδε οσδριδίπβ; ἴῃ6 βᾶπι6Ὲ τας τΠ6γ ἀεβεά τῃς ΡὨΠ5τῖπε8 ἐλαί γεγε 
ἐθβεε ν Αὐἀΐπο τε Εζηϊτε: "}ε  μρ δὲς τδετε σαϊμεγεὰ τορεῖμεῦ τὸ Ὀδίε, 
ΟΝ ϑεαν ἀραῖπβὲ εἰρῃς μυπάτεα, ἔνῃοπὶ ἀπά τῃ6 τῆθη οὐ ἰβγδεὶ ννέγε βῸπε 
«ἰωΐρ. ἢς δἷενν δῖ οὴς [Ἰπλ6. 

ἀοἰαγ," ες. ΟἸἾΠοΙΒ ἴακο 1 45 ἴ[π6 βυϊδίδηξινε 
ΤᾺ γα, δῃηᾶ ἤσποο ἀενέγμεξίοη, απηπὶ δι αλίοη ἢ 
485 ἴδε ΨΝ υ]ᾳ., “ σοπιθυτγεηζοΓ 6 δὰ η]ἢ!]- 
ἴυπι. ὌὙὍὉΠὸ6 ϑερῖ. μβαὰ 4 ψ ΒΟ ἀϊβετγεης 
τοδαΐϊην, ΠΣ, βμδπιθ, αἰσχύνη. 

8. Τδειε δὲ δὲ παριει, ὦ. Ὅ'ὲε Βετγε 
δραΐη 4}} ἴῃ ψ ἢ ἃ ράβϑδαρεὲ ΒΟ 845 ὈΘΘΏ 
τοβοσυδα ἴῃ ἀρ σαῖς ἴῃ [6 ΟὨΓΟΙΙΪςΟΪ68, ΥἹΖ., 

ἴῃ τ (ἢν. χὶ., ΠΟΓΕ 1ἴ 18 [ἢ ᾿τπητηθ δῖα σομηοχ- 
ἴοη νὰ Πανὶ α᾽ 5 δοςεβϑίοη ἴο {μ6 ἰἤσοης οὗ 
[8γδ6], δηά ψνβοσα ἐπ τ ὨΥ πλθη ἀσὰ ἠδπχεὰ 
85 ἴβοθε ὉΥ ψνῆοβε αἱὰ ᾿ αν ννδ8 τηδάδ Κίηρ 
(νεῦβε το). Το ἀοςσυχηθηΐ ὈεΪοηρ8 ἴο ἴδε δαγὶ 
Ρατί οὔ ᾿ αυ!ὰ 5 γείσῃ. Τὸ ἴοχί οὔ [Π15 εἰρῇ 
ΥΟΓΘ6 ἰβ ΥΘΤΥ͂ σοΥτυρῖ, θυ 18 645} }Υ σοττεςιεὰ 
ΌΥ σοπηραγίδοη ἢ 1 ΩΤ. χὶ. 11. ΤΊ 
ἢγβϑί νδγδίοῃ παρηδι ΤῸΣ πιριδεγ 18 ΟἸΘΑΓΪΥ͂ 
Ἰη[ΘὨΓΙΟΏΔ], 45 Ὀεΐηρ πιοτὸ ἀϊβίίηςξϊ, ἀηὰ 45 
σοΙλργ βίης “ἴπ6 ςΠδιοῖῦ οὐὗἁἩ [Π6 τα ΠΥ πιθη " 
οὔτ ΟἾγ. χὶ. 1ο, 45 ννῈ}} 8 “τὰὴδ Ὡυσῦοσ " οὗ 
ΥΕΓΒΘ 11. 

18ε Ἰχεῤν»ηορἶο «υδίεῦ «αἱ ἐπ δὲ “εαἰ, διε 
ΩΡΙΟΊΩ ἐδ εαρίαίμα; ἐῤὲ “αγιὸ «υας “άϊπο ἐῤδε 
Ἐπηδε.)] [15 βοϊξεευιάθηϊς (μαΐϊ νὰ Ββανε ποῖ 
ἃ βουηά ἴοχὶ Βεγε. ΤΊ] ΟὨμγοηίὶοὶοβ δᾶνα 
Ργεϑεσνοὰ ἴδ {γιὸ σεδάϊηρ : ὡεδοδεαρε ἐδε 
Ἡδεῤνηνιομέῖε, ἐδε εὐδὶςῦ 9, ἐδε εαρίαῖπ. ὙὍὙΒο 
Ηδεῤ»ηομίξε, (ΟΥ̓ “οπ 9.0.5), Ησεδνριοηΐ) οσουγ5 
4580 1 Ἃ(Ἶγ. χΧχυϊ. 32. υἱαιδοδεαρι νγνἃ8 ΟἿδ 
οὗ Πανὶ 5 0] οννεῖβ δὲ Ζικιαρ (1 Ομγ. χὶϊ. 6) 
δῃά 8 Ὠαπηθαὰ ἰῃ 1 ΟἾΓ. ΧΧΥΪ!. 2, 858 σδρίδίη 
ἴοσ [6 ἤγβὲ πλοηΐῃ, ἱπηηθ Ἰαἴεὶν ἔο]ονθά Ὀγ. 
Ὠοάο ἴπ6 Αδοϊμῖο, δηὰ Βοηδίδῃ ἴῃ6 βοὴ οὗ 
7εμοϊδάδ, νυ] οἢ οἰ ΑΥΙΥ Θϑ[8 Ὁ}15}65 [γ15 ἰἀΘΠΕΠΥ. 

ΕὸΣ ἴῃς ψογάβ, ἐῤε “αριὲ αὐα:ς “ἀπο ἐῤὲ 
Ἐπχηΐε, ΜἈΙΟΝ Πᾶν ὯῸ 5686, ἴῃς (ὨγοηΐςἾ65 
Τοδὰ 2ῤὲ τανῖὸ ἐεά ὠρ δὶς σρεαν, ἴχ6 ἰάθη- 
Ἐἰσ4] ρῆγαϑθθ νοὶ 15 τεροαϊοὰ ἴῃ ὑοῦβο 18 οὔ 
[815 σμαρίεσ. 866 ποίε ἂἴ δπὰ οὐ Ἵβιδρίογ. 

ἐδὲ εἰς 9 1δε εαρίαἱησ ΟΥΦΝ, ἴῃ τ αν. 
χί. 11, ὈΡΦΠ). ὙΒοτα ἰβ στεαῖ ἀουδί 
δδουΐ ἴμε ἐχδςοῖ πιεδηΐηρ οὐ [8 ρῇγαβθ. (1) 
ΤΠ ἘΠ|6 5 σίνεη ἴο ἔνο οἵἴδεσ ρου βοῃβ, ΥἱΖ., 
ἴο ΑὈΙ5ῃδὶ ἰῇ υϑσβϑα 18, 1 ΟἿ. χὶ. λο, δηά ἴο 
Απιᾶϑα ἴῃ 1 ΟἾἶγ. χὶὶ. 1:83. (2) Τε νψοσγά 
(γδηϑβίαἰϊθά οὐρέαίπ, 15 οὗ υπσεγίδίη τηϑδηΐϊηρ, 
δῃὰ (ῃ6 ΟΥ̓ ΠΒΟΣΤΑΡΕΥ τερεαῖθαϊγ βυςοίυδίοβ 
Κγουρδουΐ 1815 δηά ἴδ ἀμρ]]ςαΐα ράββασο ἴῃ 
: Οἢγ. χίὶ., δεΐνγθοη ϑλον ἃ οδρίδίῃ δῃὰ ΠΟ 
ἴῆτθθ. δ οὐουτβ Εχοά. χίν. 7 (ψβογε 
566 ποῖεδ), ΧΥ, 4: 1 ΚΙ. ἰχ. 22, 2 ΚΙ Υἱ]. 2, 

ΔΥΓΆΥ : 

17, 19, ἾΧ. 25, ΧΥ͂. 25. ἴῃ ἴδ6 ραϑϑᾶρεβϑίη 2 ΚΙ. 
νἱ!., 1 18 τοηδογοὰ α ἐογά, ἰῃ ΕΖεκ. χχὶν. τς, 
»γίποε:, 23) 5σ,χεαὶ ἰογάς. Βυῖ ἴῃς νοζά πσετεῦ 
Οὔσ6 ΟσουΓβ ἴῃ ἴΠ6 Ὠἰδίοτγ οὗ Ὦ αν]α 5 τείζῃ, οσ 
ΔΏΥΜΏΘΓΕ ἴῃ [Π6 Βοοῖκ5 οὗ ϑαπηιοὶ, Ἔχοερῖ ἴἢ 
(68εὲ ἀουδίδι} ραββϑαρεβ. (3) [ἢ βοψενοσ, (ἢ Ὁ 
τοχῖ οἵ (ῇγσοη!ςο}θ68 Ὀ6 ἰΔκθη 48 ἴδε γρυϊάς, δηεὶ 
(πὸ εεδιό Ὀ6 ἐὈ]]οννεὰ τγουρδουΐ, ἴΒοη ἴδ 
56 η86 Οὗἁ εαρέῥαϊη νΥ1}} ποῖ σοπις ἰηΐο ΡΪΑΥ, δυῖ 
ἴπη6 ψοσὰ ψι}} 6. 4 πυπιογαὶ τσουσδουῖ, 
ΟἰἸἴΒΟΥ ἐῤγές ΟΥ̓ Άἐδίγίγ, αῃὰ ν1}} ἀοβογιθςα 
᾿ αν 5 θαηά οὗ [ὨΙΓΓΥ το ΠΥ πιο, τ ἢ ἃ 
ςεσίδίη {τἱδὰ οὐ {τἀ 5 οὗὨ εγοαβ 0 "το γεῖ 
ΤΆΟΤα 1Πυϑέγίοι5 [Ὡδη [Π6 {ΠΙΓΥ. [ἢ [Πς τεῦβα 
δείοτα 0.8, ᾿βεγεῖοσο, (Ὁσ εδὲςῦ οΓ᾽ δε εαρίαιϊπ:, 
Ὑ6 5ῃου]ά τοηάσσ, δέ 7 δε ἐδίγιγ. 

εἰσ δωπάγεά.} ΤῊΘ ῥδγα! οὶ ραββϑᾶρθ ἰῇ 
1: (ἢ γ. 888 ἐόγες διιιάγε, Δ8 ἸῺ γοῦβο 18. ϑδυς ἢ 
ΥΑΣΙΔΙΙΟΏ8 ἰῃ ΠυΠΊΘΓΑΪΒ ΔΓῸ ΥΕΙῪ ἔγεσαεηῖ. 
Οοτηρασα ἴΠ6 ὐυμδεῖβ ἰῃ Ε2Γ. 11. δηὰ 
Νεβ. νἱ!. 

9. Ποάο.] 80 πε Κερί, ἴῃς Οεδὶὁ ἢα5 οάϊ, 
ΟΥ ταῖμοσ δοάκέ 45 ἴδ Ὠδλια 15 ροϊηϊοαά τ (τ. 
ΧΧΥΙ. 4, ΠΟΙ ψνὸ ἰοασὴ ἰδαῖ Ἀοάδὶ ννγλβ 
οδρίδίη οὗ [π6 σόομγβο οὗ 24,)οοο ἴοσ ἴδε βεοσοῃά 
ΤΠΕῚ Ὀεΐηρ, 45 δοσο, ἢσχί ἴῃ γταπῖκ ἴο [4580- 

ΠῚ. 

ἐδε “ῥοῥίϊε.} 1, 1τοτα γ, δὲ σοη οὔέῤε “δοῤ[!ε. 
{τε Ὠοῖδ ἴο γϑῦβα 8.) [ἰ 18 ἃ ραϊγοῃγτηῖς 
οὐτηθαὰ ἔοσὰ ““δοαὁ (1 ΟἾτ. νῇϊ. 4) ἴ)6 808 
οὗ Βεῖδα, ννῆο 18 οδ]οὰ Αδβ] δ ἴῃ νοσϑα 7. [ἃ 
ΡΡΘΑΓΒ ἔτο τ ΟἿἾΓ. χιϊ. 1, 2, 1ό, 19, ἴδδῖ 
ΤΩΔΗΥ͂ Βεη απ 68 ἰοϊηεά αν ἃ δὲ ΖΙκιαρ, 
Ὀεῖοτε ϑ84ιυ] 5 ἀεαίῃ. ΤὨῖ5 ΕἸοαζασ (Ἔν) 
ΤΩΔΥ ῬΟΞΘΙΌΪΙΥ δ6ὲ [Π6 δᾶπια 48 ἴες Αζαγεεὶ 
(Ὀ  Ἴ}) οὔ τ (γ. χίϊ. 6. 

ομδ ΟΓ ἐδὲ ἐδγεξ »πὴρ δὲν νιεη, Ὁ ἢ ὙΒὲ 
τοχί, οσ γαῖθοσ [6 δοοθηΐβ, ταδὶ ὃ6 σοττεςϊοά 
ὉΥ τ ΟΙιγ. χί. 12, 80 ἃ8 ἴο πλᾶκα ἴΠ6 δῖορ αἵ 
»"ρ δὲν ριϑη; ἴδ ἸηΠστ Δ οη ρίνθῃ θεϊηρ ἴῃδὶ 
ΕἸΘΑΖΑΓ ταηκοὰ πεχὶ ἴο [δϑῃοῦθαση διηοην 
(6 ἴἄγχοο τ ρ μ 1168. 

(Ηε «υα5:) «υὴ!ὸ Ῥαυϊά, «υδέη δεν ἀφρβεά {δὲ 
Ῥριμ πο ὙΠΕΓΟ 18 ὴἢ0 ΟἾΒΟΥ Ιῃϑίδησε ἴῃ 
Ηεῦτενν οὗ [815 νεσὺ (ΠΠ) Ὀείῃρ οοπκισυεὰ 
Μ [86 Ργεροβιὕοη 3. (8εε 1 ὅ84π|. Χχυΐ!. 
25.) Μογϑονϑυῦ, [86 δθοῆ86 σεαυΐγοβ [6 ΠδΠ)ς 
οὗ ἃ »ἷαςε ἴο ψνῃϊοὶ {πε δάνογῃ “ῥέε 8881] γεΐετσ. 
ΤΠ τοχί οὗ ΟΒσοηίοὶοβ σετηθάϊοβ {Π686 ἀείεςϊ5, 
“ἔκ «υα:ς «υἱ αυϊά αὐ Ῥαν-ἀκα»ιριῖν, πα 
ἐδεγε ἐῤὲ Ῥδιϊιοεπες «υὐεγὸ ραϊδεγεά ἐοσεί δε 



“ (ἢν. 
Σ Σ. 27. 

Β Ον,»»ν 
“Ζονακίλ. 

ν. 1ο---1 4. 

Ι0 Ηε δτοβθ, δηά βηπιοῖς ἴῃς Ρῃϊ- 
᾿Ι5ῈΠὲ5 ἈΠῚ1] ἢ18 πδπὰ νγᾶβ ὑγεᾶγγ, δπὰ 
ἢϊ5 Παπὰ οἷἶλνε υπῖο τῃε βυνογά : δπά 
τς ΠῸΟᾺΡ ψτουρῃϊ ἃ ργεαῖ νἹςῖου 
(ἢλξ ἀδΥ; δπὰ ἴδε ρεορὶς τεϊτυγηβά 
δἴζογ ἢϊπὶ ΟΠ]Υ ἴο 5ρο]]. 

Ι; Απά δῇῆογ πἢἰπὶ τοῖς “4 5ῃδπι- 
τἸὰΔἢ τῆς 8ο0ηὴ οὗ Αρεὲὸ ἴμεῈ ἢδλ- 
ΓΑΙ. Απά τῆς ΡΠ κτὶπε8 τνεγε 
ραϊμεγεά τοροῖπογ πο ἃ ἴγοορ, 
ὙνΠΟΓα νν88 ἃ ρίεςε οὗ ρτουπά [μ]} οὗ 
Ἰεπι}}εβ8: δηά τῆς ρεορὶες βε4 ἴτοηι 
τε ΡὨΠΙβεπ 68. 

ο δαλἰρ." Καοηηϊοοςξ 45 βῃονψῃ μον ΨΕΤΙΥ͂ 
ϑ'ρῃι (ὰς ἀϊθδγοηςο 15 δεΐνγθθῃ ἴδε Ἰοςίεγβ οὗ 
(86 ἵννο ἴοχίϑ. 

απά δὲ νιορῆ Γ᾽ Τεγαθὶ «ὐέγὸ βοηπφ ἀαυ47.} 
ΤΕ Ηεδ. 105»), ἀοε8 ποῖ Ἴοηίδιη 1ῃ15 ἰάθα, 
δυϊ πιοδῃ8 “τομῇ ΠΡ" ἴο ὑ41[{|6 (2 ϑδπι. νυ. το ; 
1 Κι. Πἰ. 21, ἄς.) δραϊηϑί ἴἤθηι, 485 (δε 
8686 15 ξίνεη ἴῃ ἴδ ϑγτγίας, ϑερῖ., απὰ νυ]. 
Τῆδ γδηβίδίοη, αὐέγε σοπὸ χευαγ, δῃὰ [056- 
ΡΒ 58 φευγόντων, ἀουδ 655 ἀγοϑε ἔγοπι ἴῃ 6 
ρῆγαβο “ 2ῤὲ ῥεοῤίε πεά δεΐογε ἐδ Ῥῤίὶ νεπει," 
Ὀεϊηρ τηϊβαρρ δὰ 'ἰπ τ ΟἾἢγ. ΧΙ, 13 ἴο [818 
δαῖ|6 οὗ ΕἸθαζασβ, ῇογοαβ ἰτ σε] Ὀ6- 
Ἰοῆξβ ἴο [6 ὑαῖ]ς ἴῃ ψὨϊοδ ϑΒαπηδῃ νγ88 
δηγαροά, 2485 ἌΡΡΘΑΓβ ἔγοϊῃ ὑεσδα 1ὶ οὗ [815 
εδδρίογ. 

10. δ αγοῖο, δ ὙὌΤπμὸ ψΠ0]6 οὗ 1818 
σΟΓΒ6, 88 γ06}} 25 {πὸ 1 αϑῖ νογάϑ8 οὗ γϑῦβ6 
9, δΔῃά ἴδε ἤγϑί εἰσῃι ννογάβ οὔ υοσθο 11 (ἀοννῃ 
ἴο ἴΠ6 ΕἸ ΡΠ5} ψψοτὰβ α ἐγοορΚ, μᾶνς [8]]|Θη οὐ 
οὗ ἴδε ἰοχί οὗ σ Οδγ. χὶ., ῬΡγοῦδ Υ οὐηρ ἴο 
ἴῆὴ6 τοουγζεησα οὗ ἴΠ6Ὸ βᾶπὶὸ ψογάβ, “ἴῃ 6 
ΡΒ Π5 πο όσα ραίπογοὰ τοροῖπεσ." Τῇ6 
οἴεςϊ οὗ 1η15 15 ἴο ομχῖῖ ΕΘ Δ Ζατ᾿ 5 ἔραϊ, 45 ΠΟΓῸ 
ἀοβοσίθοά, ἴο αἴίγιθυῖο ἴο δὶπὶ ϑΒδιητηδὴ᾽ 8 
ΥἹΟΙΟΤΥ͂, ἴο τηϊϑρίδος ἴδ Πιρηΐ οὗ [π6 [5γ86}1{65, 
αηὰ ἴο οπι δμδιησηδῃ δἰ οροῖμοσ ἕγοιῃ ἴμ6 
ἰϊσὶ οὗ Π) αν! 5 παρ ΒΥ πιρῆ. 

ἐδ Ζογά «υγομσῥί ὦ σγεοαὶ οἱείογ ΟΥἩ ταἰυῶ- 
05.) ΜΕΙΘΟ 12 δηάᾶ 1 54Π|. ΧΙ. 13, ΧΙΧ. 5. 

γελωγπεαῖ εν δὲν] ὙὍΒῈ Ρῆγαβα ἀοεβ ποῖ 
ἸΆΡΙΥ͂ 4 ῥγενίουβ βΠϊρῆξ οἡ ἴδε ρατί οἵ τῆς 
ῬΘΟΡΙΪΘ, θυ 5 ΠΡΙΥ πιθδη8 [πὶ ΠΟῪ ἔο]οννεά 
ἢϊπὶ ΠΟΤΕ ἢδ ῥτγεσοάθαά {πεπὶ, ἴο ψαῖμοσ 
[Π6 8ρ01] οὗ [ο86 βοτὰ δε δά 58]Δ[ ἢ. 

11, ϑδδῥα»»"αὸ. .. ἐδ Ηδγαγὶφ.] ϑΘἈΔτηΤηδΔἢ 
8 [ῆ6 βᾶσῃς 45 ἴδε ἔδίμεγ οὗ [οηδίμδη. (866 
γΟΙΒῈ 22, 33, Ὠοῖ6.) Ηαγαγὶϊς 18 ἰηϊογργοεϊοα 
ΌΥ δ᾽πιοηῖ8 δπάὰ Οὔεβθηΐυβ, αἴοσ ἴπε ϑγτγίας 
ΝΟΓΒΙΟΏ, ἴο πιόδῇ »ποωπίαίρεεγ, ΟἿΣ ἔγοπιὶ ἴδ6 
ἈΠ] σου ΕΥ οὗ ]υάδἢ οὐ ΕΡΏγΔΙΠ,. 

ἱπίο ὦ ἴγοοβ.] οβερὶι8 [268 ἴἴ, 29 Ζεδὶ, ἃ8 
ἴη Τυάρ. χν. 9, 1ο. Τς ψογὰ «ὐδέγε (Η δ. 
απά ἐδεέγο), ἃ8 ἴῺ ὙΕΙΒῈ 9, 8668 ἴ0 ΣΟΘΌΪΓΕ 

ΠΠ. ΒΑΜΌΒΙ, ΧΧΙΠΠ]. 

12 Βυῖ ἢε 5ϊῖοοά ἴῃ τῆς πικίάξε οὗ 
τῆς ρτοιπά, πὰ ἀείεπαεά ἰξ, Δη 4 5]6νν 
τΠε βΙδείλιεο: δπὰ τῆς Γόοκὺ ψτουρῆξ 
ἃ ρτελῖ ν]ςίοσυ. 

12. Απά ἴτῆγεε οἵ ἕῆς ηϊγν ΠἢΙ6Ε! Ον 
ψεπῖ ἀοννη, ἀπά ολπης ἴο [αν ἀ ἴῃ μα 
τῆς δαγνεβὲ τἰπια ὑπο τῆς οανε οὔκ ἡ 5- 
Αἀυ]]2πὶ: πὰ τῆς ἴγοορ οὗ τς Ρἢϊ- 
᾿ἰφεῖα8. ρτομθά ἴῃ τῆς νδι]εν οὗ Ἀε- 
ΡὨδίηι. 

Ι14 Απά αν ἃ τὖας τπ6π ἴῃ λη 
Πο]4, ἀπά τῆς ραγγίβοη οὗ τῆς Ρἢ1]18- 
ἘἰΠ68 τὸας ἴπεη ἐπ Βειἢ-Ἰεἤσηι. 

16 ἢᾶπιθ οὗ ἃ ρἷαςοθ. ὙΤῆδ στεουστοῆςς οὗ (ἢς 
νγοσὰ ΜΠ ἴῃ ἴη6 βθῆ86 οὗ ἃ ἤγοοὺρ ΟΥ δαπά 
ἴῃ ΟΙΒ6 13, 11 ροηυΐηο, ψουϊὰ δε, Βοννονοῦ, 
ΓΑΙ͂ΒΟΣ ἴῃ ἕδνουγ οὗ [6 ΑΟΥ. 

ΩΝ ΟΡ ἰεπεῖϊοσ (ὨΝΦῚΨ ΠΝ). τ (Ἀγ. χί. 
13, τολάβϑ “Με ὁ δαγίεν " (ὈΥῸΦ Ὃ) νἱῖὰ 
ὨΘΑΤΙΥ Ἰάδηςο 8] ἰεϊζοσθ, ΟΠ ἰῇ δὴ ἔργεγβε 
ογάοργ. 

ἐδ ῥεοῤίε γε4, 5 τ ΟὮν. χὶ. 12. 

12, Βμῤ δὲ “«ἰοοά, 45..10 ἴῃ τ Οἢγ. χὶ. 14, 
[8656 510 5Ἴ14Γ νογθ8 ἃγὲ σπμδηρεὰ ἴηἴο ρ] γα β 
ἴῃ σοηβεαυξηςς οὗ ΕἸεΑΖατ δηὰ Πανυὰ δείης 
Ἰλκοη ἔοσ ἴ86 βυδ͵]εςί ἰηκἰοδὰ οὗὨἉ δ88απηπιδὶ. 

Ζ ξγεαί αἱείογ}7.} 866 ΔΌΟΥ͂Θ, ΥΟΓΒΕ 10. 

18, “πά ἐδνγεε, Ὅς.}] ΤὌΠο Οεἰδὶδ Ἀδ5 
ἐῤίγίγ, Ὀυϊ ἴδε Κεγὶ σοττοςῖβ ἰἃ ἴο “όγεε, 
ὙΠΙΟἢ 15 1Π6 τοδάϊηρ οὔ: (ἢν. χί. 15. 

Οἱ. 1 (γοδι δὴ) ἄλε ψογὰ υϑεὰ ἰῃ σ ΟἾἶγ. χί. 
1ο. Τὸ δῦβοηςο οὗ ἴδ δζοὶο Βοίοσο όσγεε 
βῇῆοννβ (μα [ΠΕΥῪ ἅτὸ ποῖ ἴπ 54π|6 ἴὮγϑο 845 [056 
7υϑῖ πιεητἰοηοά. ΤΌ πδίυγαὶ ἰηθσοησο 8 ἐμαῖ 
[ἢε ἔεαϊ αἵ Βειβ]εῆεπὶ ΟΥ̓ [ἄγος οὗ [6 τὨιγίγ 
νγᾶ5 ἴῃ 6 οσσαϑίοη οὗ 1πεῖσ θείης ἔοττηθά Ἰηἴο ἃ 
ἀϊδίίηςϊ Πα, δΔηὰ [Πα ΑὈΙ5Παὶ, Βοηδίδη, δηὰ 
ἃ ἰϊγὰ ποῖ παπιοά, ψγοῦε ἴῃ6 τῆγοα. 

ἐπ δὲ δαγυε γι. ΤὨΘ Ηοῦτον ρσορο- 
βἰτίου (0.8) σαπποῖ δὲ 80 σοπάεσγοθά. ὙΥ̓Ρ, 
ὀαγυε:,, 15. ἃ τηληϊξεβῖ ΕἸΤΟΣ ἤοσ ἽΥΠ, 266 γοεξ, 
ΜΏΙΟΝ 15 [Π6 τεδάϊηρς οὗ ᾿ ΟἿ γ. χὶ. 1:ς. 

ἐῤέ εαὺε 9Γ᾽ ““4μἠϊα»ι. ὅ86ε σ ϑᾶτϊῃ, χχὶϊ ἱ.Ἅ 

ἐδὲ ἐγοοὸρ οΓ 16ὲ Ῥρῥιδεηπε. ΤῊ ποσὰ 
τεηάογεὰ ἔγοορ (Π)ὺ Οσουγβ ἴὴ [818 5686 
ΟὨΪΥ πεσε (δηά, δοσογάϊωρ ἴο 5δοῃγθ, ἰῃ γὑϑῦβα 
11), δΔηὰ ΡΕΥΒΔΡ5 8. ἰχυἹ. 11 (1ο Α.Κ.). [η 
Ι ΟἿ. χὶ., 848 ἰῇ γϑσβο τό οὗ (18 Ἂοἢ, ἴδο 
γοδάηρ 18 ΠΣ δοεΐ, ΟΥ̓ οαηηρ, ΜΓ1Ο] ΠΔΥ ὃς 
ἴης ἴσυς τεδαϊηρ Πόσα. 

2.ἐδε4.}1 ΤῊΝ 54π|6ὸ Ηεῦγενν ψογὰ 88 ἐη- 
εα»ιρεά ἴῃ τ (Ἶγ. ΧΙ. 1ς. 

στνηαὐίεν 9 Κερῥαὶ».. Οἵ Οἰδηίβ. 8εε ν᾿ 17, 
18, ποῖα; 4130 χχὶ. 1ό, Ὠοῖδ. 

14, 1 απ δοίά.) ἴΏ “ἘΔ Βο] ὰ,) 251 Οἢτ.χι. 
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Ις Απά ανίά ἰοηρεά, δηά εϊά, 

Οἱ τῇδ οπε ψψου]ά ρίνε πιὲ ἀγίηκ οὗ 
τῃε νναῖεσγ οὗ τῆλε ννεὶ] οὗ Βει}- ἐμ εηι, 
ννὨ ΙΓ ἐς ὃν τῃε ραῖε! 

Ι6 Απά τῆς τῆγεθ πλρηὙ πΊεῃ 
Ὁγακε τῆγουρῃ τῆς Ποβὲ οὗ τῆς ΡἢΪϊ- 
ΙΙβίηθβ. δῃηά ἀγὸνν ννδῖοσ ουξ οὗ τῆς 
ννῈ}} οὗ Βειῖ}-Ἰεἤεπι, τας τὺσς ὈΥ τε 
ξρῖς, ΔΑ ἴοοκ ἐξ, ἀπά Ὀγοιυρῆς 1: ἴο 
Ανα : πανογῖθεῖεβϑ8 ἢῈ ψνου]ὰ ποῖ 

ἀπηκΚ τῃεγεοῖ, θυϊ ρουγεά ἴξ ουξ υπῖο 
τε ΙΟΚΡ. 

17 Απά ἢε 544, Βε τ ἔαγ ἔτοπι 
τὰς, Ο Ιοκρ, ταὶ 1 958οι]4 ἀο τἢ15 : 

16. [1 15 ἴδ βαπὶὸ 88 παῖ τηδηίοηδα νοῦβο 
17 (σοῖο 566 ηοΐθ), δηὰ ψ θοῦ ψγὸ Ἰδαγη 
ἔἴτοπλ [ἢ18 Ραδβϑϑᾶρο ννϑ οἷἴοβδα ἴο ἴδε ἽἼἂνε οὗ 
Αὐἀυ}14π|. ΤῊΪ5 Πο]ά οὐ ἔογίγοββ οὗ Αἀυ]}} πὶ 
νγνὰ8 ὈΓΟΌΔΟΌΪΙΝ ἃ ἵΓΟΠΌΘΙ ἔογῖγεββ οὐ 1δ6 
ῬΒΠΙβης Ὀογάοσ, ἢ ἔγοσὰ 115 5βίσθηρίῃ 
δῃὰ ροβίξίοη, δηὰ ἴδ ποὶρῃθουγμοοά οἵ ἴΠ6 
ΟΑΥΘΓΏ8, ννὰ8 Ἰπάρσοα Ὁγ Ὠανιὰ ἴο Ὀὲ {πε θεβῖ 
ξιβος οὗ ἀείξηςθ δραϊηδὶ [πε ἰηνδϑίοῃβ οὗ [δ6 
ἈΠ|5}1η68. 

ἐδεαγγμοη.} ΟΥ̓́ δ δαΡν βοσί, ΟΥ̓ σἑαίδοπ. Τί 
15 1πὸ ψψνοτὰ ΓΟρΌΪΑΓΙΥ υϑεά οὗἉ [δ6. ροΞκίβ οςςυ- 
Ρἰοά ὃγ ἴὰς ῬὨΙ 5 1Π68 ἴῃ (ἢ 6 [ΒΓ] ἴς ΤΟΓΓΙΟΥΥ͂ 
(ι ϑδϊη. ΧΙ, 23, Χὶν. 1) 4, 6, 11, 15). Τα 
ννοσὰ ἴοσ γαγγέοη 'ἴῃ 1 858Πι. Χ. 5, ΧΙ]. 3, 15. ἃ 
81 ΒΕῪ ἀϊβογοηῖς ἔοσπι οὗ ἴῃς βαπὶαὸ τοοῖ. [1 
βῃονβ [6 ΡΟΨΙ δηά ἀδγηρ οὗ ἴῃς ῬΆ:] 501 65 
τιαῖ ΠΟΥ 5ῃουϊὰ Βοϊὰ 4 ροβδῖ 50 ἔδλσ ἴῃ {πῸ 
ΘΟΙΠΙΓΥ 45 ΒΕΓ] ΘΠ 6ΠῚ. 

16. Τ2ε «υεἱ! 9.) Βεῤδίεξενι.) “ὙΤΏΘΓΕ 18 0 
νν6}} οὗ Ἰνρ ννδῖοσ ἴἢ ΟΥ̓ ΏΘΑΓ ἴδῃς ἴονῃ," 
Κοδ. ’Β. Κ᾽ 1. 471 (1. 163). ἼΒοτΓε ἰ5, δον- 
ΟΥΟΙ, ἃ εἰδίοσῃ οἵ “ ἄδερ, εἶθαγ, σοὺ] νγδῖεσ," 
σοδ! δὰ ὃγ [δ 6 πηοηκϑ, Ὠ αν! 5 ἮΝ εἰ] δδουΐ ἴἄγες 
υΔγΐε 5 οὗ ἃ πα ἴο ἴΠ6 ποτ οὗ ΒειΒ] οπὴ 
ΕἸογ, ᾳυοϊοα ὉγΥ ΚοΙ]). ῬοΒϑΙΟΪΥ τις οἱά 

Μ611} 48 ὕδθη ἢ] ὉΡ 5ίποθ ἴῃ6 ἴον ννᾶβ 
ΒΌΡΡΙΙοὰ 1 νγαῖογ Ὁ ἴπ6 δᾳυδάυςῖ. (566 
Κοῦ. “ Β. Κ.᾽ Ρ. 471.) 

186. Τρε ἐῤγεε ἢ ὍΤὨ8 ἔπη ἢ [86 ἀττὶςϊο, 
Γεϊεστίηρ τπεγείογε ἴὸ {πε [ἄγεε βρόκεὴ οὔ 
ἴῃ ΕΓΒ 13. 

ὀὁγαΐζε ἐδγοισὸ δε δοσῖ ΟΥ̓ εα»Ρ.] ὟΝ ἈΪΟἢ ἐαρ 
νγὰ5 Ρι(οΠοὰ ἴῃ (ἢ 6 Ὑδι]εγ οὗὨ Ἀδρμδίπη, δοσοσ- 
ἀϊηρ ἴο 1 Οἢγσ. χίὶ. :ς δπά νϑῦβο 11 οὗἉ {Π|15 
οπαρίοσ. [{ Ό]]οννγ8 ἔγομι (ἢ18 ἴα [86 νΑΥ 
ἔτοπι Δάυ]απι ἴο ΒΕΓ] ἤοπὶ ἰΔΥ ΤὨΓΟυΡὮ ΟΥ 
ΔΟΙῸ58 [ἢ 6 νδ] ]οὺ οὗ Ἐδρῃδίη). 

Ῥομγεά ἰδ ομἦ μπίο ἐῤεὲ 1,ογἀ.1 Τὶ ψγᾶ8 ἴοο 
ΠΟΒΕΙΥ Ὁσ 8 οὐχ 0856, ποης Ὀυΐ {86 1, οτά 
ψγ»8 ἙΟΓΙΩΥ οὗ [ἴ. Εογ ᾿Ιδαϊοη5, 566 [υ ἀξ. 
ΥἹ. 20, ῃοῖθ. 

17. Βε ὁ 3αγρ ορε μι Ο 1ογά.}] 80 ἴδ6 

1. ΞΑΜΌΕΙ, ΧΧΠΙ. [ν. 1:5--- το. 

ἴΣ ποὶ ἐς τῇς Ὀ]οοά οὗ τπῸὸ πηξρῃ 
τῆδῖ νγεηΐϊ ἴῃ ᾿ΘοΟραΓαγ οὗ {δεῖν ᾿ἴνεϑ ὃ 
(πογοίοσαο ἢθ ψουἹά ποῖ ἄγη κΚ ἱϊ. 
ἼΒαβ6 τῖηρβ ἀϊά {π686 τῆγες τα ρ Υ 
14.419} 

7οαῦ. τῆς 8οη οὗ Ζεσγιυϊδῃ. νγαβ ομίεῖ 
Δποηρ ἴῆγεθ. Απά ἢς Π|εὰ ἃρ ἢ!5 
βρΘᾶγ δραίηβί τῆγες Ὠιπάγεα, ἴαπαά 5]ενν : 11:5 
ἐλέπι, ἀὰ Ἠλὰ τῆς πᾶπλθ ἀπιοηρ ἴἢγεα. 

19 Υαβ με ποῖ πιοβδῖ Βοπουγαθῖς 
οὗ τῆγδε ἡ {πδγείοσγε 6 νγᾶβ {πεὶγ ςδρ- 
τδίη : μονθεῖς ἢς διζδίπεά ποῖ πηῖο 
τῃς γε: τῆγεα. 

ΗδεδὍ. ἰοχῖ, Ὀυΐ ἃ σοτηρασγίδοη οὗ ἡ ΟἸἾγ. χὶ. το, 
ξογιπὲὰ ὈΥ [86 υπϊΐοστῃ ὑϑᾶρὲ οὗ ἴῃς ΒοοΚκβ 
οὗ ϑ4π|. δηὰ ΚΙηρ5 (1: δ4π|ι. χχίν. 7 (6 Α.1.Υ.), 
ΧΧΥ. 1; 1 Κι χχίὶ. 3), δηὰ ἴῃς ϑγτίδς, 
Ομαϊάθο, Ασγδαδίς δηὰ Ψυϊραΐθ νογϑίοῃβ, τηλκος 
ἴξ αἰπιοδί Ἴοεγίδίη ἴπδΐ ἴ6 ὑσγοροϑίοη Ὁ 
[45 []]Θὴ ουἱ σ είοσο ΠΝ, δηὰ (παῖ ἴδογο- 
ἐδ (δε τεηάοσης ββου]ά Ὀε, δε Ζογά γογδιά, 

ζι 

ἐξ ποὲ ἐῤι. 1 ἈἘδίδονγ, «δα 1 ἀγπξ ἴθ6 
δ]οοά, ἃς., 45 ἴῃς ΗφΘὉ. ἴοχῖ οὔχ ΟἾΓ. χὶ. 19 
[45 1ἴξ, δηά 85 ἴῃς βεηΐεηςθ ἐῤεγεζοσγε δὲ «νομί 
ποῖ ἀἐγίπξ 11, δον ἴο 6 υπάεϊεῖοοά. ΤΒΘ 
δορί. δηὰ νυ]. βεεῖὴ ἴο αν ἑοιιηά «ῥαϊ 1 
ὦγίπὲ, ἰὼ τὰς ΗφὍ. τοχί. 

ἐδεις ἐδγεε.)] Ἐλδῖδβοσ “Β9 ΓἈσθ6," ἴδοϑὲ 
ὨΔΙΏΘα γΟΓβ68 13 δηά τό. 

18. Οδὶφ ανιοηρς ἐῤγες.] ἘἈδῖμοσ ρος ῦ “ οἔὮ 
{89 ΤΆΣΘΘ," 45 νεῦϑοὸ 22ὥ.. ΤὮς Οκέδιδ ἢοσὸ 
μα5 ἐφε εαρέαϊμ!;, ἃ5 ἴῃ υϑῦβα 8, δυῖ ἴδ6 Κεγὲ 
δηὰ 1: ΟἾγ. χὶ. 2ο, αν ἐῤφε ἔῤγεε, ΜὨϊςδ 
8. οἰεαυγ τίσι. ΟΥ̓͂δς ἴδγεε πὸ ἐεϊοβεά 
(16 νγαῖογ ἔγοσῃ ἴδε ψε]], ΑὈΙβμαὶ, οὗἨ ψβότῃ 
ἃ 5 πΉ]ὰγ ἴδαϊ οὗἉἩ ἀδγίηρ 15 γεοοσγάδά (1: δ8π). 
ΧΧΥΙ. 6-12), ΜᾶΒ ἴ!6 ἢγοῖ. Βεηδίδὴ ννὰβ 
Δηοίμοσ. ὙΤΒῈ {π|τὰ 18 ηοΐ παπηεάὰ. 85 
6 Απιᾶβϑα (1 ΟἾγσ. χὶ!. 18), “ οδιεῦ οὗ ἴδε 
(δ γίγ," ποῖ παπιϑὰ Ὀδθοδυβο οὗ ἢ18 τοῦθ] θοῦ 
δηὰ [ο]]ονίης οὗ Αὐβδίοσῃ ἡ (ΧυἹ]. 25). 

δὲ βεά κμῷ δὲς σρεαγ ἀφαΐπεὶ ἐόγες δωπάγεά. 
ῬγΟΌΔΟΪΙΥ ἤδη ἣε ὕγοόκο ἘΒσγουρα [6 ΟΔΙῺΡ ο 
τὰς ΡΒ Ι5ι1η65 (τοσϑς 16). 

ανποηρ ἐγ.) ἘΔΊΒΟΥ Κ(Β6 ΓΒ .060,᾽ 45 ἰῃ 
(δο θοριηηίηρ οὗἉ [16 νεγϑθ. [{ νγὰ5 ἢ15 ὑσγοννεββ 
Οἡ {815 οσςαϑίοῃ [παῖ ταϊϑοὰ μϊπὶ ἴο ὃ: οδιεῖ 
οὔ 115 {π4ἅ. 

10. Οὗ έόνγεϑ.) Ἀεδὰ “ἐλ 9 1990." ΤΟ ποχὶ 
ψνογάβ, δὲ αἰαϊπε ποὶ μπίο ἐδε πχϑὶῖ ἐόγεε, 
ἙΒΙΟἣ ἃγὸ τορεδίθα ἴῃ σὑεῦβα 21, ἃσῈ πηοϑῖ 
ἀϊδίου, ἔγοσα (6 οπβϑίοη ἴῃ (6 Ηδθῦτειν 
οὗ [6 ψογὰ 37:2, ου δῖ ἢ [6 ψΒΟ]6 βῖγο 58 
18 ἰαϊά. [Ι͂ἢὼ 1τὰ86 ραγδὶϊοὶ ρᾶβϑδαρε, τ (δγ. 

18 Απά “Αδίεμαὶ, τε δτγοῖμει. οὗ 5 « οἷ: 
ΣΙ. 20. 



ν. 2ο---24. : 

ΤΟ 20 Απά Βεμδίαῃ πε 8οη οὗ 76- 
Τ᾽ σαΐ ο : . 
“είς. Βοϊδάα, ἴῆε 8οῃ οὗ ἃ ναδἰϊδῃῖ πηδλῃ, οὗ 
ΗΟ. ἘΚλρθζΖεεῖ, ἵψμο ἢδᾺ ἄοπε πΊδην δοῖϑ, 
οηις οὐ 4; ᾿ 
σά. ἢς 5[ενν ἴννο ΠΠΊΙΟΠ Κα πχεη οὗ Μοδῦ : 
ΤῊΣ. ἣἢς ψεηΐ ἄοννῃ 4]50 δηά εν ἃ Ἰίοῃ ἴῃ 
Ζ"καπ οὐ Ἢ δ τος : 
εσανίε- ῖἢ6 πριάϑϊ οὗ ἃ ρἰζ ἴῃ {{πὶὲ οὗ δηον : 

21 Απά ἢε 5δενν δὴ Ἐρυριίαδη, ἴδ 
γεχηςξ, οὐ, 

σῷ: 
Ἐμκό,, ΒΌΟΑΙΥ πίη : πὰ τῃε Ἐργριίδη δά ἃ 
23» ατιαη ΒΡΘΔΓ Ἰῃ ἢϊ5 ῃδηά ; δυῖ εὲ ψεηῖ ἄονγῃ 
φάμα. ἴο πὰ ἩΠῊ ἃ βιΔΗς, δηά ρἰυςκεά τε 

11. ΒΑΜΌΒΙ, ΧΧΙΠΠΠ. 459 

δρΘᾶἂγ ουξ οὗ [6 Ἐργριίδη᾽5 Παηά, δηά 
δἷενν ἢἰπὶ νυν ἢΐδ Οὐ ΒρΘΆγ. 

22 ἼΠεβε ἐδέησε ἀϊά Βεηδίδῃ τῃδ (ὁ: 
8οῃ οὗ Ϊεμοϊδάα, ἀπά δά τῆ6 πᾶπὶε λομσιασ 
διποηρ ἴῆγεθ ταὶ ρ ἢ Υ πιεη. ανπρ 

223 δε νγὯβ8 ἔπηογε ποποιυγδῦὶα τἤδη 
τῆς τῆϊγίγ, δαῖ ἢς αἰταϊηεά ἢοῖ ἴο τῆς ερμνρί. 
3γεὶ τῆτεθ. Απά ανίά εεῖ ῃϊπιὶ ονεγ 1 Ηοῦ. αὐ 
ἢϊ5 " συλτά, ἡ όϑὴς "“αηά͵ 

24. Αβαμεὶ τῆς Ὀγοῖμεγ οὐ 70 δ0.Ὁ εἰ. «. 18. 

ΚΥΣΤΣ 
ΤἀΦ ἐλμέγίγ. 

ΧΙ. 21, 16 ρῆγαθα ὩΣ 2) (τοηάογοὰ ἐῥαπ 
ἐῤε ἐπυο, νπῖμπουΐ ΟἸΓΘΥ 5656 ΟΥ̓ ͵ΑΠΊΠΊΔΓ) 
ΘΟΟΙῚΒ ἴο ΙὩθΔὴ ἐπ ἐῤεὲ «ἕεοπά ογάεγ. 
᾿πἰτοάυςοα μοῦ 1Π6 86ῆβε ψουϊά δ6, «ὐας 
ῥῪὲΟ ποῖ ἐῤὲ νμιοσέ δοποιγαῤίφ 9Κ ἐδε ἐδγεε ὁ 
δ «εοροηά ογάεγ, ῥοαυδεὶξ ῥὲ αἰδαίπεα ποί 0 
ἐῤὲ ἐῤγεε, τὰς {τδά, νυἱζΖ. 1 ἢ σοηδιϑιοὰ οὗ 
]ϑβοῦφασῃ, ΕἸοαΖαγ, δηὰ ϑμαγηπιαμ. ὙΒαῖ 
ἵννγο {τἰδὰ8 δῖε τρθηςοηθα 18 ἃ 5: π|ρὶ6 ἔδεῖ, 
ΔΙ ΒΟ ἢ ΟἿΪΥ ἤνθ Ὡδηη68 δ.Ὲ ζίνθη. 

20. ΜΒεπαὶαῦ δὲ το» 97 ϑεδοία 4. δ σοτὰ- 
τηληάθαὰ [πε ΟΒεγεῖμε8 δηὰ Ῥεϊει 65. 81} 
{ὨγουρῊ Πανὶ 5 γοῖρῃ (ΥὙ11}. 18, χχ. 23), δηά 
ἴοΟΚ ἃ Ργοπηηδηῖ Ραγί ἰὴ ΘῈ ΡΡοσίηρ δοϊοιηοῃ 
δϑδαϊηδὶ Αἀοηϊ)δι βοὴ Ὠ νὰ νγ85 ἀγίηρ, δηὰ 
νν48 τουγαγάθα ΟΥ̓ θείηρ τηδάθ σδρίαϊη οὗ [ἴῃς 
Βοβῖ ἰὴ ἴΠ6 σοοπὶ οὗὨ Ϊοδὺ (1 Κ. 1. 8, 26, 32- 
40, 11. 25-35, ἷν. 4). [{ 15 Ροβϑίθὶε {παῖ [6- 
μοϊδάᾳ ἢ15 ΔΊ ΠΟΙ 15 [6 βαπὶθ 25 ἴμ6 [ἐποϊδάδ 
Τηρητοηθά τ ΟἾγ. ΧΙ. 27, 88 ἰοδάοσ οὗ [Π6 
Αδγοηϊῖοβ, 5ίηςε “" Βοηδιδὴ [86 8οὴ οὗὨ |6- 
μοϊδά᾽ 15 ςδ]]δα α εὐίοῦ ῥγίεε (τ ΕἾ γ. χχνυῖ!, 
5). ἴῃ νϑῦβοὸ 6 δ6 15 ἀδϑοσιθοὰ 845 “δαΐῖ 
Βοϑηδίδῃ ψῆ0 νν88 τ ρ ΠΥ διλοηρ {π6 {Π|ΓῪ, 
δηά αδονε ἴδε {πι|τῖγ. Ης νᾶβ8 οδρίδίη οὗ 
ἴδε μοβϑί ἔοθσ ἴμ6 τηϊγὰ τοί. Ηδ ννᾶ5 αἷ50 
ΟἿΘ οὗ 18ε Κίηρ 8 σμί εὐ σουηβο!]οτβ (10. νογβα 
34), ΒΟΓΟ “ [ἐποϊδάᾳ 186 δοὴ οὗ Βεηδίδῃ" 15 
ΔΏ ΟΥΤΟΥ ἔοσ Β. ἴῃ βοὴ οὗ [θμῃοίϊδάδ. 

ἐδέ “οῖ οΓ α τυαΐαπὲ »απ ὙΠῸ6 Ψ8Ο]6 
ΡὮγαβ6 58οι ἃ δ6 τεηδογοὰ “8 νδ]ἱδηΐ τὰ 81}, 
δηὰ δρρὶ!δά ἴο Βεηδίδῃ. 

Καῤκεε!. [Ιῃ ἴδε εχίγεσιθ βου οὗ [πιά δἢ 
(1ο588. χνυ. 21). [πη Νοβθηι. χὶ. 25, 1 18 σα] δὰ 
[εκαῦΖεοὶ. [Ὁ δαὰ5 ποῖ Ὀεθη Ἰἀθητῃοά. 

ἑπυο Ποπ-ῖδε νιοπἢ ὍΤῆῈ Ηεῦσγοεν ψνοσὰ 
Ατΐοὶ, τηθδῃ8 ΠΠΈΓΑΙΪΥ ἠοπ 9.7 Οοά, δηὰ 5 
ἰηϊογργεῖθα ἴο πηδδηὴ χη οπίμοηί ῥέγο. Βο- 
οἰατὶ (΄ ΗἰεσγοζΖ. 1ἱ, 111. 1) ργοάυοθβϑ βθυθγαὶ 
ἰηϑίδηςοβ διηοηρ ἴμ6 Ατδὺβ οὗὨ (ἢ6 5 ΔΓ 6 
“4:-ε4- 41, Ἰῖοῃ οὗ Οοά, θεϊηρ φσίνεη ἴο γτοαΐ 
ὙΥΔΓΓΊΟΥΒ, 45 ἐ.9. ἴ6 δι]}20ὴ ΟΥηδσ. ΑἾΪβο 
διιοηρ ἴδ6 Ῥεγϑίδηβ. Ηδηος 1 18 δυρροβοά 
(αὶ [Π6 5απὶὸ ευδίομι Ρῥσγενδὶθὰ διηοηρ ἴδε 
Μοαδιῖο5. Βυΐῖ [πὲ Ν υἱκαῖο 845 “ ἀμιο Ἰδοη685 
Μοδδ, νλοἢ δθοὴβ ἴο 6 Ὀογπα ουΐ ΟΥ̓ ἴδε 
ποχί βοηΐζθῃςθ. 

σἰεαυ ἃ ἠΐοπ, (5 ς.1 Ἐδῖδοσ “186 ἸΙοη, οὔθ 

οὗ ἴδοβε ἀδθβουι θεὰ αὔονε 45 ὦ ἤοη 975) Οοά, τὲ 
[δε Ν υἱγχαῖα νεγβίοῃ 18 γρῆῖϊ. ΑΡΡΑΓΘΏΙΙΥ ἴῃ ἃ 
56ΥΘΓΘΟ Ψ]ΏΓΟΓ ἃ Ἰοη Πδά σοσὴθ ὑΡ ἕγοπῃ 15 ι.5112] 
Βδυηΐβ ἴο δοιὴδα ΥἹ]αρο ἰῃ βϑάσοῦ οὗ ἔοοὰ, δηά 
ἴδκθη ροβϑϑϑϑβίοῃ οὗ [π6 ἴδὴκ οὐ οἰδΐοση ἴο {86 
ἴΕΥΓῸΣ ΟΥ̓́Τ [ΒΔ ὈΙΔη[5, Δηὰ Βοηδίδῃ διϊδοϊκοά 
1 ὈΟΙάΪΥ δηά 5ϊενν 1ζ. 

21. “4 χοοάν »ι4α5.}] ὍὕἘ6 στοδάϊης οὗ τ (Ὁἢγσ. 
ΧΙ. 23, ἰ5 ΠῚ ϑν»δ, ὦ "παπ ΟΓ᾽ «ἰαέωγε, ΜΙ Ὀισἢ 
5 Ῥγοῦδθὶυ (Π6 ἴπι|6 σεδάϊηρ βεγθ. (8686 [58]. 
χῖν. 14, δηά ᾶθονε, χχὶ. 2ο, ῃοΐβ.) [1{ ἰ5 δά θά 
ἴῃ 1 ΟἸγ., ἥυε ομδίἐ: δίσ,. ΟἹ αἴ νγα8 5ἰχ 
ουδι15 Δηἀ ἃ 5ρδῃ (1: 84π|. χυϊ!. 4). 

α «ἰα7.1 866 ῃοΐδ οὔ ΧΥΪΙ. 14. 

ϑίφαυ δἰ»ι φυίἐῤ δὲς οαυη “βεαγ.Ἶ υ5ῖ 45 αν ὰ 
ουἱϊ οἹΓ Οο] 48 μερὰ ἢ Β15 οὐνῇ ϑννοσά. 
((οιηρατζε Ρ8. νΥἱϊ. 15, 16.) 

22. “σιοηρ ἐῤτεε) Ἐθδὰ “189 [ΒΣΘ66." 

23. Ἰδαν ἐῤεὲ ἐδίγίγ, 5 ἢ ὝὌΜΒδε (εχί οὗ 
Ὁ ΓΟΙΪΟ]65. 15 Ἰἀθηζοαὶ ΠῚ [Π6 τοχί ΠΟΓΟ, 
ἐχοορῖ ἴἢ [86 ἱπηπγδίογαὶ δα ἀϊοη οὗ, Βεῤοίά 
ῥὶ»ι! ὝὍΤὨδε ΙΒ ΟΠ Υ͂ 15 (ἢ6 βᾶπηθ 85 1 ὑθῦθα 
19, ον ἴο δοσουηΐ ἔογ ἴΠ6 ἴννο {τἰδά5 θείης 
ΒΡοΚϑὴ οὗ υπάδγ [ἢ6 βαπηθ ΠδΔπὶὸ “ [6 ἴἤγοο,᾽ 
αἴ 1ἴῃ6 ΨΟΥΥ {{π|6ὲ ΒΘ {ΠΟΥ ἃγζὰ σοηίγα- 
ἀιϑΕρσυ δηθὰ ἔσγοσῃ θαᾶςὴ οἵἴδοσ. 

αυϊά «εἰ ῥὶνι οὐεῦ δὲς σεαγά.} ΤῊΪ5 15 
ποῖ ἃ ἰγδηβδίδίίοη οὗ (δὲ Ηεῦγενν σποτγὰ 
ΒΊΟΝ ΒΟΙα δηὰ 1 (Ἶγ. χὶ. 2ς πιοδῆβ 186 
Ργίναῖς σωῤίερεε οἵ Κίηρβ, ἴο ψΒΙΟἢ ΟἿΪ 
ἢ]5 σμ]θΥ σουηϑο] ]οὐ5 δηά δισοϑί οὐ ΟΣ 5 ἡν σα 
δάμλτοά. (ὅ8εῈ Αἷδο 1 ϑ4πὶ. χχίὶ. 14, Ὡοῖθ.) 
ἡΜΜαάε δὲνι Γ᾽ δίς ῥγίυν εομπεὶ, Μουϊὰ 6 ἃ 
ὈεΓΟΓ τεπάθπησ. ὙΤῊΐ8 ροβί(ίἼοη, ἀϊβιηςϊ 
ἔτοπι δ15 οῇῖος 45 Ἴσδρίδίη οὗ ἴῃ (ογείῃῖθ5 
δηὰ Ῥεϊοι ε5, 15 οἰθαγ ἱπάϊςαϊθἃ τ Οἢγ. 
ΧΧΥΪΪ. 34. 

24, Α:αδεὶ. ... «υαἋ΄' οπὲ οΥΓ δὲ ἐδίν!γ. 
δνε πον ςοτλθ ἴο [με ᾿ἰδὲ οὗ ἴα {πσῖγ. [1ἰ 
ςοὨΐδίη8 31 Ὠδηθ8. Κοπηϊοοῖέ (διηκ5 {δαῖ 
[Π6 ἢγδῖ ἤᾶπιθ, “-αδεὶ, ὈεΪοηχ5 ἴο ἀπά Τοχῃ- 
Ρἰεῖεβ ἴῃ ργεοθδάϊηρ {τ]δὰ, 50 ᾿δανίῃρ ΟΧΔΟΙΥ 
τιιγίγ. Βυϊ ἰῃ δοῖλ [1515 (Βεσγε δηά : Οἷγ. 
ΧΙ.) ἢς 15 ἀἰβίη ΕΥ̓ Ρἰδοθα δὲ ἴδε μοδὰ οὗ (Π6 
ΩΙ ΎΠΘ ΘΑΥΪΥ ἀθαῖῃ οὗἨἩἨ Α5δῃεὶ (11. 32) 
ννουϊὰ πιᾶκο [ἃ νΕΙῪ ΠἰΚεὶγ [δὶ 815 ρίδςθ ἴῃ 



456 

ΚΙΟΏὮ σι. 
2 

τα: οπε οὗ τῆς τπϊγγ; ΕἸΒδηδη τῆς 
βοη οὗ ἢοδο οὗ Βειἢ-Ἰοἤεηι, 

ἃς δμιδπιδῃ τς Ηδγοάϊτο, ΕἸΙΚΑ 
τη ε᾿ Ἡδτγοάϊτε, 

)6 ΗεϊεΖ τῆε “Ραϊττε, ἴγὰ τε 8οη 
οὗ [κΚκοϑὴ τῆς Τεϊκοῖτς, 

27 Αδίεζεγ ἴπεῈ Απειῖδβοιῃῖῖε, Με- 
δυπηδὶ {πε Η υϑΠδιῖδῖζα, 

(86 39 Ψψουϊὰ δε ἢ]]εὰ ὕρ, δῃὰ 80 δ851}Ὁ 
δεοςουηῖ ἴὉΓΣ [86 ΠΌΠΟΙ 31 ἴῃ ἴδ6 ]15ῖ. 

τανε, Μοβῖὲ ᾿ἰἰκοὶγ [Π6 βᾶτὴῆθ 45 [ἢ 6 
ΕἸΒάπδη οἵ χχὶ. 1οῷ, βοβε ἔδαΐ [ἢ ϑἰδυιηρ 
(6 σίληϊ τηυδί μᾶνὸ τηου θα 4 ρἷδος διηοηξ 
[Π6 ΌὈΗΤΥ. 

25. δῤα»»παῤ ἐδε Ηαγοί 6.1 ἸῺ τ ΟἾγ. χί. 
27, ϑδα»νποίδ ἐδε Ηκσγογε. Ἡατγοάϊίε ἰ5 
πιοϑὲ ΠΟΥ τῖρῃῖ. ὅ6ε [υἀν΄ ΥἹ]. 1. 

ΕΠζα ἐδε Ἡαγοά!ε.7] Οτηϊτοἀ ἰη δ 115 ἰῃ 
: (ἢγ. 

26. Ἡρίοα ἐῤὲ Ῥαλε. ἙἘτοτὰ Βοί!-Ροϊοῖ 
([ο8Ἀ. χν. 27). [ἢ τ Οἢγ. χὶ. 27, δηὰ χχνίϊ. 
1ο, δα 18 σα] δὰ 4ῤὲ Τεοίονιέδε, Ὀυϊ Ἰβοτα 18 πὸ 
Ῥίδοθς ΟΥὐὁ ἔΆΠΜΥ Κπονγῃ ἕγοτη ὑνῃϊοἢ Ῥείοηϊϊε 
οου]ὰ δ6 ἔοττηθά, 1688 ΡΟβϑί]Υ ἔγοτι Ῥῥαλίμ, 
48 ϑδὲἑοκίδε ἔγοσῃ ϑ6]4ἢ. [ἢ χίὶ. 16, 1 βθοπὴβ8 
ἴο Ὀ6 ἃ οοττυρίίοη οὗ Ο:ίοηδίε. Ηδ]62Ζ νγᾶβ 
σαρίδίη ἔοσ ἴῃς ϑενυθη τροηΐῃ, πὰ νγ88 δΔῃ 
ἘΡΡΒγαϊπιῖα. 

γα... ἐδὸ Τεζοὶϊο.} 80 «150 τ (ῇνσ. χίὶ. 
28 δῃηὰ χχυϊ!. 9. Ηδ ννγ88 οαρίδίη οσ ἴῃς 5ἰχίῃ 
τῇ ἢ. Τεξοαῦ νγ88 ἴῃ [υἀΔῇἢ, 51Χ τη} ]65 δου ἢ 
οὗ ΒεΙΒΙΘμοα. (866 δθονυε, χὶν. 2, ῃοῖθ.) 

47. “πεϊδοἐῥ 6.18 ἴῃ τδς ΑΟΥ. οὗ ᾿ (ἢν. χί. 
28, τεηάδογοὰ ““]π|οΐδέϊε, δῃὰ χχυΐ. 12, “Ἵπε- 
ἰοέδίίο, Ὀυϊ (δὲ Ἰοϊίοσϑ ᾶἅτὸ 16 βαπὶῈὸ ἴῃ 
Ηεῦτενν. ἴτ τρθᾶῃβ8 δὴ ᾿ῃῃδδιίδηΐ οὗ Απδ- 
(μοί, ἃ οἰ ΕΥ̓ οὗ Βεηϊατηίη, [ὰ6 ἡαίίνο ρίας οὗ 
᾿ξυξραντὰ (Π6 Ργορῃοῖ. ΑὈΙΘΖΟΣ ννᾶβ8 οδρίδίη 
ὉΣ ἴῃ Ὠἰπίἢ τποηΐι, δηᾶ ἰ8 ἘΧρΡγΌβϑὶυ 881 ἴο 
6 4 Βεη)απιῖζα. 

Μεδωππα Α 156 τεδαΐϊηρ ἔοσ διίῤδεεαὶ 
ΟΣ ἴῸΓ "2530), : Οἢσ. χὶ. 2ὁ.: Ης ννᾶ8 
οδρίδίη ἔθου ἴῃς εἰρτἢ τχοηΐῃ, δηὰ 4 Ζδτγηϊζο, 
ΧΧΥΪ. 11. Ηδ ννᾶβ {86 σοπη ΟΣ οὗ ϑ8Ρἢ 
18ς Οἰδηΐξ, ἀδονὸ χχὶ. 18. 

ἐδὲ Πιεῥαϊδίίο ἢ ΑἹ ἰηδαδιϊδηξ οὗ Η υ88δῇ, 
ἃ Ῥίδοα ἴῃ Τ[υάδῃ τηοπιίοηθά σ (Ἦγ. ἰν. 4, 88 
οοἰοηϊζοά ΌΥ ΕΖΕΙ (20 δϑοῖβ ἴο ὃ6 ἃ ἀθ6- 
βοοηάδηϊ οὗἉ ῬετγεΖ), Ὀυϊ ποῖ οἴοσνυγῖβο Κοόνη. 
[τ 18 βίησυϊαῦ ἴΠαὶ ἴ86 παπηὸ οὗ δ: Ῥθθσδὶ 5 
ςοπηραηΐοῃ, Αὐἱ-6Ζοσ, οὐ δούϊοβ ἴῃς ἤδης οὗ 
δι θοςοδὶ 5 δηοεϑίοσ ΕΖΟΊ. 

48. Ζαύπομ δὲ “δοῤί!..7ὺ ἴῃ τ Οδγ. χί. 
29, 1ἰ΄αἱ δὲ “δορίϊε. ΝΟΙΌΠΟΥ δῖα σου Γ5 
ΟἸβο νυ ΒΟσΟ 48 ἴ6 ἤδηηδ οὗ ἃ τηδῃ, θυ Ζαί»ιον 
ἰδ πχοβὶ ὈΓΟΌΔΟΙΥ ἴ6 ἴσα ὩλπηΘ, 858 ἃ ΡΑΓΕΥ 

1. ΒΑΜΌΕΙ, ΧΧΙΠΠ]. ν. 25-- 30. 

28 Ζαϊπιοη τῆς ΑΠοΝΐτε, Μδπμαγαὶ 
.ἴῆε Νειορμδιῃίῖο, 

29 Ηξε]οῦ τῆὰὲ βοὴ οὗ Βαδδπδῇ, ἃ 
Νειορμαζΐῆϊτο, [τὶ τῆς 5οὴ οὗ ΕἸθδαδὶ 
οι οὗ Οἰδθεδῆ οὔ τῆς Τδ]άγεπ οὗ 
Βεη͵]απηίη, 

40 Βεπαίδῃ τῆς Ριγαϊποηΐϊε, ΗΙά- 
ἀδὶ οἵ τῆς 'Ὀγοοκϑβ οὗ (σδαδβῇ, 

εἤδλοοά ἡθῦυ ὑοῦ ἃ θ6 ΤΟΤΕ 645} σοττυρίεά 
Ἰηῖο ὃν (1 }αὶ}) ἰδῃ υἱκο σετεά. 

ἐδε “δοῤίτε.7ὺ ΑὍογο, γϑῦβὲ 9. 

ΜΜαδαγαὶ ἐῤδε Νιείοῤῥαϊδί!ε.) ὙὍΠ6 84π|6 85 
: Οἢγ. χὶ. 3.οθ. Ηοδ νγᾶ5 οδρίδίῃ ἴοσ {86 εη ἢ 
Τλοηΐῃ, δηάὰ 4 Ζαγμιο (1 ΟἾγ. χχυῖ. 13). 
Νείοῤῥαθ (νοῦβα 29), ἄρρθδιβ ἴο αν θθθ ἃ 
ὙΠΠ]αρα ΟΥ̓ οἸυπίογ οὐἉὨ νὴ ]αρὸβ ἤθὰσ Βεοιοθτα 
(ε Οἢνγ. 11. 54, ἰχ. τ6; Νοῆ. υἱῖ. 26, χὶ!. 28. 
566 “ Ὠἱςῖ. οὗ Β΄ ΝΕΤΟΡΗΑΗ.) 

49. Πείεδ ἐδὲ :οπ 9, Βασπαῤ, α Νείοῤδα- 
ἐδ...) ἴῃ 1 Οἢγ. χὶ. 30, ἢ6 ἰ5 οδοεὰ Ἠείεά 
(νοι Κεηηϊςοιῖξ Ρῥγείδγϑ), δῃά δἱ χχυϊὶ. 1 ς5, 
Ἡεϊάαὶ, ἢ 186 δάάποηδὶ ἰηβοττηδίίοη [δδὲ 
6 ννᾶ5 οὗ ἴῃς Βοιιδε οὗ ΟἸβηϊεὶ, δπὰ Ἵαρίδϊῃ 
ἔογ (86 ἔνε τοηῖῆ. εἰ δὰ Ηείεά ἅτὲ 
Ὀοῖδ ᾿πογργεϊθα ἴο πηθδη {αι [86 ἔΌΤΤΠΟΙ ἰ5 
ΘΧΔΟΙΥ σεργεβεηϊοα ΟΥ̓ [6 Ἀοχπδη Οαίῥα. 

1Παἱ, 5.2 τ ἢ γ. χὶ. 31, ἄρτϑαθβ ΘΧΔΟΙΪΥ, 
δχοορί ἴῃ στρ 1 δαὶ, ἡ Ὠϊςὴ Κοπηϊοοῖί 
{ΠῚΠΚ5 186 τρῶς ἔοσχπι. ΗδἊ πιυϑὲ δ6Ὲ ἃ 
ἀἰβεγοηΐ ρογβοὴ ἔγοιῃ [{1] τς ΟἸΕἴε οὗ χν. 
19-22, δῖηςε 6 νγᾶ8 ἃ Βεηϊδηλίς οἵ ΟἸδεδῇ. 

90. Βεπαία δὲ Ῥίγαϊδομί!ε.) ϑᾶτηθ ἴἢ ᾧ 
ΟἾγ. χὶ. 21, δῃηὰ χχνυὶϊϊ. 14, ΠΟΤΕ ψγὸ ἸΘΔΓΏ 
[(δαῖ δὲ ννᾶβ οσδρίδίη ἔὸῸγ ἴδ οἰενθητῃ σπλοηῖῃ, 
δηά δὴ Ἐρἢγαϊπηῖῖο. ῥιγαέδοπ νγἃ8 ἃ Ῥίδος ἴω 
ἘΡΒγδίτη. (δεἊε [υάξ. χὶϊ. 13,15) ποία.) 

Ἡϊ ἀΔαὶ 977 δε ὀγοοῖ: ς᾽ Οαανδ ἴῃ τ (ἢν. 
ΧΙ. 12, ἴ86 πᾶηθ ἰ8 το Ἡωγαὶ, ΜὨϊΟἢ 
866 Π|8 ἴο ὃ6 ἴδε ῥγεΐεγδθϊς σεδάϊηρ. ((οιηρασε 
σοη 9.5 Ημγ ἐπ Μομηΐ Ἐρῤτγαίνι, τ Κα. ἵν. 8.) 
ΤΕ Ἵ δηά “Ἵ ἅζῈ σΟΠΒΙΔΠΕΥ πηϊσδίδκεη ἔογ θδοῖὶ 
οἴδεν. 

Οαα:,.1 866 Τυάς. ἰζ. 9, ποῖ. ὙΒ6 ποσὰ 
ἔοΥ ὄὀγοοά: τλθᾶῃ8 Ὑ8}}67γ8 ψ ἃ συπηΐηρ 
δίΓεαΠ,. 

81. “δ᾽-αἰδοπ (ἸΔΟΜΝΔΝ) ἐδὲ Αἀγδαιδέμε. Τὰ 
: ΟἾγ. χὶ, 32, “δίε! (ὈΝὩΝ) ἐῤε “γδαξδίιξε. 
ΤΠ6 πᾶπὶς ἴῃ δε ἰεχί 15 Οἱ[ΓΕΣΙΥ τπρκηονα ; 
δηὰ 45 [6 ὙΕΙῪ ποχὶ ᾿ἴπθ 258 ἃ ψοσὰ ἢ 
[ῃ6 ἰάἀεηξοδὶ Ἰεΐῖῖεσθ ψὩῖο οομροϑθο ἴδ6 
βίγαηρε ποσὰ “͵δοα (Π2 9), υἱζ. διδααίδοπίεε 
ΟἹ ΣΟ, Φ, 845 ἩτίτΘἢ ἰὴ Σς οὗ Κοηηϊςοῖ 5 
Μ55.), τ 5 Ἰκεὶγ (δαῖ ἴ6 “δέοε! οὗ τ (ἢν. 15 
τ πί, ἀπὰ τμδὲ ἴπ6 “42ῤ,-αἰδον οὗ ἴδε ἰοχὶ 5 ἃ 
ΓΥΔΠΒΟΣΙΒΟΓ 5 ΟΥΤΟΙ͂, ἴσουῃη ἴΠ6 54π|6 σᾶ 56 45 
ταὶ ποϊ οοὰ δὲ Χχὶ. 1:ο, δῃηὰ δὶ γεῦϑεὲ 8. Τῆς 

Ονε, τε. 
ἔργ». 



ν. 31--26.] 

41 Αδ᾽-αἰδοπ τῆς Ατϑδῖῖε, Α:- 
τωᾶνοῖῃ τῆς Βαγδυπιῖίε, 

22 ΕἸ δα τἢς δῃδδ)ροηΐϊε, οὗ [ῃ6 
8008 οὗ [48ῃεη, Ϊοπδίμδη, 

4. δ8ῃδηγπηδῃ ἴῃς Ηλγαῦῖε, Αμβίδηι 
τἢς 8οη οὗ δῆαγαγ ἴῆς Ηδγδγῖζε, 

44 ΕἸΙΡΒεΙες τῃῇ6 β8οη οὗ Αἢδε- 

“«γδαιδίίε ῬΥΟΌΔΟΙΥ τηδδη8 8ὴ ῃμδθϊίδηϊ οὗ 
Βειρ- ἀγαδαὸ (]οϑὰ. χν. 6 δῃᾷ ὅσ, δηὰ χυ!!. 
22), ΟΔ]]οἀ ΒΑΡ Υ “γαδαῤ (ΧΥΪ}]. 18) ἴῃ (86 
ὙΠ] ογ658 οὗ [ἀδἢ, οη ἴδ ΟΠΈΕΣ οὗ Βεη- 
Ἰαυίη. 

“-»ιαυε. ϑαᾶῖις ἰῃ ΟΒγοῆ. 

δε Βαγδωρνιε ΟἿΌΣ). [Ιῖἢ τ (ἢν. χὶ. 13, 
ΤΊΟΓΟ σουύσοςοῖν (δ6 Βαδαγιρηε (Ὁ Π2), οὗ 
Βαδυσὶπὶ ἴῃ Βεηαπλίη (2 ϑ8πι. 11]. 1ό, χίχ. 
16). 

82. Ἐἰαόδα ἐδε δῥααίδοπί!ε.1 ϑᾶπιε ἴῃ Οἢγ. 
Αἢ ἱπβαδιδηϊ οὗ 5: δαί δ ίῃ τη ἴμ6 {σῖρε οὔ 
Ὅλη ([ο58Ἀ. χίχ. 42; [υἀξ. 1. 35; 1 Κὶ. ἢν. 9. 

97 10ε τ“οπε 97 ϑασδεέη, Χψοπαέδαη.) ΤῈ Η Ὁ. 
τοχὶ ἢ45 “89 δ0}8᾽ (ποῖ 97, 2ῤε “054). τ ΟΒΓ. 
χ. 34 Γυῃ8, 72ε “οπ 97) Ηαιόρη ἐδε ΟἸκοηϊΖε, 
οπαίδαπ ἐδε το οὗ ϑῥασε, ἐῤὲ Ἠσγαγίἑε. Ιῃ 
Ὀοίἢ τοχίβ ἴπ6 τγογὰ 5", ἐῤε “055, ΒΘΟΙῚ8 4116 
ουῖ οὗ ῥίαςο, Δῃηἀ ΤΩΔΥ Βᾶνο δυίϑεῃ ἔγομι ἃ σὰ 
Εἰίοη οὗἉ [Π6 148: (ἔγδο ἰεςῖοῖβ οὗ [πὸ Ρσεσθαϊην 
ννοτγὰ ϑ8δδιθοηϊίο ""5--.- Οἰλ ἰηρ [815 νοτά, 
ἴῃς τοχί οὗ ΟΒσοη. ὑγοσθθάβ 416 ΣΕΡΏΪΑΙΙ: 
Ἡκυῤενι ἐῤε Οἰπορμίε. ὙΠ15 ἰδϑὲ σογὰ ουρῆῖ 

.ἴο 6 τοβϑίοσοα ἴο (6 ἰοχὶ ἢ ϑ84π|. Οἰπχορ, 
ψνοηςο ΟἰἸΖοηϊΐο, 15 ἀπκηοννῃ. υδπαΐίδαπο- 
Ἰοηρϑ ἴο ἴδε Ὠοχί τεσδο. 

83. δῥα»ρπαῦ ἐδε Ἠαγαγῖε.} Οης οἵ [δς 
βχϑῖ ἴγοο, νΟΙ86 11. Βιυΐ ἴδ6 ἰοχί οὖι ΟἿγ. 
ΧΙ. 34, 45 οπαίδαη ἐῥε :οπ 9ΥἹ ϑδαφε 1δὲ 
Ἠαγαγίῖε. Ήξησςε [86 ἴσῃ τοδάϊηρ ΠογῈ 5ΘΟΤῚ8 
ἴο 6, ομπαέδαη ἐδε του 9 δῥαρινια δὲ αγαγο 
2... Το ὅῥαχε οὗ Οἶγ. 15 ἰάδηςξίοδὶ ψ ἢ 
“ἄφες, ἴῃς ΤἈΔΊΠΟΓ οὗ Βα ΤηΔἢ ἴῃ ΥΕΙΒΘ 11, 
οχοορί ἴδε ἤγϑι ἰεϊῖοσ. 

“ρίαν. ϑᾶτηβ ἴῃ 1 ΟἿ. χὶ. 35. 

“οπ 9. δῥαγαγύ ἢ ἴῃ Οἢγ. ὅδεσσ. Τὸ 
αϊίοσ 18 ΡΥ ΔΌΪ τίρηΐ, 88 ἴπ6 πᾶπια ΟΟΟῸΥ8 
Ι ΟΒγ. χχυὶ. 4. Το ἤΠαγαγίίς (ὙΠ) 
δβου]ά ὈγοῦδὈ δὲ 5ρεῖῖ 45 ἰΏὼ Ἁἤγσοῃ., δηά 
45 ἴδε ῥγεοράϊηρ, Ἢ ΠΠ. 

84. Εἰ ρδείεί ἐδὲ :οη Γ᾽ «“4δα:δα!. Ἡδετς 
τῆς ἔσθ τοδάϊηρ βδϑοηϑ ἴὸ δε ρῥσγοϑογυοά 
Ὀεϊῖοῦ ἴδῃ ἰη αἤγοη., ἢ οἢ 845 Εἰ ῥῥαΐ] ἐδε 
“οπ οὶ ὕν, Ἡερδεν ἐδε ἸΜεοῤεγαλδίίε, Μ ΒΘΥΣ 
ἴνο τ ΒΓ τθὴ ἀσὸ τηδάδ οὐ οὗ ἴΠ6 οὔθ ἴῃ 
ΟΌΓ ἰοχί. “δα:δαὶ ΒΟΜΕΥΘΓ 15 ΓΑΙΒΟΓ ἃ 511.5- 
Ρἰοίουιβ Ὠδῆης, Δηὰ ΤΑΥ͂ ροΟΒϑ ὈΪΥ Ὀς οοττυρίοά. 

“οηπ 07 δὲ Μαασεῤαϊδίίε Ἐρδὰ “189 386- 
οδδίδὶῖο." ὙΤὙΒῸ Ρῆγαϑο 4068 ποΐ ἀεηοίο Η]8 
ταμίου, Ὀὰϊ τῃς ρῥΐδος οὗἉ δ158 ὈΣἢ, 8ε1- 

11. ΒΑΜΌΞΒΙ,. ΧΧΠΙ. 

δαϊ, (ἢὲ 8οη οὗ τε Μδδομδιῃίϊο, 
ΕἸαπὶ τῃ6 8οὴ οὐ ΑΒΙΠορμοὶ της 
(ἸΠ]οηΐϊε, 

25 ΗἩδΖγαὶ τῆς (ὐδγπλεὶῖῖε, Ῥδδγαὶ 
τς ΑτΌϊτε, 

46 ἴραὶ τῆς βοὴ οὗ Νῖίδδη οὗ Ζο- 
δαῆ, Βδηὶ τῇς (ὐδέάϊξε, 

»αασεδαό (866 αὔόυθ, σεσϑὲ 8, Ὠοΐθ), ἃ ἴοχῃ 
ἴῃ ΝΑΡΒΙΙΔΙΐ, ἀθονς χ. 6, 8, ΧΧ. 14) 8η ἰηδὰ- 
Ὀιϊλης οὗ ψὮϊοΝ 18 οα]]οὰ 4 Μασεῤαϊδ[ξε, 
ΝΌΠ 3, 2 Κι χχνυ. 23. 

Ἐδαρε ἐδὸ “οη οΥΓἹ “δι᾽ δοβῥεὶ ἐδε ΟἐορΣ.] 
Οοιτυρίοα ἴῃ τ ΟἾτγ, χὶ. 16 ἴο ““δέἑαὁ δὲ 
Ῥείοπϊδε. ἘῸὸῚ δα», Βαῖμδῃορα δ ἔδίθογ, 
θοβ6 Ὠδπλδ 8 οΟἴδεγχίϑα Ὑστ!6ὴ “44;»»γι:ε] 
(1: Οἢγ. ἢ1. 5), 866 δὔονε, χὶ. 3, δῃηά ζοσ 
Οἰδοπέδο, 5866 ΧΥ͂. 12. 

856. Ηεσγαὶ 80 ἴμ6 Κεγί. Βυῖ Ηξξγο ἴῃ 
[86 Οὗἐδιδ, ἃ5 αἶἴϑὸ 'ἰπ τ ΟἾγ. χὶ. 17. [ἴ παυκῖ 
θὲ ἴδ 5876 Ὠδπὴς ἃ5 Ἡεχγοη, α ΟἿΓ. 1, ς, ἄς, 
(ὐαἱοῦ (ἢς βοὴ οὗ ΗθΖγοῃ νγα8 ἴῃς δηςθϑῖοσ οὗ 
Ναθδὶ (86 (διπηε]ῖε (τ 84π|. χχν. 3, Χχχ. 5). 

ἐδὲ Οαγηιεἰε.7 Ἐτοτα δστηοὶ ἴῃ [6 δου ἢ 
οὗ Ἰυάδῃ, ψνβδηος 80 ΤΔΠΥ οὗ Ὠ ν᾽ 5 ἔο]- 
Ἰοννοῦβ σαπηθ. (866 1: 8541). ΧΥ͂. 12, ΧΧΥ͂. 2) ΧΧΧ, 
26-11, ἀπά ποΐς οἡ ἴδῃς δίι γεῦξα. 

Ῥααγαὶ ἐδε “γόϊ!..}ὺ ΟΔδά ἴῃ σ ΟὮγ. χὶ. 
37, Νααγαὶ ἐδε “οη 9.7, Επόαί. Καεηηϊςοῖξ ἰἢ- 
οἰμε8 ἴο Ννι' οααγαὶ 45 ἴδε {γι παπῖθ. "5 ": 
(Ασθιῖθ), δηά ν)γὰ (ΕΖδα1) ἀϊδεν ἴῃ Ηοῦτεν 
ΟἾΪΥ ὈΥ̓͂ ἃ 8ϊηρ)6 Ἰεϊίεσ (ἢ ἔοσ ). ἔοσ [ὰῃς 
᾿Ἰπζεσομδηρσε οἵ 13 (80η) δηά (ῃς γίϊοὶβ “, 
866 γ6, ΥΟΙΒῈ 8, ποῖθΘ. [{ “γε 1ῖ6 τὴς 
ἴστε τοδάϊηρ, 1ἴ πηδδ5 δὴ ᾿ῃ μαι δηΐ οὗ Ασαὺ 
ἴῃ [υἀλδὴ ( ο5ἢ. χνυ. ς ). 

86. χα] δε “οπ οΥ᾽ Ναίδαμ ὁ Ζοδαφ.] ἴη 
: ΟΒγ. χι. 18, ὕοοί ἐδε ὀγοίδεν οἱ Ναίδαπ. Βυῖ 
1σα7 18 Ῥγ οΌΔὉ]Υ στρ (566 Νυτα. ΧὶΙ!. 7; 1 (ἢν. 

ἢϊ. 22). [π Ηοῦγενν ὅν." (1ξ81) ΟἿΪΥ αἰ θετα 
ἔγοτλ δ)" (706) ἴῃ δα βοσοῃά Ἰεϊῖεσ.. Τῆς 
τολάϊηρ ὀγοίδεγ (αδὲ) ἰηϑιθδα οὗ “οπ, ἃ58 ΠοΊγε, 
νου] Ὀ6 οχρ διηθα 1 τ1π6 τοδάϊηρς οἵ βϑοπὶθ 
Μ595. ἰῃ τ Οἢγ. “0 οὗ “διπαίῥαπ 15 σοττοςῖ ; 
ταδί ΑΠιμδῖἤδη ἃ ῬΓΟΡΟΓ Ὠδτηθ, ᾿κὸ Αἢϊ- 
τ ο θοῦ, ΑἸ -ἴΟΡΠΕ], Αἢϊ-6Ζογ, ο. [ρα] νγὰ8 ἃ 
ϑυσγίδη, ἤτοσῃ Ζοδαῤ, ἰῇ οὐγ ἴοχί 18 βουπά. 
(δες δδονυϑ, υἱῖϊ. 3, 5, 12, Χ. 6; 1: Κ. χί. 23, 
24.) [Ιηβιοδά, πονγουοῦ, οὗὅὨ ΠΥ, ο77, Ζοδαῤ, 
[δ6 Οἤγου. μδα45 ἽΠ3 ἔδῥαν, ἰηϊτοηἀθὰ ἔοσ 
ἃ ΤὩΔΠ᾿ 5 Ὠδῖῆθ. Τὴ σΟΙΓΟΡΈΟΩ Οὗ ΟΠ6 ΟΥὉ 
ὈΟΙᾺ ἰοχίβ 15 ἴοο ἀςΕρΡΙΥ δεαϊθα ἴο ὃὈ6 τεδομοὰ 
ὙΠ} σογίδι ὩΥ. 

Βαπὶ ἐδε Οαα11:.1] ῬτοῦΔΟΪΥ ἴδε ἔγυς γοδάϊης. 
ΤΒαδῖ ἴῃ τ ΟὨγ. ΧΙ. 18,15 ΜΠ όδαγ ἐθε δοη 97 Ηασ- 
εγὶ, Υοτο Μίδαν ἴΔΚε5 [᾿ς ρΡἷδοο οὗ 97 Ζοόαδ; 
12 (Βεῃ) ἐῤὲ “οπ, ἴᾶκεβ ἴμε ρίδοε οὗ 723, Βδῃϊ ; 
πὰ νΠ, Παρεγι, ἴλκοϑ ἴῃς ρίδος οὗ "1)Π 
ἐῤὲε Οαάϊ1ε. 
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47 ΖεἸεκ τῆς Απιποηΐτε, ΝΑβδτὶ 

τε Βεεγοιῖῃϊτθ, ἀγηιουγθεάγεγ τὸ [οδὺ 
τῃς 8ὁοη οὗ Ζεγιιίδῇῃ, 

87. Ζείεξ 1δὲ «“»ε»ομ..}ὺ ΤῊΣ βλπὴε ἴἢ 
Οδγοω. [ἰ ἰ5 ̓ κοῖὶγ (αὶ 1815 δά ἀοη ἴο ἴδ 
ΤΑΙ Η τὴδη γᾶ ἴμε ἔγυϊ! οὗ αν 8 ὙγΑΓ 
Δ Αὐγὴ (Υ1}}. 12, Χ. ΧΙ. 2ἀό-31.) [Ιἴ 15 
Το ΓΚΑΌ]6 (δαΐ γὸ ἤᾶνο βουθσαὶ ΌΣΟΙ ΡΏΘΙ5 αἱ 
[818 ραγί οὔ [}6 1131 : [γα] οὗ Ζοῦαϑῖὶι, Ζε]εὶς [π6 
Απιιοηϊίο, κτδὰ τς ΗΠ ΕΪΐΕ, δη Ῥοσμδρ8 
Νδβδασὶ [Ὡς Βθοσγοίβδιϊε. 

Ναῤαγὶ. ϑᾶτια ἰη σἤγοη. (ΝΑ αγαὶ). ΕῸΓ 
Βεεγοίδίξθ, 886 ἄθονσα, 'Υ. 2, 3, Ὠοῖα. 

αρπομγ-δεαγεγ. 866 ΔΌΟΥΕ, 1 54Π|. ΧΙΝ. ΩΣ, 
ΧΥΪ. 21, χχχί. 6, δηὰ [υὰξ. ἴχ. 54. ἰοδὺ ἴῃ 
ὙΑΓ νγὰ8 δἰϊοηάδθα ΟΥ̓ ἴθ δι ουΓ- ὈΘΑΓΟΓΙΘΒ, 
ΧΥΙ. 1. 

38. να, ὦ ..71 ϑαῖὴς ἴῃ σῆσγοη. (866 χχ. 
26, ποί6.) 

Π.- ΒΑΜΌΒΙ,. ΧΧΙΠῚ. ΧΧΙΝ. ἵν. 37-... 

48 [τὰ δὴ {γϊε, (ὐαγεῦ δὴ [τ γῖϊε, 
49 ὕπλιῆῃ τὰς Ηϊεῖϊε : ΠΥ δηὰ 

ϑενεῃ ἴῃ 41]. 

. απ Πδγίε 86ὲ τ (Ἀν. ἴ(. 53. 

Οατγεὸ, 49 ..}] ϑατηξ ἴῃ Βσοῃ. 

39. ὕσγία ἐδε ΗΠ 16. ΑΌογδα ΧΙ. 3, 6, ὅζς. 
ϑδ6 ἰὴ Οἢτγοη. 

ἐῤίγίγ απά “εὐεπ ἱπ αἰ ὙὌΠ}58 τεςκοηΐηξ 15 
οοττοςῖ, ΠΟ Σἢ ΟὨΪΥ 16 παρε: ἅτὸ ρίνθῃ, τπῸ 
ὨΑΙΏ65 Οὗ ΟἿΪΥ ἴνὑο οὗἩ [Π6 βεςοπά {γιδὰ Ὀεΐην 
τοοογσγάθα. Βυῖ 1321 ΠᾶΠῚ65 ἅτε ψίνεῃ ἔγοχῃ 
γΟΙ͂Β6 24 ἴο {Π6 οηά, ΜΒ] Ν, δΔἀἀοά ἴο ἴδ 6 ἵννο 
{{|2418, ΟΥ 5ἶχ, τῇδ κο8 37. [οδὺ 845 Ἵοδρίδιῃ οὗ 
[86 8Ο]6 Βοσῖ ϑἰδηάβ αι δἴοῆθ. [ἢ σὲ 
ΕἸ Γ. χί. 41-47, θεσ ὕτδὃ (86 ΗΠΌϊο, ἴσοτο 
ἴο!]ονν δἰχίθθοη οἵδε παπιθ8, ὈγοῦΔΟΪ ἴδ ς 
ΠΑΠΊ65 οὗ [056 ψ 0 ἴοοὶς {86 ρΐδοεβ οὗ ἴδοβε 
ἴῃ 186 ΌΣΟΙ [15σῖ, ψῆο ἀϊοα ἔγοσῃ {πιὸ ἴο 
Ὀπη6, ΟοΥὍἮἨἁ δο ΨΕσ δά ἀθὰ ψβϑη ἴδ6 πυπθοῦ 
ΜγᾺ5 ἰ658 ΤΊ ΡΊΑΙΥ τεϑισιςϊοα ἴο {Π|Γίγ. 

ΑὈΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕ, οἡ νοῖβα 8. 

Τῆς ψογάβ οὗ τῆς ΑΟΥ. ἴῃ (Π]8 νοῦβθ γῖνε 
Ὧο ᾿ἰπἴς6} 110] 5θη56. [1 [Π6 πιδη᾽ 5 ὨΔΠῚ6 νν83 
Τασδηιοπὶ, ἴἃ νὰ8 Ὡοῖ “Δπο, δηὰ 17 ἣθ6 ννᾶβ 
ἃ Ἰαοῤ»ιοηὶίε, ἃ8 ἴῃς ΑΟὟΥ.. ἴαΚ68 ἴ, ἢ6 οουϊὰ 
ηοῖ νν6}} θ6 δὴ ἔχημε Ὁδ6 οπηβϑίοη οὗ ἴδ 
ὙδΔοΟΠπιοηϊ 68 παπΊο, ἴοο, 15 ἱηοοηῃρςοίνδοϊο. 
Ἰδεῤ»ιοπὶΐε 561 15 ἃ τηδῃ οδί ΟΥΤΟΣ ῸΣ ἐδέ 
Ἡαεδνιοπὲίθ, ΜὨϊςὮ 18 δα υἱναϊοηΐ ἴο ἐῤε “οη οὗ 
Ἡσεῤν»ηομὶ, τ ΟἾγ. χὶ. 11, ΧΧΥΪ. 22: υ5ῖ 45 ἴπ6 
8βοη οὗ ““δοῤῥί (γεῦβα ο, ΗΙ60.) 15 ἐῤε “δ δοῤίϊε, 
Ι ΟἾγ. χί. 12. ὅ66 Νοῇ. χὶ ς, 4530 ἄδουθ, 
ΧΧΙ Ι, δηά Ὀεΐονν, γ 868 35, 36, ποῖθϑ ΤἢΘ 
]α:ῥοδεα»: οὗ ΟἾγ. 15 (πεγείοσς οἰθασὶγ στρ. 
ΤΗΘ οοττυροη οὗ οὖ ἴοχί, ψΠΙΓἢ 
ΓΦ ὩΦὴ' (ἐδαΐ “αὐ ἐπ ἐδὲ “εαὲ) 753}. 

ΟΗΑΡΤΕΚ ΧΧΙΝ. 

1 δαυϊῖ, ἱωηρίεα ὃν ϑαίανμ, γογεείά ϑοαὺ ἰο 
»:4γεδέν ἐἀε ῥεορέε. 7ἦε εαῤίαΐμς, ἠηει μὴρ 
νιορίδς μα πυεμέν ἄγε, ὀγίμρ 1. φερε οὔ 
Ζλέγίεεν ἀμεπάγεά ἐλομσαπαῖ βρλέῥκρ᾽ πιδρεο 1Ὸ 
αυΐά, ἀαυΐμρ ἑάγες ῥίαρμες ῥ»οῤομηπαάφα ὅν 
Οσαΐ, γεῤενίείδ, απα εὐοοσείά ἰἦε Τἀγες ἀαγ.᾽ 
2εμέρησο, τ ΑἸ ενγ τὰς ἀξαίά 97 ἐἀγεσεονς 

βιυδοιυἱοὰ ἔον Μ᾽ (͵α-:δοδεα»ι) Ἄτοϑὲ ἔγοτ 
16 δοςἰάδηϊς οὗ ἴπε ψνοσὰ 3 (ἐπ 16ε τανε 
Ῥίασε, Α.Ν.), νεῦβεὲ 7, ὁσουστίηρ ἴῃ ἴδ ᾿ἰῃς 
ΘἜΧΔΟῸΥ αὔονθ. ὅ66 χχὶ. 19, ποῖίδ. 

Α5 τοραγὰβ ἴπε νοσὰβ “4͵πὸ 1. Ἐπηπὶε, ᾿τ 15 
ἱτηροβϑῦϊς ἴο δοοοιιηί οΥ δυςῇ ἃ σοστιρίοη 
νὰ σοΥΑΙ ΠΥ : Ὀυῖ ἴδε Ἰεῖῖογβ ἡ ]οἢ οοπι- 
Ροβα ἴδε ᾿ψοσγὰ "9 (σα!πο) ἃτδ ΨΘΓῪ 5: τ 18 Γ 
ἴο ἴποβε ψῇϊςἢ σοτήροϑε ἴῃ ψοσγὰ ὙΝ ὧξ 
Μβδεά ωὐ, δῃηὰ ἴπογε 18 στεαῖ Ῥγο δ ΠΥ ἴῃ 
Καπηϊςοῖ!᾽ 5 σοη͵δοῖαγο [δῖ Ἦν ν (ἴΠε Οεεδεό 
ἔογ Ἐππὶιοὺ 18 δὴ υὑποοπιπιοὴ νοσζὰ (Κίῃ- 
ἀτεὰ νψβ Υ7} παδαηίηρ δὲ «βέαγ, δηὰ 
σἰδηρεά ἴῃ τ ἋἮΝγ. χὶ. τ ἰηῖο {Π6 σοπιηοῃ 
ἸΓΠ. 

απαά ἐπ ἰλοισαμά, Φαυίά ὧγ γεῤεκέαμεε Ργέ- 
σεμέείά {.ε ἀδείγμεοι οΥ7 ϑεγσαίο. τ 
“αυϊά, ὃν Οσαα)": αἱγεκίον, ῥμγελασείά γαμ- 
παλε ἀγαλίηρήοσον ; τολεγέ ἀανέη “ἀε7- 
κα, ἐδ δίαρμε σἱαγείή, 

ἥν: ἀραίη [86 ΔΠΡῈΓ οὗ τἢς 
ΠῸΒΡ νγὰβ Κίπαάϊεά δραίηβι [5-  ϑαίσα 

γα], δὰ 'ῃε πιονεά [αν δρδίηβι 521. ̓ . 

ΟΗΑΡ. ΧΧΙΝΨΝ. 1. “454 αφαίη δὲ ἀπο οἵ 
δὲ Σογά «υα΄ῷ ἀἰκπαάϊεά ραν: 1 ναοὶ ἢ ὙὌἘ18 
ϑεηίθηςα 15 ἴπ6 Ποδαϊηρ οὗ [ἢε 8016 ςμιαρῖεσ, 
ὙΠΟ ἢ ξοο8 οἡ ἴο ἀδβογίδο [δ6 βίη ψ Ὡς Κίη- 
ἀἸεά [8158 δηρογ, υἱΖ. 186 Ὠυπιθοσης οὗἩ 186 

Ῥεορὶε (1: Οἢγ. χχίὶ. 7, 8; χχν]! 24); [86 
Ῥυπιβῃπιοηῖ, νἱΖ. 1ῃ6 ροβϑίϊοηοθ (ςσΟΠΊΡΑΓΟ 
Νυπὶ. ΧΥΪ. 46, χχν. 3); δηά {Π6 σεπιονδὶ οἵ 
[Π6 συ], ν1Ζ. ΟΥ̓ 8δοσίβοε (δείον, 18-25ς). 
ΤΣ ἙσΒδρίεγ σοβογα8 ΟἸΟΒ Ι ὙΠ χχὶ, 1τὶςς 



ν. 2-..]} 

1πθπὶ ἴο 840, (ο. πυπιθεγ [5γδεὶ δηά 
Τυάλῃ. 

2 ογ τῆε Κίπρ 8414 το Ϊοδὺ τῃε 
ολριδίη οὗ της δοϑῖ, νι ἢ τὐας ἢ 
Ὠϊπι, ᾿]ο πονν τῆγουρἢ 411 τε {7 68 
οὗ ἰβγδεὶ, ἴοιῃ ἴϑα ενε ἴο Βοοσ- 
8ηεῦρα, δηἀ πυπιθεῦ γε ἴδε ρδθορῖε, 
[δὲ 1 πᾶ Κηον τῃ6 πυτῆδεγ οὗ της 
Ρεορΐε. 

[. ΒΑΜΌΒΙ, ΧΧΙΝ. 

ὙΨὮΥ ἀοιῇ πιγ ἰογά τπ6 Κιηρ ἀεἰρῃς ἴῃ 
(ἢ 15 τηϊηρ ἢ 

4 Νοιν τ βιδηάϊηρ [ἢ Κιπρ᾽β ννογά 
ΡτΓαν 1164 δραίηβδὲ [οδῦ, δηά δραϊηϑῖ 
[6 ςἀριδίηβ οὗ τε μοβῖ. Απά Ϊοδὸ 
δηἀ τε σλριδίηβ οὗ ἴῃε ἢοβῖ ψψοηΐ οὐ 
ἤἴοτα ἴδε ρῥγέβϑεποα οὐ τῆς Κίηρ, ἴο 
Πυθεσ τς ρδορὶε οὗἉ ἰϑγδεὶ. 

ς 4 Αηά {ΠΕΥ ραβϑβεά ονεγ Τογάδῃ, 
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2 Απά Ϊοαῦ 8414 υπῖο τῆς Κίπρ, 
Νον τὰ ΓΠΟᾺΡ τὰν (ὐοά λᾳἀ υπῖο 
τε ρεορΐε, πονν ΠΙΔΗΥ͂ ϑοενασ ΤΠΕΥῪ Ὀα, 
8η Ὠυπάτεα[ο]ά, δηά τῆι τς εγεβ οὗ 
ΤΥ ἰογά τῆς Κίηρ πιὰὺ 866 2}. δυΐ 

Δηά ρΙ ΟΠ δα ἴῃ ΑὙόδσ, ου (Π6 τρῃξ 5146 κου, υινῖ 
οἔὗ τς οἰΕΥ τμδῖ δέλ ἴῃ τῇς πκίάκε οἵ ἐσ- 
λα ᾿τίνεγ οὗ (ὐδά, δηὰ τονναγά 7δζεγ: ἐῶν, 

6 Ἴδη {πεν σάπια ἴο (Ἰ]εδά, δηά ἐπκά 
»ματυΐγ ἐμ- 

ἴο τῆς "απά οἵ ΤΑΠεπλ-Ποάβῆι ; δηά λαῤίεά. 
---ἔ 5..-- 

δηά τῆε παγγαῖϊνε οηάβ (νεσβα 25) ΨὙΊὮ ἴδ6 
ἰάθη ς 8] ψοσάβ οὗ χχὶ. 14, “0 ἐδε ]1ογά «υα: 
ἑηϊγεαίεα Κ9Ὑ ἐδὲ ἰαπά. ὙΠΕΙΘ 15 0 ποίε οὗ 
ἴπι6, Ἔχοορῖ τπδῖ {ΠπΠῸ6 ψψογὰ ρα 5ῃον5 [πδὲ 
ἴΠ656 δνεηΐβ δαρρεηθά αῇεν ἴῃοϑβε οἵ οἷ. χχί. 

απά δὲ »ιουεά ᾿αυϊά.] ἴπ τ ΟἾτ. χΧχὶ. 
[6 Ξοἰδίομπηθηϊ 15, σπά απ αὐυεγ Ωγ (μοὶ ϑαίαη, 
45 ΑΟὟΥ., βίησε ἴΠ6Γ6 5 ἢο δτί!οἷς ὑγοῆχοά, ἃ5 [ἢ 
]οδὶ. 6,7, 8, ἄζχεο., 11. 1,2, ὅζο.) “ἐοοά μῦ αὐῪαϊποὶ 
Ἰεγαεὶ αμά »ιουεα  ιαυίά, Ἰυδῖ 451 ΚΙ. ΧΙ. 14, 
λῖ, 25, ἔγϑὶ Ηδάδά, ἀπά ἴπθη βθζΖοῃ, 18 5διὰ 
ἴο αν Ὀδεη σπ σά εν ωγ (ϑδῖδη) ἴο δοϊοπιοη 
δηὰ ἴο ϑγϑοῖ. ΗἩδρθηςθ οὺγ ἴοχὲ σβοιϊὰ ὃῈ 
τεπάεγεά, ἔογ οπε νιουεά δ αυϊά αφαϊπεΐ δεν. 
Ὗνὲ ἃῖὸ ποῖ (οἱὰ ψῇοϑθο δάνϊοθ τ ννᾶ5, δυΐῖ 
8016 Οὔδ, ΨἘΟ Ῥχονεα ἢ πιϑο! δὴ ΘΠΟΠῚΥ ἴο 
[πε δεϑὶ ᾿πίογοϑῖβ οἵ νὰ δηά [5γδοὶ, υγρεὰ 
[86 Κίηρ ἴο πυπαθεῦ ἴδε Ρεορῖο. 

2. Σὸν δὲ ἀπ, 9 ..1 Ἀδηάογ, " Απὰ ἐὯ9 
κί μ." ὙὍΠο ἰοϊονίης ννογάβ, εαρέαϊπ 07 δε 
ῥοιἐ «υδίιεῦ «υα! «υἱέ ῥί»ι, ἀτὸ Ὀογοπα 4]] 
ἀουδῖ ἱπιρεγέεςῖ. ὍΤΕ πδπια οὗ [οδθ᾿β οἢῆςθ, 

εαρέαὶπ 97) 1δε ῥοιῖ, ψτὰ8 ΒᾺΝ Ἥ, ποῖ θ᾽ ΠΠ. 
πεμτὼ Οδη. χχί. 22, ὅζα.; [058. ν. 14,15; 
πὰρ. ἵν. 7:1 ϑαϊῇ. χὶϊ. 9, χίν. 50, ΧΥΪΪ. 55, 

Χχυϊ. ς: 2 ϑαϊη. 11. 8, Υἱῖ]. 16, χ, 16, 18, 
ΧΙχ. 13, ἄς.); δηὰ {86 [ο]]οννίπρ᾽ ἱπιρογδῦνο, 
πιργδετγ,, ἰδ ἴῃ [ἢ 6 ΡΙυγαὶ, πα Πποτεΐογε σε υῖγεβ 
[86 τηρπίοη οὗ τόσο ἴμδὴ [οδῦ. 1 Οἢτγ. 
ΧΧΙ, 2, ΞΒΌΡΡ]165 [6 τη βϑίηρ Ἰγογάβ, ΟἹΪΥ βυδ- 
δτυϊτης ΡΠ ἔοσ πῆ. Ουτγ Ῥδβϑϑᾶρο 5ῃου)ά 
ΤΌ, 85 δ ψνεῦϑα 4, “ηπὦ4 δὲ ἀίπς “αἱά ἰο «]οαὸ 
πα ἰο ἐδε ῥχγίπεος 97 δὲ δοιί «ὐδὸο «υεγε «υἱδ 
ῥίγει, (ὁ ποαυ, Φε. ΤΊ 6 ῥσυίηςοβ οὗ ἴδε μοϑξῖ τὸ 
ἴΠο86 οδἰ θὰ : ΟὨγ. χχνὶ!. 22, 2γίμο οΥΓ ἐδὲ 
ἐγίδει. ὙΠΟΥ ψΈΓῈ ΘΠ ρ] ογθα «υὐδό υοαὸ 45 ἢὶ5 
Αϑϑβίδηϊβ ἰπ {Π6 ὨυΠΊθΕΓΠΡ, ΘΧΔΟΙΥ 85 ἴῃ 
(86 πυηθεσίηρ (Νυπι. 1. 4) ἴδπογο νγῶᾶβ δ0- 

ἰηϊοα 4 ργίπος ἔγοπι δδοὶ {γἰρὲ ἴο δ6 ουδὲ 
ο565 δηά ΑἌγοῃ. 

8. 28ὲ 1ογά ἐγ Οοά, ᾽-1 Οοιηραγε Ὠουΐ. 
1,11: 

δ. “5 Δγοεγ, 1 ὌΒὲε ἀεβογρίοη ἰη [15 

νΘΓΒ6, ΤΟ] οννεὰ ΟΥ̓ (6 τηοπεοη οὗ Οἰϊοδὰ ἴῃ 
ΨΟΥΒΘ 6, 15 ΘΟΧΔΟΕΥ δοσογάϊηρ ἴο Ὠουΐ. "ἢ. 16, 
ὙΠΕΓΟ 866 ποῖρθ, δηὰά ςομήρασγε οβῆ. χὶϊἹ. τό. 
ΤὨΙ5 ἰἀ ΠΕ Υ οὗὁὨ ἀοδογρίίοη 65 ' ᾿τηρο5- 
δῖδια ἴο υπάοτοίδηά [6 ΑΥΌΟΘΓ ΒΕΙῸ πηθη- 
Ὀοηρὰ ἴο δὲ ἃ ἀϊβεγοηῖΐ Ασοόὸσ ἴῃ Οδά. 
Βεϑβι4658 1ἢ᾽ Ασόθσ ΟΥ̓ Ἀαῦθδἢ νγὰβ βοῦς πιοδηῖΐ, 
[6 ποθ οὗ ἴδε {δὲ οὗ ἈΚουῦθη ψου]ά 
6 οχπϊτοὰ ἔτοτῃ ἴδ6 σθηβυβ, ϑν δος ἢ νγὸ Κηονν 
1 ννᾶ5 ἢοῖ (1 (ἢ γ. χχυὶ. 16). [ἰ 15 Ὑ Ὀεϊίοῦ 
(πογείοσο ἴο υπάεγϑοίαπά “ἄγοεσ ἴο Ὀ6 [δε 
Ατγοοσ οἡ ἴδε Ασηοη (θυ. ἱν. 48). 

οἕ ἐῤε γίδὲ «͵ἐά(4.7] 1.6. βουῖδ. 

ἐδε οἷἐν ἐδαΐ ἰδέ ἱπ ἐδὲ »ιἱά τ! ΟἹ δὲ γέυεγἢ 
Πεβογιδεὰ ἴῃ Του. 48 “ ἐδὲ εὐΐν ἐδαΐ ἱς δ» ἐῤὲ 
γί εν" (ἴῃ θοῖῃ οᾶϑε8 Ὁ) ἐῤε υαἰΐεν «υἱὲδ α 
ὀγοοζ), δπὰ ἴῃ [οϑβῇ. χἱῖ!. 16, 845 ἐφε εἱὲν «υδίωοῦ 
ἐς ἐπ δὲ νεϊάες ἡ δε γίυεν (05). Ετοχι [δ 6 
ἀεϑοπρύοη βίνθη οὐ Ασόεῦ (“4γαὶν, υἱδιιοὰ ΟΥ 
Βυςκμαγάζ) ΟΥ̓ πιοάεγῃ ἰγάνο  ]ογβ 1 15 αυϊῖο 
οἶθαγ πὶ Ατσοεσ 1156] σοοα οἡ 16 νεῖῪ δὰ ξο 
οὗ ἴδ ργεοϊρίίουβ οἰ ΠΗ οὗὨ [δ6 νφῖ]ου, δπὰ τῃαΐ 
ἴῃ (86 νδ] ον επί, Ροβϑίθ]Υ ἱῃ δὴ ἰδίαηἀ ἴῃ 
(Π6 5ἴγεδτη, βἰοοά δηοίῃοσ οἰἵγ ΨὨΙςὮ 8. ἴδαῖ 
Βογὸ δ᾽] υἀδά ἴο. 

γεν οΥ Οα4. ἘἈλίδον, “86 ν᾽ 0 Ὺ [0- 
ψατὰ" Οδα, τηρδηΐηρ ἴπαὶ ΠΟΥ ρδβϑδοὰ ΠῸΠη 
ΑΥΟΘΥ πουϊηννασά ἴο Οδά, δπά 80 ριομβεὰ 
ἂἱ [426σ, ψῃῖοδ 8 οὐ (Π6 ἔγοητεσ οὗ Οδὰ 
δηὰ Ἀδυδοη. ΕῸΥ ὕαξεγ, 8εὲ6ὲ Ϊοβῇ. χὶδ. 2ς, 
Ὠοῖδ. 

Θ. το Οἰ μα. [4260 ννᾶ8 ἴῃ ἴθ υἱδίῃ. 
ὙΤΠΟΥ ραϑϑοὰ ἤΠομλ ἴποηςσς ἴο {Π6 τηοιηίδίη 
ἀἰδίσγιςϊ οὗ ΟἹοδά. 

δε ἰαπά 9}. Ταῤιί»ι- δοάσ ὶ.1 Ἰὶ 15 ῬΈΠΕΓΑΙΥ͂ 
δοτοοά {πὶ [86 ἴοχί ἤογδ 15 σουτυρῖ, 45 ΠΟ 
ϑυς ἢ ἰαπὰ 158 Κποννῃ, δπὰ ἂἃ5 ἴῃς ἔοσπι οὗ ἴῃ 6 
ὩΔΙῺΘ 566ΠῚ5 ἱπῃηροϑϑιθϊθ, δηἀ [ἢ6 γογϑιοἢ8 
ἅτ ἃ}} δὲ ἔδλυ!ῖ. ῬΟββιθὶ (πε τίρῃξς τοδάϊηρς 
8 (Ὁ ΠΗ γ}}) ἐόε ἰαπά οΥ "ὁε ΗΜ δ.) ταθτ- 
τἰοπεὰ [υἀρ. ἱ. 26, ψΜΠΙΓΙ 15 Βεϊονθὰ ἴο θὲ 
ἰῃ [86 ποσίμεσῃ ρασὶ οὗ [5γδοὶ, δὰ "ουδὲ 
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{ΠῚ Υ ςᾶπιε ἴο [)4η-]άλῃ, δπά δδοιι 
το Ζιάοῃ, 

Απά οαπιε ἴο {πε βίτοηρ Βοϊά οὗ 
Ἴγτγτε, ἀπά ἴο 41}1 τῆε οἰτῖε8 οὗ δε 
Ηἰνίτε8. Δηά οὗ ἴῃς (ὑδηδδηΐτεβ : δηά 
δεν ψεηϊ οὐζ το {Π6 βου οὗ [υάδῃ, 
εὐεη ἴο Βεογ-ϑῆεθᾶ. 

8 8ο ψῃεη {πεγῪ Πδά ροης τῆτουρἢ 
411 τῆς ἰδπά, τῇ Υ σάπια ἴο [ογυβαίθτη 
δῖ ἴῆε εηά οὗ πἷπε πλοητῇῃϑ ΔΠ4 ἐννθητῦ 
ἀλγϑ. 

ΟΥΡῚΠ) ἰ8 ἃ ἥαρπιειιέ οὗ ἃ βεηΐεπος Ψ ΒΟ ἢ 
πιοπεοπθὰ ἴῃ νυν μαῖ »ποηὲ (ὉΠ) 1ΠΕΥ γτῖνοά 
{Πογα, }υϑῖ 45 γεῦϑα 8 σεϊαῖεϑ [μδὲ (ΠΟῪ τεϊυγησδα 
ἴο Πεγυβαίοπὶ αἱ ἴἢε εηὰ οὗ πὶπὸ "κπομέδι 
(Ὁ ἽΠ). 
᾿αποααπ ΟἿΪΥ τηθρηϊοηςὰ ἤοτο. ΤΠ 

ΑΙοχ., δερῖ., δπά ἴθ Ψυὶρ. τοδὰ 2 .ποαατγ, 
ἡ... Ῥδῃ ἴῃ ἴῃε ψοοὰά. ΜΝ δΐουοσ 15 {Π6 
τηρδηΐϊηξ οἵ ἴῃ 6 Ξυβῆχ ὕααπ, ἴσο οδ Ὀς Π{Π|Ὸ 
ἄἀουδιὲ τμδὲ Πδη ((Π6 δηςϊθηΐ [1,415}}} 15 πηεδῃῖϊ 
(1.58. χίχ. 47; ἀξ. χνῇ], 29), ὈΟΕΝ ἔτοσῃ 118 

ϑἰἴίοη δηὰ ἱπηρογίδῃοθ 85 ἴθ πουΐβοση 
ἰουΐά οὗ ἰϑγδοὶ, δῃὰ ἔγοπι 118 σοηηθχίοῃ 
νὰ ΖΙιάοη, ἀπά (6 πιοεπίίοη οὗ Βθουβῃθῦα, 
(86 φουΐϊβογῃ ΒΟ ΏΔΔΓΥ ἴῃ γεγβα 7. 

Ζίάοη". ΟΔ]]εἀ Ογεαὶ Ζίάοι ( [οΞἢ. χὶ. 8, χίχ. 
28), νγᾶ5 ἴῃ [86 {τὃ6 οὗ Α5ῇοσ, Ὀυϊ ἀοοβ5 ποῖ 
ἌΡΡΘΔΓ ἴο δᾶνα δε ἜΘ ροβϑϑεϑϑεά ΟΥ̓ [μ6 
᾿Αββοσίῖεβ ([υἀ γ΄ ἱ, 31, 32, ποῖο). 

7. Τρε-ἰγοης δοϊά 977 Ἴγγε) “180 ζοποθὰ 
Οἱ ἘΥ," 45 ἽΝ 8 βΈΠΟΓΑΙΙΥ χεηάοτεά ἰὨγουρῇ- 
ουζ [}6 Πιδοτιςδὶ ὈΟΟΚ5. 

ἐδε Ηἰυτ ἢ “Ἡδτλοσ ἴπ6ὸ Ηἰνὶῖο, τῃ6 
Ρτίηςε οὗ {πε σουπΠίΓΥ,᾽ 15 [6 δλυ] ]εϑὲ τηεητοη 
οὗ 1815 τῖθο, Ὡς ἢ 15 ηοΐ πατηθά ἰῃ Οϑηῃ. χυ. 
19-21, ἃῃά ψουϊά {πογείοσε βοὴ ἴο δαΥς 
Ὀεσοπιὸ ἃ ἀἰϊκιϊηςς ἴσιθθ Ὀεῖνοθη (δος {πιὸ οὗ 
Αδγαθδπὶ δηά ἴῃς σεΐυγη οὗ δοοῦ ἔγοπι 
Αταθ. Τὸ Ηἰνιῖθβ ἃὲ οὔθ οὗ ἴ6 πδίοῃϑβϑ 
οηυπιογαῖθα ἴῃ Ποιυζ. νἱ]. τ, δηά Τ]υάρ. 111. ς, 
ὙΠΟΓΟ 566 ποίΐθ. ΕῸΥ ἴδπ6 ροβϑοβϑίοῃβ οὗ 
16 Ηἰνῖ65 566 [υνρ. 111..2; [ο5ἢ. χὶ. 23. ΤΒῈ 
Οἱ εοηϊίο5 αἰϑο ψεγε Ηϊγε5 ([ο58. ἰχ. 7). 

ἐδεὲ εἰς: 9 1ῤὲ Ηϊ υἱε6.1] ΔΝ ετα Οἰδεοη, 
Ορερῥίγαῤ, Βεεγοῖδ, διὰ Κιγ) αἰ δοϊεαγίνι, δπὰ 
Ῥεγθᾶρ5 δῥεοῤενι, Ὀθϑ 468 ἴποβε δὲ ἔπε ἔοοϊ οὗ 
Ἡοττηοη δηά 1 οθδηοη οὗ νῃϊοῖ ννὸ ἀο ποῖ 
Κηονν ([ἢ6 ῃδῆθβ. Τ 5 σοη(ηυδηςε οὔ ἀϊ9- 
(ποῖ σοπηπλυ [165 οὗ Ηἰνιῖεβ 80 Ἰαΐς ἃ5 186 
εηὰ οὗ αν! ἀδβ τείξῃ 18 σγοπιασκδῦϊθ. (566 
Δδονς, «ἢ. ν. 6.) 

9. ὑοαὸ ξαυε ὐ ἐδὲ τι, (5.1 ΚΝ ὁ ἰεάσῃ 
ἤτοπι ᾿ (ὮΓ. ΧΧΥ!. 23, ἴπαι Ὀαυΐά ἑοοῖξ ποὶ ἐδε 
πιωρρηδεῦ ΟΥΓἹ ἐῤεηι ζγονι ἐαυοπῖν γεαγ, οἷά απ 
μπάεν, δεισιθς ἐδ 1ογάὰ ῥαά “αἰά Ηξ «υοὠμδά 
ἐπεγεῶσε ].γαεὶ {4ε ἰο ἐδε σαγ: ΟἹ ἐδε ῥεσυερ : 
ΜΥΠΙΟἢ ἸΠαΙοΔἴ68 Βι ΠΟΙ ΘΠ ἩΨὮΥ ἴδ6 πα πιθεσίης 

ΤΙ ΒΑΜΌΒΙ,. ΧΧΙΝ. [ν. 7---το. 

9 Απά Ϊοαῦ ρᾶνε ὑρ ἴπε βιπὶ οὗ 
[Π6 πυπιδογ οὗ τῇς ρεορὶς υπῖο {8ε 
Κίηρ : δηά ἔπαγε σγεγε ἰῃ [5γδεὶ εἰσῇς 
Βυηάγεά τῃουβαπά νδ]ιδπὲ τππεη τπδῖ 
ἄτγονν τἴῃ6 ϑνγογά ; δηά τἢς θη οὗ 
]υάλῃ τοέγε ἔνε δυηάγεά τπουβδηά 
ΠΊΕΏ. 

Ιο Δ Απά [λαν 48 ἢελγὲ 5πιοῖς 
ἢϊπὶ δῆεγ τῆαϊς ἢς Πδά πιυμπιρεγεά τῆς 
ΡΕορὶθ. Απά αν ά εαϊά υπῖο τῆς 
ΓΌΚΡ, 1 πᾶνε βἰπηεα ργεδίὶγ ἴῃ πᾶς 

νγΔ5 5ἰηἴι}. [{|18 4150 σἰαϊοὰ ἴῃ τ ΟὮσ. χχὶ. 6, {πδῖ 
10: ῬΟΓΡΟΒΟΙΥ οπλοα 1,ενὶ δηὰ Βοηϊδγοϊη 
ὉΠ [86 τϑοοηϊηξ, (ΟΣ ἴῃ 6 54 Π|6 γθρᾶϑοῃ, τυ 1 ἢ 

ΒΟΟΙ8 ἴο ὃὈ6 τυ μαῖ 15 δἰϊάθὰ ἴο ἰῃ χχνυ]ϊ. 24, 
ἤθη ἴἰ 15 δαϊὰ [δὲ υοαὸ. . δεραπ ἰο περιδετ, 
δμξ Μη ὀεά ποίέ. ΑἸΟΙ͂ΠΟΥ τόβυϊὲ οὗ ἴῃς ϑᾶσηδ 
ἔθο!ης ἴμδαῖ (6 πυτηθογηρ ννὯ8 δἰηξι ννᾶϑ5 
τηλὶ “ἐῤὲ πιωμόετ' τυα: πο βμέ ἐπὶ δε φεεοιη οὗ 
ἐδε Οργομέείε: οὔ λϊης Θαυϊά" (1 ΟἾγ. χχυ. 24}. 

εἰσί ῥωπάγεα :;᾿ἐδοισακᾶ ... ἥυε ῥδωπάγεά 
ἐδοισακά.}) ἴῃ τ ΟἾγ. χχὶ. 5, ἴδε Ὠυσαθεῖβ 
ἅΓε ρίνθῃ 1ἵ,91οο οοο, δη 470,ο00 ΓΕΞΡΕΓΌΥΟΙΥ 
ἴοσ ἰϑγδεὶ δηὰ Τυάδῃ. ὍΤμα οχρδηδίίοη οὗ 
1815 ἀἸΒΟΓΟΡΔΏΟΥ 15 ποῖ ἴο ὃδ6 5οιι δὶ ἴῃ ἴγδη- 
ΒΟΥ ΟΓΒ᾽ νὰσ Δ] ΟΉ 5, Ὀδσδ0.56 ἴῃ [ἢ15 βεςτίοη τ8 6 
σΒγοηίοἶοῦ μᾶ5 [Ὠγουρδουῖ νδσιθα σοηϑ Ἔτσ  ν 
ἔτοτι ἴπε ραββᾶρε ἰῇ 2 88πι. ἴῃ ἴδε ὑγὰὺ οὗ 
Ῥαγαρῆγαβθο, δυγιάρτηθηΐ, Ἔχρίαπαῖοη δηὰ δά- 
ἀϊοῃ. [ἴ 18 ργοόθδῦϊς ἱποσγείοσε {πα ἴδε 
σΠγοη οἶοῦ 845 ἱπο]υάοα ἴῃ ἢ15 δἰδίοεπιεπι οὗ 
ἴη6 δυχὴ τοῖδὶ δοπῆθ πυτλῦοτβ ΠΟΙ ἅσὰ ποῖ 
ἱποϊυάοα ἢεγε. ΕἸΠΟΓ, ἃ85 βϑοὰὴθ τδιηκ, ἴῃς 
ΒίΔΠΟ ΩΣ ΙΓ οὗ 288,οοο (12 Χ 24)000, 
1 ΟἸΓ, ΧΧΥΙ.), οὐ ἴῃς {0658 οὗ Βεη͵απηλῃ δηὰ 
1,ονὶ (1 (ἢν. χχὶ. 65. ὙΠ ΙΓ ἰπουβαηά ποτα 
ἅτε γεσκοηρά ἴῃ [υἀλῇῃ ΌΥ͂ 6 σῃγοηίοϊεγ [ΠΔη 
ΌΥ 2 ϑ8πι. [{ 5 φυϊε σοηςείνδθϊς τπδὲ ποτε 
τες 6 ἃ ὈΟΑΥ͂ οὗ ἴσγοορβ Ψῆο πιὶρῃΐξ ΠῚ 
Θαιιδὶ Ῥσοργ εἴ ὕῈ γεοκοηδάᾶ εἴμ σ ἴο [υάλὴ 
ΟΥ ᾿ἰϑγϑθὶ. [1ῖὶὴἢ 2212} 8 σεῖίρῃ [π6 ἅττ οὗ 
]υἀδὴῃ ννᾶβ 310,100 τηθῃ (2 (γ. Χχυϊ. 12.123). 
ΙΪῃ Απιδζίδῆ 5 σείΐρῃ [υὐᾶἢ δηά Βεη)απηὶπ 
Ὠυτηθεγοα 210οοοο “ἔγοτῃ {ὐνο ΠΥ γεᾶτβ οἱά 
δηά δῦονυε "(2 (ἢγ. χχνυ. 5). [ἢ Α 9328 γεΐξῃ 
]υάδῃ δηὰ Βεηϊασηῖίη ἰοροῖδεῦ πυπιδεγοὰ 
ςϑοίοοο (2 ΟἾγ. χὶν. 8). [Ἃ}πη [πὸ τείρῃης οὗ 
Αδιδῆ δηὰ Ϊεγοδοδηὶ ἴπθ ἢσϑῖ, [υὐδἔ πυπη- 
θεγεὰ 4οο,οοο, ἀπά [βγδοὶ ϑοο,οοο (2 (τσ. 
ΧΙ. 3). [ἢ {6 {{|ὸ οὗ Μοϑβοβ ἴῃοβε δδουἊ 
ΓΘΠΩ͂ γεᾶσθ οἷά (ψιπουῖΐ [1,6ν]} νγετο 
όο3,550 (Ὁ πὶ 1.46). Βυῖ Ἐπ πυπηθεῖβ οδλη 
ΒΟΔΓΟΕΙΪΥ͂ ΤοΙΙοἃ ὩΡΟῚ 848 ἃ βΘηΟΤΩΪ συΐο. 
ΤΒ6 Πυπίδοσ ΠΟγῈ ρίνθη οὗ 1,2οο,οοο, ἱΣΡ}}65 
ἃ Ῥορυϊλίίοη οὗ δρουΐ ς,οοο,οοο, οὐ δδουῖ 
Ιοοοο ἴο ἴπ6 βηυᾶῦα τ ]]6, ΟΝ ϑεοσὴβ ὁχ- 
οοδβῖνο, ἱβουρῇ πὸ σεγίδιγ οδὴ ὃ6ὲ ἀγτινοά 
αἱ (νη. “Β. ΚΕ. Υν. Β.’ Ασῖς. Ῥαϊάϑεηδ.) 

10. αυία᾽: ῥέεαγὲ σγιοίς ῥὲπι 3 εν ἐδαὶ δὲ 



γν. 11---τό.] 

Ιἄνε ἄοπε: ἂπά πον, 1 δεβεεςἢ 
ἴπες, Ὁ Ι͂ΟΚΡ, ἴακε ἂὐνὰὺ ἴδε ἰηὶ- 
4 οὗ ΤᾺΥ β8εγνδηῖ; ἔογ 1 δᾶνε 
ἀοπα νϑτΥ ἔοο ἰϑἢ]γ. 

11 Εογ νπεη 1λανι ἃ ννᾶϑ παρ ἰπ {πε 
τιογηΐηρ, [6 ννογά οὗ τπε ΓΟΚῸ οᾶπις 
ἀπο ἴῃς ργορῆεῖ (ὐδά, [αν 5 βεεσ, 
δΑγ Πρ, ’ 

12 (ὐο Δπά 547 υπῖο Πανὶ ά, ΤὮι3 
841 τς Ι͂ΟΚΡ, 1 οεγ τες τῆτες 
ἐλίπρε; σἴοοβε ἴπες οπε οὗ (πεπλὶ, τῃδῖ 
1 τ ΔῪ ἀ 1: απῖο {ἢεε. 

13 8δὸ (δὰ οᾶπιε ἴο αν, δπά 
το] ά δῖπι, δηὰ 5Ξαἱά υπῖο ἢΐπι, 8584]] 
8Εν ΕΠ γελῖβ οὗ [λπΠ|ϊης σοπὶς ὑπο 
ἴη66 ἴῃ ΤῊΥ̓ ἰαπᾶ ἢ οὐ ψηξ του ἔδεε 
ἴῆγεα τποητῆβ Ὀείογε της Ὁπεπλῖε8, 
ννἢ6 ΠΟΥ͂ ρυϊθὰς τπεεὺ ογ {Παῖ 
ἴπογα θ6Ὲ ἴἤγες ἀδγβ᾽ ρεβῖ]εηςς ἴῃ 

δαά πιρμδεγε.) Ἀδῖδοτ, Κα έοΣ 816, θοσΔυ56 
Ἀ0 δδὰ παχοαροσοὰ," δες ποῖε δῖ εῃά οὗ 
οδαρίοτγ, 

“πώ αυϊδ «αἱά, 41 Οοἴρασε 8. 
ΧΧΧΊΪ. ς. 

ἐπ δαί, 49᾽..1] ΤῊΣ Ῥάγα]]εὶ ραϑβαξα ἴῃ ᾿ Οἢγ. 
ΧΧΙ. 8, 5ΒΌΡΡ1168 ἴῃς νογάὰβ ἐδὲς ἐδίπρ. ΕῸΣ 

πὴ (ὐεδουα δὴ ἴδε σἈγοηϊςοῖοσ ϑυθϑευϊοϑ 
ὈΟΝΠ (ῥα Εἰοῤῥί»ι) δ νεσῦϑεβ 7 ἀῃὰ 8. 

11, δαυίϊά᾽: «τεγ.} 866 Σ ϑάγῃ. ἰχ. 9: σ (ἢγ. 
ΧΧχΙχ. 29ς. σοιῃ ἴδ6 Ἰδοῦ 86 ἴἴ ἰ5 ὑγο- 
θ40]6 [ῃδΐ νε αν Ββοσα Οδὰβ ηδστδίίνο. 

18, Ἑα»ηπε, (9.7 ὙΠο ἕδτηΐῃο, ἴΠ6 σψοσά, 
Δηἀ {86 ΡοϑΈ]ΘΏςο, ἀγὸ ἴἄγοο οὗ [ἢ 6 “ ἔΟὉΓ 5οῦδ 
)υάρτηφηῖβ " ἰδλγεδλίεποα δρδίηβδὲ [θγυ βίοι ἰ 
ΕΖεϊς. χῖν. 13-2:. Ὅδὸ σευέη γοᾶΓβ οὗ ϑιηηο 
σοττεβροηὰ νὰ τ86 σευεπ γεαγ: Ο, ,ανεῖπε ἴῃ 
Οεη. χὶὶ. 27, 30, δηά [πὲ ἴῃ 2 ΚΙ. νυἱῖϊ. 1. 
Βυϊῖ π᾿ ΟἿ Γ. ΧΧΙ. 12, 1 15 ἐόγες γεαγ:, ἩΨΙΟΝ 
ὔτοοϑ Ὀεϊῖοσ ἢ [Π6 ἐόγες τηοητηβ δηά ζόγες 
ἄλγβ. 80 ἴοο ἴῃε ϑορί. Ἐδπιίποϑ, σδυβοὰ 
εἰμ σ ΟΥ̓ ἔΔ1ΠΠυγὸ5 οὗ γαίῃ, οὐ ΟΥ̓ ἴῃς ἀσνδϑίδ- 
Ὀοῃϑ οὗ ̓ ῃνδάδθιβ, γεσὲ ποῖ υηΐγεαιεηΐ σΔ]ΔΠϊ- 
{1ε85. ((οπιραγε ἢ. χχὶ. τ; [υἀξ. νἱ. 4, κ᾽ 
Αὐυϊ}. τ, ἄς.) 

αάυμο σπά “ε..1 8661 ϑάᾶτζω. χχὶϊὶ, 22, Ὠοΐσ, 

«υδαΐ ἀπραυεν 1 δα]] γείμγη, ὁ 6.7 Ἐσοτγ [ὃς 
ςοῃδίσγυςςοη, σοϊηρασε σ ΚΙ. χὶὶ. 6, τό, ἴο 
ὙΏΙΟΒ ΠΟΥΜΟΥΟΣ τ ΟἾΓ. χχὶ. 12 15 ΠΟΤΕ ἜΧΔΟΙΪΥ 
δι γσ. ὍΤΒὲ ΠΟ] ραϑβᾶρε 15 διῃρὶ βορὰ ἰῃ 
τ (ἢ γ. χχὶ. 12, τ Ὡῖ ἢ ΠΔ5 1655 ἴῃς ἀϑβρεςῖ οὗ δΔῃ 
οσγί πὶ ἴΠδπ οὐ ἰεχῖ, 

14, Σεέ ὦ 31 τ ΟΒ τ. χχί. 13 [25 “εξ ρὲ 
“αἱ, ἀῃᾷὰ 50 μδ5 ἴπ6 δορί. 

16. 12ε νι αῤῥοίπἰε4.}1] ΤὨδ τηεδηΐης οὗ 

1. ΒΑΜΌΕΙ, ΧΧΙΝ. 

ΤῊ ἰαπά ἡ πονῦ δάνίβε, ἀπά 586εὲ6 ψνἢδῖ 
ΔΏΒΨΕΓ 1 5}4}} σεΐυγῃ ἴο ἢϊπὶ [παῖ 
86εηῖ πις. 

14 Απά αν ά ϑεαϊά υπῖο (ὐδά, 1 
ΔΠῚ ἰῃ ἃ ρτεδῖ βίγαῖϊϊ : ἰεῖ τκ8 (2]] πονῦ 
ἰηῖο τ[ῃ6 Πδηά οὗ ἴῃς ΙΟΚΡ ; ἴογ ἢΪ8 
ΤΊΘΓΟΙ68 αγέ 'ργεαῖ : δηά ἰεῖ πῖς ποῖ Ὁ τ, 

ΩΝ. 
[11] ἱπῖο τῆς Πδπά οὗ πιδη. 

ιῖς 4 δο τς ΓΟΚΡ ϑ8επῖ ἃ ρεβιϊ- 
Ιεῆσα ἀροῃ ἴβϑγαεὶ ἔγοπι ἴῃς τηοσπὶπρ' 
ἔνεηῇ ἴο [ῆς τἰπὶιὲ δρροϊπίεά : δηά 
ἴΠεγα ἀϊεά οὗ τῇς ρεορίε ἔτοπι [)λπ 
Ἔνθῃ ἴο Βεοι-ϑμερα αν ΠΥ τΠοιιβαηά 
τὭΘη. 

16 Απά ψἤεη τπὰ δηρεὶ βἴγειςῃεά 
ουξ 18 Πδπά ὑροη εγυβδίεπὶ ἴο ἀε- 
βΙΓΟΥ 1, τῆς ΠΟΚΡ γερεηϊθά ἢϊπὶ οἔ “ : ὅκπι. 

ς. τι. 
τῆς εν], δῃά βαἰά το τμε δηρδὶ τπαᾶῖ΄ 
ἀεβίτογεά τῆς ρεορὶς, [τ 8 ἐσπουρᾺ: 

(η5 Ἂ ἴοη ψ βίοι ἰ5 ἐδυπά ΟἿΪΥ ΒΕΓα, 5 
ὙΟΙῪ αἀουδίπι. ΤὙΒοτα 15 ποῖῃῖηρ οοττο- 
ϑροπάϊηρς ἴο ἰξ ἴὴ 1 Οἢγ. χχὶ. 14. Ῥεγῆδρϑβ 
τῆς θεδὲ ἜἼχρίδηδίίοη οὗ (ὃς ρῆγαθο 15 “ ἐῤε 
ἐργιο οΥ ἐδὲ απεηιδίν, ταοδηΐηρ ἴῃ 6 {ἰπθ οὗ 
[86 δνθηΐηρ βδοσίῆςοο, δῖ ἴἤσοο ο᾽οἷοςκ, ννῆδη 
[δες Ῥϑορίθ δϑϑεῃ θὰ ῸΣ ὈΧΔΥΟσ, ΠΊΟσῈ σοπὶ- 
ΤΏΟΩΪΝΥ ἀεδογιθοὰ 45 2ῤθ ἐΐρι οΥ δε ευεπὶηρ 
οὐδαϊίοη. χη. ἰχ. 21:1 ΚΙ. ΧχΧΥ. 29, 36; 
Αςῖβ 1. αἰ [ὑκὸ ἰ. το. ΤῈ ΑΟΨ,., 2 ε 
ἐΐρις αῤῥοϊηἰεά, 1ῖ5 οροῆ ἴἰο ἴῆς ἀουδὶς οῦ- 
Ἰεςιίοη, ἄσϑι, [μαῖ τἴῆοτγα 15 πὸ δγίίοὶς δεΐογε 
Ἵ",Ὁ, ἡ ῖ ἢ (δόγὸ οὐρδῖ ἴο Ὀσ, 18 1 πηδδηβ 2ῤε 
αῤῥοϊκπἐεά ἐἶριθ; δηὰ, “εεοπαΐν, τῃδὶ ἴπ6 πιὸ 
ΔΡΡοιϊηίθὰ ννὰ5 ἴδε οῃηὰ οὗ ἴμε τηϊγὰ ἀδγ, 
ΠΕΠΕΙΝ (86 ρίδρυρ ννὰ5 ϑἰδγεὰ οἡ ἴδ ἢγϑεϊ 

Υ. 

“συεπὶν ἰδοισαπά.}] ὌΠὲ βάτο ὨΌΤΏΌΟΙ ἰ5 
εἰνθη ἰῇ Σ ΟἾτγ. χχὶ. 14. [ἴ 15 16 τηοβκὶ 
ἀεκίσυςτνοα οίαρσιιθ τεοογάθα ἃ5 μανίην [8]]θη 
ὍΡΟΙ ἴδε ᾿5γϑθἴθ5. [Ι͂ὦὴ {86 ρίασυος (δὲ ἴο]- 
ἰοννεὰ 186 σερθ! οη οὗ Κογδὰὴ ποτὲ ἀϊοὰ 
14,)700 (Νυπι. χυ]. 49). ἴῃ ἴδῃς ρίδξις, οἡ 
δοςουηΐ οὗ Β1Δ]-Ὀϑουσ, 24,οοο (Νυμπι. χχν. 9 : 
1 ὍΟογ. χ. 8). Τὸ ρίδρυς ἰπ ἴμε Ὀεβίορίης 
ΔΥΤΩΥ οὗ ϑεηηδοβογρ, πονγονοσ, ολγτιθὰ οἱ 
18 ς,οοο 'ῃ οἣδ πἰρῆῖϊ (2 ΚΙ. χῖχ. 35). Ὁ] οάοσιβ 
δίουϊυ5 (ᾳυοϊοά ὈγΥ ΤΠΘηϊ5), γοϊδίθϑ ἃ ΡΙδριδ 
ἴῃ ἴῃς ΟΣ ΠΑΡ ΙΔ Π ἈΙΤΩΥ ὑεῖοσε ϑυγδᾶσιϑδ 
Ὑὶοἢ οΑγγιοὰ ΟΥ̓ τοο,οοο τηθῃ. 

16. “454 «υδέπ ἐδε ἀγροὶ σἰγεοϊεδεα ομΣ δὲς 
ῥαπά ὠροπ εγσαίοη. Νοὸ δῆρεὶ 895 Ὀδθη 
τηθης[οηοὰ ὨΒοσῖο; δυῖ [18 ΡῬγέβθηοθ ννᾶ8 
παρ θὰ ἴῃ [6 πιρηθοη οὗ ἴπΠε ρεβϑί!]δηοθ ἴῃ 
ὙΟΙΒΟ 15. ((οπΊραγα 2 ΚΙ, χῖίχ, 15.) ἼΤΠε 
Ργθροβίου ὠῤομ, ἢὰ8 ρβεγβδρβ 8] ]}εἢ ουἱ οὗ 
(6 Ηοῦ. ἰοχῖ. (τ ἢ γ. δλ5 ἃ ἀϊβεγεηῖ γεδά- 
ἸΏ : 866 ΧΧί. 15.) 
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814 Υ πονν τϊπε μαπά. Απά τῆς δπρεὶ 
οὗ τῆε ΓΟΚΡ ννᾶ8 ΟΥ̓ ἴῃς τῇῆγεϑῃϊηρ- 
ρΡίδςς οὗ Αγαιπδῃ τῆς [εθυβῖτε. 

17 Απὰ ανιά βρακε υπῖο ἴδε 
ΓΚ ἤεη ἢς 8ᾳνν ἴῃς ἃπρεὶ τῆδι 
ϑίηοίς 6 ρεορὶε, δηά 4:4, 1,0, 1 
ἢανε 5ἰπηςά, ἀπά 1 ἢανὲ ἄἀοπε νοκ- 
εὐϊγ: δυῖ {686 βῆξερ, ψῃδῖ ἤἢᾶνβ 
{ΠῸῪ ἀοπεὶ ἰεὶ της Βαπά, 1 ῥγᾶν 
ἴῆεα, δε ἀραίῃϑὲ Πη6.) ΔΠη4 δρδίῃϑδῖ [ᾺΥ͂ 
ἔλιπετ᾿8 ποιιβε. 

18 ΄ Απά (δά οᾶπιε ταὶ ἀδὺ ἴο 
᾿ανι ἃ, δηὰ ςαἰά υπῖο ἢΐπι, (ὁ υρ, 
ΓΕΆΓ ΔΠ Δἰῖδγ υπίο τῆς ΓΟΚΡ ἴῃ ἴπε 
τὨγεϑηϊηρήοοῦ οὔ Ατγδυπδὴ ἴδ 6- 
δυϑιῖα. 

Ι9 Απὰ [)αν!ά, δοςοτγάϊπρ ἴο ἴδε 
βδγίηρ οἵ (ὐΔ4,, ννγεηΐ ὉΡ 45 τῆς ΓᾺΡ 
ςοπιδηάςά. 

-.------.. .ὍῳὦΝ.-....- 

«υα.. ἴπ σ Ομτὴ, “οοά. 

ἐδε ἐδγειῤὶηρ-βίαεε 866 Ἀπυ1} 11}. 2, ποῖδ. 

“γαιπαδ ΤΈΣ τοδάϊηρ οὔἹ Οἢγ. χχὶ. 16: 
21 ΟἾγ. ||. τ, 8 Ὄγπαπ (15}}). ἀοιηραγε 
ι ΟἾΓ. 1]. 21. 

17. “π4. δαυϊά “ῥαῖε, (7 ὌὨ18. νεῦβὲ 
Πογσσοβροπάβς τ ΟἾγ. χχὶ. 17. ΤΟ βἰχ- 
(θη σοῦ νος ἀσοϑοσῖθοβ [Π6 Δρρδάσγαηςθ 
οὔ [δὲ δηροὶ, “ Αηά αν ϑοὰ ὑρ Πὶ5 δγε8 
δηὰ εὯῃν ἴδ6 δηροὶ οὗ πε 1 ογὰ κβἰδπά Ὀεΐννοθη 
(ῃεὲ φαγί δηὰ (6 μοάνθη, ἢανίηρ ἃ ἀγᾶννῃ 
Β ΝΟΓΑ ἴῃ ἢ158 μαηὰ (Ν πι. χχὶϊ. 23), 5ϑ: Γεϊοῃοά 
οὐὔΐδ οΟΥ̓́ΣΓ [Θγιβάϊεπι: ἴθθη αν ἂπὰ [86 
Θ᾽ ογ5 οὗ [5γδοὶ ννῦο ννόσα ο]οϊ πα 1ἢ βδοκοϊοίῃ, 
611 Ὡροη τμεῖὶγ 365," 15 δορείδοσ οὐ εὰ 
Βογο, Ὀυΐ 566 π|8 ἴο 6 Δ᾽] υἀρα ἴο ἴῃ ἴπ6 ννογάϑ, 
«αὐδεη δὲ “αὖ δὲ απφεὶ ἐῤαὲ “»ιοῖε ἐδε ῥεοῤρίε. 
Τα δοςουπηί ἤογὸ ἰ8 αρτάργοά, 

1ο, 1 ῥαυε τἰππεά] ἴπ τ ΟἾΓ. χχί. 17, 
[αν ἀξ Ξβρθθοῦ γυη8, “15 ἃ ποῖ 1 τηδῖ σοι" 
τοδηδθαά [Π6 ρεορὶς ἴο θὲ πυιηρεγοὰ ἡ ὄν ἰ 
ἴξ 15 τ1ῃδῖ ἤλυθ ϑιπποά δπᾶ ἄοῃθ οΥἹ] ἱπάδοα, 
ἄχο. . . . ἰοεῖ (ἰπὸ βαηά, 1 ῬΓΑΥ ἴδες, Ο 1, οτὰ 
ΤΥ Οοά, Ὀὲ οἢ πιο, ἀπά οη ΤΥ ζδίπεγ᾽ 5 ποῖα ; 
Ὀυῖΐ ποῖ οὐ [ΠΥ Ρϑορῖο, [δὲ {ΠΟῪ 5ῃου]ὰ ὕὲ 
Ρἰδειιεά, νν δι ἢ Ἰοοῖκ5 γαῖ βου Πκὸ ἃ ραγαργασες 
Ἔχρ δηδίοη. 

7 3αἰ δεν. δοισθ.} 866 δῦογυς χχὶ. 6. 

18. “454 Οαά εανιε, (5.1 Ἰδὲ σὨγοπίοΪοτ 
[25, 12επ ἐδὲ απφεί οΥ ἐδ Ζογά εον»»ιαπάεα 
Οαά ἰο :-αν ἰο δαυϊά ἐδαὶ διαυϊά τῥομίά 5σο μρ, 
ὧς. Βυῖ οὐ ἰοχί μᾶ5 ἴ86 ἀρροάγδῃςθ οἵ 
Ὀοΐης ἴδε οτρῖπδὶ βἰδίειηθηῖ. ὙΠὸ παγγδῖνα 
ΠΟΙ ροθ8 ὕαςκ, Οδάβ πηοϑϑᾶρο ἴο αν ἃ 
νν85 ἀοιιδι1655 ἴπΠ6 οδιι5ο οὗ "15 γοῖηρ ὕρ ἴο (6 
{Ὠγοϑιϊηρ ἤοοσ δοσοπιρδηϊθα ὉΥ ἴδ εἰάεγβ ἴῃ 

1. ΒΑΜΌΒΙ, ΧΧΙΝ. [ν. 17---22. 

20 Απά Ατγδυπδὴ ἰοοϊίκεά, δηά ἐνν 
τῆς Κίπρ δπὰ ἢ]5 βεγνδηῖβ σοῃηπρ ΟΠ 
τονγαγά ἢϊπὶ: δηά Αγδυηδὴ ψεηξ ουἵ, 
Δη4 δονγεά Βιηλβεὶ ἢ Ὀεΐογε τῆς Κίησ 
οη ἢ5 ίασς ὕροη (ἢς ρτουπά. 

21 Απᾶ Αγδυμδὴῃ εαἰά, ἾΝΒεγε- 
ἴογε ἰ8 τιν ἰογά τῆε Κίπρ σοῖς ἴο 
ἢ8 ϑεγνδηῖ ἡ Απά αν ά διὰ, Τὸ 
θὰγ τΠ6 {γε πρῆοοῦ οὗ τἢεε, ἴο 
Ὀυι]4 δὴ αἰϊαγ ὑπο ἴῃς ΓᾺΟΚΡ, πᾶς 
τῆς ρίδριιθ ΠΊΔῪ Ὀ6 βιαγοὰ ἔτοπι τε 
Ρεορὶε. 

22 Απά Ατγδυπδῇ δά ὑπο ᾿ανιά, 
[,ες πιγ ἰογά τῆε Κίηρ, ἴακε δηά οξεγ 
ὉΡ ναὶ «εεγιείδ ροοά ὑπο ΠΒίηι: 
Ὀεἢο]ά., λέγε δ ὀχεὴ ἔοσ δυγηῖ βδςτγι- 
ἤςε, «ἀπά τἈγεβῃίηρ ἰπβίγαπιεηῖβ δηὰ 
οἱβεν ἰῃδιγυπιοηῖβ οὗ [6 ΟΧΕη ἔογ 
ννοοά. 

βδσκοϊοῖ δ (τ ΟἿγ. χχὶ. 16) νγβεσε, οὔ δι15 
ἀιτίναὶ, ῃς δᾶνν ἴδ δηροὶ 25 ϑἰδίεά δῦονε ἴῃ 
γεΙβ6 17. 

19. “4754 Ῥαυϊά «υεηὶ Ρ.}] ϑατὴδ ἴπ τ Ο(Ἐγ. 
ΧΧΙ. 19, ΜῈ 51 ἢ νᾶ δι! οῃ5. 

2Ο. ὅσου ἐφε ἀϊπρ. Τεὲ ἀἰης ἰῇ ΟἿΣ ἴεχῖ 
18 υπάουδίοα!ν τὶρηῖ, ποῖ σηρεὶ, ἃ5 τ ΟΠτσ. 
ΧΧΙ. 20. 

απά δὲ: τεγυαπ..Ὶ ἴῃ τ (Ἶγ. δὲς ὥϑμσ :οπε, 
νἷΖ. Πανὶ 8, 15 ἽΝ ἀπρεὶ 18 αἰϊεγεά ἴο ἼΡὉ 
ἀπ. τ 5 ὙΕΙῪ Ῥοββῖθ]ο ἴπαϊ αν ΠΊΔΥ 
δανο ἴδίκθη [18 50η8 ΜΠ Ἠπὶ, 835 ὙγῸῈ}} ἃς 
ἢ 8 δἰάοσβ, δηὰ Οδά᾽β οὐἱψίῃηδὶ παγγαῖϊνε ΤΙΔΥῪ 
Πδνὸ τπιοηςοηδαὰ ἴδὸ εἰγουτηΞξίδηςο, νυν δος ἢ ἴδ6 
ΠΟΙΏΡΙΕΓ οὗ 1818 σμαρίες αἰᾶ ποῖ Ἴἄγε ἴο 
ΒΡΕΓΙΙΥ, δηὰ 8ὸ υϑεὰ [Π6 ξΈΠΕΓΑΙ ἴεγπη δὲς 
“εγυσηί:. 

4]. Τραὶ ἐδὲ ῥίασιιε »ιαῦ δὲὲ :αγε47 ΤΏὨς 
516 ΘΧργοβϑίο 845 Νυπ). ΧΥΪ. 48, ςο (ΧΥΊ. 
13,15, Ηεν. Τ᾿) 

42. Ησγε δὲ οχεη. ὍΒΟβο, ΥἱΖ., ν᾿ τοτὲ 
{Πγεϑηϊηρ οὐἵ 1Πῃ6 ρτδαίη δὲ [6 ὑυεγγ {ἰπλο ἰῃ 
ΑΥ̓δυπΔ ἢ 5 {χορ ἤοΟΥ (1 ΟἾΓ. χχὶ. 2ο). 
ΒΟΥ 1Π18 υ86 οὗ οχϑῃ, 58ε6 Ὠεαῖ. χχν. 4, 
“Ὡ)]ὶςῖ. οὗ ΒΙ0]6,᾽ 1. Ὁ. 31. 

ἐδγεεδίησ-ὶπεχιρπεη.} (Η Ὁ. »πογες). ΤΆ 
νν» 8 ἃ Κιπά οὗἉ 5ἰεάρε ἢ ἴσο ἴεοῖῃ ([86]. 
Χ], 15) κε 16 Ἐργρίίδη πογεᾷ, οἵ ς ἢ 
866 ἃ Ραλῖοα ἴπ ὙΝΠΚΙΠθοη 5 ὁ Εργρῖ, τοὶ. 11. 
Ῥ. τφο. [{π|ῶΗὴὴὲ5 ἀγαννῃ ΟΥ̓ ΤΟ ΟΥ ἔουγ οχϑῆ 
ΟΥ̓́ΣΣ [ῃς στδίῃ οἡ ἴδε ἤοουσ. 

οὐδεν" ἐπεί γιοσιοηίς Οὗ ἐδὲ οχεπ Οταϊ [86 
τογὰ οὐῤεῦ, ἀῃηὰ σεηοῦ 1 ΚΙ ΠΊΡΙΥ ἐς ῥαγπει: 
9 “δε οχεη, οὗ ῃϊοἢ τῆς γοκςο, ἂἀη ροσῆαρβ 
50ΠῚ6 ΟἾΠΟΙ ρῬαγῖβ, ου]ά ὃς τηδεῖς οἵ ννυοοά. 
(ϑεε σ᾿ ΚΙ. χιῖχ. 21, δηὰ 1ἵ 854π). Υἱ. 14.) 



ν. 23--25.} 

23 ΑἹ] τῆεθς ἐλίησε ἀϊά Ατδυπδῇ. 
ας ἃ Κίῃρ, ρσίνε υηἴο ἴῃ6 Κίηρ. Απά 
Ατγαυπδὴ 84 υπῖο 16 Κιίηρ. Τῆς 
[ΚΡ τῇγ (σοά δςοςεριῖ τΠ 66. 

24 Απά τε Κίπρ 5414 ἀπο Ατδῖιι- 
πῃ, ΝΑΥ ; δυῖ 1 ν}] βγεῖ θὰγ ἐΐ 
οὗ τῆεε αἵ ἃ ργίςε : πεῖῖμογ ψ}}} 1 
οὔεγ Ὀυγηΐ οἰεγίπρβ ὑπο τῇς ΓΟΚΡ 
ὯὮΥ (οὐ οὗ παῖ νος ἀοιῃ οοβῖ 

28. 4: ὦ ἀἰπρ. Ὑ8ΠῸῈ ΟὨΪΥ ῬοβϑὉ]6 ννᾶγ8 οὗ 
ἰγδηϑίδίίην ἴῃς ἴοχὶ 88 ἰξ κἰδηάβ ἅγο, δου, 
Δ 80 ΨΒ8Ο]Θ Ὁ Κἰπα ἄοθ8 ΑΥ̓ΔΌΠΔΕ αἱγθ 
πο [80 Κὶπ κα," τυλκίηρ ἴΠ6 ψνογάβ ἃ οοῃ- 
απυκδίίοη οὗ Ατσδυηδἢ 5 5ρθθ οὶ 85 ΤΟΥ ὅγὰ [ἢ 
Ι ΟἿΓ, Χχὶ. 23; ΟΥ̓ (2), ἐόε «υδοΐε 4! ἀὶπς 
“γαμπαῦ σίνε ἰο ἐδεὲ ξίπφ. ΤὨς ἔοΥΠΊΘΓ 18 ἴδγ 
Ρτοίογαθίθ. ὙΤῃε νογάβ, σπά “γαωμπαὸ “αἱά, 
ἀσ᾽ε., ᾶἄγὰ πο οδ]εςίοη. Α εἶδυϑ6 ἴῃ ἃ βρεεςὶ 
θοῦ ἃ Ὀγίοῦ ραυϑθο 15 οἄδθῃ ἰηϊτγοάυςοα ψἱ( 
Ἵ2), σμπμά δὲ «αἰά,. (86ε 1 ΚΙ. χυῇ!. 21, 
22, ΧχΙ!. 28: 2 ϑᾶπι. ΧΥ. 4) 25-27.) [{ 15 
Ῥοβϑί]6, βοννόνοσ, [αὶ [86 ννοσὰ ὙῬΌπ, δ Δ Ὑ0). 
ἰ5 ποῖ ἔουπά ἰη [Π6 ϑερῖ., ψυὶρ., 501. οἵ 
Αταῦῖς, δηὰ ννῆϊοῖ 18 νγαπῦηρ ἴῃ βοῖὴς Ε]οὉ. 
Μ55. 8 ἃ οἷογοδὶ εὐτοσ. [ἢ ἢ6 Ῥαβϑαρο 15 
τεδὰ ψίδουῖ ἴ[ἢ6 ννογτὰ Ῥὸπ 1 ΤΏΔῪ ὕ6 ἴλη 
ἃ5 ἴ6 πδιτγαΐογ 8 δι πΊ ΔΙ ΟΥ̓ ΑΥΔΟΠΔ ἢ 5 
οἴεγ, ψ Ὡς ἢ ΤΩΔΥ͂ πᾶν θθθη τδάθ ἴῃ ᾿νοσγά8 
ΥΘΙΥ 5:πΊ}|ΔΓ ἴο ἴποϑε οὗ ἢῖ5 σουπίγυπηδῃ, 
Ἐρῶσοη (6 ΗΙξΙο, ἴο Αδγαμβδηὶ: “ΤΒΟ 
Βεϊὰ ρῖνθ 1 [Π66, ἀηὰ ἴπε6 οανςὸ ἴἢδὶ 15 {(Ποσγεῖὶῃ 1 
δεῖνα 1τἴ ἴδε; ἴῃ πὰ ῥσέβϑεηος οὗ πε ϑοηβ οὗ 
ΤῊΥ ῬθΟρὶθ ρῖνε 1 1 πες," ψ Βογα ἴῃς ἡ Βοὶς 
ἱηοϊάθδηξ ἰ5 5ΕΓἸΚΙΠΡῚΥ κὸ ἴδαΐ Βοσὸ τεϊαϊθα 
(Οσεη. χχὶϊ!. 11). 

24, 41: αρτγίες. Ῥαγδρῆγαβοαά ἴῃ τ (ἢγ. χχὶ. 
24,) ὉΥ ἴῃς ψογάβ, "85 Ἰησοῖ ΙΔΟΠΘΥ 48 ἴἴ 
5 νΟΥΒ," ἴλκθη ἔγοτῃ Οδη. χχχῆ, 9. 

πείέδογ «υἱ]ὴὴ 1 οὔεγ, 41 τ Οἢνσ. χχὶ. 24, 
ἰηδεγίβ, 1 «υἱὐ ποὲ ἑαζε ἐῤαὶ «υδἱο ἐς ἐῤίπε τ 
ἐδέε 1ιογά, ποῦ οὔεῖ, 4δ᾽ε.,) ῬΥΟΌΔΌΪΙΥ ὉΥ νΑΥ οὗ 
ΘΧΡΙΔηΔΌοΩ. 

3» «ῥεξεοῖς οΥΓἹ αἰἰυεν. ἴῃ τ ΟἾγ. χχὶ. 25, 
ψε τολά, δὸ αυίά σαυε ἰο Ογπαπ 70γ δε 
}ίαες (οτ, αὐ ἐῤὲ ῥίαεε) τἱκ δωεπάγεά “ῥεξεῖὶς οΥ 
ϑοίά ὁγ «υεἰσῥΙ. ὍΔ Θχρίδπδίίοη ρίνοη ὉΥ͂ 
Βοοδασ (ΒΊΟΝ 15 ὅσ [86 651) ΠΛΑΥ ῬΟΞ5ΙὈΙΥῪ 

1. ΒΑΆΜΌΒΕΙ, ΧΧΙΝ. 

τὴς ποῖπίηρ. ὅο [αν ἃ θουρῆς {πε 
τὨγαβμ Πρ ἤοοῦ ἀπά ἴῃε οχεη ίογ ΠΑῪ 
806 Κε]58 οἵ 5ιΐνεγ. 

2ς Απά αν θυ ἔπαγε Δῃ δἰταγ 
απο τῆς ΙΟΚΡ, δηά οἴεγεά δυγηΐ 
οἤεγίηρβ ἂπά ρεᾶος οἤεγίηρβ. 80 
τῆς ΓῸΚΡ νγὰ5 ἱπίγεαλῖεά ἴογ τῆε 
ἰλῃά, δηὰ τῆς ρίαριια ννᾶβ βιγεά ἔτοῃι 
ἰϑγδεὶ. 

δε ἴσιο, (δὶ (6 ΒΗ͂Υ 56 ἶκ6 18 Βοσὸ πιεπιὶοποά 
γγΕΓῈ ροΪὰ 586 κ6]5, ἐσδοῦ ὑννόσίδ ἔννοῖνο β| νοῦ 
Βῃοκοῖβ, 80 ἴπαὶ (6 ΠΑ γμοϊὰ 586 Κοὶ8 ἃγὰ 
6404] ἰο [6 ὅὄοο 51:Ϊνοσ ; δηὰ τῃδὶ οὖσ ἴοχί 
5βουϊὰ ὃὈ6 τεπάογοά, δαυΐά δοιδὲ ἐδ ἐῤγει δ 
ἐηροΐοοῦ απά ἰδὲ οχεῆ ΚΓ γπόηπξν, ΥἱΖ., 3.7 
σῥεζείς, ἀπὰ τδῖ (Π6 Ῥαϑϑᾶγο ἰῇ Οσἤγοη. δῃου]ὰ 
Ὀε τοπάεγεά, δαυΐά ξαυε ἰο Ογπαη κοϊά “δεζεῖς 
Γ᾽ ἐῤῥὲ υαἷμε (οΥ ννοῖὶρῃ τ) 9,7, ὄοο τῥεζεί:. 
Ἄν Βαῖ 15 οογίδιη 15 τπᾶΐ οὐγ τοχῖ σεοργεβοηΐβ 
16 ΠΑῪ 586 κεἰβ 5 ἴπ6 ὑγίῖςθ οὔ ἴδε {ἈΠ γοϑῃίηρ-- 
βοοτ δηά ἴπΠ6ὸ οχεῆ. ὍΤῆδ 5Π|811π655 οὗ τῃ6 
81πὶ (Αδουΐ .Χ.6) ςοηϊγαϑίεὰ ψΠ (6 400 
ϑῇθκοὶβ ραϊὰά ΟῚ Αὐγαμαπὶ ἔοσ 186 Ἴᾶνε οὗ 
Μδοδρεΐίδη, δηὰ στ (π6 νάὶυθ οὐὗἁὨἨ ἐς ψν8ο]6 
ἅΓῸΔ οὔ ΨΈΙΟΏ (Π6 ἴοιαρὶο δϑογυνασγάβ βἰοοά, 
ΤΏΔΥ δᾶνε ᾿εὰ βοτὴθ σοργίβί οὗ ἴῃ6 ΟΠῃγοηΐο θβ 
ἴο ἱπβδοσὶ [186 ψνογάβ ἢον ἴουπὰ [Π6ΙῸ 45 ἃ 
ξἶοβ8. οὐΓἠ ὀχρίδηδίοῃ, νυνὶ οἢ οπάθα ΟΥ̓ 5Ὲροτ- 
βεάϊηρς ἴη6 οΥἹρίηδὶ ἴοχῖ 511} ργοϑοσνοά ἴῃ τῃ6 
ϑγτίδας, Μ ΒΙΟΝ ΠΔ5 Μ3)7 “ἰαἰεγε. Βαυΐ ἴῃ ἕδνοιισ 
οὔ [ες ΠΑ͂Υ βἤεϊκεοὶβ, ἃ 5ῃου!ὰ 6 σοπιθρεγοά, 
τὲ 16 δεϊὰ ἴῸγ ψ]οἢ} ΑὈγΑβᾶπὶ ργᾶνθ 400 
5ῆεκοὶς νὰ5 οὗ οσοηβίθγαῦ]ς 51Ζ6, ςοϊῃ- 
ΡΥ Ξίης ἴδ6 σᾶνο δ οὔδ δηὰ, δπά 4150 {{Ππ|Ό 60, 
ῬΕΓΠΔΡΒ ϑευθσαὶ ὅςσὸβ ἴῃ 4]1, οσγθας (Π6 
ΚὨΓΕΒΠ ΠΡ ΗΌΟΥ ννᾶβ ργοῦθδῦγ ποῖ τοο ἔθεϊ ἴῃ 
ἀϊδηγεῖος. 

25. ᾿ιαυϊά ὀμὲι,͵ (9..1 866 1 84π). Υἱῖ. 17, 
Χῖν. 35, δηά Οεῃ. χχίΐ!. 9, ἄζε. 

δὸ ἐδεὲ 1,ογά «υὐας ἱπίγεαίεά, (ς.1 866 Χχί. 
14. 

απά ἐδ ῥίασιε «υας «ἰαγε4.} 866 ὙΕΥΒ6 21, 
Νυπι. χνὶ. 48, ςσο; [οϑδῇ. υἱὲ. 26. Αϑοῦ (Π6 
ννογάβ, πὰ οὔεγεά ὀωγη οὔεγίησ: ἀπά ῥεαζέ 
οὔεγίησι, 6 Ὡαγτδῖίνε ἴῃ 1: ΟἾγ. αἴγεῦροβ 
ΘΠΕΓΕΙΥ ἔγοσῃ ἴδαῖ ἩΠϊοῇ ἔο]]ονν5 ἰη τ ΚΙ. 
(ϑεε τ (ἢ γ. χχ. 26, δηὰ ἴδε ἔοϊ νης ομᾶρ- 
ἴεΓ5.) 
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464 11. ΒΑΜΌΒΙ, ΧΧΙΝ. ἷν. :ο. 

ΑὈΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤῈ οἱ νόῦγϑθ 1ο. 

Νοῖ ἃ 5βίηρ)ε ὄὀχδιηρὶο οὗ [815 ςοηδίιτυςὔοη οὗ 
Ϊ9 ΠΝ, ΟΥ φϑεν ἐδαὶ, ἰΒ ἴο Ὀς ἰουπᾶ. ΤῊΣ 
ῬἢΓΔ56 Ὁ ἢ ΟσουΓ5 νἹ ρτοδῖ ἀν ερερί δηὰ 
ἜΒΡΘΟΙΑΙΥ ἴῃ 16 Ὠἰϑίοσγςδὶ δοοῖβ, ὈΣ αἰνγαυβ 
ΜΠ (Ὲ6 δοῆϑε χϑθεγ ἐδὶ: οὐ αϑεγευαγά:. ἴῃ 
π6 ΨΟΙΒΟ 1 84Ππ|. χχίυ. 6 (ς Α. Ν.), ἴδ νεῖγ 

ψΟΣα5 οὗ ἴπ6 ἰεχὶ ΤσοΌγ, ΟὨΪ ἴῃ ἃ ἀϊβετεπὶ 
ογάοσ, “Ἰὰ οαπὸ ἴο μΡᾶ585 δθεγχαγὰ ἴμιδί 
Ἀν] 5 βοασί 5πιοῖς δίπι, δθοδυϑο ἣς μδὲ ουΐ 

οἵ 84ι}}5 βκίγι," [ἢ οὖσ ϊοχὶ ἴδ τντογάς πη ὃν, 
δεεσισε, ᾶτὸ Δ ηρ. ΤΟΥ ἢᾶνὸ οἰἴμεν θη 
ουῖ, οΥΓ τηιϑῖ Ὀ6 υπάεογβίοοά. 



ΚΙΝῸΟΘ. 

ΙΝΤΕΟΏΌΟΤΙΟΝ ΤῸ ΒΟΟΚΘΊ. ΑΝΩ ΙἹ]. 

ὥ μεν οὔίάε νογέ,δι. . . ... 46ς 
7. δέ ἐμείνσ: ἀνα δεραγαίεηει, κα 2. 467 
Ῥγοδαδές ϑαΐε 97) Οο»εβοσίδίον, ὃ 3. . 469 
νοδαῤέξ Αάογ, 84. . . .ὄ .. 470 

ἼΠΕΙ [86 ἴνο Βοοῖϑβ οὗ Κίηρβ ᾿οτὸ 
ποῖ ΟΥΡΊΏΔΙΥ βοράγαῖα ἔτοτι δας 

ΟἾΠΟΙ 15 ΖΕΙ ΟΥΑΙ δαταϊτοα, [Ιη [6 Ηο- 
Ὀτονν ΓΔ 5οΥρΡί5 ἀονα ἴο ἴπ6 ἘΠπ16 οὗ 
7εγοῶθ ΠΟΥ οοῃϑηπιϊοα ἃ 5ἰηρὶα σοη- 
Ὠπυουβ τοῦ, δηθὰ “ΤῆΘ Βοοϊς οὗ 
Κιηρβ᾽ (όῤλεν »ε᾿ἰαξίρι). Ἰπλάδαα, 50 ἴδ 
85 15 Κπονῃ, ἴπΠ6 Ηοῦτον ποῦ οοπηηυδὰ 
υπάϊνἀοὰ υῃ6}] τἴῃ6 ῥπηιεὰ δάἀϊθοῃ ὈΥ 
ΠΟΙΎΌΟΙΣ ἰἢ 1518. ΤῊΣ οπρίη οὗ ἴΠ6 
ΘΟΡΑΓΔΏΟΙ 15 ἴο Ὀ6 δουρῆϊ ἰῃ 4 ὨΔΌΪ 
οὗ ἴη6 ΑἸεχαηάγιδη σσθοκβ, ψὨ]οἢ ΠΕΥ 
Ραββα οὐ ἴο ἴῃ [ον ὙΠΟ οδῖηθ ἴῃηἴο 
ςοπίδος νι ἴΠ6πὶ, ἃ Π4011 οὗ ἀϊν!άϊης 
ὉΡ ἰηῖο Ῥοσοῃβ ἴἢ6 δηοϊθηῖ νου Κ5 Οἡ 
ὙΠΟ. ΠΟΥ δπρ]ογεοά τΠοηηβαῖνοβ, ΟΠ ΘΗ͂Υ 
ἔοσ σοβυθῆϊθηοο οὗ τεΐδτεηςοθ ΤῊ Οτεοκ 
(ταῃϑἰαλίοσβ, Κῆοσῃ 85 ἴἢ6 [,ΧΧ,, νἢο 
βεραγαϊδα τῃ6 “ Βοοῖ οὗ ἴῇς Ἂν οὗ 
Μοβεϑ᾽ ἰῃηῖο ἔνθ ρασζίβ, δῃὰ 16 “ Βοοῖκ 
οὗ ϑαπλιθ]᾽ ᾿ηῖο ἴνο, τηδάς τῆς ἀν] 5 ΟῊ, 
ἩὮΙΟΝ 15 ΠΟῪ δἰσηοβῖ ὕΠΊ ν ΥβαΠν δάορῖεδά, 
οὗ ἴα οὐὔρίηδὶ ϑορῆοσ ΜΊδκιτα ἰηἴοὸ ἃ 
“ΕἸγβι᾿ δηὰ ἃ “ϑεοοῃὰ Βοοῖκ οὗ Κίηρβ. 
ΤΠε βερασγδῦοηῃ ἴῃ τηδὰθ νγὰ58 [Ὁ] ον θα 
ὨΔΌΙΓΑΙΙΥ ἴῃ [ῃ6 ΘΑΥΙΥ [1,41] νΘΙΒΊΟΉΒ, 
ΨΠΊΟἢ ποτα ἑοπηδα ἴτοπι ἴπΠ6 Οτοοκ; δηὰ 
ΨΠΘΩ ΤΘγοιὴθ 8οὲ ἰοστίῃ [ῃ6 δα ΠΟῺ ὩΟΥ͂ 
οΔ]1οἀ “ΤὮς Ψυϊραῖα,᾽ τῃουρἢ [ἢ ἢ]5 ῥτδ- 
ἴδε ἴο ἴῃς. ΒοοΙκ(5 οἵ ϑαιηϊτεὶ δηὰ Κιηρβ 
ἢ ποίεα [ἢ6 ΟΥἹρΊΏ 4] ΠΛ} οὗ τῆς ΘΈΡΠΟΓ 
ΜΊΑΚιτα, ἢ ἢ ἢ5 διτδηρσοηθηΐ οὗ ἴῃ6 
“ΒοΟΚΚ " ἣἢς [0] οτγεά (Π6 ουδίοτῃ ΨΏΟΝ 
Ἦς ἰουπά δςια 56 ἃ, Τῃδ ρϑηστζαὶ 
δαορἕοι οὗ ἴῃς Νυϊγαῖς Ὀγ 16 ὙΥ ἐβίεσῃ 
ΟΒυτοὴῦ οδυβεα [ὴ6 διγτδηροιηθηῖ 1ηίτο- 
ἀυοςα ὉγΥ ἴῃς 1,ΧΧ, ἴο οδίαδίη δἰπηοϑβί 
ὉΠΙν6Γ54] δοσορίδποδ. 

ψοι. 11. 

ΑΟΞ Ῥ 
ΟΥ τλε ϑδομγοῖς τρεα ὃγ 1λ6 110» ἀκα λὲς 

7Ζγεαίρνιοη οὐ ίλοε, ὃς . . . ... 47 
Ῥγεοε Ορνάϊδον οὐ ἐάε νογέ, 86... . 47 
Ολανγαείεγεείίες ο7 Δ Ἡογξ, 8. . . 47 
“μιλερζέολν οὐ τάς Ἡέείονν, 838 . . . 478 

Το 6 “Βοοκ, οΟΥἮὁ Ἀ “Βοοΐς οἵ 
Κιηρϑβ,, τοαυϊτοβ Ὧ0 ἐχρδηδῦου. [{ ἰ5 
Ῥδίρδθὶς (πδὶ [6 ψουΐκ 15 ἡδπγοὰ ἔτοπι 118 
ςοηϊθηΐβ, 5ῖηςα ἴῃ6 δηῦγο βυυ)δοὶ οὗἩ [6 
ὙΠΟΪ6 15 ἴῃ6 ὨΙΒΙΟΤΥ οὗ ἴπ6 “ ΚιΙηρβ᾽ οὗ 
1516] δηᾶ 7υἀδὴ ἔγοπι [ῃ6 δοσθβϑίοῃ οὗ 
ΘΟΪΟΙΏΟΣ; ἴο ἴῃ6 ΒΑῦΥ]Ο 5 ἢ σΑρΕν γ. 

Ιῃ τὴῆε δηβιηρ ΒοΟ ΟΠ 5, ̓  15 ῥ͵Ὸ- 
Ῥοβθὰ ἴο ἰτεᾶὶ (1) οὗ ἴῆε πη οὗ [ῃ6 
ΟΣ; (2), οὗ 115 ϑεραγαΐθηθϑϑ οὐ ἀἰβεϊηςῖ- 
655 ἔγοϊῃ 411] Οἵ Ῥροσίοῃβ οὗ ἴῃπ6 ΟἹά 
Τοβίδιηθηΐ ; (3), οὗ ἴῃς ρσόθδῦ ες ἤπια οὗ 
115 σοιῃροβιοη; (4), οὗ 115 ῥγοῦδθὶς 
αυῖποτ ; (5), οὗ [6 βουγοθβ ΟἹ τηδίθσἑα]ϑ 
ΨΠΊΟΝ τῆ Δ ΠΟΥ Ῥοβϑοββοα, δηᾶ [Π6 
ταοάδ ἴῃ ῆοἢ ἢ6 ἀφαὶὶ στ ἴδηι ; (6), 
οὗ ἴῃς σοπάϊ 0 1 ἡ ηϊοἢ [π6 τοῦ ὯΔ5 
οοῦα ἄονῃ ἴο 8; (7), οὗἁ 115 Ῥτϊηοραὶ 
ΟΠδγδοϊογ βῦοβ; δηὰ (8), οἵ ἴπ6 δυϊῃϑη- 
ὉΟΙῪ οὗ [Πα ἸϑΟΥΥ σοπίδιῃ6α ἴῃ 1ἰ, 

ὌΝΙΤΥ ΟΕ ΤΗ͂Σ ἽΟΕΚ. 

δ τ, ὙΠῸ τηοβῖ τηδτκοὰ δηά βεἰκίηρ 
δνϊάδηςς οὗὨ υη}} 15 ἴο Ὀ6 ἐουηὰ ἰῃ [ῃ6 
ΒΤ ΙΟΙ δηὰ τορι αγν οὗ [μ6 ρΐδῃ. 
ΤῊΣ νοτκ 15, ἔτοπὶ ἤτοι ἴο 1Δϑί ἃ ἢ βίου 
οὗ [ῃ6 Ἰηρϑ ἴῃ βίστοϊ σὨτΟΠΟΪο;ίοΔ] οσάεσ, 
ΟἹ ἴῃε 5δ1:ὴ6 ϑυϑξίθι), Δη4 ΟἹ ἃ {Π]}0ΓὙΠῚ 
80416. Ι[αῖ ἤτοι βἰρῃϊ ἴΠΕ͵ βθεῖὴ ἴο Ὀ6 
ΘΧΟΘΡΌΏΟΩΏΒ ἴο [15 ὉΠ ΟΥΤΩΙΤΥ 1η [16 ἰΑΓΡΘΥ 
5ρῃ8οςα Ὀεβίονψεα οἡ ἴῃ τοὶρῃβ οὗ ἃ ἴεν 
ΤΩΟΠΆΓΟἢ5---ἃ5 ΘοϊΪοσηοῃ (1: Κ' 1.-Χ1.), [ ὅτο- 
Ῥοᾶπῃ (1 Κὶ, ΧΙ, 25 ; χὶν. 20), Αμδῦ (1 Κὶ. 
ΧΥΪ, 29 ; ΧΧΙΪ, 40), [ἐμοόγάτῃ (2 Κι. 11}, Ἰχ, 
26), δ Ζοϊκιαῃ (2 Κ, χυ]Ἱ.-Χχ.), δηά 
]οβίδῃῆ (2 Κ. χχὶῖὶ δῃὰ χχῇϑ.)---ἰαγίΠοτ. 
ΠΟΙ δι ἀθσαο Μ|] τόλονθ δι ιο ἢ 8Δῃ 1Π}- 

: γωζαι. ἐμ ξδγωρε γεριρη, (' Ορεσα,᾽ νοἱ. 11}, [ο]. 6, Μ. εἀ, οὗ 1546.) 
2Η 
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Ῥτοβϑίοῃη. Ἐοτ, ἴῃ ἴπ6 ἤτβι ρΐδοβ, [}}15 
ὙΘΙΥΥ͂ ᾿ΣΤΟρΡΊ ΑΓ 15 50 αἰβυπεα τῃτουρῇ 
[ῃ6 ψ ῆο]6 ψοτῖκ, (Παΐ 1ἴ ἰοττὴβ ομδα οἵ [ἰἴ5 
Ἰοδάϊηρ ἔδδζιγοβ, δη ἃ 50 ἄδβοσνοβ ΤΩ ΘΠ ἼΟῊ 
δλοης ἴῃς δοῖιδὶ τρδὺῖκς οὗ ὉΒΙΟΥΙΓΆΙΪΥ 
δηά, βϑοοηάϊυ, ἢ ψ1}} Ὀ6 ἑουηά (Πδῖ (ἢς 
Θχίθγηδὶ ἀἰνθυβι 15 [ἢ6 σοηδααιδηςα οὗ 
Δάμογθηςα ἴο ἃ βἰπρὶα ἱπίθγῃδὶ ὑΠΗΟΙΡΙΘ 
οὗἁ ισδηρεσηθηῖ--- ἢ ΡΠΏΟΙΡΙ6 οὗ ἰγθαῖην 
ΜῈ 1ῃ6 ρτοδῖθϑί ΠῚ] 6655 186 ρατίβ οὗ [Π6 
ΠΙπίοΣΥ ΠΘΟῦσδ Δ ΠΥ οὗ τηοϑβί πῃροσίδηςσαδ. 
ΤῊΘ τοὶ ζῃ8 οὗ [ἢ6 51]Χ Το οἢβ ἀῦονα 
δηυχηδζαϊοα ἀγα ἴῃ6 ρινοῖβ οἡ ΨΏΙΟΝ (ἢ 6 
[ῃδοογαῖς ΠΙΞΙΟΥΥ τον 65 ; ἀπα [ῃ6 ΥΕΟΙΥῪ 
ΒΡ ΈΠ685 οὗ δι, ΜΏΙΟΠ οδιιδθ5 [Π6 
ὙΓΠΟΙ ἴο ΚόΘΡρ σΟΠΌΏΏΙΔΙΥ ἴῃ Υἱοῦ [Π6 
Ὀδαγηρ οὗ 4}} ἴῃαϊ 6 πᾶτταῖθβ οὐ ἴῃς 
δταάυλ! ἀδνοὶορπιθηΐῖ οὗ [ῃ6 [ΠΘΟΟΓΔΟΥ, 
ΟΟΙΏΡΟΪ5 Πἰηὶ ἴο ρῖνα 4 τηδικοα ῥτο- 
Ιεθ ἴο ἴῃ6 ρόποᾶς ΨΏΙΟΠ ψΟΓΘ 
ΟΥ5865 ἴῺ 115 ρσορτεβθβ. ϑοϊοπλοῃ 5 ΤΕΙΡῺ 
[45 ἴῃ6 ἀου]6 ᾿ητοσαϑῖ, ἢγϑῖ, οὗ ἘΧὨ ΣΙ ΠΠΡ 
4}1 (ηαὶ σοὐἀ ψουἹά ἢᾶνα ἀοῃς ἔοσ Πᾶν] 5 
8664, δῃά ἕο Η!19 σἽμοβεῃ ρῥθορῖςο, 1 [πο Ὺ 
του πᾶν σοπίημεά ἴο οἰδανα ἴο πὶ 
ψι 411 τποῖὶσ ἢφατῖ; δηά, βϑσοοηάϊΐγ, οἵ 
βῃσνηρ [Π6 Βαν ΠΥ οὗ ἴΠ6 Ῥυμιβῃιηθηΐ 
ἴο ΜΏΙΟΝ ἀνθ ἃ 561|1-Δροϑίδου ψνουἹά 
1Ἰοαἀ, 76τοροδηι 5 σοηίδίης [ἢ Ἰηἰτοάπιο» 
Πο; οὗ ἴῃς ςα] Ευνοσβῆ!ρ, ἴῃς Παϊηοιβ 912 
ἩΠΊΟΉ, τηοτα ἴμδη δυρῃὶ εἶδε, οδιβοα [Π6 
τοὐεσϊίου οὗ [πε Το 1065. ΑΠδῦ δηά 
76 μόγδηι, ἴῃς ἢἥτϑὲ δῃὰ ἴῃς ἰδαϑὲ οὗ [Π8 
ΒαΔ]-νοσδῃρριηΣ Κιηρβ οὗ Ιφτδοὶ, σου- 
[ΘΙΏΡΟΥΑΙΥ͂ ΤαϑρΘΟῦνεΥ πῆ τπ6 ἴνο 
στοαῖ τηϊσδοὶ ο-οσκίηρ Ῥσορῃεῖβ, ΕΠ} 88} 
Δη4 ἘΠῚ5μα, ΦΧΏΙΡΙΣ ἴὸ υ9 ἴῃ [Π6 τηοβῖ 
ΒΚ ΨΑΥ ἴῃ6 ταρὶὰ ἀδρθηθγαου οὗ 
[5186], ἃ ἀδρΘΘΥΔΟΥ͂ ΟὨΪΥ 55, γ οποοκοὰ 
οὨ 6 ογάτη 5 ἀθάϊῃ ὉΥ [Π6 ρασίδὶ τϑῖοσ- 
τηαϊϊοη οὗἉ 15 βυσοθϑθοσ, Τῆς ΒαδΙ-νοῖ- 
5810 οὗ [ῆς Βοῦδε οὗ Οτητ Πα5 Ἰηεοϊδα 
Τυάδῃ 45 Μ,ό6]} δ5 [5.86], δῃὰ Ὀοΐῃ Κίηρ- 
ἀοπηβ τὸ ῃοάαϊηρ το {Π61γ [411 θη [ῃς 
Ρἰεῖγ οὗ ἩδζΖεϊκιδῃ βᾶνθβ ἴῃ6 ἤουδο οὗ 
Πανὶ ὰ δηὰ Ἵχίεπαάς [ἢ6 16 οἔὗ ἴῃς Τ νο 
ΤᾺΡδ65 ἴοτ ΟΠ ΒΙἀΘΥΔΌΪΝ τότ (ἤδη ἃ 
οσορῖατγ. Βαῖ [ἢ6 6Θν}} 15 ἴοο ἀδΘΡΪΥ δῃ- 

: ΤὮδ Ῥδοῦ] ΑΥ1δ5 ἴῃ αυοδιϊοη 56 οπὶ ἴο ὃ6 ἔουΣ 
ΟὨ]γ---ἰῆς πιεπιίοη οὗ ΟΠ οτοῖ [65 δὰ Ῥο]ο τες 
(νεῖβε 218), γῆο ἃγα ΟἿΪΥ ποίϊςεὰ ἤδσα δηά ἴῃ 
2 ϑαῖη, νἱῖι. 18, χχ, 7; [ἢς οσουττοπος οὗ ἴῃς 
φιοτὰ ΔΕ 1π νϑυῦβεβ 9, 19, Δη4 25, 85 ἴῃ 2 58Π|. 

Υἱ. 11; δηὰ ἰἢς υβς οὗ ἴῃς ἐχρτοβθίοης 8) ὉΡῸ 
(νοῖβε 12) δπάὰ 282 ΠῚΒ (νεγθς 29), ψῃὶο ἢ ἀγα 
ΟὨΪγ ἰουπὰ ἰῃ ἴΠἸεθ6 ὑἷαοεβ δῃά ἰῃ ϑαδϊωμεὶ---ἰὰς 

ΙΝΤΑΟΌΟΛΤΙΟΝ ΤΟ ΤΗῊΗΕΚ 

δταιϊῃθα ἴο Ὀ6 τεοιηονδὰ ὉΥ͂ οὔθ Κίπηρ, 
Πονανοσ ροοά. Τα οΪά 5155 τεοὺσ ; ἴῃ 6 
σοΥΤρΡοΣ στονβ ἀσαροσ δηα τοτα ἄςαρ. 
Ποβίσισοη ἀραὶ ἱηρεηάβ, θα οὔσα 
ΦΠΟΓΟ ἴῃς ΡΙΘΙΥ οὗ ἃ ῥηηςα (7 0518}) 5ἴαγβ 
[Π6 βδηΐδθῃςθ ψΏ]ΟΝ 15 οΐ ὀχεσυῖϊεα Π]] ἢς 
Ὧδ5 Ὀδδθη ραίπεσθα ἴο ἢϊ5 [δἴθοτς, δα τ. 6 
[σους [85 ραϑϑθα ἴο ἢϊ5 ψιοκοα δπά το- 
Ὀ6]]ΠΙου9 5οη 5, [ΘΙ α Κῖτὰ δηα Ζεάεκιδῇ. 

Α βεςοῃὰ ενϊάεμος οὗ δὶ 15 ἴῃ 6 
ΘΘΏΘΓΙΑΙ ὉΠΙΟΙΤΏΠΥ οὗ 51γ]16 δηὰ ἰδηριιαρςο 
---ἃ υῃιέουτ τ δασηϊοα ὈΥ 411 ψΠίευξ, 
Δ οὨδ ΜΏΙΟΝ 15 ΟὨΪΥῪ 5] ΡΏΠΥ Ἰηπηρεά 
ΪἿῺ ἴνο οὐ ἰἧγοα Ἰηβίδῃοαθθ, ποτα ἴδ 6 
ἸΓΟΡΌΪΑΓΙΥ ΤΥ δ δοσοουηίδα ἴον ΒΥ 4 
αἰνουϑν ἴῃ τῃ6 βουτοῦβ υδεὰ ὈΥ̓͂ (ὃς 
ΔυῖθοΣ δὰ 4 οἷοβα [ον οὐ τῆς 
Ἰδηρσιδρα ΨὨΙΟΝ Π6 ἐουῃὰ τὰ ἴπο56 βϑοῦυτοοβ.. 
ΤῊΘ 'ττορυ ΔΠ165 ἴἃ αθόπαομ δἰίδοῃ 
ΘΘΡΘΟΙΔΙΠῪ ἴο. ἴπ6 ἤτφέ σπαρίοι οὗ ἴθ 6 
ΕἸτϑί Βοοκ οὗ Κιίηρβ, δῃὰ ἴο ρατίϑ οὗ ἴπ6 
ἰουσἢ ἀρὰ εἰρ ἢ οἐδαρῖοτς οὗ ἴῃ6 ϑεοομά 
Βοοκ, [Ιὼ ἴῃς ἄγβὶ ομδρίοσ οὗ ἴΠπῸ ΕἸσϑῖ 
ΒοοΪκ ΡΘΟυΪ 165 οὗ ἀϊοῦΟΙ ΟΟΟὺΣ ΙΓ 
Βεῖνα ἴο οοπηδοῖ ἃ ΜΠ τῇ ΒοΟΟΚ5 οὗ 
ϑατηθοῖ, δὰ νη] οἢ μᾶνα θδο ᾿πουρῆϊ το 
Ἰηάιοαίο [αἱ 1ἴ τνᾶ5 σοτηροβαα Ὁγ ἴΠ6 5ᾶτὴ6 
Δυΐμοσ, Βυΐ ΠΟΥ 816 5ἘΠ ΙΘΏΤΪΥ 6χ- 
ῬΙαϊη δὰ ὉΥ ἴῃς ΠΙΡΏΪΥ Ῥτοῦδῦ]α συρροϑβὶ- 
ἴοη ἴμαῖ 1 [Π15 ρατὶ οὗ ἢϊ5 ψοσκ ἴῃς 
δυῖηου οὗ Κίῃρβ ΟἿΘῊῪ ἴτομλ ἃ 5οῦγοθ 
ΨΏ1Ο]) Πδα Ὀδαῃ υδδά 4150 Υ͂ 106 Δυιῖῃοῦ 
οὗ ϑαιαυ δ]. Τα Ὡδιγαῦνοβ ἢ 2 ΚΙηρϑ 
ἷν. 1-27, διῃᾳᾷ νἱῖϊ, 1-ό, νη ϊοἢ τὸ οοἢ- 
Ὠδοῖθα :ἢ [ἢεὶγ βυ)]εοι-τηδιῖοσ, τα 
ταασκοὰ ὈΥ Πηρι σῦς Ῥεου τ 65 οὗ ἃ 
ἀϊβεγοηῖ ἰπὰ, ὙΤΏΘΥ σοπίδιμ βοῖηδ τὸ- 
ΤΔΙΚΑΌΪς Αταπηαὶς ἰοσπηβ, ὙΠὶοἢ ἢδνδ 
Ὀδοη τερασάδα ἃς δυϊάθῃςαβ οὗ ἰὰϊθ οοπ- 
Ῥοϑιοη,, Ὀυΐ ἩΠΙΟΝ ἅτ στρα], 1Ὲ ἰ5 
ῬΙοῦΔΌΪ]6, ῬΓΟν ΏΟΙ4115ΠῚ5 ---- ῬΘΟΌ ΔΙ 165 
οὗ δῇ ᾿ϑγδϑιῖῖθ δυῖποΥ ΠΟΙ ΠΊΡΟΓΙΆΤΥ (οΓ 
ὨΘΑΙΪΥ 50) ἢ ἘΠΙ5ῆ4, ἤοβα ᾿ννοσάϑ τῆς 
ΟΟΥΏΡΙΪΟΓ οὗ Κίηρβ ῥγεβεσνδά υηδ]ϊοσοὰ, 

Τὸ ἴπ656 ρσοῆθγαὶ ἢεδάς οὗ δν]άδῃος 
ΤΏΔΥ ὑδδ δαἀάδὰ οδγίδιη ρδϑου ]δγ 165 οὗ 
(πουρῃξς ΟΥ ΘΧΡΤΘΘΘΙΟΏ ΜΏϊΟΝδ Ῥογνδάθ 
ἴτὴ6 ὕνὸ Βοοῖκβ, 411 οὗ (ἤδη Ἰπαϊοδιην 

ΤΟΥΤΏΘΥ ἱπ 1 ὅϑ8πε. χὶχ, 11, ἃπὰ 2 ϑδῃ. χίχ, κὶ ; 
ἴῃς Ἰαϊΐετ ἰῃ 2 ὅδῃι. ἱν. 9. 

3 Βγ ΕἸςὮποτῃ (“ ΕἸηἸεϊ πη ρ,᾽ νοὶ. 111. Ὁ. 554). 
Βεγίῃδδυ (' Εἰπ]εϊαηρ,᾽ το]. 11}. Ρ.. 956), Δί γοτ, 
δὰ οἴβεσβ. Τῇο ἰοπβ δτὸ ᾿Πὶξ ον Πλὲ, ἀπὰ 2, 
2", 45 βιιβῆχες ίοτ Ἵ δηὰ ᾽ν. ὙΤαβε δον ἰοτπὶς 
ΔΙ Εἰ γηηοϊορίοἈ}Π}ῦ πιοτα αποϊσηϊ ἴπδὴ ἴῃς ἀὈῦτο- 
Υἱαίθα οὔθβ. ὉΠεγ ἰηεὰ ἴῃ πδ6 δου ἴδς 



ΤΟ ΒΟΟΚΩ ΟΕ ΚΙΝΟΞ. 

ὙΠ ρυθδίθοι ΟΥ Ά 1658 σοι ΔΙ ΤΥ 84 5ηρὶθ 
δυῖθοσ. ϑοῖὴβ οὗ ἴπ656 δῖα ὙΘΥῪ ΟΡδὮΏ 
δηὰ ραίεθηϊ, 8ἃ5 [6 ΤΕΟυΓΓΘΏΟ6 οὗὨ βίη ϊηρ' 
ἱοσταυἶβ, Κα ἴἤοϑς ΒΟ ἰδιτοάμπος δηά 
ΟΙοβα [Π6 τεῖρτι οὗ δἰπηοβὲ δυοῖν Κιηρ, 
δΔῃὰ ἴῃοβ6 δραϊὴ ψηϊοἢ ἀεβοσιῦς (ῃ6 
ΟΥΙΏΔΙΥ 5]η δι] 655 οὗὐ τῇ6 [5γδ6] 16 
ἸΩΟΠΔΙΟ 5, δηὰ ἴῃ6 ΘΧΟΘΡΏΟΩ5 ἴο ἴΠ6 
ΟΓΙΛΑΙΥ ροοάῃθθα οὗ [86 ῬΠης65 οὗ 
7.44.2 Οἰδοῖβ ἀγὸ 1655 ρ]ρα]6 δηά 
ενϊἀδηΐ, δηά {πεσγείοσα τηοσα ποτοῦ ΡΥ 
ἴο Ὁ6 το] 164 οὨ, 45 ἴῃ6 Παῦϊ: οὗ δχρσεϑβ 
ΔΙΙυϑίοῃ ἴο [6 1,δνν οἵ Μοβδβϑβ," [6 ρεῖ- 
Ῥοῖυδ] τοίθσσγεηος ἴο Οοὐσβ οδοῖςς οἵ 
Πᾶνα δπὰ οὗ 76γυβαίθση," [ῃ6 οσοηῃπίδῃϊ 
:;56 οὗ ([ῃ6 ρῇταβθ ““τδῃ οὗ σοά,"" [ἢ6 
Ῥτδοῖοθ οὗ τηακίηρσ [{||6 ΤαρΟ ἸΠΟῺ 5 ἴο τ 
ἴΠ6 ρυγροβα οὗ δαάϊηρ ἴο ψγῇῃδῖ ἢδΔ5 Ὀδ6 
Ῥαίοτθ 8814, βοΐ στιϊηυΐϊα Ροϊῃί ΟΥ̓ 
Ῥοϊηῖβ,} [Π6 ΠΑΌΪ οὗ ἰγδαυ ΠΥ Ρυθῆχιης 
τι6 ψοστὰ “Κιηρ᾽ ἴῖο [6 πδη85 οὗ 
ΣΔΟΠΔ͵Ο 5,5 δηὰ (6 Κ6. ϑοιηα οἵ ἴΠ656 
ῬΘΟΙ] ΑΓ 165 τα ἰο Ὀ6 ἰουηά 1ῃ δἰγπηοβῖ 
ΘΥΘΙῪ ΟΠδρΡίοσ οὗ Ὀοίῃ ΒοοΚϑβ ; ὄνθὴ ἴΠ6 
ἴον ρᾶϑϑαρθβ ὙΠΟ. Πᾶνα Ὀδδὴ τοραγαδὰ 

ΟΥΤΙΔῚ5 δἰϊεσ ἸΠΕΥ πδὰ Ὅδδθη τεϊοοϊοὰ ὈγΥ 186 
Ἡδῦτενγβ, 850 ἴῃς {1]] ἔοστῃ οἱ Ἴ)δὲῥε ον “41 τε- 
χδηοα ἴῃ 156 Δποηρ ἴῃς Μοδυϊτεβ, ἃ5 6 566 
Ὄγ ἴῃς Ιπεροηρίϊοη οὗ Μεβῆα, ἰοπρ δῆεσ ἐδς 
76». Πδὰ Ἄοοπίτγδοιοα τῃ εἰν ᾿ϑδὲξ ἱπῖο 332} ξ. 

1: ΤὮα ἰοττηυϊα ἴοσ ἴῃς οἷοβα οὗ τεῖγπς, ψ ΕΟ ΝΣ 
ἦς. ὩΘΔΙΙΥ͂ ὉΠΙ ΙΌΥΤ, Πιἢ5 85 [Ὁ] οὐ :---- Απὰ 
τ τ ὙΠ ἢἰς {ΔΙ οῖβ, δηῇ νὰς Ὀιυτοά ------ - 
86 ------, 5. 50η, τεϊρτπιδαὰ ἰη 5 5ἰοδᾶ,.") Το 
ΟΥ̓ ΠΑΤΥ ἰοττηια δὲ ἴῃς σοτωσηοποοιηθηΐ οὗ ἃ 
ταῖρτι ἰ5, ἀυ τσ ἴπς οχἰβίθοηςς οὗ ἴπε ἔνο Κίηρ- 
ἀοπιβ, 1 [Πα ------ γεᾶσ οἵ ------, Κίηρ οὗ 
Ι5τδοὶ (οσ ζπἀδἢ), Ὀεδρδη , Κίῃρ οὗ Τυάδῃ 
(οτ 15γ86]) ἴἰο σεῖίσῃῃ ονεσ Τιιάδῃ (οτ 15γ86]); 
γοδῖβ οἷά νγὰ5 6 ῃ δὴ δ ἴο τεῖρῃ, ἀπὰ 6 
Τεϊρτιοά ----- γεατα ἴῃ Τεγιπαΐθτ (οὐ ϑδῃη)ατδ)." 
Αἴοσ ἴδε οδρον οὗ Ιβγαοὶ 186 ἰογταυ]α ἴοσ 
7υάδῃ Ῥδοοιλεβ 5  ΠΊΡΙΥ : “ ------ υγᾶϑ ---- γδδῖ5 
οἷά νη Βα Ὀερδῃ ἴο σείρτι, δῃὰ ἣς τεϊρτιοά ------ 
γεδῖβ ἴῃ [ἐπ ιβαίετῃ ; δῃ ἃ μῖ5 το ποῦ 5 δπλδ Ὑγ83 
--- ἴδε ἀδαρῆῖον οὗ ------ ᾿ ΤῊΪβ 14ϑῖ οἷαυξα 
ἦς Αἶθο ἃ ρατί οὗ (6 ἔοττηυΐα ἱῃ ἴῃς οα56 οὗ [ῃς 

οἵ Τυ Δ} Ὀείοτε ἴδε Ι5γϑεὶ τς οαρεϊντγ. 
8. «(Ἠς 4]ἀ ενἹ] ἰπ ἴῃ 6 5ίρῃι οἔὗ ἴῃς ΩΣ δηὰ 

ἩΑΙΚεὰ ἴθ ἴθ6 ὙΑΥ οἱ Ϊεοροδπι, ἴπ 8 ϑοῦ οὗ 
Νεδαῖ, δπὰ ἴῃ Ἦϊβ βῖὴ Βόγον ἢ ἢ6 χηλάς σγαοὶ 
ἴο 5ἴῃ ;᾽ οἵ, “86 ἀϊὰ δν!] ἱπ ἴδ δἰρμι οὐ  Ιοτὰ, 
Ὡς ἀερατεὰ ποῖ ἔτοτῃ 411} ἴῆς 5Ξἰῃς οἵ [σοθοδσω, 
ἴδς 505 οὗ Νεραῖ, γῆο τηδάς Ἰβγαοὶ ἴο βίη. 

3 “4 Νονε 61.685 [6 ὨΙρἢ ρἱδοθθ ψοτα ἠοῖ 
ἄλκοῦ ΔΎΧΨΑΥ ; ἴῃ 6 ΓΡΟΡΙΕ οἴπετεα πὰ Ὀυτηῖ ἱποςηϑ6 
γεῖ ἰὴ [᾿ς ἱρὴ οἷδςςβ." 

4 ὅεε:ι Κ. ᾿ἰ. 3; νἱ, 12; Υἱῖ, 58, 6: ; ἰχ, 4, 6; 
χὶ. 2, 38; 2 Κὶ χ, 31; χὶ, 12; χῖν, 6; χν]ϊ. 13, 
15, τι 47) ΧΥΪΙ, 6; χχὶ, 8; χχῖϊ, 8; χχὶἱϊ. 3, 
21, 25. 

δ ὅςεε  Κ. υἱῖ, τό, 29; ἴχ. 3; χὶ, 26; χὶν. 
21; χΥ. 3, 4. 2 Κὶ, χχ, ; χχὶ. 4, 7. 

467 
8ἃ5 ΘΧΕδΡΌοι ΚΞ ἴο [6 σοῇθγαϊὶ ὑπ οὗ [Π6 
ῬΟΥΚ 1.6 τρδιϊαα ἴῃ ΘΥΘΙΥ Ἰηβδίδηςσα ὈΥ δ 
Ἰεαϑὶ ομό οὗ ἴη658 ομασζδαοίοσβίὶο ἰουοῆ 65.» 

Ττ9 ΠΙΘΤΙΝΟΊΝΕΘ59 ΑΝῸ ΘΕΡΑΒΑΤΈΝΕΞΒΞ. 

δ 2. {15 [πουρῆς ΌΥ βδοῖὴδ ἴδδὲ τῃ6 
“ΒοοΚβ οὗ Κιίῃρθ᾽ ἔοστῃ ἃ ρογίίοῃ ΟἿΪΥ 
οὗ ἃ τυ ἢ ἰάῦροῦ ΜΟΥΚ, ἃ τοσὶς οχί ἀρ 
ἔτοτα ἴῃ6 ἀεδίῇ οὗ Ϊ]οδῆυα ἴο [Παΐϊ οὗ 
76 Βοϊδοῃη, δρὰ τἢυ5 ἸΠο]υά!ηρ, Ὀαδϑιὰ 65 
ἴπΠ6 Βοοῖϑβ οὗ Κίηρϑβ, ἴῇοβε οἱ Τυάρεβ, 
Ευτῃ, δηὰ δαὶ. [{ 15 ἀτριιδά, ἔτγοστιη 
[Π6 σΟΒΌ ΜΟΥ οὗ [Π6 παττδῦνα, ἔγσοσῃ ἴῃς 
Βομοσαὶ σϑο Ὁ]μοα οὗ [6 5ῖγ]ς, δηὰ 
ἔτοσῃ ἴΠ6 σοποΟ ΘΙ Ρ]ογτηθηΐ οὗ ἃ 
σογίδι ΠΟΙ οὗ ψοσας δηὰ ρῆσαβθβ, 
παῖ ἴΠ6 51χ “ΒΟΟΚΒ," σογητηθηοὶηρς ΜῈ ἢ 
7 υᾶρεβ δῃὰ ἰδυτηϊηδίηρ ντἢ τη6 ϑοοοηὰ 
Βοοκ οὗ Κίηρβ, δε ἰῃ6 ργτοάυςῇοῃ οὗ ἃ 
βΒηρσῖα ὙΓΟΙ, δηα σςοηῃδαςζαϊα 1 ΤΘΔΠ ΠΥ ἃ 
βΒησία ὈΠΌΧΟΚΘΩ σου ροβ ΠΟ. ὍΠ656 
ΔΙρυτηθηῖβ, ΠΟΘΝΟΙ, 8416 (ΔῚΣ ἔσο ᾿οη- 
οἸυθῖνο. Τῇ σομτηΥ οὗ [Π6 ασγδίνο, 
80 (ΔΥ ἃ5 Ιἴ 15 ἃ ἰδοῖ,᾿ ΤΔΥ Πᾶνα ΔΙΊ56 ΠΏ, 

6 ΤΏ ἐχργεββίοῃ οὐοισα ἴῃ Κίηρβ δἵ Ἰεδεῖ 
δίτγ-ῆγες ἴτηεβ, πὰ 15 Ἰουπὰ ἴῃ ἱνεῖνς αἰκιηςῖ 
οδαρίοτβ, [Ιἢ ϑδπλιεὶ ἰΐ 5 ἀϑεα δρουΐ ἢνς {{π|65, 
οσουτρ ἴῃ νο οπαρίεσθ. [π ΟΠ γοηίοὶοβ ἰἰ |5 
υιϑεἀ 5ἰχ {ἰπ65---ἰῃ ἰουγ σπαρίοτβ, 

Ἴ 5661 Κ.' νἱ. το, 22; χν. 6; χνὶ. 7; ἃς, 
8.Α5 “Κίηρ Βανι" (1 Κι 1,13, 28, 21, 22, 

47, 38, 43, 47). ““Κίηρ ϑοϊοπιοη" (1 Κὶ ἱ. 53; 
δϊ, 19, 22, 23, 25, ἅτ. ; ἵν. 1; Ιχ, 15, 26; χ, 10, 
16; ΧΙ. ΩΣ; χὶὶ. 2). ““Κιίηρ Ἐδδοροδπι᾽" (1 Κ, χὶϊ, 
6, 18; χὶν. 25, 27). αἴης ]Ἰετοροδηι 7 (1 Κ, 
χν. 1). “" Α54.) (1 Κ, χν. 20, 22). “' Κίηρ 
7εβόγασα " (2 Κ, νἱῖῖ. 29 ; ἰχ, 15). “" Κίῃρ Ἰοδβἢ 
(2 Κι χὶϊ. 6, 7). “Κιηρ ΑΠαζ᾽ (2 Κ. χνὶ. 10, 
11, 15, τό, 1). “Κιηῃρ Ηεζοκιδῃ ᾿" (2 Κὶ, χνῖϊι. 
9, 13, 17; ΧΙχ Σ, δ; Χχ. 14). ““Κίησ ]οβίδῃ ἢ 
(2 Κὶ, χχὶϊ, 3; χχὶϊ, 23, 29). ““ Κίηρ Ζεαεϊκίδῃ 
(2 Κ, χχν. 2). 

9 ΤΏς ορεοηίηρ οπαρίοτβ, ὙΠΙΟΝ πᾶν Ὀδοη 
ἀϑϑιρηῃεα ἴο [Π6 υυίϊοτ οἵ ϑαηγιεὶ, τὰ 5ἰΤΟΠΡΙΥ 
τραικεὰ ὈΥ ἴδε υϑὲ οὗ ἴῃς νογὰ Κίηρ 85. «ἃ 
Ῥτεῆχ (5Ξες 1ῃς ῥσεοεάϊπρ ποῖε). Τῆς παγγαῖίνες 
1η. 2 Κίηρβ, ψὨΟὮ Βᾶνς Ὀδδὴ τοραγαθα 858 ἰηΐου- 
Ῥοϊδιίουβ (2 Κ. ἱν. 1-37, δπὰ νἱῖϊ 1-6) οἡ δς- 
οουηΐ οὗ [86 Ατατηδὶς ἰόστωῃβ ἰῃ ἴδε (566 ἀῦονο, 
τοῖς 3 οὐ ἴδε ρῥτεοεάϊησ Ρᾶρε), ΔΙΘ τηδλιϊκοὰ ἃς 
ΒΙΓΟΠΡΊΥ ᾿ [ἢ σμδγδοίθγϑς ρῆγαβθ, ““τηδη οἱ 
Οοά᾿" (2 Κ'. ἱν. 9, 16,21, 22, 25, 27; ΥἹἱΪ, 2, 4). 

Σ ΤΗϊβ βεθεηβ ἴο ὃς ἴῃς ορίπιοη οὗ Ενναὶὰ 
(' Οεϑοδιοδῖο,᾽ νοὶ. ἃ, Ὁ. 175). [Ιὲ δδς ὕεδϑῆ 
ΤΟΟΘΏΓΥ τηαϊπἰδἰηοὰ 1 ἃ ξοοὰ ἄκ8] οὗ οτος ὈῪ 
Βίϑῆορ Ατίδυς Ἡδσγνοευ (“ ΒΙΌ]οαὶ ὈοΠομδτγ, 
γο]. 11. Ὁ. 21). 

8 ΤΒετς ἰ5 20 τοδὶ σοῃΈ 0} οὗ πασταῖϊνα Ὀ6- 
ἔνοο υάρεβ δηὰ Ἐπί, οὐ Ὀεΐψεεη Εὐτῇ δηὰ 
ϑδθεῖ. Α ἰοπῃδὶ ΦΟΆΠΕΝΊΟΓΟΥ τ Δῃ5 οὗ [Π6 
ψαμ οοὨηςοῖΐνο ἰ5 81} [πδὶ οδὴ Ὅς 5βδἱὰ ἴο οχίσί, 
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οἰἴμοτ ἴσο ἴῃ 6 οτρίηδὶ Ἰῃςομο οὗ 
βανοσαὶ ἀἰβῦμποις Ἡτὶζοτβ ἴο ῬΘῺ σΟΠΌΙυ8- 
ὨοΩΒ οὗ ἴἢ6 ῥσενιουβ ὨἸϑΊΟΥΥ, ΟΥ̓ ἔσζοῃι 
(ῃ6 δἴεσ δισδηρθηχθηῖβ οὗ ἃ τεν]β6 τ," συ ἢ 
ἃ5 ΕΖΙΔ 15 ΘΟΙΏΙΏΟΏΪΝ 6] ανεαὰ ἴο ἢᾶνθ 
Ὀδοῃ. Τἢδ ροηθγαὶ γοϑθι} ὈΪ]δης6 οὗ 51}]ς 
15 τορατάδὰ Ὀγ ἴῃς Ὀεδὶ Ηοῦγαϊςῖβ 85 
ϑ᾽ρἢϊ, λοῖ Ἔχοθδαϊηρ ἴῃἱ οὔ οἴμον ΒΙΌ]1ο4] 
ΜΟΙΚ5. ΏΙΟΝ τα σοηἔσϑβοα! Υ Ὀγ ἀϊβοτσοηῖ 
ΔυῖΏοΥΒ, ἐν. ἴῃ6 Ῥϑαϊηβ. Τῆδ σΟΙΏΤΏΟ. 
ΜΟΙ δηα ρἤγαϑθοβ 816 Ὡοΐ 50 }Π[ΠπΎΊ 6} ΓΥ 
ῬδΟυΪΑΙ ΠΟΥ 5 βΒΠΕΟΙ ΠΥ ὨυμΊΘΤοιι5 ἴο 
Ῥτονθ ᾿ἀθτΥ οὗ δυςῃοσβῃρ,’ Ὀεϊηρ νο 
ΤΊ Οἢ ἔνε (ἢΔη σουὰ 6 ροϊηϊδα οὐ 85 
ΟΠ ΏΟῺ ἴο ΨΟΥΚΚ5 Δ] οὐδ ἴο 6 Ὀγ αἰ6 
ἀἰβδγθηϊ ἩΓΟΥ͂, 835, [ῸΓ ἰηβδίδηοθ, ἴο 
Κιηρβ ἢ Πα ΓΘΓΟΠΟΙΩΥ. 

50 [ΔΥ δ8 ἴῃς πιο ἰάϊοιῃ οὗ τῇς 
Ἰδισυάᾶρε σο65, 1ἴ 15 ΡΕΙΏΔΡ5 ἴτας ἴῃδὶ 6 
σδηηοῖ ατα ἃ πιαυκοὰ ᾿ἰπλ6 Ὀεϊνθεῃ 
Κιηρβ δηὰ ϑαΐλυοὶ, Βυῖ ΤΏΔῊΥ οὗ τῃ6 
1τ4118 ποσὶ σμασγαςίοσιϑῦς οὗ [6 ΤΟΙ οὗ 
Κιηρβ δῖ ὙΠΟ ψαηθηρ 'ῃ [Π6 ΟΥΠΟΣ 
(αηά τοῦδ δδυ]16 7) ΟΟΙΏΠΡΟΒΙ ΠΟΙ, 
Ἐρίοσθηοοβ ἴο ἴῃ6 ΒοΟΙΚ οὗ ἴτπ6 [1,ἂνν, 
80 σοῃδίδῃηϊ ἴῃ ΚΊηρϑ," ΠΟΥ ΠΟΓΟ ΟΟΟΌΓ ἴῃ 
ϑαῃγ 61, ϑάσηι οὶ σοῃ Δ] 5 0 ἀἸβαρρτοναδὶ 
οἵ ἴῃς Ηἰρῃ Ῥίδοβ ψόοσϑῆρ, ψῇιοῦ [ἢ 6 
ΔΌΪΠΟΥ οὗ ΚΙηρθ σομἀθιηηβ 850 ΘΑΓΆ ΘΒ 
δηά 80 ἐγεχιομιγ. 5 ϑασηιοὶ 18 ἱποοτ» 
Ὀἰεῖθ δῃὰ νᾶριια 1ἴἢ τεβρθοῖ οὗ ἀδίββϑ, 
ΜΠΙΟΝ ἴῃ ΚΊηρβ ἃτα ρίνθῃ 1 δχίσα- 
ΟΓΪΏΔΙΥ Ῥτθοϊβιοη.} ΤὨΘδυῖπθοτ οὗ ϑαταμοὶ 
ΠΟΜΏΘΙΘ ΤΉΔΚ65 ΔΗΥ͂ ΙΘὨΤΟΏ οἵ ἢϊ5 
Βουτοδδ, ΜΏ116 τη6 δυῖποσ οἵ Κίῃρβ 15 
ΠΟὨΒΙΔΩΓΥ δἰ υάϊηρ ἴο ἢϊ5.} Τῃς - 

3 Τὸ 5 ποῖ ὑπ] ὶγ ἴπαϊ ϑατυθοὶ οτίρί Π4]] 
ςοπίδι πο δὴ δοοοιηῖ οἵ ᾿ανίἀ᾽ ς ἀοδίὮ, νος 
γγ85 5 5ΘΟΌΘΠΕΥ οτηἰεὰ ἰῃ οοῃβϑοδαιοηος οὗ [ῃς 
ΔΠ1ὸς ἀείαι]5 σοηίαϊηεαᾶ ἰη ἴῃς ΟρΟ ΒΡ. οδδρῖοτϑ 
οἵ Κίηρβ. (ες ἴῃς τεσ οὗ Μσ. ΓΤ νβὶ οἴου, 
“ΒΙΌΙοΑἱ Ἀιςοϊομδτγ,᾽ νο]. 1, Ὁ. 1129). 

4 Τα ρῥἤγαβεβ δαἀυςοά τὰ ΟΠ Ὺ τῆς 90]1ον7- 
ἱπρ :-πἰα) τῇς Ἔχργεββίοη “ τθδη οὗ σοὰ" ἴογ 
“ Ῥτορδεῖ;" ἰουπὰ ἴῃ 1 ὅδηι. ἰΐ. 27; 1ιχ. 6, 7, 
8, Δῃα ΙΟ, 85 Μ6]}} δ ἰῃ Κίηρθ---(2) τῆ6 Ῥῆγαβα 
“οὐ ἀἄο 50 ἴο πιὸ δηά τῆογο 8150, υϑοὰ ἴῃ 
Ἐσύ (ἰ, 17), ϑαζαιοὶ (1 ὅδτα, ᾿ἰΐ, 17; Χχγυ. 22 ; 
2 ϑδϊῃ, χίχ, 13), δηὰ Κίηρβ (1 Κὶ χῖχ 2; 2 Καὶ, 
Υἱ. 31)-ἰ(3) [ῆ6 ὀχργοβδϑίοη “ἘΠῚ [ὮΟΥ στετα 
αϑματησα," ὙΠΟΒ Τσουτβ ἰῃ Τυρεβ (1. 25), ἀπά 
Κιίηρβ (2 Κ, ἱἰ. 17; νι. 11)-αδηᾶὰ (4) τδς 
ῬὮγαβα πιεδῃΐηρ ““ΕΥΕΓΥ͂ πλα]ο,᾿ ὙὩΪΟᾺ ἰ5 ἰουπὰ 
ἴΏ 1 5. χχνυ. 22, 85 Ἧ6]] ἃς ἴῃ 1 Κ. χὶν, 10: χχὶ, 
21, δῃᾷ 2 Κὶ, ἰχ, 8. 5 ὅθε ᾶδονο, 8 1, ποίβ 4. 

6 66 1 Κὶ 11. 2; ΧΙ, 32; χὶν. 23; χν. 14; 
χχὶ!. 42. 2 Κὶ, χιΐ, 2; χὶν. 4; χν. 4, 35; χν]], 
ΣΙ, 32; ΧΥΠΠ. 4; ΧΧΙ, 2. 

Ἴ ὙΠῸ δυῖπον οὗ ϑαπηθεὶ ἣδ5 Ἴο δϑιἰπιαῖς οὗ 
ες ἀυταϊΐοη οὗ ϑ4:ιι6}᾽5 ᾿υάρεσδίρ, οἵ οὗ τῇς 

ΙΝΤΕΚΟΌΌΟΤΙΟΝ ΤῸ ΤῊΗΕ 

γουτῖα υϑᾶρθ5 οἵ ἴπ6 ττιοσ οὗ Κιηρπ, 
Β0Οἢ 85 ἢ]5 δ ρίογιηδηῖ οὗ ἴπ6 Ρῆγσαδαϑε 
“ηδῃ οὗ (οα," δηὰ ἢ85 ἢδριῖ οὗ Ῥὑτε- 
χιὴρ ἴΠ6 ψοτὰ “Κιῃρ" ἴο 1πΠ6 πδιπιδς οὗ 
Τοοθδοἢ5, δἰ ουρῇ ποῖ δυο πεῖν τπ- 
Κηονῃ ἴο (ἢ6 ὙΠΙΟΙ οὗ ϑασηῦσσῖ, ἀτε ἢ 
ἢ]πὶ ΠΟΙΙΡΔΙΔΌΥΘΙΥ Τάτα δπὰ τὑπέδσω]τ. 
" νὰ ρ455 ἴτοπὶ σϑδαϊηρ' τῆς ἰδίου σἢδΡ- 
[615 οὗ 2 ϑδῃγι6] ἴο ἃ ρέπι54] οὗ πὸ δτϑςὶ 
ΟὨΔΡΙΟΣ οὗ στ Κιίῆρβς, ψγὰ 8566 δὲ οὔςς 
ἴα [06 ῬΡδὴ 18 ῃεϊὰ ὉΥ ἃ πον ΤΟΥ. 
ΤὮΘ οχργδϑϑίου “ἄιο Ὠανιὰ,᾽" πῸ ἢ 
Ὧὰ58 ποῖ οσουττοὰ [ἢ ἴῃς Ϊ|4ϑῖ ἄνα 
σμαρίοιβ οὗ ϑδγρθεὶ, 15 δὶ οὔςοσ δαορῖςὰ 
ἴῃ Κιηρβ (1. 1), δῃὰ 15 τερθαϊες τϊηῸ 
ὈΠΩὴ65 ἴῃ ἴτ6 ΤὨδρίοσ, ψ ἢ! “ανι," 
ψιουϊ (ἢ Ῥγθῆχ “Κιηρ," οὐσσυχβ ὃυϊῖ 
ὕνοθ. Ϊοδῦ, ὙΠΟ Ὧδ5 δε “8116 «ἃ ΞΙΣΩΡΙΥ͂ 
ὉΥ ἴῃδϊ δα ἔγομῃ (ἢ 6 εἰρῃτἢ σμαρῖετσ οὗ 
2 ϑαηι6ὶ ἴο ἴῃ6 δηᾷ, 15 ἱπίτοὐποεα [ἢ 
: Κιίῃρβ 85 “ἴῃ 50ὴ οἵ Ζεπιδῃ "ἢ (1. 7). 
Ναδίμδῃ, ὙΠῸ ἰὰ ἃ ϑασηυοὶ μᾶς δα δὴ 
εριτμεῖ ομσα ΟἿΪΥ (ΧΙ, 25) βίπος 5 ἄχοὶ 
ἱπισοἀυςσίοῃ, 15 “ Νδίμαῃ ἴἢ6 ῥστορῆβει" 
Δἰγηαοϑὲ ὈΠΙΗΌΙΤΩΪΥ ἴῃ 1 Κιηρε." Ἐςἢ 
σμδσδοίοσ 0 15 Ὀὑσουρῆϊ ΠΡροὴ [ἢ 6 5οδῃσ, 
ΠΟΜΕΥΘΙ [ΆΤΩΙΠΔΥ ἴο ΟΩ6 δοαυδίηϊοα πιὰ 
ΘΑΙΊΠ6], 15 ρίνθη ἃ ἀεβοπρῖνο δριτὰςῖ, 
858 1 Ῥγονυϊουϑν ὑηκήονπι, το ἢχεῖ 
Ἰδιτοάυσοά, Ὑμὺθ 6 πᾶν (Ὀαϑιάες 
“Νδίῆδη [6 Ῥτορῃει᾽" δηὰ “7ὁδὺ τὰς 
50 οὗ Ζογιῖδῃ ") “ΑὈ᾿δίμαν [ἢ 6 ὑσῖοϑὲ " 
(νοῖβα 7), “Ζϑαάοϊς {πε ῥγίεδι " (νεῖβα 
8), “ Βεηδιδὴ ἴῃ βοὴ οὗ [ἐποϊδάα᾽ (6.), 
ΒΑΙΠΞΠΘῦα [Π6 τόπου οὗ ϑοϊοζτηοῃη ἢ 
(νοῖβθ 11}, “7ομδίμδῃ [ἢ6 βοὴ οὗ Αδίδ- 

τεῖρτι οὗ 8801. Ηΐδβ πυτπιθεῖβ, σβοτα Ὦς ρῖνες τς 
ΔΗΥ͂, 6 Ἰπναυί ὈΪΥ γορεραῖ ππτηΡοῖς, δα ὰ [πεζοίοσε 
ῬΙΟΡΔΑΌΪΥ ἱποχαοὶ οὔςβ, (866 1: ὅϑδαπι. ἵν. 18-- 
“ἩἨς (ΕἸ1) Βαὰ Ἰυάρεά ΙΞγαςοὶ “ογήγ γελτς;" υἱῖ. 2--- 
“ἢ αὐτίκ δροάς ἴῃ Κα τ] }- )ασίσω ἐσοσεῖν γιατ ;ἢ 
2 ὅϑδγη. ἷϊ. 10--- “ ΙΒ ΟΒΠοΙ ἢ τὰς ,“ογέγ γελτε 
οἷὰ ψ θη δα ἴο τεῖίσῃ ;᾽" ν. 4---" Τγανά 
Ὑγ͵ὰ5 ἑλέγέν Ὑγ5 5 οἷ νἜεη ἢς Ὀερὰπ ἴο τεῖρῃ, αθὰ 
ἣς τεῖρτι "Ἱ)ογὴν γεῦτβ ;᾽" χνυ. 7--: Αἥἤοσ “μονὴν 
γεατβ.") 

δ 566 1 Κὶ χίὶ, 41; χῖν. 19, 29; χυ. 7, 21, 
41 ; ΧΥΙ. 5, 14, 20, 27; χχὶ!, 39, 45. 2 Κ. ἴ. 18; 
}. 23; Χ. 34; ΧΙὶ. 19 ; ΧΙ. 8,12 ; χῖν. 18, 28 : 
χν. 6, ΙΣ, 16, 21, 26, 21, 36; χνὶ, 19; ΧΧ, 20; 
ΧΧΙ. ΜᾺ μετ τὰ χεθὰ δ ἧς 

9 6 διιῃογ οἵ ϑαζηνοῖὶ υ56ς Θχργοϑϑῖοῦ 
““1τηδὴ οἱ σοὰ᾽" ἔνε (ἰπγὲ5. ΟἿἹΪΥ (1 5. 1, 27; ἰχ, 
6, 7, 8, το). δε ρτεῆχεβ ἴδε νοτὰ ἰεῖῃρ ἴο 1.6 
πδπια οὗ Ὠανϊὰ [Ὠϊτίοεῃ [πλ6ς5 (2 5. ν. 2; υἱ. 12; 
ἱἱ, 18; νἱϊ. 10,11; ἰχ. δ; ΧΙ, 21; χυΐϊ, 5, 6; 
ΧΥΪΪ, 17, 21; ΧΙΧ. 11, 16). 

ἴο ὅρα Οὗ. ἷ, νΟΙΒ65 10, 22, 232, 32, 34, 213, 44, 
αηὰ 45. Τνοξ ΟἿΪΥ ἰ5 Βα “ Ναΐωδῃ ᾿" δἰ τυρὶ 
(νε βῈ5 Σὲ δηά 24). 



ΤΟ ΒΟΟΚΒ ΟΕ ΚΙΝΟαϑ. 

ἔπατ" (νεῖβα 42), Ἅαρῃθσ [86 βοὰ οἵ 
Νεγ᾽ (. 5), ἄχο. 

ῬΒΕΟΒΑΒΙΕ ΠΑΤΕ ΟΣ ΤΗΕ (ΟΜΡΟΞΒΙΤΙΟΝ, 

ὃ 4. Τοτα δῖ ὕνο ρστουηάβ ἸρΟὴ 
ὙΠΙΟΝ, ἀρατὶ ἔγοιῃ 411 ἰσδ τοδὶ] ποῖος 658, 
της ἀδῖς οὗ ἃ ἢ ιβίοτιοδὶ γΟΥΪς ΤΏΔΥ Ὀ6 
ἀειετιϊηδά, νἱΖ., ἴῃ 6 ρδου Αγ 168 οὗ ἴῃ 6 
ἀιϊεῦοῃ, διὰ [ἢ οοῃίθηῖβ. ΤΏ οοηίθηίϑ5, 
1 νὰ οδῃ Ὀ6 διὸ [δὶ [Π6 γος Π85 ποῖ 
βιβετοά γοσλ ἱπι υρο δι οη, Ψ111 αἰνγαγ8 
ξυπιϑἢ ἃ "παχίρμε οὗἨ ΔΙΌ Υ, δῆ ο 6 
16 ὨΙΒίΟΙΥ σδῃηοῖ ῬΟβϑιΟΪΥ πᾶν Ὀδθῃ 
σοιηροβθαά δι] οτῦ ἴδῃ τῃ6 ἀδῖς οὗ [6 
Ἰαϊοϑὶ δνοηΐ σεοοτάδα ἰῇ 1, Α γη2ρ2),) 127,1 
οὗ δΔη  α. 15 ΟΠ] ΘΌΣΩ65 4150 ΒΌΡΡ]Πδὰ 
ἢ χτοαῖ ργο Δ Ὁ] ὈΥ τ. οομίοηϊ5 οὗ 

τ: Οτοῖς, " Ηἰξίουγ οἵ στεεοα,᾽ νοΐ. ἷν. Ὁ. 306. 
3 Απποὴσ Μογὰς δηὰ ρῆγαβθος ψὨοἢ ἀο ποῖ 

οἰβονῇοσε ἴῃ ϑοῦρίατα οσσυγ ὑῃ1{1] ἴῃ ἴπη6 οὗ ἴῃς 
Οδρον"Ὑ τὲ Ῥ30 3, “4 Ῥοί1]ε" (1 Κ' χίν. 3; 
δῖ. χῖχ, 1, 10); 3, ἴῃ ἴῃς 5θηϑβε οὗ “""αϊτοῖ ᾽" (2 Κὶ, 
Σ. 16; 7ετ. χίν. 3) ; 3.2", “ἃ Ὠυϑθαπάτηδη ᾽ (2 Κ, 
Χχν. 12; ]6ζ. 111, 16) ; Ἵ2, ἃ τηδαϑιγο, ἴῃς 384116 
85 ἀονέ (1 Κ, ἷν. 22; ν. 11; ἘζΖεῖς, χὶν. 14 ; 
2 (Ὦγ. ἵ, το; χχνυΐϊϊ. 5); ΠΓΙΣ, “6 ἌἽδαρίϊετ," 
ΟΥ ““ορίϊαὶ] οἵ ἃ Ρ]Παγ᾽ (1 Κ. νἱὶ. 16-20, ἃς. ; 
2 Κ, χχν. 17; [6γ. 1}, 22 ; 2 (σ᾿ ἰν. 12, 13), 
ΤΟΣ, ““α ῥτονίπος" (1 Κ, χχ' 14, 15, ἅς. ; 
1τὰ. ἴ. 1; Ἐζεὶς, χίχ, 8; Ἐβιἢ. ἱ, ᾿, ἄς.) ; 
ὨΛΊΘΊΌ, ““Κηΐνεβ,᾽) οὐ “"βηυῆεῖς" (, Κ, νἱ!, 
ο; 2 χὶϊ, 13; χχνυ. 14; 2 (τ. ἱν. 22 ; [6Γ. 
ἰϊ, 18); ΠΩ, 6 νεῖρῃϊ, ργοθὈΥ ΒΑγ]οπιδῃ. 
Οοχηραζε ἴῃς Οτεεῖς μνᾶ απὰ [Δἴ νέμα (1 Καὶ, 
χ. 17; Ἑζεὶκ. χὶν. 12; Εζτια ἰ,, 69; Νεᾶδ. νἱΐ. 

γι, 72); ΠΥρΡΌ, ἃ ἴοττη ἴοσ ἐδ ἰάοἱ " (1 Κ, 
χν. 11; 2 (σ᾿ χυ. 16); ΠῚ, ““Ἃ Ῥαπὰ " (1 Κ, 
χ. 28; 2 Οδγ, ἱ. 16); ὯΝ), ἰῃ ἴῃς βεῆβε οἱ “ἃ 
«ηἰοῖς δέσανε" (1. Κ. νἱ!. 6; ἘΖεὶς. χ]ϊ. 25, 26) ; 
420, ““Ὠϊοκηςςς (1 Κ. νἱῖ. 26; 76ἐτ. 11]. 21; 
2 (Ἀν. ἰν. 6); Ἴ, ἴῃ ἴδε 5εῆβε οἵ “εγε-ραίηϊ " 
(1 Κ, ἰχ. 20; ]ετ. ἷν. 30); ἼΥ, ““6 ρα 
(2 Κ. χχὶϊὶ. 17; 76γ. χχχί. 21); ΠΡ, ἴογ πε 
οτγάϊπαιν ἸΡ, “4 1᾿1πὸ᾽ (1 Κὶ. νἱῖ. 23 ; [ἐζ. ΧΧΧΙ. 
49; Ζεςδ, ἱ. 16); ΒῚΡ, “δὴ ἂρε" (1 Κ. χ' 22; 
2 (Βγ. ἰχ, 21); 33", “ἃ οπαποι-γενεν (τ Κὶ, 

χχίϊ. 34; 2 Κ, ἰχ. 17; 2 ΟἈτ. χνὶὶ. 33); ΠΥΥΊΣ, 
4 γρηρεβ,,) ΟΥ̓ “τδη}ος᾽ (2 Κ. χί. 8, 15; 2 ΟὮγ, 

χχὶϊ!. 14) ; πον, ἴῃ ἴᾷς δβοηβς οὗ “"ἴο ἀδοοεῖνε 
(2 Κ. ἰν. 28; 2 (Ἀν. χχίχ. 11); Ὁ 3 ΠΥ, “οἴνου, 
ἐζ τῆϊς ἰ5 ἰὰς τραϊ τοδάϊηρ (1 Καὶ, χ. 22; 2 (ἢγ. 
χ. 21); δ, ““α Ἑοδασρον᾽" (1 Κ. χὶν. 28; 
Ἑπεῖς. χὶ, 7, 1ο, 12, ὅς. ; 2 ΟἿ τ. χὶϊ. 11); ὈΝΦΕΙ, 
“« φεδοοοῖβ᾽ (1 Κ. χ. 22; 2 (Βσ. ἰχ, 21); ΠΡ, 
ἴον ἴδε οτὰϊ ἽΟΞΙ, “'α ραΐπι ἴτες" (1 Κ. νὶ. 
29, 32, 35; Υἱἷι. 36; Εζεκ. χὶ. 1ό, 22, 26, ἅς. ; 
2 ΟὨγ. 11. 5); ΊΔΊΌΣΡΙ, “Βοος " (2Κ. χὶν. 

14; 2 ΟἘγσ. χχυ. 24); 1} "ΠΝ “ἐἴο οδεῖ 
δεδίπὰ τὰς Ῥαοὶς (1 Κι χὶν. 9; . ΧχΙϊὶ, 3}: 
Νελ, ἰχ, 26); ῬΝἽ 3, ““τὸ Ὀυϊὰ α ἑοτί " (2 
χχν 1; [6ετ. [ἰ. 4; Ἐζεῖς, ἷν. 2, ὅς); Π2 
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8ἃ ΜΟΥΚ, ἩΠΘΏ δὴ ονδηΐ 15 ὑπηοιοςσα ἴῃ ᾿ἶ 
ὙὮΏΙΟΝ Ὀδᾶσθ 50 αἰσθοῖν οἡ ἴῃ 5υ]οςεῖ 
ἴῃαὶ τῆ6 δυΐμου ψουϊὰ ἤανα Ὀδδη βιτα ἴο 
ΤΩΘΏΌΠΟΣ 1 Ὠδα ἢδ πτιτῖθη δου 115 οσουτ- 
Τοροα. Τἢ51 μ45 Ὀδθὴ διριιθα ἰοτΟ ΣῪ 
ἴηδἱ Ηεγοάοιι5 εὐ οὶ ἢᾶνα σοτηροβοά 
ἢ]5 ὨΙδίοΙΥ δέϊοσ ἴῃς Αἰ μθηϊδῃ Θχρθα 08 
ἴο 5: οἶγ, βίμοθ, δὰ τὲ ὄνθηΐ οοσυττοά 
ΜΏΘΩ 6 ντοΐθ, ἢ6 ψοι]α δἰπλοϑῖὶ οοσ- 
1Δ[1Ὼ]γ ᾶνα τηδάς βοῖὴδ γείδγθεης ἴο 11. 

Ιὰ τς ρῥγεβθηῖ οδδα ἴΠ656 ἔνο 110 658 
οὗ διρυιθθηΐ Ἠδιτλοηἶβ6 5{ὙἸ ΚΙ ἾἿΥῪ ἸΏ 
[ΠΟΙΣ ταϑυϊ, ΤῺ ἰδηρυᾶρε οὗ Κιῃρβ 
Ὀεϊοηῦβ Ὁπηυ βίαια ἷγ ἴο ἴη6 Ῥεποά οὗ 
ἴδ σΑΡΌνΥ. [τ 15 ἰαῖοῦ τ84ῃ ἴπᾶὶ οἵ 
1εαϊδἢ, Ατηοβ, Ηοβϑα, Μιοδῇ, [οἊ], δῃὰ 
ΝΔἤἢυπ),᾽ Θατ] ογ τΔ (ἢδὶ οὗ (χοη οΪ 68, 
ΕΖτὰ, Νεδοιλδῃ, Ηδρσραὶϊ, Δηα ΖΕοομΑτ Δ}. 

ὉΠ, “ἃ βενεταὶ ἤουβς᾽" (2 Κ' χνυ. ὁ; 2 (ἢν. 
χχνὶ. 21); ΤΥ] Ὁ Ὁ, ““Ξβἴσδηρε νδῖοιβ᾽" (2 Κὶ, 
χίχ. 24; ]ςγ. χνὶϊ, 14); ἮΝ Π, 4 ἔἤσπεγαὶ 
Ἰαπχοηϊδιίοη, “.Α]Δ5 1 Σὰ Ὀτοῖμεσ᾽" (1 Κ΄. χιϊὶ. 

ο; ]6τ. χχίϊ. 18); ὉΠ 390 ὕ5, “61 (ἃς 
ἱπρϑβ οὗ ἴῃς πιϊπρ]εὰ Ροορ]ς᾽" (1 Κ'. χ. τ ]ετ. 

χχν. 24); ΥΠῸ 52) 3, “στη Κκἴοπςϑ,᾽" ΠΙΘΓΑΙΥ 
6. ςἴοῃοβ οὗ μονγίηρ᾽" (2 Κ, χὶϊ. 12; χχὶὶ. 6; 
4 ΟἈγ. χχχίν. 11); ὙὯΠ ΠΡδὺ, ““Ῥυΐϊ οὐ ἴδε 
Ροῖ," (2 Κ. ἵν. 28; Ἐζεῖϊς. χχὶν. 3); ἄζο. 

8 Τῆς ψοτὰβ δηὰ ρῆγαβδεβ ΨὮ]οἢ Ὦᾶνα ὈΘΟΏ 
τπουρὶι ἴο ἰηάίοαϊς ἃ ἰαῖον ἀαῖε ἴδῃ ἴῃς ὕτης οὗ 
τῆς Ο(αρῦν!Υ οδῃ Ὅὲ βθονγῃ, ἴῃ δἰτηοδὶ Ἐν ΟΣ 
ἑῃπβίδηος, ἴο ανα Ὀδδῃ ἴῃ 1.56 ἀυτίηρ ἴδ {ἰπ]ς, 
ΟΥ ὄνδῃ ὑσγενίουβὶγ. Ὅλα ἱγγορι αν ̓ Ε δὲ ον Σὲ 
Οὐου5 ἰῃ [υὰσ. χνὶϊ. 2; ες. ἵν. 30; δηὰ Εζεϊς. 
χχχυὶΐ. 123. ΓΝ ἴοῦ ΠΣ ἰ5 ἰουπά ἰῃ 1,ενϊ συ, 
οϑῆυα, δπὰ ϑαυιυεὶ, απὰ ἰβ8 ἃ ἰανουσιῖς ἔοστη ἢ 

Ἰδαυμααν (χ. α ; χίϊα ; χίχ. 10; χχ. 11 ; χχχὶ!, 
9; Χχχχνυ. 2), δὰ ἘΕΖεκίεὶ (χὶν. 4; χχυἹ]. 26, δις.) 
ΤΒς 5υδήχ "2" 1Γὁγτ Τ᾽ ἰ5 κε ννῖϑς Καοννι πε 
ταὶϊδὮ (χὶ, 15). ΠΟΥ, “ἃ ρτονίῃπος,᾽" 5. ἰουπά 
ἰῃ 1 ατιοηϊαϊίοηβ δὰ ἘΖοκὶεὶ (566 ἴἢ 6 ἰαϑῖ ποῖο). 
Ἐσοϊκίοὶ 865 αἷἰϑὸ 2 ἴοσ ΟΠ (χὶν. 14), ΟἽ ἴοσ ἃ 
ταονοαῦ ας ὁ ογι" (ἷν. 2, ἃς.) ; διὰ ΠΠΒ, ἴογ ἃ 
44 σονόσηον " (χχιῖϊ. 6, 12, 23; δῃά 50 {εἴ 1. 
23, 28, 570. ὉΠ ἴογ “ποῦϊε5," 2 ἰος 
ἐμεῖς," ἀπὰ δ'5ΘΠ, τὰς ΗἸΡΙΙ οἵ Ὁ5 7, οοσυς 
ἴῃ Πεγεπιίδῃ (χχνῖϊ. 20 ; χὶϊ. ὡ; χχὶϊ!. 5), ψῇο 
αἶἰθο υ865 ἴδε ρῆγαβε Σὲ ὈΡΟΣΘ ἽΔἽ, ἴογ ““ἴὸ 
Ῥδ55 δβεπίεηος οὔ ἃ ρειβοῃ " (ἷν. 12; χχχῖίχ' 5, 

δος.) Ὀὗτ,, ἰπ ἴῃς 56ηβς οὗ “" " ΟΟΟΌΪΣ ἱ 
ἸΞαϊδὴ (χχχυϊ. 2), α9 ἀο Π3, ““οοηδβάεηςε ἢ 
(χχχνί. 4), δηὰ ΠΝ, “1 ἴῃς 7 εν ]5 8 ἰοηρυς ὼ 
(χχχνὶ. 11). ΠΣ ἰ5 ἰοππὰ αἷβο ἰῃ Ἐσςο]εβιαϑῖες 
(ἰχ. 4. Οἰδοῦ ἰοπποβ πιεηϊοηεὰ ὈΥ Ὡς ΝΥ εἰῖς 
8ἃ5 5'ρτς οἵ ἰῃς ἰαῖς οοπιροΞίἰἰοη οὗ ἴῃ Ὀοοἷς, δα ἢ 
85 ἴδε υ86 οὗ [6 ψοτὰ ἽΠ2 (1 Κ. χυὶϊ!. 42 ;.2 Κ. 

ἦν. 34, 35), απὰ οὔτδε ρῆγαβε "Π ΠῚ ἽΌΠΣ 
(ι Κὶ. χχὶ. 2ο, 25; 2 Κ. χνυίϊ, 17), δσὲ δὐϑυσα γ 
αἰϊεροὰ, οἰηος (ΠῸῪ οοοῦγ πονετε δυὶ ἰη Κίηρπ, 
ΤῊΣ υ8ς οὗ ἃ τρρϑου πα ΡοΪατγαὶ ἴῃ 175, ἱπειεδὰ οἵ 
Ὀν, ποῖ τουϊὰ Ῥα ἃ τεῦ] βῖρτι οὗ α ἰαΐς ἀδῖς, 
οδημοῖ Ὀς ἘΠΙΪΥ τεχατάεα 85 ἃ ἰεαίυτα οἱ ἰὰδς 
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Ιῃὴ χζερθγαὶ σμδγδοΐου ᾿ἃ Ὀδδὺς ἃ οἷοβα σϑ- 
ΒΘ Ϊδηςς ἴο ἴπΠ6 ἰδηριάαρσε οὗ [6γοι δ ἢ 
δῃηὰ ΕζΖοκιοὶ. Ηδθησο ἴῃ 6 γα 15 ἃ ΝΟΙῪ χε 6- 
ΤΆ] οὐἩ 5 Φ15 1:5 ΔΙΏΟΏ ΗἩΘΌΓΤΘΟΥ 50} 0475 ἃ5 
ἴο ἴῃς ἀαῖο, δἰπχοϑὲ 411 οὐ το5 ΔϑϑΙΡΙΩΡ 
τὴς ψόοτκ οὐ ᾿ἰπρυϊθᾶς ρῥτουμάς ἴο ἴῃ6 
βἰχίῃ σθηΓ ΤΥ Ὀδίοτα ΟἿΤ δτᾶ. 

ΤἼΘ τοϑυϊὶ ΟὈϊδΙΏΔ40]6 ἔτοτα ἴδς οου- 
1618 18 51:2} 87, ΟἿΪΥ βοιμονηδϊ ΙΏΟΤΘ 
ἀδβηϊθ. Αβϑυμηϊηρ ἴἢ6 ἰαςῖὶ ἀείδοῃοά 
βοοίίοῃ οὗ (ῃ6 ψοτκ (2 Κ, χχν. 27-30) ἴο 
Ὀ6 δῃ ᾿ηΐερταὶ ροτίίοῃ οὗ ᾿ξ, γα ΟὈΙΔΙΏ, 
ἴτοσῃ ἴπ6 δοϊ ἴπαὶ Εν]]- Μοσοάδοῃ᾽ 5 δο- 
οαϑϑίοη ἴο [6 ἰἴἤτοῃς οὗ Βαυ]οῦ ἰ5 
τη οη δα ἴῃ (παΐ σεοϊίοη, ἴῃς γοᾶσ ΒΟ. 
κόι---ἰῃς ἤτϑι γεαῦ οὗ Εν}}- Μετοαδοῦ---- 
ἃ5 ἴΠ6 δαγ]1δ6ϑῖ ροβϑὶῦ]α ἀδΐα οὗ ἴῃς ςοηλ- 
ῬΙεοη οὗ ἴμ6 οομῃροβοη.. Αραΐῃ, 
ἴτοτῃ ἴῃ ἔδεϊ τῃδϊ ἴῃ 6 ψγοσκ σοηΐδὶης ὯΟ 
Δ]]υδίοη δἱ 4}1] ἴο ἴῃς τοῖυσγῃ οὗ [6 [ον 
ἴτοτι ἴΠΟῚΣ σαρον (]Οἢ [ῃ6 ΔυΠΟΓ 
οουἹά ηοῖ ἢανὰ οπμδά, ἢδά ἢς ψυτίθῃ 
ἴτε 115 ΟσΟΌΤΤΘΏςΕ, 56 61]ηῷ ἴπδῖ 1ἴ 15 ΟἿ Θ 
οὗ Ὠὶ5 τλδῖῃ οδ]εςῖς ἴο σὸν (αὶ Οοά 
ΟΣ Ὥδνεσ ΜΏΟΙΥ το͵εςοὶ τῃ6 566α οὗ 
Τ)αν!ά), γα οὐίδιη ἔοσ ἴῃς ἰαϊδϑὶ ροβϑὶ Ὁ] 6 
ἀαῖα (ἢ6 γοασ Β.(. ς48, ἴῃ γρϑαῦ οἵ ἴῃ 6 
τοῖυτη ὑηάδγ ΖοαθὈΑθΕΙ. 

ΝΥε τῶδὺ {πεσζείοστα οοηοϊαἀς τὲ ἴῃ 6 
Βοοκβ οἵ Κιηρβ ψεσα σομῃρ εῖθα ἃ5 νὰ 
Βανα [πθὶ 1 (Π6 σρᾶςς τηατγκαοά ουἱ 
ὉΥ ἴῃ6 ἀδῖεβ Β.Ο. σότ-ς 48, ΟΥ ἸΏ ΟἴδοΥ 
ψοταάς Ὀοΐνγοη (ἢς ἀδαῖῃ οὗ Νερυςῃδά- 
ὨΘΖΖΔΙ Δηα (Π6 δοσθϑϑίοῃ οὗ ΟΥὙΤ5 [ἢ 
Βαῦγίοῦ, [1 ηρυϊδῦς δηδ οἴἤοσ οου- 
ΒἀΘγδ ἢ 5 ἔδνουῦ 16 Ὀεϊεῖ παῖ τῇς 
δοῖι4] σοπιρίοιοη Μὰ8 ΘΑΙΪ ἴῃ [ἢ]5 
Ρεποά---4Ὁ. Β.Ο. σόο ; δηά 1ἴ ἰ5 ποῖ ἱτη- 
Ρτοθδῦ]α ἴπμαΐς ἴπ6 ρτδαῖοσ μαζί οἵ ἴῃς 

νοῦ, βἰποα ἴῃ τς ὕχο ῥἴδοοβ ψἤοσα δἵομς ἰΐ ἰ5 
ἰουπὰ (ἸΝ, τ Κ. χὶ. 33, δὰ ΠΥ, 2 Κ'. χὶ. 13), 
ἴῃε ππδὶ 1 9 4 οἰεπιοαὶ εττοσ ίοσ [6 Ἷ οοῃ)υποίϊνο, 
ὙΠ ΙΟΝ ἴῃ ὈοΙ οᾶθε5 δου ἃ Ὀ6 ρὑγεᾶθχεὰ ἴο ἴῃ6 
ποχὶ ψοσά, 

4 ΤΏςο τοϑβῖ οὗ ἴδ τνοτῖς τηαῦ δανο Ὀδοη ττιτδη 
85 ΘΑΙΪΥ 85 Β.Ο. 580, δηὰ (ἢε Ξεοίίου ἴῃ αιυεϑιϊοη 
ΤΊΔΥ δᾶνς Ὀεεη δά ἀεά αἤεγινατγάϑ. 

ΣΦ ΒᾳΡὰ Ὀδί]γα,᾽ [0], 15,1. ΒΘ 375 ΠΡΌ 

ΓΛΣῬῚ ὮΞΟΌ ἼΒΌΙ. 
2 80 ΚΕΙ͂] αὐσιο65, ἐϑρεςΐα! γ ἴτοπι ἴῃς (ΟἹ οσσίηρ 

ἀϊβεγεηςοϑ :---2 Κ. χχνυ. 11 [δ95 ᾿ἸΟΠΠ, τ ἤετα 
7ετ. 111. 15 Ὧα5 ἸΌΝ, Μετθα 12 οἵ ἴῃς ἔοπηοῦ 

[9 γ ΝΠ ΤΟ, πίβετε νεῖβο 16 οὗ [δε Ἰαϊίεν Βα5 
ΓΝ δ. Αμὰ νεοῖβθο 6 οὗ ἴδε ἔοπῃοσ ἢἣδς 

ὈΘΣΌ ἸΓΙΝΝ ΗΔ 1), Ὑτἤεγα νϑυβα 9 οἵ ἴδ ]αἴΐον, 
ἀρτεεῖησ ἢ ἴπς σοηῃβίδηϊ δάσο οὗ [6γοχηίδῃ 
(1. 16; ἰν, 12; χχχίχ' 5), δα ἸΠδὲ 12) 
ὈΡΟΡΨΌ. 

ἹΝΤΕΟΒΌΟΤΙΟΝ ΤΟ ΤῊΣ 

ΨΟΥΙΪΚ γᾶ5 ἩΤΙ ΓΘ 85 ΘΑΥΪ 45 ΒΟ. ςϑ8ο--- 
2.6. ΒΟ16 ΠΥΘΏΓΥ Ὑ6ΔΓ5 ὈΓΟΥΠΟΙΒΙΥ. 

ῬΒΟΒΑΒΙΕ ΑΤΗΟΕ. 

ὃ 4. ον 5 δα! ΠΟ δϑϑῖρτ5 ἴῃ 6 δὺ- 
{ΠοΥΒἢΙΡ οὗ Κιηρϑ ἴο [ἐγοδῃ. Μοάδστῃ 
ΟΠ οἴϑτα ΠΟΙ ΠΟΥ Ὁ ΤΟβοσνθαϊυ ἀοσοαρῖβ, ΠΟΥ 
ΠΟΙ το]θοῖβ, [Π15 δϑοπρίοη. Αγραϊπςῖ 
1 ἀτὸ ἴῃς ἀἸβδγθηςσες Ὀεΐνεθῃ 2 Κ, χχν. 
δηά 7 6τοῖῃ. 11]., ἡ ὨΙΟἢ ἀτὰ Ἰμουρῆξ ἴο θἋ 
οὗ 5 ςἢ ἃ ὨΔΙΠΙΤΕ ἃ5 σδίῃου ἴο σξυρραϑ ἴπσο 
βαραγαῖς ττιῖεῖβ.ἢ Αρδίη, 1 τὸ τερατγὰ 
ἴῃς αϑὲ βεοίίοῃ οὗ Κίηρβ (2 Κ, χχν. 27- 
30) ἃ5 Δῃ 6556} [14] Δηα ΟΥΙΡΊΠ4] Ῥοτίοι 
οὗ ἴῃ6 ψοΥκ, ἴΠ6ΓΙΘ 15 ἃ αἰ Πσυ Υ 1ἢ βὺρ- 
Ροϑβίηρ [εγεπ δῇ ἴο να Ὀδδὴ ἴΠ6 δι ΠΟΥ, 
Β:ὴ06 ἴπ6 δνθηῖϊβ ἴμοῖα τοοοσάθα τηυἌῖ 
αν Πδρροῃβὰ σψῆδῃ (παῖ Ῥγορῆδὲ τγᾶς 
αἱ Ἰοαϑὶ 85, ΟΥ̓ (ποτα Ῥσοῦα Ὀ]γγ) 90 γ6ϑτ5 
οὗ αρο.8 ΕὐτΙΠΟΥ, 85 ἴΠ6͵Ε 15 ΒΟΤΩ6 ΓΕΆ5ΟΣ 
ἴοσ Ὀδ]]δνίηρ ἰῃαὶ τῃ6 ρῥίδοα ῇοτο ἰὰς 
ΨΟΥΚ νὰ5 ΠΟΙ] ροΟβΘα νγβ ἃ τερίοῃ δδϑῖ οὗ 
Ῥαϊδβίηθ,, δηα 85 οὐγ ἰδϊοϑὶ ηοῖίςθ5 ἰδᾶνὸ 
7οτοιηδῃ ἰὴ Ἐργρὶ, ἴῃς Ἰοςδι εν οὗ τῇς 
ΠΟΙ ΡΟΒΙ ΠΟΣᾺ νου 5θθηὶ ἴο σομϑίτυϊο ἃ 
τμιγὰ οὐ͵θοῦοῃ ἴο ἴῃ6 ἴῇδοΙγ οὗὨ 76τὸ- 
ΤΑ ΪΔ ἢ 5 Δυ [ΠΟΙΞἢΡ. 

Οὐ ἴῃς οἴδμεσ πδηά, ἴῆδσα ᾶἃῖὸ ἃ νδεὶ 
ὨΌΠΊΌΘΙ οὗ ὙΟΥΥ ΜΟΙΡΏΓΥ Διραπηθηϊβ ἴῃ 
ίδνουσ οὗ ἴῃς νον ψῃϊοἢ δμ͵)ογβ ἰδς 
ΒΌΡΡοτί οὗ ἰσαάἀϊοῃ. (πος οὔβοσνο ἃ 
ΥΟΙΥ ταπλδυκῦϊα ΔΗ Ὀεῖνθο [86 
ἰδῆρυάᾶρα οἱ Κιηρβ δηὰ (Πδί οἵ ἴὴ6 δά- 
ται ττηρε οὗ ἴῃς Ῥτορῃοί. Ιὶ ὃς 
ἈΟΐ ΠΊΘΙΤΟΙΥ [Πδἱ 1ῃ6 Ξἴαρε οἵ ἴῃς Ἰαπριαρε 
Ἰηα!]ςαῖδ5 δυο δ ἢ 5 τη, Ὀπὲ 1116 τυ γα ς 
οἵ ἐχργθβϑίοῃ, δνουσῖα ρῆταβθοβς (50 ἴο 
ΒΡ64Κ), σοπιπο ἴο ἴῃ6 διβίουίδῃ ψ} 
[16 ΡῬγορῃθι," βυσροϑὲ {Ποῦ ἸάθμΕΓγ. ΤῊΘ 

8. Τογεπι ἢ δηἰοσγεὰ οὐ ἴῃς Ρσορμοῖοδὶ οϑῆος ἴα 
ἴῃς τἈϊτί ει γεᾶγ οἱ Τοβιαἢ (7]6τ. '. 2), Ὡς ἢ 
"5 Β.6. 628 οἵ 627. ες οδῆποῖ δᾶνα Ὀδοὴ δῖ 
[παῖ εἰπλα 1ε55 [ἤδη ἔν ΠΥ γεαῖβ οὗ ρὲ. Ης 
τηυκὶ [ποτοίοσα αν θδθη αἱ ἑκα: εἰσ ιγ-Ξῖχ ἴἢ 
Β.Ο. 561. {Ἐς νὰβ5 ὕγεηϊγ-ίουσ οὐ ἐπεηϊγ- να 
δῖ ἴπε {π|εὲ οὗ ἢ]5 ς4]1, Βς σου]ά ἕανε θεεῃ πιθοῦ 
ΟΥ ἠἰπείγ- Ομ αἵ ἴῃς δοςεββίοη οἵ Ενὶ]- Μογοάδοῃ. 

4 ΤΗΐβ ἰ5 (μβουρῆϊ ἴο ἕο] ον ἴτοαι ἴῃς Ἔχρτες- 
δίοῃ ἰπ 1 Κ, ἱν. 24- 7 ἼΩΝ, σις τηοᾶπς 
ῬΤΟΡΕΙ͂Υ ““σοες ἴῃς τῖνεγ, ἴῃς οἴμεγ 5ιάς οἵ ἴ6 
τνετ,ἢ 

5 ὕπάοτγ τἢϊ5 Πεδα οοπις ἴτε (ΟἸ]οτίηρ, τὶς ἢ 
δανς θδεη ροϊηϊεὰ ουἱ Ὁγ Ἡἀνεγηῖοκ (" Εἰη]είταπρ, ἢ 
γοΪ. 1ἴ. Ρ. 171 οἵ “9 4.) ὈΘ ΠΣ ἸΡῚ ἸῸΝ δ], 
“416 πψου]ά ποὶ ἤδδυ, Ὀυ Παγάεποα τ οἰτ πθοκ ς᾽ 
(2 Κ. χνυὶϊ. 14; [γ᾿ νἱῖ. 26---ςοτηραᾶγε ἴδε δηττα 

γεῖβε5). ἸΌΏΤ ὉΏΠΠ ὙΠΕΣ Ἰ20.), “δπὰ 1ῃεγ 
[οἱ] ]ονγεὰ νδηΐϊγ, δπαὰ Ὀδοδιης νη ̓) (2 Κ. χνὶϊ. 

6: 7ετ. ἅν 5). 8 Ὁ Ὃν Ὁ, «ἢ 



ΤΟ ΒΟΟΚΘ ΟΕ ΚΙΝαϑΒ.᾽ 

τδαὶϊῖοῦ τηοσοονοῦ, οὗ ἴη6 ἴνο ψουΐκ8, 50 
ἴΑΥ ἃ5 ἴπ6 βαῖῆθ δνδηΐβ δῖὸ ἰσϑαϊθα, 15 1ἢ 
16 οἰοΞαϑὶ μβαστιηοῦυ," ἴποβ6 ροϊηῖβ Ὀεϊῃρ 
ἜΒΡΘΟΙΔΙΪΥ 5ιηρίεα ουξ ἔοσ Ἰῃηϑοσιίοη, οὗ 
ὙΏΙΟ. γε Δῃ Ὠδα Ρεσβοῦδὶ Κηον]θαρα 
δηὰ ἴὰ ΜΠ οἢ ἢδ ἴοοῖκ Ῥθοῦ αγ Ἰῃἰοταϑβί, 
᾿Αραΐϊῃ, 16 ἀιά5:- ΔΘ ηΠὙ οὗ [6ταῖὰ. {], 
νι 2 Κιηρς χχν., δηα ἴῃς Δ ΘΧΔΏΟΙ οὗ 
1Π|5 πατῶν ἴο Γδγαρδῃ 5 ῬΓΟΡΏΘΟΙ65 
ΌΥ ΠΟΙ Δισγδηρευ, τὸ [πουρῇϊ ἴο 56 ἃ 
ΨΟΙῪ δηοϊθηῖ, 1ἢ ποῖ ἃ σΟὨ ΘΙΏΡΟΥΔΙΥ 
ὈοΙοΐ, ταὶ ΤΘτουλδὴ πτοῖθ δὶ ΔῊΥ ταΐδ 
ἴῃ ἰαϑδί σμαρῖοσ οὗ Κίηρβ. Απηά, 85 115 
ομαρίοσ [βοτουρὮν Παυτη ΟὨ 565 1 [Π056 
Ρτεοδάϊηρ, δὰ “θεϊοηρβ δϊορείῃου ἴο 
ἴῃ6 πιᾶρθοῦ οὗ ἴπΠ6 δυΐμοσ οὗ Κίηρε᾽ 
(Ηἄνεγῃιοκ, “ Εἰ οιαηρ,᾿ 11. Ὁ. 171), 11 

Ἦε ᾿ιδὰ οδοὶ ἰπεπὶ οἂὖἱ οἵ Ὠὶ5 κἰρῃι (2 Κ. χνὶϊ. 

20), οὐτρατεὰ τ Ὁ ὉΨῸ ὈΞΠΙΣ "ΠΩΟΩ ΠῚ, 
Δη41 Ψ|}1 οαϑὶ γου ουἱϊ οὗἁ τὴν 5Ξἰραι᾽" (7 εζ. νἱὶ. 

ἴς). ΝΌΞ ὉΡ 2ν ὉΒΡῸ ὗς 5 ΠῚ" εκ 
Ἵν, “ἴδετε 58.411 ποῖ [αἱϊ χθς ἃ πιᾶῃ ἰῇ ΤΩ 

βἰψῆϊ ἴο 5: οἡ ἴῃς ἰἤγοῃς οἵ 15γ8 6} (1 Κ.. νἱῖ:. 

25), οοτηρατεὰ τι ὩΦΡ οὖς ἼἽ ΠΣ δῦ 
ὑο- ΠΔ ΝΟΣ Ὅν, ες Τγανὶἃ 5141} πόνοὸσ 'ψαπὶ 
ἃ. τἸηδη ἴο 5ἷϊ οἡ [ἢς ἴἄτοηε οὗ ἰῃς ποιιε οἵ 15γδε] " 

0{ετ. χχχία, 17). "Πδ ΠΟΥ ὈΡΌΣΟ5 ἼΩΝ 
ἈεΠδὲ8, “δὶ ἩΒοσθοσνοὺ Ὠοδσοῖῃ οὗ ἱἴ, θοΪἢ ἢΙ5 
εατΞ 581] {ἰρὶς᾽" (2 Κ, χχὶ. 12), οοτηρατεά νὰ 

2)" ΡΥΠ Ἔ πὴ ὗν, “ἰὰς νι ἰοἢ ψ᾿Πο- 
βοενυοῖ Ὠραγοίῃ, [15 δαγϑ 58.4}} {ἰηρ]6 ᾽ (7εἴ. χίχ. 3). 

ΠΏ2Π ΝΟ) ΠῚΠ ΟἹΡΌΣ 'ΠΌΠ ΠΙΥΣΣ, “ἴπετε- 
ἴότε ΤᾺΥ ϑταῖ 584}} ΡῈ κί πάϊεὰ ἀραϊηϑβι (ἢ 5 ρδος, 
δῃὰ ἰξ 5}2}} ποῖ θὰ συεῃοβεά᾽᾽ (2 Κ, χχῖι. 17), 

ςοπηρατεὰ ψἰᾺ.. ΠῚΠ ὈΡΌΤΤΟΝ ΠΞΠΣ "ΠΙΌΠῚ 
35. δξ91, ““δῃὰ τῊν ἔατγ 5881} Ὀς Ῥουτεά οαυϊ 
Ὅροη 8 ΗΪδος . . . . δηὰ ἰἴΐ 584}} ποῖ ὈὲἊ 
φυςηοῆεα "ἢ ([6τ. νἱῖ. 20). Τὸ ψΒΙΟΒ ΤΑΥ͂ Ἀδὰ 
δὐάεὰ ὉΠ ΘΟ 152}. “Ἴυπι γε ἴτοπὶ 
γουτ 6ν}] νραγς " (2 Κὶ, χνὶϊ. 13), οοπιραγρὰ νὰ 
ΠΡ ἸΘῪ ζηὲ δὲ) Ἰλ12), “Ταγσι γε ὨΟΥ Ἔν ΕΙΥ 
οδε ἔτοτι δ ἷβ αν] νὰν " ([6τ. ΧΥΪ, ΣΙ ; χχν. α; 

χχχν. 15). Ν᾽ 1 22 ΠῚ ΠΥ ὈΝΌΝ, ““Απὰ 
ἴὴε 1,γτὰ τεὐεοϊοα Αἱ ἴῃς βορὰ οἵ 1ςγδὲ] ᾽ (2 Κ. 

αν! 20), οοτωρατεὰ νῖϊῃ Κ 1 5233 ὈΝΌΙΝ ΣΝ ΌΣ 
ὈυΣ ΝΛ, “ 1] αἶξο ταθοὶ αἹ] τῃς Ξεβὰ οἵ σαὶ" 
(1ε-. χαχί. 37). ἡ Ἴοδ᾽ ὙΡῚ ΤΙΝ ὈΟϑΥ Ὅν ΤΠ ὍΣ), 
“ λῃά 1 ν}}] οἰτεῖς ἢ ονοῦ ΤΘγαβαϊοτι ἴῃς ᾿ΐης οὗ 
ϑαιδηδ᾽,, (2 Κ. χχὶ. 12), σοπηρασεά σὴ τῆς 
ἐχργεβδίο ἸΡ ΠΏ), “᾿ς μαι κίγεϊομβοά ουὖἱ 8 

1ἴπε" ([δπὶ, 1ΐ. 8). ΠΌΦΘΟΊ ἸΔὉ γ)ΠῚ, “ἴμεν 
54}} 6 ῸΓ ἃ ΡΓΕΥ͂ ἀπά ἴοσ ἃ βροὶ]" (2 Κ. χχι. 

14), ζοῃλ ατοὰ δ οὐδ Ὁ Φοῦοϑο ποϑοῦ ΦοοφΦ Ἶ. 

“ΠΟΥ 5 μὲ ἕοσ ἃ βροὶϊ . . . δηά ίοσ ἃ 
ῬΓΕΥ  (1ἐτ. χχχ τό. ἢ ἽΒΨΦ 2 ὉἽ, 
““ΜΑηδοβοΝ ἐπε ἱηποοεοηῖ Ὀϊοοα " (2 Κ. χκχὶ. 

16; χχίν. 4), οπιρατοὰ τῖτι ἩἸΡΣἢὉ Ῥ)Π ΟἽ "Δ, 

47:". 

νου]ὰ (Ο]ονν ἴπδὲ ἴῃς ᾿τῖϊοσ οὗ ἴῆς γι ο]6 
Δ} ὃὉ6 ὩΟη6 Οἴδπασ [ΔῈ ἴῃς στοαὶ ρσορῃεί 
Ἀιμλϑ6 1, ΑΠΟΙ͂ΠΕΙ δυρυμηθηϊ οὗ νον οΟο- 
5] ἀΘγα Ὁ]6 ἴοτοθ 15 ἀἄσανῃ ἵτοῦλ ἴῃ 6 ΘΗ ΓΓΟ 
ΟἸΏΙΒΒΙΟΏ Οὗ ΔῺΥ ποῖίϊος δὶ δ]} οἵ 7616- 
ΤΪΔἢ ἴὰ Κίηρδ, ὙΠΟ ψουἹὰ ἤανα Ὀδοὴ 
ΨΘΙΥ 5ίγαησε δηᾶ υμηδίισγαὶ ἴῺ ΔΩΥ ΟἾΠΟΣ 
Ἠϊβιοσίδη.7 σοῃϑιἀδτηρ ἴδε ἱηροτίδηϊ 
Ῥατὶ ψ ἢ 7 τοι δῇ ρ]αγδὰ ἴῃ ἴΠ6 ἴγδῃ5- 
ΔΟΙΟΏ5 Οὗ 50 ΤΙΔΩΥ ΓαΙρ5, Ὀὰϊ ΜΏΙΟΝ 15’ 
ΠοΟΙΏΡΙ6ἴοΙν ἰητ6]} 15 }0]6 οἡ ἴῃ6 Πγροίῃ 6515 
οὗ Π15 δι Πουβῃϊρ οὗ Κιηρϑβ, 5ίποα (Ώςη ᾿ἴ 
15 ἴ1η6 πδῖυγαὶ ἔπι δηὰ εἰρῃ οὗ ἃ ὃε- 
ΟΟΙΙΉΦ τἸηοἀ απ} δηὰ πη 56] 50} 655, 

ὕροῃ ἴδ ψΠοΪς, 1ἴ ψου]ὰ βθθηχ [δὶ 
ἴπ6 ἀιρυηδηῖβ ἴῃ ἔδνουσ οἵ 7 Θσοτηδῃ 5 
Δ ΠΟΥΒΏΙΡ ρσορομάοσαϊθ. ΤῊ ἀΙδσθ 68 

““δηᾷ ίογ ἴο 5ῃεὰ ἱπποοοηῖ Ὀϊοοὰ ᾽ (7 ἐγ. χχὶ!. 15;. 

φΟμερ. νἱῖ. 6, απὰ χχί. 4). ἸΌΡΌΣ ΡΠ Ὁ9 
ΟΣ ΙΨῚ, “4 4}} τὰς ρεορὶε ἔτοπι ἴἢ:5 Ἰεᾶϑὶ ἴο ἴπε 
βέλει "(2 Κ. χχὲν. 2; χχν. 26: Τεσγ. χ]ὶ σ, 

; Χίν. 12; νἱϊϊ. 10).  ἼΣΥΤΝ ΝΡ 
ΡΠ’ 55, ““ἴο τρδὰ πνογὰς ἰῇ ἴἢ6 εδτϑ οἵ 4]] ἴῃς 
Ῥέορὶς" (2 Κ. χχίϊὶ. 2; 7εγ. χχχνυ]. 6, 10, 13, 

ὃς.) 5) 952) 20 Ὁ33, ““ὙτᾺ ΑἹ] τμε Βεατῖ 
δηὰ 4}} {πε δου] (2 Κὶ. χχίϊὶ. 3, 25 ; 7ετ. χχχίϊ. 

41). ΘΠ ΝᾺΥ 99 ὈΣΊΘΡΌΠ, “ἸΒοΥ (μαὶ 
Ὀυγαῖ ἰποόοηςα ἴο 4]} [6 ποβί οὗ μβεοανθη (2 Κ' 

χχ τί, τ), ςοτηρατεὰ ἰο ὈΟΠ ΝᾺ 50. .ὙἹΌΡ, 
κἐΊΒεῪ Ὀυπιὶ ἰποεηθε ἴο 4}} {86 Βοβὶ οὐ βεάνϑη" 

(1ετ. χίχ. 13). ὉΠ 2 35 ὍΝ Αε ΠΡΠΠ, “Το- 
ΡῬἢαῖῃ, νης ἢ 5 ἱπ ἰῃς να] εν οὗ (πε ΤοὨ]άτεη οὗ" 
Ἡϊπηοια "ἢ (2 Κ, Χχὶϊ. 10), ςσοτηραγεὰ νὰ 

ὨΣ)Π2 Νὴ ἼΝΦ ΡΠ, ““Τορπεῖῃ, Ὡς 
ἷ ἰῃ τῆς να] εν οὗ (Ἀε βοῃ οἵ Ηϊΐμμοσι" (7ετ. υἱῖ, 
241. ΠΙΠΦΌΠ Π, “Ἰὰς πιουπὶ οὗ οσογπιριίοη ἢ 

(2 Κ. χχί, 13; 76γ. 11. 25). Προροὴ ΠΌΡ, 
“Ἅ[ογ ἃ ἀεξοϊδίίοῃ δηὰ ἃ οἰτϑε᾽ (2 Κ, χχὶὶ. 19 ; 

7ετ. χι τὶ, 18; χιῖν. 12, 22. ΠΌΠ γΝΔ ΠΟΣῚ, 
“αἴ ΕΙΌΪΔΉ ἴῃ [Ὠ6 ἰδηά οὗ Ηδιηδιὴ ᾽ (2 Κ. χχιϊὶ. 

43), οοπιρατοὰ τ ΠΛΌΠ γ 8 ΠΟΣῚ, “ἴὸ 
ἘΠΌΪΔΕ ἴῃ ἴῃς Ἰαηὰ οὗἨ Ηδπιαὶῃ ᾽" ([ετ. χχχὶχ. 5). 
Απὰ ὩΘΟΠῚ ὉΠ, “1ὴε ςαγρθηΐειβ δηὰ ἴδε 
δ ς᾽ (2 Κ, χχῖν. 14 ; 76ζ, χχίχ. 2). 

6 (οπιρᾶτγε 2 Κ. χχὶϊὶ. 34, τνἱ 7 6γ. χχὶϊ. 12; 
2 Κ. χχῖν. 1, τῖτ [ετ. χχν. 1.9; 2 Κ. χχίὶν. 7, 
σἱ ἢ 76γ. χὶνὶ. 2:12; ἰΌ. 10-16, ψΊᾺ [6γ. χχὶν. 1, 
δΔηά χχίχ. 1,2; 2 Κ. χχν. 1-12, ῬΠῺ [ετ. χχχὶχ. 
1-1ό; ἴθ. 123-17, ὙΠῸ ]οτ, χχνὶϊ, 16-22 ; δηὰ [1]. 
17-23; ἴὉ. 21, ἢ [εγ. χχχίχ. 6; ἰδ. 22, νὴ ἢ 
76τ. χ]. ὁ; 10. 23, 24, ἢ} [εγὶ χ]. 7-9 ; 10. 25, 
ἢ [6σ, χΧὶῖ, τ-3.; ἰ0. 26, τυῖτὰ [6τ. ΧΙ ΐ, 4-7. 

Ἶ 7εγεπ δῇ ἰ5 πιεπιϊοηςα ἰνῖςς ὉΥ ἴῃς ψτὶϊοι 
οἵ (τγοπίοϊεβ ἱπ εἰς Ὀχίεϊ βυμησηαιυ (2 ΟἾτ, 
ΧΧχν. 25, δΔηά χχχνὶ. 12), δῃᾷὰ γεαυεηιγ ὈῪ ἰἢς 
ΔΌΓΠΟΥ οὗ (ῃς Αροσῖγρβαὶ Ἐβάσγας (1 Ἐπξά. ἱ. 
28, 32, 47, 57). [τ 5 πδβάΐεβς ἴο ροϊπὶ οαἱ Βονν 
᾿ππρογίδηϊ ἃ ρἷδος ἣς οσουρίος ἰπ ἴπ6 Ὠϊδῖο 
οὗ ᾿ς ἴἰπ6 ἃ5 ρίνεῃ ἰπ [οβερῆυ5 (Απι. 7υἀ, 
χς:9). ᾿ πω ᾿ 



472. 
Ὀούνθοη 2 Κ. χχν. δῃὰ 76γ. 11}. δῖα ποῖ 
ΒΌΟΝ 85 ἴο ρσβοϊιάθ [Ποῖ μανιηρ ὈΘΘῺ 
νυ το ὉγΥ 1ῃ6 βᾶτης δυϊμοτ ὃ ΤΏ οου- 
οἰπάϊηρ, δεοίοη οὗ ἴῃ6 παιγδῦνα τᾶ ὈΘ 
ἸῺ δδοῖ οᾶ586 ἃ βιρρίειηθηϊ ὈΥ ἃ ἰδίεγ 
Πδηά : ΟἹ ΩΤ Θγου δῇ ΤῺΔΥῪ ἤᾶνα ᾿ἱνοα ἴο 
Β.Ο. κόο, δρᾶ Βανα δα εὰ δ δρουῖ 6 ἂρα 
οὗ ΠΙΠΕΘΙΥ ἃ ἴεν νοσ8 ἴο ἢ15 Ἰοῃρ- βηἸ5ηοα 
ἸιϑίοιγΥ. ΕἼΠΑΙΪγ, ΤΠ Θτοηλδἢ ΤΥ ἤᾶνα 
δηἀεβὰ ἢ159 ἀᾶγ5 δἱ Βαῦυίοῃ, 85 ἴπ6 «ϑϑ 7 
Οὐἰαηι 5ὰν5 Ὧδ αἸὰ ; οὐ ἴα ρῆγαβα ψὨΙΟῆ 
18 Ὀδθ ἱμουρῃϊ ἴο τοῦ ἴπ6 οοηὶ- 
Ροβιὕοῃ οἵ Κιῃρβθ ἰῃὰ ἃ σουηίγυ δαϑὶ οὗ 
ῬΑ]οϑης ΤΔΥ Ὀ6 σΔραῦὶα οὗ δῃοῖῃοΥ 
δχρ δημίου. 81:11, τῃπουσῇ [ΘΥΘ Δ ἢ 5 
ΔΌΪΠΟΥΒΙΡ ἀρ ΘΑΓΒ, 411 ΓΠῚΠρ5 σομϑιάοσϑά, 
ἴο Ὀ6 ὨΙΡΆΪΨ Ῥγοραῦϊα, να πλυϑὶ δάμγιι 
[μὲ 1 45 ποῖ Ὀδδη ὑσζονεά, δηὰ 15 ἴμετο- 
ἴοτα ἴο βοῖῃὴδ δχίδηϊ πῃοθγίδ!. 

ΟΕ ΤῊΕΒ ϑούξκοες ὕθξεὺ ΒΥ ΤΗΕ ΑΥΊΤΗΟΚ 
ΟΕ ΚΙΝΟ9 ΑΝῸ ΗΙ15 ΤΕΕΒΑΊΥΜΕΝΤ ΟΡ 

ΤΗΕΜ. 

ὃ σ. Τῆε δυῖπου οὗ Κίησε οἱϊθϑ 85 
ΔΌ ΠΟΙ Ι͂6 5. ΟἹ ἴδ 6 50] οἰ -τηδίῖοῦ οὐ ἢ]5 
ὨΙΒΙΟΥΥ ἴτοα ψνοσκδ: (1) ἴῃς “Βοοκ οὗ 
([η6 Αςῖβ οἵ ϑοϊοτηοῃ (1 Κ. χὶ. 41); 
(2), ἴὰς. “Βοοΐ. οὗ ἴῃ6. (το ΙΟ165 οὗ [6 
Κιηρβ οὗ Ι5γδεὶ᾿ (1 Κ. χὶν. 19, ὅζχο.) ; δπὰ 
(3), ἴὴε “Βοοϊκ οὗ [6 (ὨγοΏ]ΟΪ65 οὗ [ἢ6 
Κιηρε οὗ Τυὐδῃ᾿ (1 Κ,, χὶν. 29, 9.) Ης 
ἀοδϑ5 ποῖ ἀἰγοοῖὶγν βἰαῖα ἴπαϊ ἢδ ὯΔ5 ἀταννῃ 
ἢ]5 οὐγῃ δοοουῃῖ οὗ ἴῃ6 Κιηρβ δῃὰ Κιηρ- 
ἄομιβ οὗ 5186] δηὰ Τιάδὴῃ ἴτομι ἴῃ 656 
ΒΟΌΓΟΘΒ, Ὀυϊ ΟἿΪΥ τοίθιβ ἢῚ5 τοδάθιβ ἴο 
[πεῖ ἰη οᾶ56 ἴ6Υ ἀδβῖσα ἴο ΚΗΟῪ ΠΟΤ 
σοποσγηϊηρ ἴμ6 δοῖβ οὗ [ὴς ΚΙηρϑ [ἤδη ἢς 
ἢδ5 Ὠ1Π156]{ τεοοτάθα, 581] 11 15 ἃ τθᾶϑοῦ- 
ΔῸΪ6 ξβιυρροβιῦοη ἰμδξ ἢϊ5 οὐ ὨδίοτΥ 
Μὰ3, δἱ Ἰεαϑδὶ 1 ραζῖ, ἀογινθὰ ἔτοπὶ [Π6 

8 Τῆς ἀϊβεγεποεα, του] πυπιθγουβ, δῖα [ῸΥ 
[π6 πιοβῖ ματῖ υῃϊπηροτίδηϊ, ἀπ βοὴ ὃ5 ψουϊά 
δτῖσε ΟἰΠΕΓ ἔγοῦλ ΠΝῸ ΟΠ ΕΙΏΡΟΓΑΙΥ τηοᾶσς οὗ 
δΡΘθοῖ, οὐ οὗ 5ρε]]ρ, ΟΥ γοῦν ἴῃς σάγείθββηθββ 
οὗ τ μβοΌεῖ5. Καὶ, 458 δἰτεδάγ ποῖϊος, πηςς 
ἑάγεε ἀϊβεγέηοαβ ΟἿΪΥ ἡ ΜΒΙΟΝ ἢδ οδὴ ἰηβίςί ἃ5 
ἱπάϊοαξοηβ οἵ ἀϊδιϊηοῖ δυϊπουβῆϊρ. (ὅ86ε ἀῦονςϑ, 

ποίβ 2). Απὰά οἵ ἴμε5ε οἠβ οῃ]γ---Ὁ Ὁ, τ βοτγοας 
7ετουυῖδῃ ἴῃ Ἠἰς ῬΙΟΡΠΘΟΥ αἰνναγς υ565 ἴΠ6 Ὀ] γαὶ, 

ΘΕΌ (Τ16τ. ἱ. τ6; ἐν. 12; χχχῖίχ. 5)---,οηκῖἰ- 
ἴυϊο5 ἃ ταὶ ἀϊβις]γ. 
᾿ΤΡΟ ρῥἤγαβθς ἽΠ2Π 2 }---ἰτογαγ “ Βεγοπά 

ἴῃς τίνεν "--- Ὡς ἢ ἰ5 υϑοὰ οὗ Ῥαϊδβῖμα ὉΥ ΕΖγα 
(᾽ν. 16; νἱ.6 ; νἱῖ. 21, 2ς ; νἱϊ!. 36) απὰ Νεἢδη Δ ἢ 
(1. 7), πὸ 1685 δῃ ὉγΥ ἴδε δυΐποσ οὗ Κίηρβ, μβαὰ 
ΔΡΡΆΓΙΕΏΓΥ οοπὶε ἴο Ὠενε ἃ ἀεβηϊίε ρεορταρῃϊςαὶ 
86η386 ὕὑπάογ ἴῃς (μα ἄδδῃ δῃὰ Ῥοσϑιδῃ δι ρΙΓαβ. 
1 ἀεειρηδιςα [86 τερίοι τυέ οὗ ἴμ6 ΕυρΒ ταῖς, 

ἹΝΤΕΑΟΏΌΟΤΙΟΝ ΤΟ ΤῊΗΞ 

ΜΟΣΚ5 ἴῃ αυεϑίοη. ἘΧΟΘΡΏΩΣἤ ἔοσ ἴῃ 6 
Ἰαῖεσ ρεποά οὗ ᾿ξ, ἢ οἢ Ὠ6 νγὰϑ 
ΠΣ, 56} σορ θιΏροσάσυ, ἢ τηυδὶ μαναὰ δὰ 
ΤΘΟΟΌΓΒΘ ἴο δυϊῖποι 65; δπὰ τ βϑεοιω9 
ΒΟΔΙΌΘΙΥ ἴο δάπχὲε οὗ 4 ἀοιδιὶ ἴῃΠδτ ἀτοοορσ 
[0656 ἃ νΕΙῪ ῬὉτοιηϊηθηΐ ῥἷδοα τισὶ να 
Ὀδοη οσουριδα ὈΥ ἴῃ6 ψοσκβ ἴο ψ ΒΓ ἢ 6 
ὨΙγλ561} τη κα βυςοῇ ἐτεαυδηϊ τείεσοηςα. 

115 ποῖ, ΒΟΕΝΟΙ, ὨΘΟΘΒΒΑΙΥ ἴο 500- 
Ῥοβ6 ἴπαϊ ἢ6 ἀζϊς ΜΏΟΙΥ ἔτοστα [8658 
δου Το65. 'ῃδ6 δυῖΐῃοσ οὗὔ (ΟὨσομιοΐδ5, 
ὙΠΟ Δρρδᾶσβ ἴο ἢᾶνα τ ΓΑΙΠΕΙ 
ΙΏΟΙΘ ἰδῇ 84 ΤδΏΓΟΣΥ ]αἴοσ," τγὰἃ5 80]6 
ἴο ᾳυοῖο, Ὀεβίάδβ ἴῇ6 “Βοοῖκ οὗ 16 
ΟὨχγοποΪ68 οὗ ἴῃ6 Κιῃρβ οὗ 15βγδεὶ δῃπὰ 
7υΐά δ}, ἃ υταῦδι οὗ 6556. ψοσκβ, ἡ ὨΙΓᾺ 
τηϊϑί ἤᾶνθ Ὀδθὴ δχίδης ἃ ἴῃ6 ΤΣΩδ 
οὗ 5 ὑγεάδοεσθδουύ. Ὑῆαθα ψοσκβ ἃτὲ 
ΒΟ ἢ 85 ἴΠ6 ΤΟ] ον ην : ΤΠ ΟΒ το; ο165 
οὗ Κὶὴρ ανΙά᾿ (1 (ἢ σ. χχνι]. 24), " ΤῊς 
Αοίβ οὗ ϑαμοὶ ἴῃς ϑ6ον, “Τῆς Αεὶς 
οὗ Ναίδδηῃ τῃ6 Ῥτορμεῖ,᾽ “Τῆς Αςῖς οὗ 
(δὰ τ86 ϑεογ᾽ (1 (στ. χχῖχ, 29), "ΤῇἊ 
ῬΓΟΡΏΘΟΥ οὗ ΑΒ) δῇ ἴῃ 6 ΒῃΠοηῖο,᾽ “ ΤῊΘ 
Δ βου 5 οὗ Ιἀἀοτῃε 56 οσ ἀραϊηβὶ  Ἔσοθοδζω 
τῆ6 50 οὗ Νεῦδῖ᾽ (2 (Ησ. 1ἴχ. 29), “Το 
ἈΑοὶβ οὗ ϑῃμοιηδιδῇ ἴῃς Ῥτορδεῖ “1ἀἀο 
της ὅ66γῖ οῇ (ἀδῃθδὶορΊθϑβ " (2 (ἢν. χιὶ 1 5), 
“ΓΠ6 (οιμηδηΐαιγ οὗ [6 Ρτορδεὶ ΙΔάο᾽ 
(2 (τ. χα. 22), δὰ ἴη6 κὸ. [τ νου]Ἱὰ 
ὍΘ ὉΠΙΘΑΘΟΏΔΟΌΪΕ ἴο βΒΌΡΡοβε ἴμαϊ [δα 
ἱτιροτίδῃϊ ἡνουΐκϑ, σΟυΊΔΙΩΪΥ δχίδηϊ ἴῃ ἢϊς 
Ὦπιθ, ψοῦ ΟἰΠΟΥ ΠΟΙ ὑηκηποντῃ ἴο, 
ΟΥ̓ παρ οοἴοά Ὀγ, ἴῃς ττὶῖεσ οὗ Κιηρε, Υνὸ 

.ΤΩΔΥ Ιηοϑῖ ὈΓΤΟΡΟΓΙΙΥ ταρατσὰ ἢΐπὶ 85 μανὶηρ 
ςομβυ το ἩραΥΪν ἴῃ βᾶτηδ βουσοθβ πῖτἢ 
[ῃ6 δυΐῃοτ οἵ (γοῃϊοϊθβ, ἃπὰ 8ἃ5 μανίην 
ἄγαν ἔτοσὰ ἴδ πὶ ψηδίενου ἢ6 τορασάθα. 
8ἃ5 Ὠδιτη Ὠἰϑηρ ΜΠ ἴ86 ρυτγροβαβ οὗ ἢἰ9 
ὨΙϑἴοΙγ. 

δηὰ ννᾶ5 ει ρ] ογοῖ ὉΥ 41] κυ  ]εςὶβ οἵ ἴ86 Ἐπιρῖτε, 
ὙΠ όσανοσ [ΠΟῪ Παρρεπεὰ ἴο νος, ἀπο ὶγ ἴῃ τπδὲ 
56Ώ36. 50 ἃ ΟδΔι}, νιϊηρ δ Νδῖῦο οἵ ἔυσά- 
πὰπὶ πάθον (ἢ 6 ΘΔΠῪ Ἐοχλδη Επηρίτε, τηυβὲ ἤανς 
ΒΡΟΚοΩ οὗ ἰβ ΟὟ ΘΟΙΠΙΥΓΥ 85 “ 6411} Τιδῶς- 
δὶ ρί πα." ' 

: ΤΠϊβ ἰ5. δάἀτηϊεὰ οἡ 411 Βαη 8. (8ες Ὦς 
ΝΥεῖῖε, “ Εἰηϊεϊϊαηρ ἴῃ ἀ. ΑΙι. Τοειι.,᾽ 8 ΄τ84; 
Ἐναϊά, “ εβοδίοδις ἀ. ψοῖκες σγροὶ," ὃ 211; 
Ἡλνογηϊοῖς, “ Εἰηϊεϊϊυησ ἱπ ἃ, ΑΙ᾿. Ται.,᾽ 
δ 150; Κεῖ, “(οπιπιεηῖΐ οὐ Κίηρε, ὶ 3, Ρρ. 
1..20; Μονεῖβ, “ Κητίϑβοβε ὕπιεισαςδυυρεπ 
ἀπετ Ἁ. ἐὸν ἡνἐαλι Ε Ῥ- 185; εις ἴῃ 

ετϑι᾽5 " Εἰ ]εἰτιηρ,᾿ γοἱ. 1ϊ. ῥ. δῷ; Βίσδορ 
Α. Ηδῖνεὺ ἴῃ θυ Βιδιίταῖ Ὀιαΐομαν» δὰ 
νος. ΚΙΝΟΒ, ἃς.). Τα ΟἿΪΥ ἀϊδρυῖϊς διθοηρ 
ἴπεβς οὐἱἶος 15 8ἃ5 ἴο ἴδ ἐχαςῖ ςδβαγβοῖοσ οἵ ἴδ 6 
ὈοΟΚΞΚ ᾳυοϊεά, 

3. 8ες ἴῃς "Ιπἰτοἀδαςιομ᾽ ἰο Οτοηίοϊες, ξ 2. 



ΤΟ ΒΟΟΚΒ ΟΕ ΚΙΝάΟϑ. 

Εὐυτίῆοι, οτΘ 18 δοπὴθ σζϑᾶβϑοῃ ἴο 
ὈΘΊΊανα ταὶ ἴῃ6 ψυτῖοι δα δοοθ58 ἴο ἃ 
ΨΥ οὗ ἃ ἀϊδετεηῖ σμδγδοῖοσ ἔσοηλ ΔΩ͂ 
οἴ ἴῃοβε χυοϊεα ὃγ ἴμ6 δυΐδοτ οὗ (Ὠτοη]- 
οἶε5, ΔΙΆ ΘΙ, ἃ ςο] δοῖοι οὗ [Π6 τα ϊγδο] 68 
οἵ ΕἸ15ηα, πηδᾶδ ῬσοῦδΌὶΥ ἰῃ οτς οὗ ἴῃ6 
8: ῃοοἶΞβ οὗ ἴῃ 6 Ρτορῇῃεοίβ. ἘΠ15}. δ᾽ 5 τα. 165 
ΟΟΟΌΡΥ δροιῖ 5ἰχ σμαρίοτβ (2 Κ. 1]. το, ἴο 
11. 6, Δα ΧΙΙ]. 14-21) ; ΤΊΔΩΥ οὗ ἴπΠεπὶ δῖα 
οὗ ἃ ὙΠΟΙΪΥ ρηναῖα σματδοῖοσ ;3 Ἰη [Π6 80- 
οουηϊ οὗ βοῆς ψα οὔβεῖνα ρδου δι 168 
οὗ ἰδηριαρσα ψὨΙΟΩ μάνα [6 δἱγ οὗ ῥτο- 
ὙἹ ΠΟΙ ]151Ὼ5 ;4 (ΠΟΥ ἃ: ποῖ ρίνθῃ ἴῃ οἢτο- 
ὨΟΪορίοδὶ βδεασοποδ; πῸ ἀοιδὲ βοσηθα οὗ 
ἴΠπ6ηὶ δά ἐουμὰ ἃ ῥἷάαςξ ἴῃ ἴῃ 6 ΡῥταυΊΟι 5 
Ὠϊϑίογιο5 οὗ ἴῃ6 Κιηρσάοτῃ οὗ βγϑεὶ, Ὀυϊ 
[6 πηΔ) ΟΣ Δ’ ΘΟΔΙΟΘΙΥ οὗ ἃ Ὡδίυτα ἴο 
Ὦανο σοδά!ν οδιδιηθα τηθητοῦ ἴῃ ΡΌὈ]1ς 
πδίοηδὶ ἀοςυτηςθηίβ ; [Π6ῚΓ ἡδίυγαὶ ρὈΪδοα 
ψνου ]ἀ τδῖθοσ ἤᾶνα Ὀδο 1ῃ βοῖὴθ Ὀτναΐθ 
ὈΙΟΡΤΑΡὮΥ, 50Ππ16 σΟἸ] ΘΟ ΟῺ οὗ ἴΠ6 βαυρ8 
δηὰ ἀοϊηρΞε οὗ ἃ ἰδνουσίῖα τῃδϑῖθσ, τηδὰθ 
ΒΠΟΓΙΕΪ δέϊεσ ἢ]5 ἀθοδαβα ὈΥ ἢ15 ἔπεηάβ. 
1{ τῃἰς οοπ]εοΐυτε 6 δἰϊοννεά, 1ὲ ψουϊὰ 
566 ἴπαϊ τῃ6 δουτοαβ οὗ ΚΙηρβ ὙΕΙΘ 
[Πγοοίο]ά, οομῃϑιϑίηρ, ἄτεῖ, οὐ οοτίδὶη 
δεηοταὶ Ὠϊκίοτι δὶ ἀοσυτηδηῖθ. “4116 4 [ἢ 6 
“ΒοοΪἙϑ5 οὗ τε (το! οΪε5 οὗἩ [Π6 Κιηρβ;" 
ΒΕΟΟΙΑΪγ, οὗ δοῖὴθ 5ρ6.ῖδὶ ἰγϑδῖβεβ. Οἱ 
ἴῃς ΠΙΒΙΟΙΥ οὗ ρῥδγςσ δῦ σῃμοτὶ Ῥοτοάβ ; 
δηά, τὨἰτάϊγ, οὗ ἃ βίηρὶε νους οὗ ἃ νεῖ 
Ρδου τ οματαςίοσ, [6 ρτναῖα ὈΙΟρΡΥΑΡὮΥ 
οἴ 4 του ΚΑΌ 6 τηδῃ. 

ὙΠ τεϑροοῖ ἴο [6 οῃασδοῖοσ δηᾶ 
Ἰηςοτ-σοπμηδοίίοῃ οὗ [6 ΕΟ ΓΟΥΤΏΘΙῚ ο145568 
οἵ ψοΥκβ, Οοἡ ὙΠΙΟΝ ΟἿΣΓ δυΐῃοῦ 566 18 
ῬΠΠΟΙΡΑΙΥ τὸ ἢᾶνα ταὶ, ᾿ξ τᾶΥ Ὀ6 
οὐϑογνοά, ἰπαϊ ([Π6 “ ΒΟΟΚΒ οὗ ἴπ6 (Πτοηὶ- 
οἷἶεβ οὗ ἴῃς Κιῃρϑ᾽ οτα ῬΧΤΟΌΔΟΌΙΥ οὗ ἴΠ6 
Ὡδῖυτα οὗ ρα] 1ς Ατοῆὶνθ5--- ΟΥ̓Κ 5 5. ΓΩΪ]ΔΓ 
ἴο ἴῆοϑ6 ΨΠΙΟΝ ὙΕΙΘ ἢ 1156 ΔΙΏΟΙ ἴῃ 6 
ῬΘΙΒΙΔῺ ΤΟ ΔΙΟἢ58 ὅ---ϑίδι6- Δ 4]5, [Πα 15, 
σοπιδίηΐηρ Δὴ δοοουηῖ οἵἩ ἴῃ6 οὨιοῖ ρυῦ]1ς 
δνθηῖβ ἴῃ (ἢ6 τεῖρῃ οὗ δδοῦ Κιηρ, ἀτγανῃ 
ὉΡ ὈΥ 88 διιῖ που βεα ρούβοῦ, δἰ ΘΓ 116 
(ῃ6 ὩΣ γβ 5111} ΑἸῖνθ, ΟΥ δῖ ΔῺΥ σαίδ 
ΒΟΟΏ 86 Υ ἢ]5 ἀθοθᾶβθ. ἍΜ [ἢ 15146]- 
1165 1η6 δι Ππουβοα ῬΘσβου γ»͵ὼ5 ΡΓΟΌΔΟΪ, 
Ἷὴ δἰπηοϑὲ ἜΥΘΙῪ οᾶ56 ἃ ὑσορῆθοι. Τῇ 
ῬΙΌΡἢοῖβ τορασάθὰ τἢ6 σοτῃροβιῖοι οὗ 

2 Ας [6 Ἠοαϊΐησ οὗ [πε τναῖεις οἵ [οτίςπο (2 Κι 
ἰϊ. 19-22), ἴμ6 τοῦ ΠΕΡΙ γίηρ οὗ [6 νϊάον 5 οἱἱ (1. 
ἷν. 1-7), ἴῃς ταϊδίηρ οὗ ἴῃς Βμυπαπιτιῖοβ οὨ]ὰ 
(10. 8-27), ἰδς Βεαϊηρ οὗ ἴῃς Ροτίαμς (ἰ0. 348-41), 
τς ἐδεάϊηρσ οἴοης Βυπάτγεοα Ρεορ]ς (ἰΌ. 42-44), δηὰ 
(Ὡς τεοουςεῖγ οὗ ἴῃς ἀχ- δβεδὰ (Ὁ. νἱ. 1.7). 
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ἴη6 τῃοοογαῖίος ἢΙϑίουΥ 845 οὔθ οὗ [Π6]Σ 
ῬΠΏΟΙΡΑΙ ἀυ!65, 45 ψὰ 566 ὈΥ ἴῃ6 6Χ- 
ΔΏρΪ65 οὗ βδίδῃ (2 (Ὦτσ. χχυ]. 22; 15. 
ΧΧΧΥΪ,-ΧΧΧΡΊ].), Γ οτθιαδῇ (ΧΧΧΙΧ.-ΧΠ], 7; 
11..), δά Πδῃῖ6ὶ (1.-ν1.). [11 5 Ῥγοθδθ ]θ 
ἴῃαϊ δἵ 186 οἷοβα οὗ ὄνϑῖγ τεῖσῃ, 1ἢ ποῖ 
ὄνδὴ ἰῺ 15 σουγβ6, 8η δ ας οὴ τγᾶ5 δ δ 
ἴο ἴἢς “Βοοκ οὗ ἴπε (Ὠγτομ ο]ε5 οὗ ἴΠ6 
Κιηρβ᾽ ὈΥ ἴΠ6 ῥτορῃεῖ 0 Βο]ὰ [ῃ6 
Ὠιρμοδὶ Ροβίποῃ δ ἴῃ ρεποὰ. Τῃδ 
ΒοοΟΚ οὗ ἴδε Αοῖς οἵ ϑοϊομμιοῃ ̓  ννὰ8 
ῬοτμαΡ5 Ὀοριη ὈΥ Ναίῃδῃ, δῃὰ νγὰ5 σοῦ- 
οἰμάδα εἰἴοσ Ὁγ ΑἸ) [6 ΒΕΣΟηἶ 6 ΟΥ 
ὈΥ [Ιἀἀο ἴπε 56εῖ (2 (τ. ἰχ, 29. Τὴθ 
“Βοοϊ οἵ ἴῃ6 (ΟὨτοηΐοὶε5 οὗ ἴῃ6 Κιηρϑ 
οὗ ΤἸυάαμ᾽ νᾶβ ὑτοῦδοὶν ἴη6 ψοσκ οὗ 
ΘΒοιλδ δὴ (2 (τσ. χιὶ. 15), [ἀἀο (10. χει, 
22), [ϑδπι ἴῃ βοὴ οὗ Ηδηδηΐ (10. χχ. 34), 
1541 Δ} (10. χχνὶ, 22), } ογθιωϊδῃ, δῃὰ οἴποιβ 
οὗ [6 ρσορῃείοδὶ οσγάδσ, οδοὴ οὗ ὙῃοηΣ 
ψτοία ἴῃ Ὠἰπίοτυ οὗ ἴΠ6 Κιηρ ΟΥ ΚΙηρ8 
ὙΠ ΟῚ ἢ6 ψὰ5 ἢ] 56 1 σΟὨΘΙΏρο- 
ΓΑΙ. ΘΙ] ΔΥΥ 1 ἴῃ6 “ΒοοΙκ οἵ [ἢ 6 
ΟὨτοηΐο]ο5 οἵ [6 Κιηρβ οὗ [5τὯ6]᾿---- 
[ΠὨουρῇ τὸ σδηηοῖ ὩδΔη6 ΙΏΔΗΥ Οὗ [115 
ὙΓΤΙΘΓΞ --- 6 ΤΑΥ͂ (ΔΙΓΙΥ Ῥγδβδυθ ἴῃμδὶ ἴἴ 
858 ὨΘΠηδα ὈΥ 106 5.86} 5} Ῥσορμεῖϑ, 
ΒΌΟὮ, ῬΡΟΙΒΟῺ5 ἃς ΑΔ Ἴδῃ, ΜιΙςοαίδῃ τῃ6 βοὴ 
οὗ [τ ]δῇ (1 Κ,, χχὶ!, 8), ΕἸ 1504, δῃὰ  ομδῇ 
(2 Κ. χὶν. 25), σοπῃροϑὶηρ ῬΟΓΏΟΏ8. 

Βυῖ ἴῃ 6 Ῥτορῃθῖ8, 1 δα! οἢ ἴο ἴΠ 656 
ἴοττηδὶ οὔδοϊαὶ! τι ηρθ, σομμροβαὰ 4]30 
ὨΙβίοσιοδὶ τοσκβ ὙΠΙΟΠ, 1 15 Ῥσοῦ Ια, 
ἍΕΙΘ ΟἹ 8 δοιηοναΐ ἰΔΙΡΟΙ 50Δ]6, 
δα ΘϑρΘΟΙΔ ΠΥ τοτα {11} 1 τ[ῃ6 δοοουηῖ 
ὙΠΟ. [ΠΟΥ ράᾶνο οὗ τοϊρίουβ τηδίϊουβ. 
Οπδ οχδύρὶα οἵ ἴῃ6 ἀἰδδτθηοα Ὀδίνθοη 
1[η6 Ρῥτγορῃοίοδὶ τποθορταρ 5 (1 6 ΤΩΑΥ͂ 
50 Ο4}} [6 }) οὔ Ῥασγίουϊασ σεῖσηβ δηά 
[ῃ6 ἀποὺ δὐυβίσαοϊ ψνῃ]οἢ γὰ5 σοιηροβοά 
ἔοτ ἴὴῆ6 “Βοοῖκ οὔ ἢς (Ὠτ͵ΟὨΪο]65,᾽ ΤΟΠ181}8 
ἴο υὑ5 ἴῃ ἴῃ ΠΙδίοΥ 8] σμαρίοτβ οὗ 15δ]Δἢ 
(οἢ. χχχν].-χχχίχ), οοτιρασθὰ σι ἴῃς 
ῬΆΓΑ]]6] σμαρίοτβ οὗ ἴῃ6 ϑεοοηᾶ Βοοκ οἵ 
Κιηρβ (οἷ. χν!.-χχ). Ηδτα [ἢ6 ΠἸΠΘΥ 
δοσοιηΐ ἴῃ 18. ΧΧΧΥΙΪ. (566 ΘΘΡΘΟΙΔΙΠΥ͂ 
ψΟΙΘ6 5 9-20) 15 ΘΒΡΘΟΙΔΙῪ ἴο Ὀ6 ποῖδά, 
ΑΠΟΙΠΟΥ ΘΧΔΙΏΡΪΘ ΤΏΔΥ 6 566 ὈΥ͂ ΠΟΠ}- 
Ῥδηη Θτοιη δῇ χχχιχ-χ] ν. τ 4 Κ, 
Χχν. 1-26. ΟἸοΣ ἴτ8ς68 οὗ ἴῃ ἀΙΒεγοησα 

4 ἘΞρδοΐδ ἢν ἰῃ 2 Κ. ἱν. 1-27, δηά νἱῖϊ. 1-2. 
5 ὅεὲ Ἐβίμονγ, ἰἰ, 22; Υἱ. 1; Χ. 2. Οὐοσραγα 

[ἢς Ξἰαἰϊοειηεηῖ οὗ (ἰοβῖας τ τεβροοὶ ἴο ἴῃς 
Ῥεγξίδη δσοηἶνεβ. (βασιλικαὶ διφθεραὶ, ἐν αἷς οἱ 
Πέρσαι τὰς ς πράξεις κατά τινα νόμον 
εἶχον συντεταγμένας, ἂρ. )ϊοὰ, δὶς. ἱἰ,, 22.) 
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ΔΙΘ ῬΟΙΠΔΡ5 ἴο Ὀ6 ταοορηϊθδοα ὈΥ ΟΠ» 
ΡΑΠῺΡ ΟΏΘΓΑΙΥ (Π6 ΠΙΒΙΟΥΥ 85 ρίνθῃ ἴῃ 
ΟἸὨσόΏΙςο] 65. ἢ [ἢ6 σοΥΤΟΘρο ἀὴρ Π]15- 
ἴΟΤΥ ἴῃ Κιίηρς. Τὴδ δυῖῃοσ οὗ ΟὨτΟηΙο165 
866 Ὼ5 ἴο ἢᾶνα [Ὁ] ον σεηοσα  γ (ἢ 6 
βαραζαῖα ψοῦκΚϑ οὗ ἴΠ6 νὰ ΠΟὺ5 ὑτορῃεῖςδὶ 
ἩΓΟΙΘ : 6 [6 δαῖμον οὗ Κιηρη, [μΠουρ] Πα 
ΤΩΔΥ Πᾶνα βοιῃδίϊηχοϑ ἀγαννῃ ἱΤΌτω (Π 656, 
ΔΡΡΟΔΙ5 ἴο βᾶνα σοιηρι θα ἢ15 ἢ δίΟΤΥ 
ΤΩΔΙΏΪΝ ἴτου) [6 οΟΠοϊα] ἀοςσυμπεηίς.7 
Νοῖν ποίπιηρ 15 ΤΟΣ ΠοίσΘΑΌΪ6 ἴῃ 
ΟἸἼΣΟΏΙΟΪ 5 ἴδῃ 16 ρυθδίοσ {0]|η655 οὗ 
ἴῃς γελίρίοιες Ἠϊδίοτυ οὗ [παἀδῆ---ἰῃ6 ἰτὰ- 
Ροτγίδιιοη ᾿ηἴο ἴῃ6 πδιταῖϊννα οἱ Ἰοηρ 
ἀϊβοοῦγβθϑ, Ρσορῃ θς 8] να ηρ5, δηὰ ἀς- 
τ4]δ ἃ δοοουηῖβ οὗ ταὶ σίουι5. σεγατ 6 5.ὅ 
ΤΏδβ6 δα! Π]ΟΏ 5, 6 ΤΔΥ ΓΔΙΓΙῪ 455ΌΓΤΏ6, 
ΟΔΙῺ6 ΠΠΙΘΗ͂Υ ἔτογὰ ἴΠ6 5ενθσδὶ ὑσορμοίοδὶ 
ΜΟΙΚ5, δη τλτκ ἃ οοηίτασὶ Ὀοῦχεθη 
[Π6ῚΤ Ομδγασῖοσ δηα {116 ΟΣ ΔΙ ΟΠασδοῖογ 
οὗ τῆς δίαϊθ- Δ} 415. 

ΟὐΟοΑϑΙΟΏΔ]}}γ, ΠΟ ΝΟΣ, οτος 5 ὯΟ 
ΘΙ Οἢ Τοηίϊγασῖ. ὦ Ῥσόρῃοῖ ϑβοῃ)θί 65 
γυτοῖδ ΠῚ5 ἸΠΟΠΟΡΤΔΡΏ οὗ ἃ τεσ ἴῃ 5 ἢ 
8. 5116 (ἢδϊ 11 ννᾶ5. Ἔχϑδοῖὶν βυδα ἴο ἔοττῃ 
ἃ Ῥοτῦοῃ οὗ (ἢ6 “ ΒοΟΚ οὗ ἴῃς (Ὠτγοι!- 
οἰ65 ;᾿ δηά ὑυπάοθὺ ἰπδϑὸ οἸτουτηβίδησας 1ἴ 
45 ἰγδηϑίογγεα ὈΟΟΠγ ἴο ἰμαἴ νοτκ. ΤῊ]5 
28 ΟΟΙΔΙΠ]γ [6 οά56 ΜΠΠῚ [Π|6 ΠΙΒΙΟΤΥ οὗ 
τῇς τεῖρῃ οὗ [6ῃοϑῃαρμαῖ, ἡ] ἢ ψγᾶ5 
σοτηροβδὰ ὉΥ ἤδη τπς βοὴ οὔ Ηδηδῃὶ 9 
(2 Οὔτ. χχ, 34); δηά ἰ ΤἸΏΔΥ ἢᾶνδ 
οσουττοα 1η οΟἴμου ἰηβίδης68. 
ἢ ταϑροςῖ ἴο ἴ6 υ56 τηδάς Ὀγ ἴῃ 6 

ΤΟΥ οἵ Κιηρβ οὗἩ [Π6 τηδίθγδ β δὲ 1.15 
ἀϊβροϑβαὶ, ᾿ξ τωυσὶ Ὀ6 οὐβογνϑά, ἴῃ ἴῃς ἤγϑὶ 
Ῥίδςβ, τας, "παίρν, μ6 ὄχϑσοιδθα (6 
οἤῖοο οὗ 4 σοιρι]οτ. Ηδ ἀϊά ποῖ τγϑοδϑὶ 
(6 δηῶῦτε ἢἰβίουσυ, δπηὰ δχρύθββ 'ΐ, 85 ἃ 
τηοάστῃ Ὠϊβίοτίδη ψουὰ ἀο, ἴῃ ἢΪ5 ον 
ψοτσάς, θυϊ ᾿γὰ5 οοπίδηϊ ἴο δι] ΟΥ̓ Ὠ]Π1- 
56] Γ 1π 5εἰθοῖηῦ, διτδηρίηρ, ΒΟ. ΘΕ 65 

6 8566 ἴδε “Ιηϊτοδυςοπ ἴο ΟΒτοηίοἶεβ,᾿ ὃ κ ; 
δὰ σοχρᾶσε 1 (τ. χχίχ. 29; 2 (ῇγ. ἰχ. 29 ; 
ΧΙ. 15; χὶϊ. 22; χνὶ. 11; Χχ, 34; Χχὶν. 27; 
χχν. 26; χχυὶ. 22; ΧχΥΪ;, 7; ΧΧΥΙ, 26 ; χχχὶϊ. 
42; ΧΧΧΙΪΙ. 19; χχχν. 27; χχχνὶ. 8. 
Ἴ 966 δΌονο, 
δ 866 ἘΡμΘμΝ με μΊο 1 ΟΒγ. χχίϊ. 1.19 ; χχυ 

1.21; χχίχ, 1-22; 2 (Ἶτ, ἰϊ. 3-16; χί, 5- ; 
ΧΙ. 4:18; χίν. 9-12 ; χν, «ἴδ; ΧΥΪ. 7ηιο 
ΧΥΪ. 3.11: ΧΙχ. 1.11; Χχ, 1-30 δῃὰ [Ή ΧΧὶ. 
[2-ἰ; ΧΧΙΥ. 177-22; χχν. 5-10, 111 
16-20 : χχνιὶῖΐ, 6:τὸ; χχίχ. 323-26; χχχ' 1-27; 
χχχὶ. 1-21: ΧΧΧΙΪ. 111-19; χχχυ. 2-16, 

9 ὅεε ποῖς οῃ 2 (ἢγ. χχ. 34. 
10. 566 ραττου τὶν ἴῃς τεϊθηϊτίου οἱ "δὲ ἴοτ δ, 

οὔ ἴῃς κυίῆχ 2 ἰογ ἢ, δηὰ οὗ ἴῃς βυβῆχ 3" ἰοῦ τ 
ἴῃ 2 ΚΕ. ἰν. 2, 3, 7, 16, 23; δηὰ υἱῖν. 1, νἘὶ 

ΙΝΤΚΟΘΌΟΟΤΙΟΝ ΤΟ ΤΗΒ 

55} τιοάθγηϊβιηζ, ᾿Ἰμϑοσηρ [6 ἢδΟ69- 
ΒΔΙῪ σΟΠΠΘΟΙΩρ ᾿ἸΚ5, δηὰ 50 ψελνηδ᾽ 
Ἰηῖο 8 »ΠηοΪΘ, ἴῃ6 νδῦϊοιι5 Ὡδγγδίϊνεβ οὗ 
ΘΑΙΠΘΙ ἩΓΙΕΙΒ ἩΠοοοῦ ἢ6 πδάβ ι156. 
ἼΗΙϊς 15 δνιάδηῖ, ΟΠ; ἥσοσα ἴῃ το ΟΣ. 
οὗ οὐϑοϊδίΐβ. οὐ ρσονί ποίδὶ ἔοιτῃβ 1 Ρδγ- 
Ὠσυΐασ παγταῖνθϑ, Ὁ δηά ἔσοιῃ ἴπ6 οσσαυτ- 
ΤΟΏΓΘ οὗ ἃ δεῖ οὗ κἰδϊοηθηῖς ΏΙΓῈ 
ὙΟ͵Θ ἸΠΔΡΌΡτορτσίδῖα δἱ [ῃς σης ΜΠ] δ ἴδ 6 
ΠΟΙΏΡΙΪΟΥ ᾿τοίθ. [15 διστΠοΣ τοηαογεά 
ΔΡραγθηῖ Ὀγ ἴῃ6 οἷἶοβε νεσῦραὶ δρτεεδηϊ 
Ὀεϊνδθη 2 ΚΊῚρΡΒ ΧΡ]. 15. ἴο Χχ. 19, δῃὰ 
15418ῃ ΧΧΧν].-ΧΧχῖχ,, ΜΏ ΟΝ σΔῃ ΟὨΪΥ πᾶνα 
ΔΙΊ56ὴ το ἴῃ 6 ᾿ττιϊοτ᾽ 5 οχίτδσίηρ ψιϊουΐ 
ΔΙτογδίοῃ 1584145 δοςοιηῖ οἵ [Π6 τε ρῇ 
οὗ ΗδεζΖεκιδῇ ἃ5 1 οσσυττοαά ἴῃ 116 ϑιδίε- 
ΔΏΏ415, ΑἸΟΙΠΟΥ Ἰλἀϊσοδίοῃ οὗ ἴ[Π6 5δπὶδ 
15 (τη ]5η6 ἃ ὈΥ ἴῃ6 νϑσῦδ] ἀστδεπγθηΐ Ὀ6- 
Ὀνδοη ρταδῖ ρατί οἵ (ὨΤΟὨΙΟ]65 δηὰ Κιηρς, 
ὙΠΟ. 15 οἴδῃ Ὀεϑῖ δοσουηϊοὰ ἴοσ ὈΥ 5ὺρ- 
Ῥοϑίῃρ [μα [6 ἴνο ψτιῖδῖ5 τηδάς σεν αζτ»ε 
οχίγδοϊβ ἔγοῖα ἴῃ6 58π16 δι ΠΟΙ. 

Οἱ ἴδε οἵμοσ ῃδῃηά, ἴῃς ᾿ντιΐεσ οὗ Κίηρς 
ταδί βου πλ65 ἤάνα αἀορατίδα ἕγοσῃ {116 
ψοτάϊηρ οὗ ἢ15 δυΐῃοτβ, δηα ἢδνα βυῦυς- 
τυῖϊοα ΘΧΡΥΙΘΒΒΙΟῚ 5 ΡΌΓΟΙΥ 15 οσῃ. ΤὴΘ 
ῬῆγαβΘ “Δοῖοββ ἴῃ σινεγὔ (1 Κὶ, ἵν. 24) 
ψουα οὶ ἢᾶνὰ Ὀδδη ιιϑεἃ ἴο ἀεείσηδῖθ 
(ῃς ἰγτᾶςῖ ψοϑὶ οὗ ἴῃς Ευρῆταϊος Ὁ ἃ 
7ενν  Πθηρ 1 Ῥαϊδβίης ἰὴ ἴῃ 6 τεῖρπι οὗ 
ΘΟΪοτηΟ ΟΥ ΒδΠοθοα. Α οοηϊίεδηιρο- 
ΤΥ οὗ Τεοτοροδ μου ποῖ πᾶνε 
ΒῦοΚκθὴ οὗ “ἴῃς οἰτίε5. οὗ «δαγιαγῖα᾽ 1 
(10. χι!. 32). ὙΤὨδ δῃηδὶβ οὗ Γοαϑῃ, Ξοὴ 
οὗ ΤΘῃοδῃδζΖ, ἀἸὰ ποῖ, γα τᾶὺ Ὅς 5υςα, 
σΟὨἰΔΙῺ 8 βἰδίοηεηϊ [δὶ “ Οοά οδεῖ ποῖ 
Ιβγδϑὶ ἔτοπι ἢῚ5 ὑσθϑεηοθ ὧς γε" (2 Καὶ, 
ΧΙ, 22).᾽3 

Εὐτίθοσυ, στο ἀγα ρΐδοθβ ἡ Ώοτο τὸ 
5661} ἴο 566 ἴῃ6 ΔιῖΠοΥ 5 ἤδη ΠΟ ἰοηρον. 
δηγαρεα ἴῃ ΓΥΔΉΒΟΠ ΙΩΒ ἔσοτῃ ἴῃ 6 ψόοτκβ 
οἵ οἴπετβ, Ὀὰϊ δα ρ]ογδα 1 οὔ ρίη δὶ σο 

δανε Ὀδθη αἰγεαυ τιοτὰ [ἤδη οτος ποίϊοοά, 
τ: ΟὐὨ 185. Κὶπά ατὲ ἴδε (ο]ονηρ :---ἰ. ΤῊΘ 

βίαϊοσηθηῖ ἰῃ Σ Κ΄. νἱῖϊ. 8, ἰμαἴ ἴ06 Ξςἴλνεος οἵ τὴ 6 
ατῖκ σοπἰϊηυεά ννῆετε (ΠΟΥ ετε ῥἱδοεᾶ ΌΥ 8ο]ο- 
τρο. 2. ΤὮε κἰαἴοσπιεηϊ [μαὶ ἴπε Ὀοπάαρε οὗ [86 
Αὐηογίος, Ηἰνίῖος, ὅο., οοπηποὰ (τι Κ΄. ἰχ. 21). 
3. Τῆς δββετίοη ἴμδῖ Ἰβγαοὶ νγᾶς 511}} ἰῃ τεῦς Ποῖα 

τ ἴῆς Βοιυδο οὗ αν! (ἰΌ. χὶϊ. 19)ὲ. 4. Τῆδ 
ἀεοϊαγαιίοι ἴμδὶ 5εῖδὰ (Ρεῖσα) Κερὶ ἴῃς πίῃς οὗ 
τς τὺ ὙΏΙΟΒ Απηαζίδῃ ρανὰ ἰὶ (2 Κ. χὶν. 7). 
5. δῃΐ οὗ ἃ Ῥτγείογεηῃος οὐδοῦ 4]] 
δίας πῆδιανρα ἐς οὗ γυδαῖ, τανίουβ δηὰ Ξυὐβοχυξηξ, 
ὈοΙὰ ἴο πα Κων, (2 Καὶ, χνὶ. 5), δῃηά ἴο [οϑδῇ 
(10. χχιῖὶ. 25). 

12 866 ποῖς ου 1 Κ. χἰὶϊ!. 32. 
13 ἜΠε ψῇΠο]ς οἵ [Π]5 νοῦβε ἰ5 ργοῦ δ ὈΪΥ ἔγοτα ἰδ 

Ῥεῦ οἵ ἴῆς σοιρ!]εῦ οἱ Κίηρθ.. 



ΤΥ ΝΟ ΒΟΟΚΘΒ ΟΕ ΚΙΝάαϑ, 

Ῥοβιίῇοῃ,. Βαβι άδβ ἴῃ “ηγνιμάξ αἱ ἴῃς 
Ὀαριηπην δηα ἐπα οὗ χεῖρ, ΠΟ ἢ 56 αι 
ἴο ᾶνθ σοΐὴθ ἔἴοηὶ ἤτω, ΨῈ ἴχᾶσθ ἢ]5 
Παπὰ ἴὴ ἴῃ6 δῃῦσγο ἰοηρ ράββδαρε (2 Κ. 
ΧΥ]]. 7-41) ὙΏΙΟὮ Πᾶ5 ΓΘ η6α 50 ΤΩΔΗΥ͂ 
οὗ [86 ταϑϑι Ὁ] οα5 ἴο ἴΠ6 57] 6 οὗ [616- 
τη δῇ, ἰὴ ἴῃ 6 σοτητηθηΐβ Οἡ ἴῃ6 ψ]οΚοάηδ655 
οἵ Μδῃδϑβθῆ (2 Κ. χχὶ. 7-16; χχῇ. 26, 
27) δῃὰ 118 σοῃβδδασδηοαβ (ἰῦ. χχὶν. 2, 4), 
δηὰ ἴῃ ἴῃ6 ΨΏΟ]ς ΠΙβίοσυ οὗ ἴῃς ἰδίοσ 
Τοῖρτι5 (10. χχὶν. 6-2ο ; χχν. 1-30)ὴ. [115 
ΟὨ ἴἢδ656 ρατγίς οὗ ἴῃς ψοτκ ἴμαῖ [6 ἀγριι!- 
ΤηΘηϊ Ιὴ [ἀνΟΌΣ οὗ [6τοι Δ᾽ 5 δ ΠΟΥΘὮΙΡ 
ΘΕΌ ΘΟΙΔΙΠΪΝΥ τοϑῖβ. 

ῬΕΕΘΕΝΥ ΟΟΝΟΌΙΤΙῸΝ ΟΕ ΤΗΣ ἮΥΟΕΚ. 

ὃ 6. Τα ροηοσαὶ οοπμα!οῃ οὗ 1ῃ6 
Ἡῦτον τοχὶ οὗ Κιηρβ 15 ἀδοϊάδαϊγ ροοά, 
Α ΡῬΒΙΠοΙομίοδὶ ὩδοΘβϑ ἴου δι ἀδίοη 
ὙΕΓΥ ΤΑΙΟΙΥ. Οχὶϑίβ ; δὰ τῃ6 σοῃ͵δοῖαΓα5 
οὗ ἴῃοβε Ἵπίϊοβ, νῆο (Κα Ἡουθιραμί) 
Ὦᾶνε δϑϑυτηδά (ἢς Πρῆϊ οἵ ἔτδεὶν δ πηρ 
ἩΑΙΟνΟΙ Δρροατοαὰ ἴο ποτὰ Παιβῆ, ΟΥ ἴῃ 
ΔΩΥ͂ ὙΆΥ [ΔΌΠΥ, ἅτ βοϊάοτῃ οὗ πηυςἢ ταδὶ 
ἐπιροτίδηςσθ. Α σογίδιη Βυ ΕΓ οὗ 5Πποτῖ 
ΟΙΏΪ 5510 5 566 Ἰηἀδοά ἴο ἢανα οσοιυχτοα ἢ 
[τουρὰ 1ἢ6 σΑΥΘ 55}. 685 Οὗ ἰΣΔΏΘΟΙ ΌΟΙΘ ; 
ΔηΔ ΟΟΟΔΘΙΟΏΔΙΥ ἃα ψοτὰ ἢᾶὰ5 Ὀδθῃ 
ομδηρεὰ ὈΥ {πΠ6 δοοϊάδηϊαὶ ἀτορρίηρ οὗ 
ἃ ἰειίοι, ΟΥ ΌΥ ἴῃς βυρϑαςυ ΠΟ ἴοσ ἴῃ 6 

ΟΥ ὅ6 6. Ἐβρεοίδ!γ 1 Κ, χίΐ. 30; 2 Κ. νυ. 26; 
ν., 33; Χχν. 3, 4. 

8 δες δάάϊιομδὶ ποῖος ἴο 1 Κ. νἱϊ. νἱϊἱ. χ. χὶ. 
Χχὶ!. αἀπὰ ίο 2 Κ,, ἱν. υἱῖ. χὶ. χνὶ. 

3. ΑἸπιοβῖ ἴδε ΟἹΪΥ ράϑϑαρεβ γῃ οτος ἴῃς ααεϑίίοη 
οὗ ἴᾷς ἴστυς τοδάϊῃρ 15 οὗ τπιυςἢ ἱπηροσίδηος ἃτὰ 
1 Κ. χὶ. 25, δῃὰ 2 Κ. χνὶ. 6, ἰῃ θοῖὰ ψΒιοἢ 
ς8565 ἱἰΐ 15 Ξξυπρεςῖϊεά [αἰ Ὁ δὲ, ““ Εάοπι,᾽ 5βου!ὰ 
ΌὈο τοδὰ ίοσ Ὁ ψϑὲ, “"ϑγτία." 

4 ΤῊς ἀδῖα ἰὴ σὲ ζ ν᾽, σοπίταάϊοῖς [ἢ 6 
ΟὨτομοΐορυ οἵ [σε πὰ ϑαπιοὶ, ας γε} ἃς ἃ 
βἰαἰοπχοηΐϊ οὗ 51. δὰ] ἴῃ ἴῃς Αςῖϑ (χιϊ. 20). ΤῊΘ 
ἅρε οὗ Κεδοθοδπι, 88 βίδιοὰ ἴῃ 1: Κ, χὶν. 21, 15 
δὶ νϑτίδησς νἱτἢ (Π6 παιταῖϊϊνα ἰη οἷ, χὶϊ., ψ ] ἢ 
ἱτ 1165 ἰμδῖ, γε Ἀ6 δοοοηἀδὰ ἴἢ6 τους, ΒΘ 85 
ἃ γουῖ ἢ. Τα 5ἰδϊδαιθηϊ ἰῃ 1 Κὶ. χνὶ. 23, ἴπδὶ 
Οπιῦῖ Ὀαρδῃ ἢ 58 τεῖστι οὗ ἔννεῖνα γεδῖβ ἴῃ ἴῃς 
᾿ἰτιγιῆτβὶ γεαῦ οὗ Αδα, δάπιϊ5 ρεοτῆδρ8 οἵ 
οχρ δηδίίοη (566 ποῖς δὰ ἴος) ; Ρυΐ ἰῃ ἔοπῃ ἰδ 
ςοπίτδαϊςϊα ἰἢς αβϑουίίοη οὗ νεῖβα 29, ἴμδιὶ ἴα 
ἔνγεἶνα γϑαῦβ οὗ Οτωγὶ οπάςὰ ἰη ἴδ [Ὠϊτὶγ-οἰρἢ τ 
οὗ Αϑὰ. Τῇιε δοοεϑϑοίοῃ οὗ Ϊεπόγαπὶ ἰῃ 15γαδεὶ, 
ὙΒΙΟΣ ἰ5 αἵ οἱς {ἰπ|6 ρ]αοεὰ (2 Κ. ἱ. 17) ἴῃ ἴῃς 
βεςοῃὰ γεδϑγ οὗ [εβογαῃ Κίηρ οὗ ]υάδῃ, ἰ5 αἵ 
δηοίδει (2 Κ. []. 1) αϑϑὶρτιεὰ ἴο ἴῃς εἰρῃίθεηιἢ 
γεᾶγ οὗ 1εποθμαρμαῖ, τ ὨΙο ἢ ψγὰ5 δἱ ᾿εαϑὶ εἰρῃὶ 
γεολῦβ δϑγὶ ἰοῦ, α δοςδβείοῃ οὗ [οδϑὴ ἴῃς φοῦ 
οἱ [ἐῃόοδΒᾶΖ ἰῃ 1ϑγαοῖ, ἰῃ ἴ6 {ΠῚ γγ-5ενθη ἢ γεᾶσ 
οἵ Ὠϊ5 ἠαπιεδαῖα οἵ ᾿υἀαὶ (2 Κ. χἰϊ!, 10), ἰ5. ἴῃ- 
σοι. }] 6 ἢ Ὠ15 ἰδίμοσβ δοςοϑδίοα ἰῷ ἰδ 6 
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ῬΙΌΡΘΟΙ ομαζδοῖοσ οὔοῃδ ὨΘΑΙΪΥ ΣΟϑο ὈΠῺΡ 
1, Εἰτοῖβ οἵ τῃ15 Κιρά ψ}}}} Ὀ6 ποίδα ἃ5 
[Π6Υ οοσυγ, ΘΙ ΠΟΥ ἴῃ της ἰοοί-Ποίθ5 ΟΥ̓ 1" 
δαάϊίοηδὶ ποῖδ5 δὲ (μ6 εμὰ οἵ ομαρίορυβ, 
11 5 Ὀυϊ 5εἰάοχῃ (πδΐ ἴΠ6Ὺ τυοῃ δἤεοϊ 
[06 5656.3 

Βυϊ ψΏ116, ΡῬΗΠ]ΟΙορΙ οαΙΠν βρθακιηρ, ἴῃ 8 
δεμοταὶ σομαϊίοι οὗ ἴῃς ἰοχὶ 15 580 ροοά, 
(ῃς Ὠιβϊοσιδῃ ἢδ5 ἴο ἰαιηθῃϊ δὴ υπμϑουηά- 
655 οὗ ἃ Ρδου αν κιηά, τ ῇ]οἢ, τπουρἢ 
Δἰδοϊηρ ἴῃ Ὡὸ ἄερτες [ἢ τσεϊρίουβ 
ΠΠμδγάςῖοσ οὗ ἴῃς Ὀοοΐϑβ, ἀεδίγδοϊθ 5ουη6- 
Μηαὶ ἴτοη ἴποὶῦ ναῖυς σοῃδιἀογθαὰ ἃ5 
ἀοουμμεηῖβ ἩΠΕΤΟΪΏ 56 σοῃίδιηθα δὴ 
Ἰτηροτίδῃς ροιπίοῃ οὗ (6 νοῦ] 5 αἰν}] 
ὨΙβδῖοιγ. ΤῊΣ ὨυπΊθοῖβ, 85 [ΠΕ ἤδνα 
σοὴς ἀονῃ ἴο τ1.5 ἴῃ Κίηρϑθ, δῖῈ υἢ- 
ἰυβιοσίῆγ, Ὀεὶηρ ἴΏ φασί βείξοοῃ- 
τιδαϊοΐοσγΥ, ἱὰ ρᾶῖΐ ορροββά ἴο οἵδποι 
βοπρίυγαὶ ποίϊοα5,, 'ἰὰ ρᾶτΐ πηρτοὺ- 
ΔΌΪΕ, 1 ποῖ ὄνθὴ ἱπρ0551016.5 ΤΠ6 
ἀείδοϊ ἴῃ αχιοβείοη ψου ἃ 56οπὶ ἴο ἃΠ|56 
ἴτοΐὴ ὕνο οδιι865, ΟἿ ΟοΙ 0 ἴο [ἢ 
ψοτκ ἢ ([Π6 ταϑὶ οὗ τῇς Ηεῦτεν ϑοπρ- 
ἴυγοβ, ἴῃ6 οΟἴΠΟΙ Ρῥδοῦ αγ ἴο ἢ ΤΠ 
ΟΟΙΠΟῺ Οδι56 5 ΟΟΙΤΟΡΙΟΏ, ἰὼ ΨΏΙΟΗ 
ἈΌΓΩΌΘΙΒ 816 δἰγδγ5 δΘβρΘΟΙΔ ἢν [140]6, 
ΡΑΙγ ἴτοῖὰ της ἔδοϊ (Πδῖ ΟΙΤΟΥ 1 [61 
5 ΤΑΤΟΙΥ οπεοκεὰ ὃγ ἴα οσοπϊοχῖ, ΡΑΙΙΥ 
ἔτοπι ἴῃ 6 οἰτουμηδίδῃος [δὶ ϑοιὴδ 5υϑῖθπ) 
οὗ αὐυτγονιαῖϊθαὰ υτηθποδὶ ποίδιϊοι ὁ ἢδ5 

βᾶτηα Κὶῃρ᾽5 Ὀσεηῖγ-Ὠτὰ εἰμί σευ κε: ὙΘΆΓΞ 
Του] ΟΊ 5} (10. νεσβς 1). ἰὐζζίδῃ 5 δοοδϑβίοῃ ἴῃ 

ἐβεμτάκι τς ϑεοοηά᾽᾿β ΘΠ -5γ πΠ γεασ (2 Κ. 
χν. 1) ἰβ ἱστεοοῃο δῦ ]ς ἢ τῆς 5ἰαϊοπιοηῖβ ἰῃδὲ 
]ετοθοαῦιὶ Ὀερᾶη ἴο σεῖστι ἱῃ ἴῃς Πίεεπι οὗ 
Απιδζίδῃ (ΪΌ. χῖν. 23), 2Ζζίδ 5 ρτοάδοεββοσ, δηὰ 
[δῖ Ατηδζίδῃ τεϊρπθὰ Ὧ0 τποσγεὲ ἰπδῃ ὑννεηγ-Ὡ)6 
γεδτβ (1. νεῦβε 2). Ζεοδαδγδῃ᾽ 5 δοςδεβδίοῃ ἱῃ [ἴῃ 6 
(ἰπγ-εἰρμἢ οἱ ὕΖίαι (2 Κ. χν. 8) τεφυΐῖτες ἢϊ5 
(αἴμετ, [γοδοδᾶπι, ἴο ἢανς τεϊρπεὰ Πίϊγεῖννο οΣ 
δῆγ-Ὦγεδα γεᾶτβ ἰησιεδὰ οἵ ἰοτίγ-οης (10. χὶν. 22). 
ΗἩοβοδ5 δοοοϑοίοη ἴῃ ἴῃς νοὶ ἢ οὗ ΑΠΔ2 (ἸὉ. 
ΧΙ. 1) Ἑσοηϊγδαϊοῖθ ἴῃ 6 ῥγονίοιβ οἰαϊεαχεηΐ (ἢδι 
Ἦς 5ἷενν Ρείκδῃ, σμαΐ γεζρνιραΐ ἐπ ἀὲς «ἰεαά, ἴὰ τῃ6 
Ὀπνεπτεῖν γεασ οὗ Τοίπδπι (10. χν. 30), ἃ 5ἰδῖθ- 
ταθηΐ [Πδῖ 450 σοῃίγδα! οι ἀποῖθου νυν Βϊο ἢ [ΟἹ] ονν8 
1ϊ ΟἸΟΒΟΙν (νοσβα 33), ἴμαὶ Ποῖ 8πὶ σεϊστιεὰ ΟἿΪΥ 
βἰχίδθῃ Ὑθδγ5. 

5 ΑἸποὴρ ΠΙΡὮΏΪΝΥ ἱπργορ 6 ϑἰαϊδηθηῖβ τα 
ἴμοβε ςοῃοεγηίηρ {πε ἀρὲβθ οὗ ἸηδηΥ͂ Κίηρπ αἱ 
τπεῖγ δοςοϑδίοη, νυ βὶο ἢ ΠΕΡῚ 1παὶ τΠεΥ̓ “γαῖα 
Ῥοτπὶ δι ΓΟ ΙΒ ὨΡῚΥ ΦΑΥῪ ἴῃ (Πεὶγ ἐλ μετβ᾽ Ἰηεἰ1π|6. 
Ἴπυς ΤΠ οϑιδὴ (δοσοτγάϊηρσ ἴο [6 ῥγεβεῃῖ πα 615) 
τηυϑὲ ἴᾶνα Ὀδοη Ὀοτγῃ ἴο ΑἸῆοῃ ἤδη {Πα Ἰδίῖοσ 
τν5 5ἰχίθοῃ, ᾿ἐμοϊακΚὶπὶ ἴο [οβίδὴ θη [οϑίϑ νγὰβ 
ἰουτίοοῃ, δηὰ ΗἩρζοκίδαῃ ἴο Αἴὰζ ν ἤθη ΑἶδΣ 
5 ΟἿΪΥ εἶευέε! ΤῊΙ5 Ἰαοὲ 5 ΑΓΕ Ροδϑὶ ὈΪς. 
ὅ6ς ποῖ ἴο 2 Κ. χν]ϊ!. 2. 

6 ΤΒδ ἔδοϊ [παὶ ἴπΠ6 πυπίρεῖβ οὗ ἴἰῆς Ηεῦτον 
ἴοχὶ ἃ ον ὄχργεβϑεὰ υ«ἱἹίδουϊ δυρτενίδιίοη, 
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Ὅδοη αἰπιοϑὶ αἴνψαγς δαορίδα ΟΥ̓ ρῥτο- 
[δ ϑϑ δὶ β8οτιῦεβ, δηα ἴπδΐ [6 ϑυτῦ ]5 
δ ρ]ογεᾶ ὈΥ ποτὶ ἤᾶνα 66 ΦΘΏΘΓΔΙΪΥ 
1140]6 ἴο Ὀδ τη βία κοη οἱδ ἴοσ Δῃ ΠΟΥ. 
Βιΐ, Ὀ651:465 [15 σοτ Ὁ Οδι156 Οὗ ΘΙΤΟΥ͂, 
[Ποῖα 8665 ἴο ἤαῦα ὈΘΟῺ 1Ὲ ἴπ6 ῥγοϑθηΐ 
ἰμϑίδῃοα δὴ ἰηογεαβα οὗ (6 6ν}} ἴῃ σοῦ- 
Βααιοηοα οὗ ᾿ΠΘΘΙΟΏ8 Ἰηἴο ἴῃ6 ἰοχί οὗ 
οὨτοοΪορίοδὶ ποῖθϑ5 ΟΥ̓ ΡΊΏΔΙΠΪΥ πχδάς ἴῃ 
[πε τιδγρὶῃ ὈΥ ἃ σομμητηδηϊδῖοτ. ΤΠς ἢχϑὶ 
ἀδῖς ψῃιοῖ οσου5 (1 Κ, νἱ. 1) 566 15 ἴο Ὀ6 
ἃ ρῖοπϑ5 οὗ [15 σμαγδοίθσ, δηά 1ἴ ΤΥ Ὀ6 
βυβροοιεα {παῖ ἴο ἃ 5:1 }14 Ὁ ΟΠ ΡΊη 15 ἀϊι6 
ἴῃ 6 ψΠΟΪ6 56 7165 οὗ ΞΥΠΟΏΣΟὨΙϑὴ5 ὈΘΌΘΘΙ 
[6 ἀγπδϑίίςε8 οὗ ἰϑγϑοὶ δῃηὰ [υἀδῃ, [118 
Ῥιοῦδ]α ἴπᾶὶ ἴπ6 οτρίμαὶ σψοῦκ ζανα 
ΒΙΓΩΡΙΥ ἴῃ6 γεδῖβ δϑϑὶρηθα ἴο βοῇ Κιηνς 
ἴῃ ἴ6 “Βοοῖκ5 οὗ τῆς. (το οἶα 5, ψἹτἢ- 
ουξ Θη ΘΙ Ρ ΡΟ ἴῃ 6 δΙΓΠΘΓ αυ ΘΘΈΟΏ, 
ἴῃ ὙΠαᾶϊ τόρηα] γεαγ οὗ [Π6 σΟὨ ΘΙ ΡΟΥΑΤΥ͂ 
ΤΟ ΔΙῸ. ἰὰ [ἢ6 51:516 Ὶ Κιηράομι 6δοὴ 
Ῥηΐμος ἀϑοθηδά ἴῃ6 τἤσοηθ. ΤῊΘ ομιεῖ 
αΙβηου 165 οὗ [Π 6 ΟΠΤΟΠΟΙΪΟΡΎ, δηα δἰπηοϑβῖ 
4}} τῃ6 δοῖιια] σομίγδα! ΠΟΏ 5, ἀἰβαρρθασ 
ἱξ νὸ βιυδίγαος ποπὶ ἴμ6 νγοτῖς ἴΠ 656 ροΥ- 
ἤοῃϑ, ὙΒΟΝ ἅτ ΘΕΏΘΓΑΙΥ ῥΑΙο ΠΘΕς, 
δηά ψὩϊοῇ ἸῺ δοίης οδ865 ἰηϊοιστυρί (ἢ 6 
τὰ οὗ [ἢ6 ἡδιτδῦνα 'ἴἢ ἃ ΜΑΥ ἰΠδῖ 18 
αν κιγατὰ δηα βοδυο ον ται) δίς Δ]. δ 

ἘΧΟΘΡΌΩΣΖ ἴῃ [ἢ15 ταϑροςῖ, ἴῃς ΒΟΟΚΆ 
οὗ Κιηρβ ἢᾶνα οογὴδ ἀοῦτλ ἴο 115, 85 ἴο 
811 οβϑθης]5, ἰῃ ἃ Τῃοσουρηϊυ ϑουπα οοῦ- 
ἀϊίοη, ὙΠΕσα 15 ΠΟ ρτοιηά [ΟΥ βυβρθοί- 
ἴῃ τἴῃ6 ΙΠ οΥΡοΟΪαῦοι οὗ ΔΩΥ ὩδΙγαῖϊνο, 
ὯΟ Τοᾶβοῃ ἴο Ὀεῖενα [πδἴ ΔΩ Ῥογίου οὗ 
[ῆ6 οτἱψίμδὶ Ὠϑίουυ ἢδ5 (2116 οὐ. ὍΤῃα 
ΟἿΪΥ ρἷδος ψἤοτα ἴῃς ϑαριυπαριηϊ νουβί οι 
ἀἰθοτθ ἱτῃροσίδμ ον τοὶ ἴῃ6 Ηδῦτεν 

Ῥοιὴ ἴῃ νουϑίουβ δηά ἰὴ Μ499., ἰ5βΒ πο Ὡτζοοῦ ἴπαϊ 
[ΠΟΥ πσεῖε αἰνγαγς 50 Ἔχργοβθοά. Αὐθτενίαιοὰ 
ἔοτιαβ οὗ πυπιοσίοδὶ ποϊδ ἢ ἅγὰ ἊἼχοθεαϊηρὶ 
δηῃςίςηϊ, ἀηἃ Δρρδδῦ ἴο βανα ῥτγεναϊϊεὰ ἴῃ 4}1 [6 
στεδὶ Οτίθηϊαὶ πιομδτοῖθβ, 85 ΠΟΙΔΟΌΪ ἰπῃ Ἐργρὶ 
(αν ]ηθοη᾿ 5 " Ἡεγοάοῖιυ5,᾽ νοΐ. 1ϊ. Ῥ. 51) δηὰ 
Βανγ]οηία (΄ Αποίεπὶ Μοπαγοδῖςθβ,, νο]. ἱ. ΡΡ. 
129-13. Τῆς Ηδῦτενγβ σοτίδ ἢΪγ ΈΡΙΟνεα 
Ἰεϊζετβ (οΥ ὩυταῦοΥβ, ἱπ ἴἢ6 58 Π|6 ὙΔΥ 85 ἴεν ἀ0 
δὶ δισεεηι Δ5 ΘΑΙ 85 ἴῃς ἴἰπιὸ οὗ ἴῃς Μδοοδῦθας; 
δηὰ ᾿ξ ἰ5 ργοῦδ!α (δαὶ [ΠΟΥ ετηρ]ογεὰ εἰζιογ [ἢ 5 
οἵ βοῦα οἵδε πιοϊποὰ οἱ δοντενίδιίοη ἔγοπη ἃ 
τυ οἢ ΘΑ] ογ ἀδίο, ἐτδον υς ὄνθῃ ἔτοιῃ ἴῃ6 {ἰπὴς 
οὗ ἴῃς Εχοάυ5. ε [Χ}1] Ἔχργεβϑίοη οὗ 6 
ΔΉ οῖβ ἰῃ ἴῃς 5βδογεὰ ἰεχὶ Ὀδοηρβ ΡΤΟΡΘΟΪΥ ἴο 
[06 Ταἰπιυάϊςαϊ ρΡεποὰ οὗ βυροιβι οι 
ίοτ ἴδε πηετε ἰεἰϊοσς οὗ δοηρίατο---ἰἢς τἰπι6 ἢ π 
τῆς οπιαγδοῖδυβ σσοσὰ οουηῖδα, τ ἢεπ οδηίταὶ Ἰεϊίοτβ 
τα ἀεϊειτηϊηοα, δηὰ ἰῃ6 ῥγδασῖοε Ἴοοπιτησποοά 
οὗ νι ηρ᾽ πε πὶ ἰασαο. γανίουϑ}Υ ἴο {Ππ|5, Εἰ ΘΓ 
Ἰεϊζοτς οὐὁἨ Ξγτηροὶβ (1ἰἰτα τπ6 Αὐδῦϊο) σγεστα ῥτὸ- 
ῬΑΌΪΥ υδεὰ ἴῃ ἴμ6 οορίοδ; δῃὰ ἴΠ6 βᾶτης δοτῖ οὗ 

ἹΝΤΚΑΟΒΌΟΟΤΙΟΝ ΤΟ ΤῊΣ 

ἴοχὶ ἰβ8 'ἰἢ 1: Κίηρϑ, ΧΙ! ὙΠΟΙΣ 4 ἸοῃΡ' 
ρΡᾶϑϑᾶρδ σοῃοογηϊηρ Γγοῦοᾶσῃ, [ἢ6 508 
οὗ Ναρδῖ, ποῖ πον ἰουηά ἴῃ ἴῃ6 Ησοῦτεν, 
σοι Ὀεϊνοθ νοῖβοα 24 δΔῃἀ 25. Βυϊῖ 
[15 ρῬᾶβϑθαρθ 15 Οἰθαῦν ὯῸ ρατὶ οὗ [6 
ΟΥ̓ ΙΔ] Ὡδιταῖνο, [τ 5 ἃ 5ἴοσυ δῇεσ 
[ῃ6 ἰϑῃίοῃ οὗ ἴῃ 6 δροογρῃδὶ Ἐϑάγαδϑ, 
ψοικοὰ ὕρ ουῖἷ οὗ ἴῃς ϑοπρίυγα ἔδοῖσ, 
μι δάαϊοηβ, το τΠ6 ΑΙοχδηάσδη 
ὙΓΙΟΥ ΤῊ ΔΥ ἤᾶνα ἴΔΚΘῊ ΠΟΙ] βολα [οὐ] 5ἢ 
ΔΌΓΠΟΙΙΥ τμογεῖο ἢ6 Πδὰ δοοθββ, Ὀυζ 
ὙΠΙΟῚ σΟΥΙΔΙΏΪΥ αἸά ποῖ οοτλα ἔτομι ἴμ6 
τοι οὗ Κίηρθ. [15 νἹΟἸΘΕΥ πιστά δὰ 
Ἰηἴο [Π6 ἰεχῖ, ψὨΙΟὮ 11 ρΑΙΓΥ ταρϑδῖβ δά 
ῬΑΙΓΥ σοπίτδαιϊοῖθ, Ὁ μδίδνοσ να] ΓΩΔΥ 
αἰίδοῦ ἴο δυο οὗ [15 ἔδοῖβ 45 στεϑῖ ὉΡΟῚ 
115 5016 δυϊμουν, [Π6ΓΘ 15 ὯΟ τάβϑοῃ ἴο 
Β6Ιονο [ἢδὲ Δγ οὗ ποτα, ἐχοθρῖὶ ρΟβϑιΪΥ 
ἃ 51ηρ)]ε ομδ---ἰῇ6 ἀρθ, μδιηοὶυ, οὗ Εθῃο- 
Ὀοδπηὶ δῖ ἢ15 Δ, 6 5510} ᾿"---θοομϑβ ἴο ἴῃ 6 
τοὶ Πδιτδῦνα οὗ ΟΣ ΠΙ5ΙΟΣ Δ, 

ΟΗΑΞΒΑΟΤΕΕΙΘΤΙΟΘ ΟἹ ΤῊΕ ἸΌΕΚ, 

ὃ η. ὙἼΤῇῃδ ῬΠΙΏΔΙΥ σἤασδςίεσ οὗ τἢ6 
ὝΟΥΚ 15 υραουθίθα!γυ Ὠϊϑῖοσιοαὶ, [Ιζ ᾿ς 
[6 τηδη οὐ]θοῖ οὗ [Π6 ντῖοῦ ἴο ρῖνα δὴ 
δοοουηῖ οὗ ἴῃς Κίηρβ οὗ [5τ86] δπὰ υὐ δὴ 
ἔτοτα ϑοϊοπηοη 5 δοσθϑϑίοῃ ἴο [Π6 σΔΡ- 
Ὀν!ν οὗ Ζεάδκιδῃ. ΑὩΥ οἵδε οὔ]οςῖ 
ἩΠΙΟΝ Ὧδ ΤΔΥ ᾶνα ἢδά [ἢ υἱὸν 15 5 Ὁ- 
5: ἸΔΥῪ ἀπ α βεσομάδτηγ ἴο [ῃ15. Η!5 νόοτκ 
15 Ἐ55 6} [14 }}Κ ἃ Ὠϊδίοσῃυ, δη ἢδ5 115 ῬΤΟΡΟΥ 
Ῥίδοβ διηγοηρ ἴῃ6 Ῥυτοὶγ Ὠϊϑίοσισδὶ Βοοΐκβ, 
Θαγηι61, ΟΠ χΟΙΙΟΪ65, ΕΖγα, ὅζο. 

ΤΠΗΘ ΠΙΒίΟΤΥ 15, πον νου, τ [6Ὡ---- 
ποῖ, κα τηοϑὶ ὨἸ5ίοΟΣΥ, ἔτοτι 8 εἰν], Ὀὺξ 

οοττυροι ἰοοῖὶς ρἶδος Ὡς ἢ Ὧδ8 οοουγτεᾶ ἰῃ 411 
οἷά ψοῦῖκβ ἤθεα πυρεῖβ παν Ὀδεη ἴπυς 
τὶ τοῃ. Ἴ 866 ποῖς δὰ ἴος. 

8 Α5 (ογ ἱπβίδηοα ἰῃ Σ Κ. χνΐὶ. 22, 23 :-- 
4480 ΤὶΡπὶ ἀϊεά, δηὰ Οπιτὶ τεϊρτιοὰ. [Πη ἴδ 
ΚΙ ΓῪ δπὰ ἢγϑϊ γεοαγ οὗ 4936 κίῃσ οὗ Τἀ4}}} Οτητὶ 
τεϊρτιεὰ ονοὺ ἰϑγδοὶ ὑνεῖνε γεαῖβ." Ηδστς ἴῃς 
τοηονα] οὗ ἴῃς τνογάβ ἰη Ὀγβοϊκεῖς ου]Ἱὰ ον ἀη ΠΥ 
ἱρτονς ἴΠ6 56Ώ56. 

9 ΤΊΣ ΟἿΪΥ παιταῖνοε ἩΝΠΙΟδ ἤν Ὀδδη τό- 
γατάθὰ δ5 ἰδαΐεσ δααϊτίοης ὈΥ ΔΩΥ͂ οὐςβ ὅσα 
2 Κ. ἱν. 1-37, δηὰ νἱϊ. 1-6, ποῖα ἰἣς υἡ- 
υιϑι4] ἑοττηβ "δὲ ἴον Πδὲ, ν5. ἰου ἢ, δὰ "3 ἰοῦ 
Ἢ" οοουτ, Βαυϊ ἴΠδθς ᾿Αγε5 πδοά τοὶ ἱπ- 
ΡΥ ταοτα ἴμδη ἴῃς ἀογναίίοη οὗ ἴῃ 6 πδιταῖϊνες 
ὙἼοΓΕ [ΠΟΥ τὸ ἰουπά ἔτοπι ἃ σρεοΐδὶ βουγοῦ. 

1ο Τῆς ἂρε οὗ Βδδοῦοαδιῃ αἵ ἢϊ5 δοοεϑϑίοη, 80". 
οογάϊηρ ἴο [153 Ραβθᾶσε οὔ ΤΧ Χ., τὰς οἰχίθεπ 

. ΤῊΪΒ 15, αἱ ΔΩῪ σαῖς, ἃ οσε ργοθα ας πυσὰ- 
τ ἴἤδη ἴῃς ἰοσὶγ ΟΠ) γεδτβ οὗ ἴπ ργεβεηὶ Ἡςῦγον 

ἴαχί (8366 ποῖὶς οἡ 1 Κ. χὶϊ. 8). [τ ρα} ανς Ὀδεῦ 
[6 οτσίμαὶ ἡ εΓ οὗ (μ ἩΘὮγΟΥ ἰοχῖ, 



ΤΟ ΒΟΟΚΞΒΘ ΟΕ ΚΙΝάαϑ. 

ἔτοτῃη ἃ ταϊισίουβ ροϊηΐ οὗ νον. ΤΠ 
]6ν5 ἅτε τορατάβα, ποὶ 85 8ῃ οὐα ΔΙ 
ὩΔΌΟΩ, Ὀπΐ 45 οα᾽5 ρβορίἙς. Τῆς ἢ15- 
ἸΟΣΔῺ ἀοοβ ποῖ δὶπὶ δἱ Ὄχι ηρ [ἢ 6 
ΙΏΘΓΟ ΡΟΪΙ ΓΑΙ ὑτόρτεϑ8 οὗ [6 ΚΙΠραΟΙΩΚ5 
δῦουϊξ νΏϊο ἢ6 ψτῖο5, Ὀθπῖ ἰηϊδηας ἴο 
ἀδβϑοῦῦς ἴο ἃ8 ἀοὐΐβ ἰτεαϊμηεηΐ οὗ 186 
206 ΜΓ νὨϊοῦ Ηδ δὰ δηιεγεὰ ἰηΐο 
σονθηδηῖ, ὉΏοσα ἢ6 τοοοσάς ἴῃς δνθηῖβ 
οὗ ἴῃ οἰν}} Ὠϊδίοτγ, ἢ6 ἀο65 ποῖ τοοοσὰ 
[6 πὰ ΤῸ [ΠΘΙΣ οὐ 5αἶκθ, Ὀὺΐ ΞΙΓΏΡΙΥ 85 
1Πυξιταῦνα οὗ ἴῃ 6 παι 5 τηοσαὶ Το αϊ- 
ΌΟΏ, οσ οὗ οὐ β ἀδδὶηρϑ ἢ 11. ΗἸ5 ρ΄ 
5 ἴο ἴγᾶσθ οοἱ ἴῃς Δ] ΔΙτηθης οὗ [ἢ σοτὴ- 
Ῥιμοὰ ψᾶγηηῦ δηὰ Ῥσόπ δα ΜΏΟἢ δά 
ὈδΘοΩ ρίνθῃ ἴο Ὀανὶὰ (2 8. νἱῖ. 12-16) : 
Ὁ ΘΩ ΤΥ ἀαγβ Ὀ6 [16116α, δὰ ἴδοι 
Βα] 5166 0 Ψ ΤΥ ἐδίθοτβ, 1 ψ11 5εῖ ὺρ 
Υ βεϑὰ αἴϊον ἴῃ66... δηὰ 1 ψ1}} δϑίδ- 
ὈΠ5} τγ Κἰηράοτῃ. Ηᾷΐς 5841] Ὀυ]ὰ δὴ 
ἤουδα ἴοσ ἴθ, δηᾶ 1 ν1]] δϑίδ Ὁ] 15} [6 
[ἤσχοης οὗ ἢ15 Κιηράοπιὶ ἴὉΓ ὄνεῦ. 1 
ἍΠΙ 6 15 (ΔῆεΣ, δῃα ἢ 5841} 6 ΓΙᾺ 
5025, [Ιζ δα σουϊς ᾿πἰαυγ, 1 ψ1}}} 
ομαβδίθῃ ἢ ἢ (μ6 τοά οἵ τηθῃ, δηὰ 
ψ ἢ 1[Π6 5ΕΠΠ1ρ65 οὗ ἴῃ6 σὨΠ]Πάτδῃ οὗ πλθη. 
Βυϊ ΓΑΥ͂ ΤΏΘΤΟΥ 5}4]}] ποῖ ἀδρατγῖ ΠΌΤΩ Ὠ]Π], 
85 1 ἴοοκ 11 ἔτοῖὰ 880}, ὙΠοτα 1 Ρυϊ ἀΥᾺΥ 
ὈΒείοτο ἴῃ 66. 
Κιηράοϊῃ 5}4}1 Ὅ6 δϑιδ 5 ῃηθα [ῸΣ ἀνῸΓ 
Ὀείοτβ ἴθ; [ὮΥ [σου 50.411} Ὀ6 δϑῖδ- 
ὈΠ5ημοὰ ἕο ὄνοι." ὙὍὙΠῃα ροτίουβ (18]- 
τηδηΐῖ οὗ [ἴῃ6 δα] ΠΟΥ Ῥοτίίο οὗ ἴπ656 
ψυοτάς ἴῃ ἴῃς βρη ἀϊὰ σὰ]ς οὗ ϑοϊοϊηοῃ, 
δα [ῃ6 βυρβεαυθηῖ ΙΒ θηΐ οὐ 186 
ἴτοαϊ οἵ οπμδϑιβοιηθηῖ, ἢγϑῖ ἴῃ ἴῃ 6 56ρᾶ- 
τλῦοῃ οὗ [Π6 Κιηράοτηῃβ, [6 ἴῃ ἴῃ 6 ΤΔΡ- 
ντ οὗ ἴϑγδ}ὶ], δηα ΠΏ ΔΙΪΥ ἴῃ [Π6 ἙΔΡΕνΙΥ 
οὗ Τυάδῇ, ἔοττα ἴῃς 5ἴαρὶε οὗ ἴῃ Ὡδγτα- 
Ὦνο, τ ῇΟἢ ρἼδηςαβ 1 ΠΟΒΟΪιβίοη δἱ 1[ῃ6 
ἢη4] στδοῖοιϑ ἀδοϊαταίὶοῃ, τ [ἢ ὯΟ οὯ56 
5Που]α ΤΔΘΤΟΥ δἰ οροῖμοσ ἀορατὶ τοῦ [6 
Ὦουξο οὗ Πανιὰ, 45 1 δὰ ἔγοτῃ (ἢδὶ οὗ 
540}, Ὀυῖ [δὲ αν] 5 τΤἤτοῃς δῃὰ κῃ ρ- 
ἄοτὰ 5ῃουϊά Ὀ6 οῇσθ σῦοσ 6ϑδ Ὁ]Π15η66,ηά 
Βῃου]α (1 ϑοπλα 5656) ΘΟ 6 ΤῸΓ ἀν σ.ἷ 

11 {0]]ονγ8 ἔτοπη 1ἢ15 σϑ] οι δῖτὰ οὗ 
ἴῃς δηΌΓΤα ὨΙβίοτγ, ἴῃ ὄνθηΐβ, ΠΟ. δὴ 
ΟΥΑΙ ΠΑΤΥ ΠΙβιοτδη που] ἢᾶνα οοπδιἀοτοά 

: 8566 ποῖΐδ ου 2 Κ. χχνυ. 10. 
.2. 8566 2 (Ἐτ. χὶν. 9-15 ; χνί. 8. 
3 Ἐοεϊαϊεὰ ἰῃ 2 (Ὦγ. χχ. 1:-2ς. 
4 ΤΌΪά. χχνὶ. 6.8. 5 ἸΌΪὰ. χχχὶϊϊ. 11-12. 
6 (οπιραᾶγε τῖῖ 1 Κ. χὶν. 25, 26, ἴμ6 τωῦ 

ἔ]1εγ πατταῖϊνε οἵ 2 (τ. χίϊ, 1-9. 
Ἴ 866 2 (τ. χιὶϊ!. 2-20. 

Απὰ τ1η6 ἤοιι56 δῃὰ ΤΥ ἢϊ5 
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οὗ στοαὶ ᾿τηροτίδῃοθ, τᾶν Ὀ6 (ἀπά 816) 
οχητῖεα ὈΥ Οὐζ δΔιῖμοῦ ἔγοσῃ [6 ἩδΙ͵Γᾶ- 
ἔνα; ΟΣ 1 ποῖ οτμριεα, ἴδ τουςῃοά 
5! σὨΠΥ δια μαϑαϊγ, ἢ το ἀο Ὡοΐ ἈΡΡΘΑΓ 
ἴο Πίπη ἴο ἢανα αδοϊθα Ξϑ ΠΟΌ ΒΥ ἴῃ 6 
ταὶ σου Ῥσοόρταβ8 οὗ (ἢς ὩΔοη---ἰο Πᾶν 
δαἀναῃοςὰ οὐ τοϊδσάθα τῆς πα] πδίοῃδὶ 
δροβίδου. Τῆι5 ἢ6 ἰδῖκαβ ὯῸ οῖϊοβ δὲ 
8}1 οὗ [6 ἐχροάϊοι οἵ Ζετδὰ ἴῃ 6 ΕΠῚ]- 
ορΡίδῃ ; οὗ 1 Θμοϑμαρμαῖ 5 τ 1 ΜοΟΔΌ, 
Αὐτοῦ, δηὰ Εάοχι ;} οὗ ἴ2Ζ᾽ 45 δ.:0- 
Ο65565 δραίηβί [τς ῬὮἢΞΌΠ 65 ;9 ΟΥ οὗ 
Μδῃδββθῃ 5 οδρίυσα ὈὉῪ ἴπ6 Αβϑυγὶδῃ5.5 
ΗΦδ {ἰτοδῖβ νῖ τῃ6 υὐηοβὶ ὈτανὙ ἴῃ 6 
ςομᾳααϑβῖ οὗ [658] 6 πὶ ὈΥ Θῃιβμαὶς" (1 Κὶ, 
χὶν. 25, 26), [Ὡ6 ψὰσ Ὀεΐνεθη ΑὈ])8 πὶ 
δά Τογοθοδι) (10. χν. 7), ἴμαῖ οὗ 
ΑτμδζΖιδὴ σι Ἑάοτα" (2 Κ. χὶν. 7), ἀπὰ 
ἴῃαϊ οὗ 7οδβίδῃ σὰ ῬΒΔΥΔΟΒ- ΝΘΟΠΟἢ9 
(10. χχὶ, 29. Α5 ἃ ρεῆρσαὶ τι]ο, [6 
ΤΑΙ ΔΤ σίου οὗ ἴῃ6 ἵνοὸ Κιῃράοπβ, 
ΜΉΘ ψγ͵ὰϑ8 0 ἀουδι σΔτο ἢν τοοοτάθα 
ἴῃ [086 “Βοοῖϊκα οὗ ἴῃς (ΟὨΒτοηῖο εβ,, 18 
ομηϊτ θὰ ὉΥ τς Ὑτΐοσ οὐ Κίηρβ, γῆο 
18 οοπίοῃϊ ἔογ ἴδ6 πιοδῖ φασί ἴο σαείοσ 
Ὧ18 τοδύδιβ ἴο ἴῃς δϑδίδϊθ- Δ 415 οσ ἴῃδ 
δνθηῖβ Ψηοἢ πουὰ ἤανα τηδάθ [86 
δτεδίεθι ἄρυτε ἴῃ δὴ ΟΥΪΏΔΙΥ δΘΟΌΪΑΓ 

[ΟΤΥ. 
Οὰ [ὴ6 οἴδον απ, ἴῃ 6 Ξρεςῖδὶ αἷπὶ οὗ 

ἴῃ ττῖῖοσ ᾿μἄυο65 ἢϊτὰ ἴο 55:5}. ἃ ῬὈτοϊῃΐ- 
Ὡδηϊ ΟΪΔ66 Δηα ἴο ρῖνα ἃ [.]] ἰτοαϊτηθηῖ ἴο 
ἀνθηΐβ ὙΠΙΟΝ ἃ 5θουϊδῦ Ὠϊδϊοσίδη που]Ἱά 
αν τουοῃοὰ ΠΣ ΏΠΥ ΟΥ Ῥαβϑθὰ οὐδσ [ἢ 
Β:Ιθθσθ. ΤὉΤῃδ βυρροβεὰ ““ρσγδρτωδίις 
οδαζαςῖοσ, δηὰ “ ρσορμειοο-αἸἀδςῦς ἴ6ῃ- 
ἄδηογ " οὗ [86 δυΐποτ οὗ ΚΊηρε,᾿ 15 τα ΠΥ 
Ὡοιδηρ Ὀπῖ 8η Ὠομπαδϑὶ ἀδϑιγα ἴο 56εῖ ἐουίῃ 
ΠΥ 106 ὨΙΒΙΟΥΥ το Ὧ6 [ᾶ5 πηάοτ- 
ἰακοὴ ἴο ντιῖο---ἰο ἴτας ἴῃς νδΠΟ 8 
βίαρβα ἰῃὰ τῆς τηοσὰϊ ὑτοραῖΐοῃ οὗ ἴ6 
Ῥβθορΐίθ, δπὰ ἴο Ὄχι [6] σοπάᾳοξ 
ὉΠΟΥ͂ δυο Ῥτοῦδοῃ ἴῃ 115 {π|6 Ἰἰρῃϊ, 
Νο ἀουδῖ ᾿ξ 15 ἔπις ἴῃδὶ “τὴς δον οὗ 
[6 Ρῥχσορῃδῖς 1 ἴπ6 8ἰδϊῖε, δῃὰ ἴῃ6 Ὡ87- 
Ταῖϊνα οὗ 1ΠΘΙΤ ΤΩΪΤΆΟΪ65, ἅτ ἰδδαϊην 
[ορἱο5᾽ ἴῃ ἴῃ6 Βοοκβ οὗ Κίῃηρϑ :" Ὀπὶ 1ἰ 
15 ηοὶ ἔπι6 [πδῖ [ΠΟΥ ἃΓδ δὲ ΔῺΥ {{π|6 (ἢ 6 
“τί οὐ͵εςς " πΏΟΒ ἴῃς ἩΤΙΟΙ ἢᾶ8 

8 Τρϊά,, χχν. 11-.14. 
9 ΤὈϊά., χχχυ. 20-24. 
1 ὅ66 ες ἽΝειϊο, “ΕἸη]εἰζαπρ ᾿π Ὧ45 αἷΐε Τε8. 

τατηδηῖ,᾽ 8 181; Κοτη ἰη Βεηροὶς “Ν, Ατοῆὶν," 
ἰϊ. 2, Ρ. 469; Ηδνετχηϊοεἷο, “ ΕἸηϊεϊὰησ ἰῃ ἃ. Α, 
Τ.,᾿ ἴν 1, Ρ. 146; ἄς. 

τι (ὐεδεηΐυβ, “ Οοχμτηςηϊ. Ζ. [65αΐα,᾽ ἱ. Ὁ. 934. 
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ἸῺ νον. Τὸ ἢδὰς Ὀδδὴ ΜΟὶὶ] βαιά, {παῖ 
ΚΟ ΔΌΪΠΟΥ τηάκος ἴῃ6 δοῦν! οὗ 106 
ῬΙΟΡἢοἴβ ἃ οδιεῖ ροϊηϊ ἴῃ ἢϊ5 ὨΙ5ΙΟΤΥ, ποῖ 
ἴῃ σοῃβθαυδηςς οὗ ἃ ῥτορβμειςο-ἀἸἀδοῦς 
ἰομάδηου, ὈυϊΪ Ὀδοδυβδα ἢ6 τοῖς ἴΠ6 
ὨΙΒίΟΥΥ οὗ ἴῃ6 1ῃδοοσᾶοῦ ἰῇ ὈΠπΊ65 ἢ 
ὙΠΊΟῊ ἴῃ6 δεῖν οὗ ἴῃ6 ῥὑτορμϑῖβ δχϑι- 
οἰδεὰ δὴ ᾿ροτίδηϊ ἰηδιυθησς ἀροὶ 11." 
ΤῊς τοδοβίηρ οὗ ἴῃς Ρτορῆβεῖβ, διὰ {ΠῸῚΓ 
ΤΑΊΤΔΟΪ65, οτα ἰοδάϊηρ ΡοΪηἴβ ἴῃ [Π6 ΤαΪ]- 
δίου. ἰδίου οἵ ἴῃς. τη ; 1 νγᾶ5 ΟΥΩ 
ἴο {Π6 πὶ Ἔϑρθοῖδ γ τμδὲ ἴῃ6 δροβίδου οὗ 
[ὴ6 Ῥδορὶβς νψγὰβ ψιτῃουξ. Ἔχοιβα ;6 (ἢ6 
ὨΙβίοτιδῃ ψὴ0 85 ἴο 5ῆον (παῖ, ἀδϑριῖα 
[ὴ6 ῬΓγοωῖϊθαβ τδθ ἴο Ὠαν!α, } ΘΓ 5416 1 
ψ͵ὰ5 ασϑίγογοα, δηά ([ἢ6 ψῇο]ς ὕνοῖνα 
{1065 σαΓΙ δα Ἰηἴο σΔρΕν}Υ, ταυδὲ ἜΧΏΙΟΙΣ 
ΠΥ ἴῃ6 στουηα8 ἴοσ [ἢ15 βδνεπίγ, δηά 
τηυϑέ σοηΒΕΠ] ΘΉΓΥ αν 6 }} οὐ ΟἸτουπι- 
βίδῃσδα ΨΏΙΟΝ 50 1πδηβοὶυ δρρταναῖθα 
16 συ!ε οὗ [ῃ6 ΡΘΟρΪΘ. 

ΤὮς σΠασδοίου οὗ [6 Ὠβίοτυ [ῃδὶ ἢ6 
Πᾶς ἴο τοἰδῖβ, 115 σϑηθσαὶ τϑηάθηου δά 
αἱ τηαῖο ἰ5θ6, ὨΙΟἢ (Π6 σΟΙΡΙΪ ΘΓ Μψ16]] 
Κηονβ, πίσσα Πν ἸΏΤΟΥ ΟΥ̓ΟΥ Ὦ]5 ΨΠΟ]6 
ὨδΙταῖνα Δ δὲγ οὗ φίοοζη. Ἐν ἴῃ ἴῃ 6 
τηϊάςι οὗ ϑοϊοσγηοῃ 5 ὌΓΟΘΡΟΓΓΥ δηά στηᾶρ- 
Ὠἰποδηςθ,᾽5 [6 Δι ΠΟΥ 5665 δηὰ ποῖδ5 (ἢ 6 
αϊαὶ ταϊπὶ οὗ ον], [86 Ἰηο δου ἰογγασά5 
ἸἀοΙΔΙΣΥ ΜὨΙΟὮ 5 ἴο ραῖῃοσ βισεηρίῃ δηὰ 
ἸΏοΙΘδ56, ἀπ ΠΏΔΙῪ ἴο Ὁπηρ ἃρουΐ της 
σοΙρ]οῖα το)θοῖοη οὗ Ὀοϊῃῇ 5γτ86] δῃπὰ 
Τυάαῃ. Τῆδ δυὴ οἵ ϑοϊοτηοιῃ 565 δηγά 
οἰουάσ ; δηὰ ποησσίοτι ἢ (ἢ6 Ὡδτταῖϊνο 19 
τηαικοά ὈΥ ἃ ρογνδαϊηρ βρὶ πὶ οὗ ἄδορ 
τ ΘἸΔΏΟΠΟΪΥ, ὨΙΟΝ 15 ποῖ ὙΏΟΪΥ οαϑὶ οδ 
ὄνθὴ θη [ἢ6 πηοβῖ ῬΊΟΙ5 ΠΠΟΠΔΙΟΝ5 Δ, 
115 5 ]6ςῖ, ἀπ τῆς πηοϑβὶ ροτίουϑβ ἀδ] νοτ- 
ΔΠΠ65 Πᾶνα ἴο δ6 5ροΚκδὴ δῦουϊ.6 Τῇδ 
ἴοῃς οὗ ἴῃς ψοῦκ (ἢπ18 ΠΑΙΤΉΟὨ 565 ὙΠ ἢ 
ἴμαΐϊ οὗ Τδγογδῃβ υηδουρίοα ττΠηρδ, 
ΔΗ διγηϊϑῆθς δὴ δα! ΠΟ Π 4] ἀυρυγηθηὶ 1η 
ἴανουσ οὗ ἴπαΐ ῥσορμοῖ 5 δυϊμουβῃ!ρ. 

Τῆς 5:}]6 οὗ Κιηρϑ.}5, ἴ0Υ [η6 τηοϑῖ 
Ῥατῖ, ἰΙδνϑὶ δηὰ υῃ!ουτη---ἃ 51}10]6 ΠΔΙ- 
Ταῖϊννα βιγίς, σιῖπουῖϊ ῥτοϊθϑίοη, δηὰ 
ψιπους ἀϊησυ]γ. Οοδβι μα γ, Ὦον- 

1: Ὧο ,ηεῖῖο, 1. 5. δ. 
13 ἘΚ 61}}5. "(οπιπηθηίαΥ οὐ ΚίηρΞ,᾽ Ιπιτοάπο- 

Τ τίοπ, Ὁ. 3, Ε. Τ. 
" ᾧς 2 Κ. χνὶϊ. 13, 14; χχὶ. ΙΟΟΙΡ; 76Σ, 

Υἱϊ. 2.28 : χχν. 4; ΧχΙχ. 10, ἄζο. 
15 ὅφε 1 Κ. χὶ. 1-123:. Ἴδε δυῖδπου οὗ (ῆτο- 

Ὠἰοῖα5. οτῃὶβ 411 τηθηϊτίοη οὗ ϑοϊοπιοῃ ̓ β 5ἰῃ8. 
Ἰό ΤΉς ἰΞίοτγ οἵ Ηοζεκίαῃ ἰοττηΐϊπαῖεβ ὙΠ Ὴ 

τς ο]ΟΟΙΩΥ͂ Ρτορἤθου ἰπδὶ ἴπ6 τόγαὶ ἰγοάβθαγες 
δηὰ [ἢ τογαὶ Ξίοοϊκς 5ἢ.4}1 Ὅς ςαττίςα ἴο ΒΑ γ͵ου 
(2 Κ. χχ' 16-18).. Τμαῖ οὗ 7 οϑίδῃ Ἴοοηϊδίης [Π6 

ἹΝΤΚΑΟΏΌΟΤΙΟΝ ΤΟ ΤΗΒΚ 

ἜνΟΥ, ἃ ΤΊΟΤΟ ἸΟΗ͂Υ ΟΠ 6 15. Ὀγεδαίῃαά, τὴς 
Βῖγ]6 στϑηρ τ [ἢ 6 συ Ὁ] ος-πηδίῖοσ, ἀπά 
ὈδΟοοΟΠ ΩΡ ἸῺ Οἶδοθθ δἰπιοσὶ Ῥοςῦοδὶ." 
ΤΠ6 τοδὶ δι κΚιηρ σῃδρίοιβ ἂὸ ἴδε 
οἰσητῃ, εἰρῃιδθηῖῃ, δηαὰ ηϊησίθοπτῃ οἱ 
ἴῃ6 ἤτοι Βοοκ; ἴῃς δῆ, πίη, εἰρῆιϊ- 
δοητῃ, πἰμοίθοηϊῃ, δὰ πθηιὶθῖῃ οἵ τς 
Βοσοηά, 

ΑὙΤΗΕΝΤΙΓΙΤΥ ΟΥ ΤῊΞ ΗἸΞΤΟΒΥ. 

8. ΤῊΣ ρεηοταὶ δυο ΒΕ ΠΥ οὗἉ τς 
ὨΔΙτΤΑῖϊνα ΠΟὨΙΔΙΩΘα ἰῇ ΟἿΣΙ ΒΟΟΚΞ ἰ5 
δαμχοαὰ ὈΥ [86 ὈᾺΠΞ ὄνθὴ οὗ βοθριοδὶ 
ΜΙ ΕΘ. Ὠς εῖϊο, Επγαὶϊά, ὄν Μι. 
Ἐτδηςὶ8 Νουτήδη, δἰΐον ἴἢ6 Ἠϊσίοτοδὶ 
ομασδοῖου οὗ ἴῃ 6 βενϑῦαὶ Κίηρβ, [ἢ 6 ΓΘΔ] ΠΥ 
οὗ τηοϑὲ οὗ ἴπ6 δνϑηῖς δϑου δα ἴο [ΠΟῚΓ 
τοῖστιϑ, δ τῇς {π|Π  |]ὴ 655 οὗ [6 τὸ- 
Ῥτοβθηῃίδιοηβ τηδας οὗ ἴῃ6 ΡΟ] 1.8] σοη- 
ἀϊίοι οὗ μοὶ ρου ΓΙ Ωρ σουπίγθ5. [{4{π||6 
5 ἀδηϊεαὰ οἵ φυεβιοηδά δυϊ ἴΠ6 τηΐτδου- 
Ιου Ροτοῃϑ οἵ ἴδῃς 5ἴοτγ, ὙΠοἢ Ἐδίϊοη- 
8]15}}] 15 Ὀουηα ἴο τε͵θεῖ ὉΥ ἴῃδ νεῖ 
ἸΔῈ οἵ 1ϊ58 δχίβίδηςθ. Α5 ἴῃ6 σα ϊγαοὶος 
ΟἰἸυδίοῦ ΟΠΙΕΗ͂Υ ὐουξ [ὴ6 ῥδύξοῃβ οἱ 
ΕΠΠ)4 δηὰ ΕἾ15ηῃα, ἴἢ6 τδίοῃδ σῦς 
ὙΓΠΟΙΒ ἰΔΌΟΌΣ ΤΔΙΏΪΥ ἴο ἴτονν ἀἰϑοτσεαι 
ὍΡΟΣ ἴδ6 δοοουηῖ ΜΠΙΟΝ 15 ρίνδη οὗ ἴῃ656 
ὕνο ρειβοηαρθβ. ὉνΉ1]6 δαάτη της {παῖ 
[Π6 Ὡδττδῖνα ρΘΏΘΓΑΙΪΥ 15 ἀσνοὰ [ΤῸΠ] 
δΔυῖΠοηςς ΟΟΠΓΘΠΊΡΟΥΑΤΥ ἀοουχηδηῖε--- 
ΘΟ ϑίδιθ- Δ α]ς ΟΥ Ὼ τἢ6 ὙΠΌΩρΞ οἵ 
ΠΟὨ ΘΙΡΟΓΔΑΙΎ Ρτορἢοῖε--- δ τηδὶ πα] 
ἴπαὶ 106 Πϊκίοτιο5 οἱ Ε]1)4]}1 δηὰ ΕἼ15Π4 
ΠΟΙ ἔτζοϊῃ δὴ ΘΠΌΓΟΙΥ αἰ ἤογοηϊ ςκουτοα, 
Ὀοϊηρ (ΠοῪ Πο]α) ςοἸ]]δοϊοπς5 οὗἨ ἐγδήϊ- 
[ἸΟῺ5 ΓΕΘΡΟΟΠΩρΡ ἴποϑ6 ὈΘΙθο5 τηδᾶθ 
ΓΊΔΩΥ γ6 5 δου Π6ῚΓ ἀδδίῃβ, δ ὺ ὉΥῪ 
[Π6 το οὗ ΚΙηρθ ΟΥ ὉΥ͂ βοῃθ οἵἴδεγ 
ῬοΊβοι, τοτῃ [ῃ6 του 5 οὗ ἴΠ6 σοτηπηοῃ 
ῬΘΟΡΙθ. Ηδηςθ, δοοοσζάϊηρ ἴο [ἢ 6π|, 
ΠΟΤ “Ἰορο παν" οὐ ““τηγιῃ!ςδ)".---ὦἰ ς. 
{Π6ῚΓ τηϊγδου]ου---ΟὨλγαοῖου. 

Νοῦν, ἴΠ6 ΓΕΡῚΥ ἴο 115 νουϊᾶ 566 πὶ ἴο 
Ὀδ, ἴῃ ἴῃς ἄσχβιὶ ρίδος, ἴπᾶὶ ἱπ6τῈ ἃ1Ὸ Ὡ0 

ἱπυϊτιδϊίου ἴμαὶ ἴῃς ον] ἀδὺ ν«1}}] οοσπὶς ἱπ ἴῃς 
ἔπια οὗ [παἴ τππιοπδυοΐ᾽β Ξοῃβ (10. χχὶϊ. 16-20). 

1] 566 ῬΑΙΓΟΌΪΑΙΥ 1 Κ, χὶχ. 11, 12, δηὰ 2 Κ. 
χὶχ. 21-11- 

: Ὡς Ν εἴϊε, “ ΕἸπΙεἰταπρ,᾽ Ὁ. 18ς. (οιῃ 
ΕΠΟΏΒοστα, “ ΑἸ]σεπλεὶμα ΒΙ Ὁ] οΙ πεῖς ἀ. ὈΪΌ] ΞΟ ἢ. 
Τἰιϊογαῖατ," ἱν. 2, Ρ. 193; Βαιοσ, "ἩδεὈγαϊβοῆς 
Μγιδοϊορὶς,᾽ ἰϊ. Ρ. 131; ΊΩοΥ, “δαὶ ψόγους 
Ὀυςἢ,᾽ δὰ νοος. ἘΠῚ45 απὰ ἘΕἰὶςα ; Βεοιιποϊάϊ, 
“Ἡϊςιο 5. Β-Ἰεἤϑοδς ΕἸΩ]εἰτυπρ᾿,᾽ Ρ. 995, ἂς. 
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οΥ σα] στουπμάς [ΟΥ βεραγαῖϊῃρ ΟΗ͂ ἴῃς 
δεοοουπῖ οὗ ΕἸ) 4 ἢ, ΟΥ τῆοτε [8584 ἃ 5118]} 
Ῥοτίοῃ οὗ ἴμ6 δοοουδΐ οὗ ἘΠ15Π4," [ΤῸ 
ἴῃς ταϑῖ οὗ ἴπ6 σοροϑοῃ. ϑΘΘΟΟΒΩΪΥ, 
τὴς ΠΙβίοιΥ οὗ ΕΔ Θβρθο Δ} 15 50 
Ἰητοτισιπδα νὰ (Πδἰ οὗ ἴῃ6 Κιηράοτχῃ οὗ 
Ἰογδεῖ, δῃα 15 δτορεῖμεσ οὗ 50 ρυῦ]ς ἃ 
Βδίητο, ἴῃαὶ [ἢ6 “(το οΪ65 οὗ τῃ6 
Κιηρϑ οὗ [στ] νου] δἰτηοβῖ ΠΟΘ ΑΓ 
ἢδνο σομίδιηθα δὴ δοοουηῖ οὗ 1ἴ ;3 Δηα Δ 
ἱπωροτίδηϊ ρατὶ οὗ [ἴῃ 6 Ι5ίΟΙΥ οἱ ΕἸ15η8 
5 οὗ ἃ 51:1Δ1|ΔΥ σμαγδοῖοσ. ὙΤὨΙΓΑΪΥ, 
ΜΠ τὰς “(Ὠγοηῖοϊε5 οὗ {πὸ Κιηρβ᾽ Ὀδ 
ποῖ [ῃ6 5016 δουτοθ ἔτοη ΨΏΙΟ. ΟἿΣ 
ΔΙΙΠΟΥ ἀταν ἢ15 δοοουηῖΐ οὗ [656 ρτοαδὶ 
ΡῬΓοΟΡ ἢ ἴ8---Δηα 1ἴ 45 ὈΘΘῺ ΔΙΣΟΔαῪ 1η1]- 
τηδϊδα {πδὶ ἴῃ Ὠιδίοσυ οὗ ἘΠΙ5ἢα 566 ΡῺ5 
ἴο ᾶνς οολθ ἴῃ ρᾶῖΐ ἔτοῃ δηοῖποσ 
βδουγοο"---γοῖ 1 15 αυἱϊ6 ρσταςυϊους ἴο 
Ἰαλρίης {παῖ [ῃ6 δοοουπῖ νὰ ὑοΐ ἃ 
ΠΟΒ(ΘΙΠΡΟΣΙΆΑΓΙΥ͂ ΟἿΘ, ΟΥ [δῖ 1ἴ νψᾶ5 Ἰοἷϊ [ῸΓ 
8. ὙΤΙΟΥ ΠΝῚ ΠΩ ΙΟῺΡ 50 ΘΟ ΘΏΓΥ ἴο (0]- 
ΙδοΣ ἰηῖο ἃ νοϊυμης ἴῃς ἀοϊηρϑ οὗ [656 
ΓΟΙΊΔΙΚΑΡΪς Ρῥοιβοηδροθ. Τῇ ῥτοθᾶ- 
ὉΠ 15 4φϊα τ[ἢ6 ΟΙΠΟΙ Ψψαγ. Α5 ἴῃ6 
ῬΓΟΡΒεῖβ {Πποπηβεῖνος ΈΥΘ ἰἢ6 ΠΙΒΙΟΙ ΔῊ 5 
οὗ 116 {ἰπς, δπηάα 45 ἴΠῈῪ δῖα ηοΐ [ΚΕ Ὁ 
ἴο πᾶνα ππάογνδ δα [ἢ6 Ἰταροτίδησα οὗ 
{εὶς οὔος, 1 ψουἹὰ Ὀ6 ΟἿΪΥ Ὡδίιγαὶ 
{πδῖ, δἱ ἴῃς οἷοβα οὗ ἃ γστεαῖ ὑστορῃεί 5 
ΠΔΥΘΟΥ, ἴῃς οἤϊοῖ οἰτουτηδίδησθα οὗ ἢ]5 
ΤῊ ἸΞΊΓΥ 5800} 4 Ὀδ Ρυΐ ΟὨ τερσοτά, ΘΙ ἾΠΟΣ 
ΟΥ̓ Ὧ15 5ρ6ο]αὶ ϑυσςθβϑοσ, 1ἢ ἢ8 Ὠδα οὨ6, 
ΟΥ̓ ὈΥ ἃ ἰανουτιδ ἀ]50 1016. ΕἼ15ὴ4 νουὰ 
πδίυγα! ν σοΙ]Θοῖ [6 τηϊταο]65 δηα οἴ Ποῦ 
ΤΕΙΏΔΥΚΑΌΪῈ ἀεοάς οὗ ΕἸ) ἢ ;5 δηὰ ἢ15 
οννῃ ψουὰ δὲ οοἸ]δοιδα δίζου ἢ ἀθοθᾶββ 
ὈΥ 8οπ6 οὔθ οἵ [ἢ6 “5085 οὗ [86 ῥτο- 
Ρἢεῖ5."7 Ααἀὰᾶ ἴο [ἢϊ5 ἴῃ 16 ΤΪΓΔΟ]65, 
85 τεϊδαῖθα, αν 411 ἴῃ6 δὶσ οὗ ἀδβοπρ- 
τἰοὴ5 ἀετινεα ἔσο ἐγθ- Ὑ]}65565, ὈΘΙΠΡ' 
611] οὗἩ δυο ἢ πλμαΐς οἰχουσηϑίδη 8) ἀθία!} 
85 ὐΔαΙΠΟ. σδμμοῖ ΡΟΒΒΙΌΪΙΥ ΡΥΘΒΟσνΘ. 
ΤηΘ ΠΟ] σαϑυϊς νου δοθῦλ ἴο Ὀ6 

2 Το παιτδίϊνος ἰὴ 2 Κ. ἷν. 1-37, δηά νἱῇ. 
1-6, ίοττῃ ἴῃς ἐχοερίοηϑβ ἴο ἴῃς βέπεσαὶ τὰ]ε. 
3 ἘΠ) 4} 5 Ῥοβίοῃ υπάογ ΑΠὰΡ δηὰ Αβμασίδῃ 

τν898 οὗ δἱ ἰεβϑὶ 858 πιυοῖὶ ΡΌΪΔο ἀπϑετεϑὶ 45 ἰΠαὶ οὗ 
᾿εαίαδι τατος Ἡτεκι ἢ. [106 “ Βοοὶς οὗἁ ἴῃς 
Κίηρ᾽ οὗ [υάδῃ οοπίαἰπεά ἴῃς ἀοοουπὶ οἵ ΙΞαίδῃ, 
νοῦ τὰ ἤπὰ ἴῃ 2 Κ. χίχ. 2-34, χχ. 11-ἴο, γ6 
ΤΩΔΥ͂ Ὀτεϑίτλς [Πδί (ἢς ὈΟΟΚ οἵ ἴῃς Κίπρϑβ οἵ ἴσγδεὶ 
Ὀεβίονψεα αἱ ᾿ἰελϑὶ 898 σους ποῖϊος οὐ ἴῃς ῥτεδὶ 
ΒΡΟΡ ει οἵ τὰς πουῖμοτα ἰεϊπράοτη 

4 ϑες 2 Κ, ἰἰἶ. 11-27; ν᾿. 1-199 νυἱ. 8-33; 
ὩΪϊ. 1.20 ; ἰχ, 1-10. 

5 866 ἅδθονς, Ρ. 4723. 
ὁ Ϊὰ ΠΙΔΥ δὲ οοη)εοϊυτοά [Δὲ ἴδ σπβοῖς 
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παῖ (0}1655 ψὸ τα͵εοῖ τλῖγας ας δ]ῖο- 
ΕΙΣ 85 Ὀμ οσίῃΥ οἱ Ὀ6]1οῦ οἢ δοοουηΐ 
οὗ δὴ ἃ 2γίογέ Ἰσζηροβϑι Ὀ11γ}) ἴῃ 6 δοοουηῖ 
οὗὐ ἴῇὴ6 ἴνο ρτοαΐ [ϑγδθ] 6 Ῥτορμοῖβ 
ἸῺ Κιηρβ τηυδὶ Ὀ6 τερατάδα 85 δη δα 
ἴο δοσορίδῃοβ δαυλὶ πὰ ἴῃς ταϑὶ οὗ 
[ῃ6 πδτταῖῖνα. 

νὴ τεϑροοῖ ἴο ἴῃ 6 ροηθσαὶ δυϊῃδη- 
ΠΟΙ οὗ τ[ῃ6 βδουϊασ ὨΙβίΟΣΥΥ οοπίδιπδα ἴῃ 
Κιηρβ, τπουσῇ (ἢ6 πιοάεγῃ ϑοορίϊοδὶ 
80 ῇοοἱ ἀοαϑ ποῖ ζτθδίν σᾶτγα ἴο ο8]} 11 1 
αυαϑβίιοῃ, 1ἴ 15 51}}} ρουμαρϑβ ποΐ δ᾽ ορεῖμοΓ 
ΒΌΡοτβσυουβ ἴο τοιμδτκ, [δὶ ὈΟΓἢ ἸὨΓΘΓΏΔ] 
ΠΟΙ 5 ϑίθοΥ δηᾶὰ ρῥγοῦϑὈ} ΠΥ, δηὰ 4150 
ΘΧΙΘΙΏΔΙ ἰΘΘΌΠΣΏΟΏΥ, 51ΤΟΏΡῚΥ βυρροτὶ ἴἴ. 
ΤΠδ ΘΙΊΡΙΤΕ οἱ ϑοϊοσγηοῃ 15 οὗ ἃ Κιηά 
ψ ΒΟ Ν ΘΑΥΪΥ οὐ θηϊδὶ ὨΙ5ΙΟΥΥ͂ τλακοβ 
5 ΤΔΠΔ1ΠΔΥ ; ̓ς οσουτδ Ἔχδοῖὶϊυ δὲ ἃ ρεποά 
ὙΠΟ θεοῖο Μὰ5 ΙΟΟΠῚ [ῸΓ [15 ΟΥΘΔΌΟΩ 
ΟΥΠῺΡ ἴο ἴῃ 6 στ αἸϊδηθουβ να ΚῊ 655 οὗ 
Ἐφγρὶ δῃὰ Αβϑουτία ; 115 τα ρ!  βρτεδά, δηὰ 
5111] τῆοτο τἀρὶ ἃ σοῃίγαςίοη, ἀγα ἰῇ Πδτ- 
ΤΏΟΩΥ ΜΠ ΟἿΥἿ ΟἾΠΟΙ τοοοτάβ οὗ Εδϑβίθσῃ 
ἀοιηϊπίοῃ ; 118 τὶ δηά οἷν} ]]Ζαῖο Γ6- 
Β6ΙῺ]6 ἴποϑ6 Κῆον ἴο ἢᾶνα Ῥστονδ]θα 
δῦουϊ [ῃ6 φάὴθ ἴδ ἴῃ ΠΘΙρουΠηρ 
οουπίτ65.5 Τῆς οοπίδοϊ οὗ [88 ΜῈ 
Ἐργρὶ ἀυτίηρ ἴῃς ρεποά σονογδά ὈΥ οὔΐ 
Βοοῖκβ ἄρτθας ΨΠῺῸ ἴῃς ΕρΡΥΡΌΔῃ ΔΏΏ4]5, 
δηᾶ ἴῃ ΡοΙϊηΐς Γαοοῖνο5 γα] ΚΑῸΪ6 σΟυ- 
Βιτηδίίοη δηὰ 1]15ϊταῖοη ἔτομι [ΘΙ 
ΤΠῈ οοπίδος ψιῖῃ Αϑϑυτα δηὰ Βδῦγ- 
Ἰομϊα ἰ5 5] ΑΥ̓͂ σοπῆιτηδα, δηπὰ ἴἢ 
ΒΟ ΓΙΓαβροοῖϊβ πηοϑὲ 5. ΠΚΙΉΡΙΥ 111ι|5- 
(ταϊδὰ ὉΥ [6 ΟὈΠΘΙἔοστῺ 15 ΓΙ ΡΈΟΙ 5." 
Βετοϑβιιβ, Μαηῃείῆο, Μερδπάδσ, 118 --- 
ἴῃς Ὠεδίῃδη Ὠιβίοτδῃβ οὗ Βαυϊου, Εργρίῖ, 
δῃα Ἴγτε---Ἰοῖ τ ἴΠ6 τηοηυτηδηῖβ ἰῃ 
ἴῃη6 ϑυρροτί ψΒοἢ ΤΟΥ ΕΓ 5ἢ ἴὸ ΟὐΓ 
δυῖῃοτ 5 {τυ 1655 δΔη ἃ δΟσΌΓΔΟΥ, 85 
(ῃ6 σοπηηδηΐ δρροηάεα ἴο ἴῃς ἰοχὶ ν}}} 
Ῥτονθ δυημάδηςμγ, Νοίμιηῃρ Κα ἃ ἀ15- 
ΟΥΘΡΔΏΟΥ οὗ Ἰπροτίδῃσθ οσοῦσϑ θα ΘΟ Ὼ 
[ὴ6 πμαιταῖνα οἵ οὖσ Βοοκβ δῃὰ [πὰ ἢ!5- 

δοοουπῖ οὗ ἴδε τεῖρτις οὗ ΑΠΔΌ δηά Αδαχζίδῃ 
(1 Κ, χνὶ!.«χχὶὶ. ; 2 Κ. 1.) 15 ἔτοτπν ἴῃ6 Ῥεξὴ οἵ 
ἘΠΠ4Δ. Νὸ οὔὸ ῆο τγὰβ5 ποῖ οὐ ἴουτηβ οὗ [6 
οἰοβεβὶ ἱπέσαδου τ ΕἸ 14 ἢ οουἹὰ μανα τυτἴεῃ 
1 Κ. χῖχ. 

Ἰ 8ες 2 Κ. “᾿. ὦ 5 'ν 
δ ὅ6ς. αβρεοία]] 

2 Κ, ἷν. 8-37, τὸν ε 5: 
9 866 ἴῃς “ Βαπιρίοη ἴ,δοἰυτος᾽ ἰοσ 1859. ἴ,60- 

ἴυτο Π]Ι., ΡΡ. 103-107. 
ὡ Τοϊά., ῬΡ- 102, 103, 125-127, 146-10; ἀπά 

οΟταραγα ᾿ποῖες οὐ 1 Κ. χίν. 25, 26; 2 Κ. χνὶἱὶ. 
4; χῖίχιο ; χχὶϊὶ. 29. 

αι Ἰρϊὰ., ΡΡ. 129-121, 134-145, 150-152. 

ἷν. 38; νἱ. 1. 
ΧΥΪ. 10-12, 109-21; 
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τοσοδὶ δοοουηίβ οὗ [6 ἔἶπη65 ὙΠΟ, μᾶνα 
ἀςξϑοοηάρδα ἴο υ8 ἴτοτλ Ὁτοίδῃβ διῖῃοτϑ. ἢ 

Ενθῃ ἰῇ ἴμ6 ΤσὨσγομοϊοσυ, πῃ οἢ ἢδ5 
θδδη δατηϊτῖδα ἴο Ὀ6 ἴῃ δὴ πη 88{|5Δοῖο 
σομα!Ποη,"3 ἀρὰ ἴο Ὀτοβϑοηῖϊ Δρρϑδύδη 65 
οὗ Ὀο(ἢ οοττιρίίοῃ δηὰ Ἰηξετροϊαϊίοῃ, [Π6 
Ἰμδοσύγαο 65 ΔΓ Τα] 6 Δη (80 ἴο 5Ρ64Κ) 
{Πν]Δ8] ---ἰῆς Ὀτοδάθσ ἔδαϊισο οἵ [δ6 
βοῃοιηα Ὀοϊηρ Ὀοΐδ ᾿πἴογηδ!ν ΡῬτοῦδΌ]6, 
Δη4 Θχίθγ δ! σοηβττηθα ὈΥ ἴῃ6 σῃτοηο- 
Ἰορὶδ8 οὗ οἴμεῦ σουηςε58. ΤῊδ οχιϑηρ 
ὨυΌΘΙ5 οὗ ἴῃς Ηδῦτον ἰοχὶ ρσῖνα [ῸΥ 
ἴῃς Ιμΐογναὶ Ὀοΐνθεη (ἢ6 δοσδβϑο οὗ 
ΘΟΙοο! δηά ἴπ6 σδρίνν οἵ Ζεάεϊκιαῇ 
[ῃς 5ρᾶοε οὗ 433} γεδγβ, "9 ὙΠΟ 15 ἀϊνἀ δα 
ΔΙΉΟΩ ΚΖ ὈΥΘΏΪγ-ΟἼ6 ΟΠ ΔΙΟὮ8, γἢο ὈΘΙοῺ 
ἴο αἰβιίθθῃ (οσ, Ἔχοϊυάϊηρ [ΘΠ οἰ ΔΟ ]Ώ, 
ἴο βανδηίδθ}) ρεηῃθσαιϊίοῦβ. ΤῊ]5 4|1οΟὐ75 
ἴου ϑδοῦ φζοηθσδοη [86 ΥΘΙΥ ῬτοΟῦΔΌΪΘῈ 
[πῇ οὗ 25ὰ γεᾶτβ. Ὀυπὴρ ἴῃ6 ΡοΤΟΣ 
οὗ [86 ΠΙΒίΟΥΥ͂ ὙΠοσα [ῃ6 ΟΠΓΟΠΟΪΟΩῪ ἰ5 
ἀοιυϊα, ἀπὰ νι ῆοτα τἢ6 οὨϊοῖ ᾿ηἴοτδὶ αἰ - 
βου] 165 οσςυτ, [ῃ6 ἀϊνεγροηςα οὗ [Πα ἴνο 
ΒΟΠΘΙ65 15 Ουΐϊ 51Ρῃϊ, διηουλίηρ ἴο ὯΟ 
ΤΏΟΤΘ [Δ δουϊ ΓΝΘΏΓΥ γὙγΟΑΓβ ἴῃ 240 ΟΥ 
25ο.5 ΤΠε ἀδίε ἴῸΓ ϑοϊοτηοη β ἄδθδίῃ 
ΟὈἰΔΙΏ40]6 ἔγτοιη [6 11η6 οὗ 7 ον ]5} Κιηρς 
ψου αὰ Ὀ6 Β.0. 9ο8ο, δῃὰ [παῖ ἔογ ἴΠ6 1ῃ- 
νᾶϑίοῃ οὗ ϑῃ15 ΑΚ, νΏΟἢ ψγ͵ὰϑ ἔνθ γὙ6 878 
ἰλίος (1 Κ. χὶν. 25), Β.5σ. 975. ΝΟΥ͂ 
ΘΠ ΘΠ 5 δοςδϑϑίοη, οδ]ουϊαῖϊο ἃ ἔτοτι 
Ῥυτεῖὶγ Εργρίϊδη ἀδία, 15 ἔουπα ἴο πᾶνςὸ 
ὈδΘῺ Β.Ο. ο8ο οΥ 983. 80ο᾽5 Δ᾽]1}Δη06 
ψ Ἡοβῆδα Ὀοϊουϑ, ὈΥ ἴῃ6 ὩΠΠΌΘΓΒ 
ἰη Κίηρθ, ἴο δθοιιϊζ Β.Ο. 725 ΟΥ 724. 
Ἐχσυρίίδη οὨσοποΪορ σου ροἷδος ἢϊ5 
Δοσδϑϑίο δῦουϊ Β.Ο. 719, ΟΥ ἃ {ππ||6 
οαυ]Ποτ. ΤῊ οδρίιτο οὗ ϑδιηδτία [4115 

1: ΤΏΘ ΟΠΪῪ ἱπιροτίδηξ ροϊπὶ οὐ τς ἮΙ βἴΟΥΥ 
ὙΠΙΟΝ ἰηνοῖνεβ 8 οοτίδίη διηουηῖ οἱ αἰ σου ποῖ 
ΤΑΕΓΕΙΥ ΠὨγοπο]ορίοαὶ, ἰ8 ἴμ6 ἐχρεάϊίοη οἵἉ “ Ῥυ], 
Κίηρ οὐ Αβϑγτια," δραΐηβὲ Μεηῃδῆειωῃ. Νο 
τηοηδτοῖ οὗ [(ἢ]8 παῖς ΔΡΡΘΑΙΒ ἰῃ ἴτε Αϑϑυτίδη 
1Ιἰςῖα, Ὡϊο ἢ Ῥτοίεββ ἴο γίνε ἴῃ6 ςοτηρίεῖα δευῖθδ 
οἵὗ Κίηρσβ. ὅς ποῖδ ΟὨ 2 Κ. χν. 19. 

13 ϑαρτα, 8 6, 
14 ΤΉΙ5 ΠυμΊΌ ΘΓ 15 ΟὈἰδϊ ποα ὮΥ δὐάδίηρ ἰοσεῖποῦ 

ἴπε γελῖβ οὗ ἴπε Κίηρβ οὐ τἀ. Α5 ἴποτὰ ἰς 
ΣοΆ3Οἢ ἴο ΞΌρροϑβε ἴῃδῖ ρατίβ οὗ γεᾶγβ ἂγὲ [ἢτουρἢ- 
ουἱ οουηϊεά ἃ5 []}} γοδσβ, Ἧγὸ ΤΏΔΥ σοῃοϊιάς (παῖ 
(6 ἡ ῦεσ ονίδιηδα Ὁ τετὰ δά ἀϊτϊοη 15 Ξοπη6- 
ὙΠ δῖ ἴῃ Ἔχοεββ. (Ἰ]ηΐοη τχαΐτο5 ἰῃς δοῖυα] {ἰπ6 
4390 ἀρὰς (΄ Εαϑιὶ Ἡε]]ςηϊοὶ,᾽ νοὶ]. ἱ., Αρρεῃάϊχ, 

. 220. 
ὰ 15. ΤΠδ 5υτὴ οὗ ἴῃ 6 γεδῖβ οὗ (δε ἰκίῃρπ οὗ 15τιςΐ, 
ἔτοτῃ ἴδ δοςοοοίοῃ οἱ ᾿εσοῦοατῃ ἴο ἴπ6 σαρίαγα 
οὗ ϑαιμδαγία, ἰ5 242 γεδῖβ : [δὶ οὗἉ ἴἰἢς γεδῖβ οὔ 
(ες ἰεϊηρα οὗ πάλῃ ἴοσ ἴῃς βαπ)6 (ἰτης ἰ5 261 
γελτ. 

ἹΝΤΕΚΟΘΌΟΟΤΙΟΝ ΤΟ ΒΟΟΚΞΒ ΟΕ ΚΙΝΟΞ. 

ἰῃηῖο Β.Ο. 721 ὈΥ ἴ6 ΗΘΌΣΘΟΥ Ὡυμιῦοτβ, 
δηὰ ἰ5 χοᾶ ἴο ἴῃ6 νεῦγ 5816 ΥΘΔΙ ὉΥ 
τη6 Αϑϑογυτίδη τοοοτάβ σοϊηραγοα σῇ ἢ τς 
Οδηοη οὗ Ρίοϊεῃγ. ΤῊδ ΑΞΞΥΤΙΔῺ Δ} 1415 
ᾶἃστες ἢ ἴῃς ΗδΡτεαν ἴῃ δχῃιθιτησ 
ΗΔ2861] δηὰ Ϊεῆυ, Τιρ δ -ΡΙ] σοῦ δπά 
ΑἾδΖ, ϑϑηδοῃου δηὰ Ηοζοκίδῃη, Ἐξατ- 
μδάάοῃ δὰ Μδηδϑθοῆ, 845 σοῃϊοιαρο- 
ΤΑΥ65. ὙὍΤηδ ΟὨτοηοϊορίοδὶ αἰ 1165, 
ὙΏΘΙΘ δυο Οχιϑῖ, ἀτα αἰ βου 165 τ} ΠῈ 
ἃ ὙΘΙῪ ὩΔΙΤΟῪ ΟΟΙΏΡΔ55, ΔΠα 1} ΠΟ Οᾶ56 
ἸΏνοίνα ἃ ἀϊβεσθηςθ οὗ μα] ἃ σθητΥ 
Ὀεΐνδοη ἴῃς ῥγοδοηῖ Ηδῦτον ἰοχὶ δηᾶ 
Ῥτοίδῃα τϑοογάβς, Τῆδ Αϑϑογυτδῃ ἀδίς οὗ 
ΗΔζΖϑοὶ δῃὰ Βοημδάδα 5 δρουΐ [οσ 
γξϑδῖβ ἰαῖοσ [δὴ 86 ἀδίε ἀδινδῦ]ο ΤΌΤ 
[ἢ6 γεοδῖβ οὗ ἴη6 Κιῃρβ οὗ [πἀλἢ, δηά 
δῦοις ΓΥΘΏΪΥ γϑᾶγβ ἰδίου (ΠδΔῃ ἴπαΐ Τὸ- 
ΒῸΠ ΠΙῊρ ἴτοσὰ [Π6 γεᾶτα οὗ τῆς Κίηρε οὗ 
ςτδθὶ, Μθηδῃοιη 5 τοῖσι οοιηδ5 ἀοττῃ 
δΔΌοιυξ ἴθ γεδᾶγϑ ἸΟΘΙ 1ῃ ΑϑϑΥτίΔὴ ἢΙ5ΞΓΟΥΥ 
(δη ἴῃ οὔυζ ΒοΟΚβ. δ ΘεμμΔΟ ΠΟΥ Β ἢχεϊ 
δχρθαϊοη ἀραϊμϑῖ ΗΘ Ζο ΙΔ [4115 δῦουϊ 
ΚὨιστίδθῃ γοαῦβ δοσ τ(ἢ6 Ὠπὶ6 δ τ Ὠ]Οἢ 
ἴμ6 Ῥγοβοηῖ ΗΘΌΓΣΟΝ ὨυΠΌ6Ι5 ρἷδοα 11. 
ΤΉΘ56 ἀἸδοσορδηςὶθβ ἀο ἠοῖ δἷ 8]1] ἀχεθεά 
ἴποβ6 νι ΙΓ ἢ Ἔν ΤΥ τοδάρθυ οὗ ργοΐδῃα 
ἨΙ5ΙΟΥΙΔῺ5 15 [Δ0}}Π|ᾶτ, δηὰ ἩὨ]οἢ, ἴῃ ἔδεῖϊ, 
Ροτνδάς ἴπ6 ψῃο]6 οὗ Δῃοϊδηῖ ΟσΠΤΟΠΟΙΟΡΎ. 
ΤΏΘΥ Αγ ΑΙ ἴο 6 δοοουηίεδα ἴογ ὮΥ͂ 
ἀἰνευβιτ 65. ἰὼ ἴη6 τηοάς οὗ τϑοκοηηρ ;" 
ὙὯ116 ΟΟΟΔΒΙΟΏΔΙΪ ὯῸ ἀουδὲ [ΠΟΥ ταϑυὶὶ 
ἔτομπῃ ἃ σουγυρί τοδαϊηρ, ΟΥ οσ δὴ υἡ- 
δΔυϊ Που δα ᾿τοτροϊβιίου. εἴδοϊβ οὗ 115 
Κιηα δ.δ σα ]ν οὗ νοῦν 1{{|6 Ἰτηροτίδηςβσ, 
Ἔχοδρίῖο τοί οἢγοῃοϊομριβί; Δηα ὨΟ 
οδηάϊα τς σ4} τορατγα [δ 845 δβδοι την 
1ῃ6 δι ΠΟ ΠΟΥ οὗ 4 ὨΙβίου 8] πδυταῖνα. 

16 Θιυαγ Ῥοοΐἷς ἱπ ϑιυ τς “ΒΙΌΙΘΑΙ 1) 1.» 
ἘἰοΏΑτΥ,᾽ νο]. 11}. Ρ. 1288, δὰ νος. ΘΗΙΞΗΑΚ. 

1 ΤΌΪά., Ρ. 1377, δὰ νος. 80. ((οιωυρατγε 
Ὡοῖδ οἢ 2 Κ. χνὶϊ. 4). 

18 ΤΊρ δι ἢ- ΡΊΙ θαυ οἰδίος ἰπαί ἣς τοοῖς ἰσϊδυῖϊα 
ἴτοηλ ΜΝ επήμπξε δρουϊ ἰ5 ἔου ἢ γεδσ, ψἢϊς ἢ 
ΜὰΞ Β.Ο. 741. Τ|6 πυιῦειβ οὗ τῆς ϑγβο]ῖῖς 
ἱκίῃρβ τιδκε Μεηδδοιηΐβ τεῖρτι οἐηά {ΠΙ ΓΕ γοδτς 
Ὀοείοτα ἴῃς οαρίυτε οὗ ϑαμιδια, ΟΓΥ Β.Ο. 751. Ιἰ 
ψουἹὰ Ὀπηρ τἴδ6 [εὐ σΠΓΟΠΟΪΟΡΥ ἰπῖο οχδοὶ 
δοοοτάδηος σι 1ῃ6 Αβϑγτίδη ἢοτα, ἢ νὰ ψεῖδ 
ἴο Αἰῖονν Ρεκδῇ ἴθ γϑᾶγβ ΟΠ]Υ, ἰπϑίςδα οἵἁ ̓ Ἰγεηιγ. 

19 ὅ6ς6 ῃοῖδ οἡ 2 Κ. χυ!!. 13. 
30 Τῃ βξοϊὴξς ϑυβίθῃι)β, ἰγαοίίΐοῃς οὐ γϑᾶτβ ἃτὸ 

τες κοηθά ἃ5 γεϑῖβ ; ἴῃ οἴδετβ, (ΠΥ ἀτὸ οπιϊτιεὰ 
ΔΙϊορεῖμοσ. [1ἢ 506, γεδαῖβ δῖε ἰοῆσεγ; ἰῃ 
οἴδοτβ, βῃοσίοσγ ἴδῃ ἴἢ6 ἴπις δϑισοποχηΐὶοαὶ γεατσ. 
Τῆς ἀἰεγεωςοβ τυ ἢ τάβυ τ ἔγοιη ἴἤθος οδι565 
τοουηῖ ὉΡ ἴο ϑβοιπεί βίης οοῃδίἀεγαῦ ας ἴῃ ἰἢς 
οουζες οἱ οοῃ 165. 



ΤΗΕ ΕΙΚΒΤΥ ΒΟΟΚ ΟΕ ΤῊΗΕ 

ΚΙΝῸΟΘ, 
ΟΟΜΜΟΝΙΥ͂ ΟΑΙ ΓΕ. ΤῊΕ ΤΗΙΚῺῸ ΒΟΟΚ ΟΕ ΤΗΕ ΚΙΝΟὔῦ. 

ΓΗΑΡΤΈΕΚΕΒ 1. 

1 Αὐῥλασ ἐλεγέελείά αυτά ἐε δὲς ἐχίγεογιθ ἀγσέ. 
ς “4ἀρμπ γα, ϑανία᾽; ἀαγίμρ, τορρρελ ἐλέ 
δἰμράον. χτἱ ὃν ἐλ ερμησεί οὗ λιαίδαμ, τ 
Δαιά-«“ἀεδα νιονείλ 1ἀέ ξίηρ, 22 ακπά Λιαίλα» 
σαομάσίλ ἀξγ. 28 Φαυϊά γερειυείά ἀξς οαά 

᾿ἴπι, Γνες τμεγε θὲ βουρῆς [ῸΓ πγ ἰογά τεῦ. 
τῆς [Κίηρ ἴα γουπρ νἱγρίη : δηά [ἰεῖ 1 ΤῊΝ 
Π6Γ βίδπα δείογε τῃε ἰκίηρ, δηὰ ]εῖ Πεῦ Δ Ρνς 
᾿σβοπϑῃ Βὶπι, δηὰ ἰεῖ μὲν 116 ἴπ τὴν « νήγεία. 
δοβοπη, παῖ πὶ ἰογά τῇς ἰκίπρ' ΠΊΔΥ α ελενήελε 

ππίο ἀρ». 
29 Δαιἠεσλεδα. 12 «οίονιοκ, ὁγ Φανίας α2- 
2.οἐμέγεσοί, δείμρ απο μέρα ξίηρ᾽ γ Ζαάοξ αμα 
ΛΔαίδαν, ἐδέ λεοῤίο ἐγίμριβάλ. 41 δϑοκαίλαπ 
ὀγμρίη ἑδσσε πσῦς, Αἱ ἀομκίγαλ᾽: -ς Ἄν. 
50 4«ομίαλ, γέμρ ἰο ἐἦε ἀογης ὁ ἐλε αἰαν, 
μον ἀδε ρυοαΐ ὀφλαυοιν ἐς ἀῤρεμεωῖΐ γ «ϑοἦρ- 

σεῖ Πεαῖ. 
2 80 {πεν βουρῆϊ ἰοῦ ἃ ἔδιγ ἀδπηβεὶ 

τὨγουρμουῖ 411 τῆς ςοδϑῖβ οὐ [53γδεὶ, 
δηά ἰουπὰ ΑὈίϑῆαρ ἃ διηιυπδπηπῖῖε, 
Δηἀ Ὀτουρῆς πεῖ ἴο ἴῃς Κίηρ, 
᾿4 Απά τα ἀδπιδ6ὶ τοῖς ν ΥῪ ἔλίγ, 
Δηά ςῃεηβηθά τὴς [κῖηρ, ἀπά πηϊηϊ-ὸ 

ὕΜΟΝ 

ΝΣ Κιηρ αν νγα8 οἷά σμά 
: Ἠοδ. ΤΒΈΠΟΚΘη ἴῃ γαδῖβ; ἀπά {ΠῸῪ βῖεγεά ἴο Πίπι : δυῖ τπ6 ἰτπρ Κπον 

ςονεγεὰ Ὠΐπὶ ννἢ οἷοι ε8, θυ ἣς ρδῖ ἢοῖ ποῖ. 
ο»εἰσγεα 
ἑμἴο α7ς. 

πο ἢιεδῖ, 
2 ὙΝΒεοτγείογε ἢΪ5 βεγνδηΐξ 5214 ιἱπίο 

ΟΗΑΡ. 1. 1. Νοευ ὝΦΠο ρῥγεῆχ ἰγαηϑἰαϊοα 
“πον 18 ἴῃ βίτῃρὶς σοπ᾽υποίοη ““ ἀπά." [{18 
ιἰδοα ΌΥ ἴΠ6 δδογεά νυυιογβ ἴο Ορδη ἃ πδγγαῖϊνο 
οὐθῆ ὙΠΟ ΠῸ ςοπποχίοῃ ἰ8 ἱπρ] δὰ νυ ἢ 
ΔΏΥ ΘΑΥ] ΟΣ ὙὙΓΙΈΠΕ :.- 88 ἰη ΕΒΙΠΟΥ 1. 1, ΕζΖεῖκς. 
1.05, [Οπδ}}. 1, ἄς. Βιυῖ Π ἢδ48 ἤοσγο, ργοῦδο!γυ, 
τῆς βᾶπ|6 βϑογί οὗ σοππεςίης ἔογος ψὩΪΟΝ ἰἴἴ ἢΔ8 
δὲ ἴῃς ορεηϊηρ οὗ Ϊοδῆυδ, [υάγξό5, τ ϑαγμιοὶ, 
ὅτς., ἀπά ἱπιρ}}68 [μδὲ ἴῃς Ὠἰδιοτγίδη γοραγάβ ἢ18 
ΟΣ 48 ἃ οοπέϊπμαξίοη οὗ ἃ Ῥσε]θάϊηρ ἢ ἰδίοσυ.. 

ἀἰηρ αυϊά.} ΤΉΘ ἐχργοββίοη “" Κὐπρ αν," 
Ἰπϑίοδα οὗἁ ἴῃ 5 ρ οσ ὁ’ αν, 56 σμβαγαοῖου-: 
ἰδὲϊς οὗ [6 νυτιζεῦ οὗ Κίηρβ. (866 ἴῃς [π00- 
ἀυςζίοη, ὃ 1, ποῖο 8.) ΤὍΤῇῆε ρῆγαϑο 18 ζοπ» 
ῬΑΓΑΤνΟΙΥ ΤΑΓῈ ἴῃ ΟὨγοπὶοΪς8 δηὰ ϑδπιμεὶ. 

σέγίεξεπ ἐπ γεαγα.} Ἰλανϊὰ ννᾶϑ ῬεγὮΔΡ8 ΠΟῪ 
ἴῃ ἷ8 γῆ18ῖ γεᾶσ. ΗὄὌ ννδ8 {ΠΙΓῪ γεᾶγθ οἱὰ 
ΏῈΠ ἢδ ννᾶβ πιδάθ Κίηρ ἴῃ Ηεῦτοη (2 84πὶ. 
ν. 4): δε γεϊξπεά ἰῃ Ἡθῦτοη βόνθη γοᾶγ πὰ 
ΙΧ ΠΊΟΠΙἢ8 (2 5. 11. ΣΣ : σ ΟἿ, 1]. 4); δπὰ ἢ6 
τεσ τη ττγείδγες γελγβ δὲ [ο  βδ]οπὶ (2 5. 
ν. 5). Το οχργοβδίοη “ οἱὰ δά ϑβίγιοκθη ἰῃ 
γελγα," τ Πὶςἢ ἢα8 ΠΙ[Ποτίο Ὀδδϑη τιϑ8ε4 ΟΪΥ οὗ 
Ῥεγϑοηβ ἄῦονο εἰρη (Ό  η. ΧΥΣ, σὰ; χχῖν. ὡ ; 
οδῆι. χα ; ΧΧΗΪ, 1), ΤΑΥ͂ ϑοοπλ ΟΥ̓ δίσοηξ 
ΓΤ ΒΌΓΝ δὴ ρὲ; δυῖ ἴΠ6 [ενν8 δὲ {Π1|5 {{π|6Ὸ 

γγοῈ ποῖ Ἰοπροϊνοα. Νὸ [εὐν 88} ΠΊΟΠΔΓΟΝ 
Δ΄εσ αν, ὀχοοριης δοϊοπιοη δη Μᾶ- 
ὨΔβϑεἢ, ὀχοοεαάθα βιχίν Ὑϑᾶγϑ. 
εἰοίδ ἢ Νοῖ ““ραυπιεπίβ," δυῖ “δεά- 

γοι, 11. 

ς 4 ΤΠεη Αἀοηϊαῃ τῃ6 8οη οὗ 
Ηδρρῖ οχαϊτοὰ ἢ πη86][, βαγίπρ, [- 

οἰοί!ς8." Τῆς Κίηρ, ννᾶβ ουϊάθπίν θεαά-τἀάδη." 
866 γεοΓδὰ 47. 

Ω. “ γοωηρ οἱγρίπ Οθορθυ8 88 γ8 ἴπαὶ 
(818 ννὰ8 ἴῃς δάνϊςθ οἵ [6 ρῃγβιοῖδηβ (’ Απῖ, 
Τ]υἀ.᾽ νἱῖ. 11). ΑΒ (86 [ἐνν8ἢ} ἰανν δ᾽] οννοα" 
ΡΟΙΥΡΑΠΊΥ, Πλανυ δ οοπάμυςϊ 1π ξο] ον ίηρ [ἢ 6᾽ 
ΡΥ διςϊδηβ᾽ δάνιοβ νγᾶβ Ὁ]41Π16]688, 

8. ΤΡ “ομσδί (Οοπήραγε 186 ““ δεδσγοὴ" 
τηδάς ΔΗ υ ἃ βι δῦ]. δγάο ἔοσ ἴῃς Ῥεγβίδη Κίηρ 
ψ Πεη δος δὰ ρυϊ ἀΥνΑΥ νδβμι (δ. 11 2). 

α δδιωιαηι» δε. ϑῃυπαπΊ ὑγῶ8 ἃ 858Π|2]} 
Ρίδοο 'π το ἐαῤλὶ 9 δια [βϑδοῦασ, ΠΕΔΓ [εζγθοὶ 
{Ν χίχ. 18) αηὰ Μουπί ΟἸδοᾶ (1: 8. χχυῇ!. 
4). [15 ΡγοῦδὈγ ἴπ6 πιοάδγη ϑοίανι, οἡ ἴΠ6 
Βου ἢ -τνοϑὲ βδηῖς οὗ 1.11{|ὲ6 Ἡοστηοη (υεεὶ 
Ῥω»). 

δ. Τκη “ἀοπὶα 2.1 Ιἃ πᾶ8 Ὀδεῆ νεὶ] 
οὐϑοσυθὰ [πδὶ ἴῃ6 πδιταῖνα σοποοσηηρ Αὐϊ- 
βαρ ἷ8 ἱπιτοάυςεά, ποῖ ἴογ [8 οὐνῆ βδᾶῖκε, 
Ὀυΐ ταῖπου ἰῃ σοηποχίοη ἢ Αἀοηι δῆ, δηὰ 
Ῥαγτου ΑΥΥ 48 ΠΟΟΘΘΒΑΥΥ ΓῸΓ ἃ ΡΙΌΡΕΓ ὑπάετο 
βἰαπάϊηρ οὗ Πἴ8 ἰδίοσ Ὠἰδίοσγ. (ες ἰΐ. 13-25.) 
11 ΠΑ δὲ δἀάεὰ [μὲ τῆς παιταῖίνε [88 ἃ 
ἔοτος πεγό ἢ δἰαπάβ, ἔοσ ἰἴἃ μεϊζῃίεπθ οοη- 
δ! ἀΘΓΆ ΙΥ ἴδς ρἰςΐυγε ἄγαννῃ οἵ [ἢ ῬΟΟΓ Κιπρ᾽ 5 
ὑνοὰκ δηά μοὶ ρθϑ8 ςοπάϊδοη, οὗὨἉ ννἈ]ο ἢ Αἀοη!- 
8} ννδ8 ποῖ δϑδῃαπιδὰ ἴο ἰδκε δάνδηΐαβε ἔοσ ἢ 18 
ον ἀρϑτδηαϊβεηεηϊ, 

21 
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ΤΉΣΦΟΡ. 
γείξν. 

1 Ἡοῦ. 
σφνε λές 
Ἅαγ:. 

Ψ}}1 Τθε ἱκίηρ : δηάὰ ἢδ ργεραγεά ἢϊπὶ 
σπαγοῖβ ἀπά πογβαπιςῃ, πὰ ΔΗ͂ πιεῃ 
ἴο τὰη δείογα ἢϊπι. 

6 Απά ιἷ5 ἔδιδεν μά ποῖ ἀϊβρ᾽εαϑθά 
πὶ ἴδ ΔΠΥ͂ τἰπλε ἰῃ βαγίηρ, ἮΝ ὮΥ ἢιδϑβὶ 
τῆου ἀοῃς 80 ̓ Δηα ἢε 430 τυᾶς 4 ΕΓ 
δοοῦΪγ μιαη; πὰ λὲς πιοίδεν Ὀάτε Ὦϊπὶ 
δίτεγ Αὐβαίοπι. 

Ι, ΚΙΝΟΞΚ. ]. [ν. 6--. 

7 Απά δε σοηξετγεά ἢ [οδὺ τῆς ᾿Ἐὰ 
8βοηὴ οὗ Ζετγιΐίδλῃ, δηὰ νὰ Αδίδίῃδι νοον-- 
18ε ργίεβε : ἀπά τπεγ "ΟΙ]ονσίηρ Αἀο- 
πἰ]αἢ μεῖρϑά λέπι. ως 

8 Βυὲ Ζεὐοκ τῆς ρηεβῖ, ἀπά Βε- “(σὺ 
πδίδῃ τὴς 8οη οὗ Ϊεποίδάλ, δηά Νὰ- 
ἤδη τῆς ργορἢεῖ, δπὰ δῇῃϊπιεί, δηά 
Κεὶϊ, δηά τῆς πιῖσῃ πιεη τυ ῖς ἢ δὲ- 

δὲ “οη 9 Ηαγεὶ δ. 86 2 8. "1, 4: « Ἑἢγ. 
11. 2. Δάἀοηϊ) δῆ νγᾶβ δογῃ ννλϊο Πᾶν τεϊσηοά 
αἱ Ηοῦτοη, δηὰ νγᾶβ [πογοίογε πονν δεϊννθθη 
[ἰγ- γος δηὰ [ΟΓῪ γεᾶγθ οὗ ἀξε. Ηδ νυᾶϑ8 
Βανι 8 ἔουτ βοη, Ὀυΐ πδὰ Ῥγοῦδ Ὁ] Ὀεοοπις 
(ἢς εἰάοδξ Υ ἴδς ἀδδίῃ οὗἨ 18 ἴἢγες οἱάθῦ 
Ὀτοίΐδεγβ. (Εογ Απιποη᾿  ἀεδίῃ δδὲ 2 5. Χίῖ!. 29; 
ἴογ Αὐβδίουη β, 2 8. ΧυΪἱ, 14; ΕἾ Θ᾽ 8 Γεδὶβ 
ΟΠΪΥ͂ οἡ ΓΟ ΔΌΠ ΠΥ, Ὀεσδυθς ποίην 186 ποαγὰ 
οὗ Ὠἰπὶ δήῖοσ ἢἰ5 ἱπίδπῃςγ) Ὑδβουκὰ ἃ ἰ8 ποῖ 
80 δἰδίοα, [ποτὰ οδὴ ὃς [π||6Ὺ ἀουδὶ τπδῖ ἢδ 
οἰδλιπιοά [ἢς Ἄσσον ΟΥ̓ τις οὗ ρυϊσαοξοηϊαυγε. 

1 «υἱ! δὲ ἀΐηφ.] Τὰ 18 ργοσδθ}Υ ποῖ ἱπϊεπάεά 
(πδὶ ἢς βαϊὰ [ἢ18 Τρθη γ, υῖ θε ΓΈ Υ ἴο ἢ[8 
Ῥδυιϊδαᾶπβ ἢς δηποιιποδάὰ ἢϊ8 ἰηϊθηϊίοη οὗἁὨ 88- 
δυπλης ἴῃ ϑονογεί χπῖγ. [ἴ νγᾶ8 νοὶ] Κπονῃ 
ἴο Ηἷπι, ἀπά ρεγδρβ ἴο ἴῃς [εν βΈΠΕΓΑΙΙΥ, 
(δαῖ αν ᾿πἰοπάδαὰ ἴο πιᾶκὸ δοϊοπιοὴ ἢ 18 
δυςσοδδθοῦ. (566 νογθα το.) 

9 γμπ δείογε ῥὶ»ι.1----Τδλϊ 18, ἢ δϑϑυτηδὰ 
[Π6 βᾶπὶῈ φωαηίστογδὶ δίδῖς 48 Αθβδίοτῃ, ν ἤθη 
ἢδ6 οοπίεπμρ αἰδα τοῦδε] Ἰοη. (δες 2 8. χΥ. 1.) 

6. δά ποῖ ἀϊρίεαυεά ῥα. ΤΉ τηραπίης 
σοῖς 8 ἀοιιδι). ϑοπιθ υμπάσγείληδ, “Η:8 
Ποῦ δὰ πόονὸῦ σποοκοὰ οὐ [υνατίοα ἢὶπὶ 
411] ἢἷ8 ᾿ἴ." οἴδεσβ, “Ηἰἱἰ86 ἔδίμεγ Πόυογ 
ςΠδοκοὰ πὶ ὥτῸπὶ ἴἢ6 {πιὸ (παῖ π6 αἰἷδ- 
ςονοτοάὰ 1686 διδιοιδ ἰηϊοπίοπβ. Τὴ 
ΓΟΓΙΟΣ 8ϑόδ ἴο δα [ῆ6 πλοῖο πδῖίυγαὶ 86Π86 
οὔ {πὸ νοσγάϑβ. 

Δ ὍΕΥΥ 5οοάϊγ »ιαπ.2 Ἡδεις, ἴοο, Αἀοηϊαῃ 
τεβετϊοά Αὐβαίοπὶ (2 84πι. χὶν. 25). Τῆς 
[ἐνν8, ἰκὸ τῆς οἴου ἡδίίομβ οὗ δητ αυγ, τὸς 
κατάδὰ ἴῃς ΡΠγδΙοΔΙ 402} }{|68 οὗὨἨ τυ ΐϊογθ ἃ5 οὗ 
ξτελὶ τὰ εϑιδραϑ νθὶ δηά νυυἱδποὰ (ἢεὶν Κίηρβ ἴο ὃς 
τοι λυ κδῦϊο ἔογ δίγοηρίῃ, δἰδίυγε, δηὰ Ὀεδιῖγ. 
(8εε 1 8. ἰχ. 2.}ὴ Αἀοη Δ} Β ρεγβϑοῃδὶ δἀυδηίδροβ 
Ὧο0 ἀουδὶ πεϊρεὰ ἴο ἀγανν ἴῃς ρεορὶς ἴο δἰπι. 

7. .οαὁ.1ὴ Ἐογ ἴῃς ΠἰδίοΙΥ οὗ [οὐῦ, ϑε6 2 8. 
ἧ. 13.122} 1}, 22531 Χ, 7514: ὅζς, Ηἰδ ἀεῖδο- 
τἰοη οἡ [ἢ18 οσςδβίοη, δδἔῖοσ ἢ18 ἐδ! Δ ποῖ- 
ἐπος ἴο αν ὰ ἀυτγίηρ {πῸ (του ]εβ σδυθεά ὉΥ͂ 
Αδβδίομη (2 8. χυ Ἱὶ, 2-17), ΤΔΥ Ὅς δοςουηίοα 
ἴογ ΟΥ̓ Π18 ἔδασ [δῖ ϑοϊοπιοη ννουἱὰ Ὀς ἃ “" πιδῃ 
οὗ τεβὶ ἢ (1 ἢν. χχίὶϊ, 9) δηὰ ὉΥ ἢπῖ8 ρῥτὸ- 
ἔεγεπος οὐ ἴῃς Ἵπαγαοίεγ οἵ Αἀοηδῃ. Ης 
ΤΩΔΥ͂ 4150 βᾶνε ἱβουρῆϊ τπδὲ Αἀοη!δῇ, 45 (ῃς 
οἰάοϑε ϑοὴ (866 δῦονο, νυ. 95), ῃδὰ αἰπιοβῖ ἃ 
τῆ ἴο βυςςεεά, 

“δία δαγ. ΑὈϊΔΙΠ τ᾿ Β ἀεξεςτοη ἰδ 511}} τηοσο 

ΒυΓΡτίδιην ἴδῃ [οΔὈ. ΗἨδς νυᾶβ ἴδῃς δοη οἵ [δὶ 
ΑΜἰπιθίθο τῆ βυῆετεὰ ἀδαῖῃ ἰπ Ῥανδς 
οᾶυθϑε (: 58. χχίί, 17), δηὰ [ἢς ΟΠΙΪΥ οπε οἱ : 
ἢ18 80Πη8 ὙὯοΟ οϑοδρεά (ἢ τηδββάςσε ὈΥ̓͂ Ποεξ. 
᾿ανιὰ βεεπὶβ ἴο πᾶτὸ ἔεϊξς ἰονναγάδ δὶπὶ ἃ 
βρεςΐδὶ τ[επάεγηεββ. ΗΠ Βοστίο ΤΟΥ δά ὕεεη ἴῃς 
ἢγτησεῖ οὗ ἔτι επάβ, Αἰδῖπαγ ννῶβ τ αν 
[δγουρῇ 4}1 ἢ18 νναπάοσίηχδ ννῆση ἢς Πεά [τοπὶ 
δα]; πα βεγυθὰ πὶ 28 ρὑγίεεσῖ αἱ Ηεῦγοη 
᾿ 5. ἴ, 153); δὲ δοοοιηραπίεα πἰπὶ ουϊ οἵ 
ογ δδϊεπὶ δε Αὐβδίομπι τεῦο!]! δα, ἀπ οαἱγ 

τεϊυγηοα ΕΥ̓ 8 ογάετϑ (2 8. χυ. 24-29); δηὰ 
ἢ6 ννᾶ8 οπὸ οὗ ἢί8 οἰοῦ σουηϑοϊογβ (1 ΟΝ. 
ΧΧΥΪ. 34). [{ Π88 Ὀεεη βιιρρεοειοα [δὲ ἢς Πλά 
ϑτονῃ ᾿εδίουβ οὗ Ζδάοκ, ἀπὰ ἔξαγε θείην δι» 
Ρἰδηῖοα ΟΥ̓ δἰπὶ; ὃὑυϊῖ τ 8 18 ἃ πιεγε Τοη]εςίυγε. 

8. Ζαάοξ δὲ ῥγί Το ἰ8 βοπὶὲ 
ΙΒ ΟΪΥ ἰπ υπηάεγεϊδησιηρ μον Ζδάοκ δηά 
ΑὈΙΔΊΠΑΥ οἄπιὸ ἴο ὕε ὑοΐδ ““ ὑγχιοβίβ᾽" αἱ 
(186 πιο, δηὰ ἰῇ ψν δαὶ τεϊδίίοα {ΠΟΥ διοοί 
ἴο οὔς δποΐδοσ, Ὑῆθ δεβὲ δχρ᾽δηδῦοη 
ΒΟΟΙΏ8 ἴο ὃδα (πὶ ΑὈΙΔῖΠΑΓ τνὯϑ [ῃ6 τοαὶ ἢϊρὶ 
Ργεβῖ, δηὰ οβῆιοϊδλίοα δὲ ἴῃς βλποίιιλγυ οοη- 
ἰλἰηπς ἴ86 αὐ οὗ [6 οονθπαπὶ ἰῃ Ζίου, 
ὙΠ||6 Ζαάοϊκ ρΡεογίοιτηοα (ἢς οὔϊοεθα οὗ οδιεῖ 
Ργοδί δὲ ἴῃς ἰλῦεγηδοὶο οὗ ᾿τϊΐηοθβδ αἵ Οἵδθοη 
(τ Οἱγ. χυΐ. 19). 

Βεηαία δ. Βεηλίδῃ νυδϑ οἰϊοῦ οὔ πε ΟΒογεῖ» 
ἴϊε8 δηὰ Ρεϊεϊε8, Πᾶν! 8 δοάγαρυδγά. (ὅ5:ε 
4 8. Υἱῖϊ. 18: χχ. 232, ἅς.) Οἡ ἰδ ῥγηςιραὶ 
Ἔχρ οἵδ, 866 2 8. ΧΧΊ, 20, 21. 

Ναίδαη ἐδὸ ῥγοῤῥεῖ.) 8εὲ 2 8. Υἱὶ. 2, 3, 17; 
ΧΙΪ. 1.-1Δ, Δηά 25. Ναΐδδηῃ, [ἴ γγᾶϑ νν6}} πον, 
ταῖς Ὅς οουπίοα ἀπιοὴς ϑοϊοπιοηβ σἴδπος 
ἔποπάβ. Ης διδὰ ρίνεη ἴδῃς ἱπέίδπὶ ργίπος ἴδε 
πη οὗ [οὐ άϊδῃ, “ ἀλη]ηρ οἵ [εἤονδῆ ἢ (2 8. 
ΧΙ. 25). Ης δὰ Ρ5 ἢ ἱπηίγυκιεά 
ν ἢ ἢ15 δἀυσδίϊοη (ἰδϊά., 5866 ποῖθ). ἀπά ἃ5 
ΡΙ͂ΥΥ ἴο 4}1 αν ̓5 ρἰδῃβ (3εε ὑείονν, τοῦϑα 
24}, ἢ δά πο ἀουδὲ ΠΙΠΥ ἀρργονδὰ 86 Ἵγάεγ 
οὗ βυςςεϑβίοη νος (ἢς Κιηρ ννᾶ8 Κπονῃ ἴο 
ἰηϊοπά. 

δρῤέ»ιεὶ απα Ἀεὶ. ϑὨϊπιεῖ δηὰ ἢ οἱ ἀγὸ ρβεγῇδρϑ 
Πανὶ ἵννο Ὀγοίδμογβ, ϑηιϊπηπιδ δηὰ Ἀ δαάλι. 

»ιὴσ δὲν »ιπ.ἢ ὙῊς “τ ΡΒΓΥ πιδη ἢ οὐ Οἰδ- 
δογίρε ἍΕΥΣ ἴδ ΠΟΠΊΡΔΩΥ͂ οὗ ὅὄοο ΟΥ̓ ΕΙΠΑΙΥ 
[ογπιδὰ ἀυγίης Γλαν 8 ΘΑΓΙΥ νγαπάσγηρ (1 5. 
ΧχΥ. 13: ΧΧΥΪΪ, 2), ἀηὰ αἰογυναγαάβ πιδιπιδιποὰ 
828 ἴῃ πιοβῖὲ δβϑϑης δὶ οἰοπησηΐ οὐ ἢϊ8 δἰδπάϊπξ 
ἌΓΤΩΥ. (δες 2 8. χχὶ!, 8.39: 1 ΟἿγ, χὶ. 9-47.} 



Ὁ 2, δε. 
.ι3: 4- 

ν. 9-1 5.} 

ἰοησεά το Ἰ)ανὶὰ. ψεγε ποῖ ἢ Αάο- 
Π1] ἢ. 

9 Απὰ Δἀοη! δῇ 51ενν 8πδερ δηὰ 
ΟΧΘΩ Δπὰ ἔδλι οατ]ς ὈΥ πε βϑἴοης οὗ 
Ζοδεϊ θη, νγῃϊςἢ ἐς ὃγ  Εποτορεὶ, δπά 
ςΔ]]εἀ 411 δ18 Ὀγεῖῆγεῃ τῆς ἰπΠρ᾽8 80Π8, 
ἂπὰ 411} τε πηῆδπ οὗ Τυάδῃ ἴῃς ἰκπρ᾿ 8 
βΒΕΓνδηῖϑ : 

Ιο Βυὲ Νδίμδη τῆς ργορμεῖ, δπά 
Βεπδίαῆ, δηά τῇς τ πηεη, 
δηά δοϊοηιοη 8 δγοίμοσ, ἢ6 ς᾽] θά 
ποῖ. 

11 4 ὑνμετγείοσεα Νδίμαδη ϑ8ραδΐίε 
υπῖο Βαιἢ-βῆεῦα ἴῃς πιοῖπεῖ οὗ δοῖο- 
ἴοη, βαγίῃρ, Ηδϑὶ τῆου. ποῖ δεαγά 
τλῖ Αἀοπι)]δῆ τῆς 8οη οὗ “Ηδρριῃ 
ἀοιῦ τείρῃ, δηὰά [ανιὰ ἀραῖς οἷ 
Κπονγεῖῖ 21 ποτὶ 

9. “1Δοπίϊαϑ οἶραυ «ὀγοῥ. Αἀοπιϊδῃ᾽ 8 ἐξαβῖ 
γγ8 ῬΓΟΌΔΟΙΥ οὗ ἃ βδουγῆς!4] σμδγδαςίοσ, δηὰ ἰη- 
ἰοπάδὰ ἴο ᾿ηδιιριγαῖς ἰπὶ 48 Κη. (ΠΡΟ 
τῆς ““ βλογίῆοθϑ᾽"" οὗ Αθβδίοῃι (2 8. χνυ. 12). 

Ζοδείε! 6.}ὺ Νὸο 848 2εοϊοσυ Ἄχρίδπαδιίϊΐοη ἢ 88 
δεεη ρίνεη οὗ {Πἰ8 ἤδη. (σεϑεηΐυϑ ἰγαηβἰδίοβ, 
“(6 δίοῃς οὗ [6 βεγρεηῖ;" [6 ἈΔΟΌὈΙΠιοδὶ 
στε γ8 ΚΈΠΟΓΔΙΪΥ, “1ῆς το] Ἰηρ δἴοπο.᾽ ΑΠοΟΙΠΕΓ 
βιυχξεδίίοῃ ἰ8, “ ἴῃς δίοῃε οὗ ἴῃς σοπάυ!,᾽" ἔτσοπὶ 
ἴῃς ῬΓΟΧΙΠΊΠΥ οὗ ἴΠ6 σοπάιυ8 νυν ϊς ἢ Ὀτουρῆῖ 
(ἢ ννδῖοσ. ἰηῖο ϑ:]οαπη. [}ἃἄγρὸ Ὀϊος 8 οὗ δἴοῃς 
αἰναγα δἰίγαςϊ δίεπίοη ἴῃ ἴδ Εδϑῖ, ἀπά σὸ- 
οεἶνα πληηθϑ ννϊοἢ δὲ οἥεῃ ἀγάννῃ ἔγοπὶ βοη 6 
{ὙἸν12] οἰγουτηδίδποο. διίηδλὶ δηά ῬαδίἊδί!ῃθ ἅγὲ 
[.}} οὗ δυςῖ Ησήαγι, νὨ]Οἢ Τοττεβροπά ἴο ἴῃς 
δέη: ΟΥ̓ἑ Βῖοῃδϑ᾽" οἵ ΗοΪΥ ϑεγπρίισγε. (866 
Οδεη. χχυὶδ, 22; Χχχὶ. 45 ; ΧΧΧΥ. 14; 7οϑβἢ. 
ἷν. 9: Χχίυ. 2ό: ἵ ὅ8. νἱ, 14; ἅς.) 

Ἐη-τοσε!. Ἐπ- οξεὶ---“ (ἢς οργίης Βορεῖ,; 
ΟΥ̓ ΡΕΓὮΔΡ5 “1ῆε 5ρτίης οὗ ἴῃς ΑἸ]Π]οτ "--ἰθ ΟΠΟΓ 
τς Δὲν» Εγω (ὟΝ εἰ] οὗ [0Ὁ),, αἵ {πε Ἰυπεΐοη 
οὗ ἴπὸ Κοάύγοη δηὰ Ηϊπποπὶ υδίουβ, οὐ [ἴῃ 6 
“ Ἐουπίδίη οὔΠε Νἱγρίη,᾽" ἱπ τῃς Κοάγοῃ τις Υ 
ορροϑβῖϊε ἴῃς νυ] δλρε οἵ δἰοδπὶ (διίαυαη). ΤὨδ 
Με οὗ ἀγρυγηθηῖΐ δοεῖη8 ἴο Ῥγεροηάογαϊδ 
ἴῃ ἔδνοιυγ οὗ ἴῃς ἰδοῦ (Βοπδσ, " 1 ἀπά οἵ Ρτο- 
τηΐδο,᾽ Αρρ. Ν.), νυν ῖς ἢ 18 186 ΟὨΪΥ τεδ] βργίηρ 
(μη οὔ “11μ}) ἴῃ ἴῃς ἱπιηεάϊαϊε ΥἹἱο  ΠΠὙ οὗ 
]ογυβαῖεμ. Ἐπ ορεὶ ἰδ πιεπ!οηθαὰ [οβῇ. 
ΧΥ, 7: ΧΙ, τό: δηὰ 2 5. χυϊἹ. 17. [ο΄ ϑερῆυ8 
8Δγ8 πὶ ἃ νγὰ8 ““ψΠουΐ τς ΟἸΥ, ἰη (ἢς 
ΤΟΥ͂Δ] ργατγάθη.᾽ (΄ Αηϊ. [υἀ᾽ νἱῖ. 11.) 

10. ϑοίονιοπ. . .. .. δὲ εαἰϊρά ποι] Τῆς 
πορίοςϊ ἴο ἰηνιζο ϑοϊοσηοῃ βῆοννβ ἴπαὶ Αἀοη!ϊ- 
ΒΒ νᾶδ ννῈ}}] ἀννᾶσε οὗ {Π18 ργίποε Ὀδίην 
158 τίνδὶ. 

11, αίδαη “ραδε.}ὺ Ναϊμδηὴ ἰδ ποῖ ορϑῃ 
(ο ἴῃ6 οπάγρε οὗ οὔδεοϊοιδηςθθ. Α8 Ῥυορδοῖ, 
ἴξ νγῶϑ δἷ8 ἀἸΥ ἴο ορροδϑς δἰζειηρίβ νυὩ ἢ 

Ι. ΚΙΝΟΞΘ. ἱ. 

12 Νον τδεγείοσς σοπλ6.0 ἰδεῖ Πη6, 
Ι ργἂγ τες, γίνε τες οουηδβεὶ, τῆαῖ 
του πιάγαβῖ βᾶνα [πα οὐγη [ἰΐε. δηά 
τῆς 11 οὗἁἩ Ὴγ 8οπ δοϊοπιοι. 

12 ὅὐο δπά ρεῖ ἴδεε ἴῃ ὑπο Κίπρ; 
Ῥανιά, δπὰ 5ΑΥ υπίο δΐπι, [)᾽ά8ς ποῖ 
ἴδοι, ΠΥ ἰογά, Ο Κίηρ, βυνεᾶσγ ὑπο 
τππα Βαπάπιχαϊἀ, βαγίηρ, Ἂ᾿ββιιγεάϊν 
δοϊοπίοη ΠΥ 80η 341] γείργῃ δίϊεσ π|δ, 
δηὰ 6 5021} 51:1 ὕροὴ ΠΙ ἴπτοπεὶ 
ΜὮγ τπδη ἀοχ Αἀοηϊ͵αῆ τεῖρη ὶ 

14 Βε ο]ά., νν 1] 6 του γεῖ ταϊ]κοβὶ 
τῆεγς ψγ} τῆς Κίηρ, 1 αἷ5ο νν}}] σοπὶς 
ἰη δήεσγ τῆεθ. ἀπά ἴσςοπῆγῃ τ τον 
ψνοζάξβ. 

Ις ΄ Απὰ Βδιἢ-5ῆεθα ψψεπὶ ἰη υπῖο 
(6 Κίηρ ἱπῖο ἴπε σπάπιθεσ: ἂἀπὰ τῆς 
Κίησ ννᾶϑ υϑῖῦ οἷά; δηά Αδίϑδασ 

-- 

ἍΕΓΟ ΠΟΠΙΓΔΙΥ ἴο ἴῃς οχργοβϑεὰ Μ}}} οὗ Οοά. 
(ϑεε τ Οἢγ. χχὶϊ. ο, το.) 

ἐδὸ “οη Γ᾽ Ἡαγρίδ. ΑΟοτηραγο 2 5. 1]. 4. 
ΓΉ]5 ὀχργοβϑίοη ννᾶϑβ νναὶ} σβοβεη ἴο τους ἴπὸ 
τάς οἵ Βαϊ -ϑῆθῦα. ““ Δἀοηιϊδῖ, ποῖ [Ὦγ 5οῇ, 
υἱ ἴῃς δὁοη οὗ [ᾺγΥ τῖναὶ, Ηρ." 
12. Τρίηε οαυη ἢζε, από {δὲ {7 Γ᾽ ἐδν “οπ.} 

1: νουϊά πανὲ ὕδθπ ἴῃ δοοοσγάδηςς ἢ 
ξεποΓΑ] Εδϑίογῃ οἰιδίοπι ἔοσ δοϊοπΊοη ἴο 80} 
ἀεαῖῃ, 1 Αὐἀοηϊαῃ δδά βυςοεοάθα ἰῃ ἢ 18 
δἴϊεηρί. (8εεὲ Ηετσγοὰ. 1. 92; 11, 30, ὅζς.) 
Βυΐϊ ἴο ἢδνα σὀχοουϊοα ἢ18 τηοῖποῦ δἷδο ννου]ϊὰ 
Ὦδνο Ὀδδη δῃ τπι18ι18] δου σι γ. 5111, δι ςἢ 
(8868 ϑοπιοίπιοβ οσουττοά. (ΟἸεοραῖτγα, ἔογ 
ἰπδίδηςς, [6 νίάονν οὗ ΡὮΠΡ οὗὐ ΜαἼβάοῃ, 
τγὰ5 ἰηνοϊνοα ἰῃ ἴῃς ἕδϊθ οὗ δεσ ᾿ἰπΐδηὶ 50ῃ, 
(άγδηυβ (Ραυβδῆ. Υἱ11. 7, ὃ 5); δηὰά (ὐδδδδῃάογ 
Ρυΐϊ ἴο ἀεδῖῃ Ἀοχδηδ, ἴδ ννϊάονν οὗ ΑἸεχδηάογ 
ἴῃς Οτεοδῖ, δ [6 βᾶπιθ {ἰπι6ὲ νυν ἢ ΠΟΙ 8οη, ἴῃς 
γουπρ Αἰεχαπάθγ. ({υδιϊη. χν. 2.) 

18. διά ποὶ ἐδορ. .. “«υεαγ. ἍΝ πον 
ὩοϊΠΐηρ ΠΊΟΙῸ οὗ [ἢ6 εἰγουπιβίαποοδ οὗ [8 οαἱ ἢ 
[ἢδη ἰδ τεςογάδά ἴῃ ἴῃς ργεϑεηΐ σῃδρίεσ. ((οπι- 
Ῥᾶγε ὑογθοβ 17 δηὰ 10.) 

14. Οοηήγηι ἐδν «υογ.ἢ Νοῖ ““ςοπιρίείε ἢ 
(ὮΥ ϑρδεςῖ, ““6}}  ουΐ,᾽ ΟΥ “ΒΌΡΡΙΥ ννῆδῖ ἰ8 
ἀεβειϊεηῖ ἰη ἱξ,᾽ 28 ϑοπίθ ἢᾶνὲ υπάογοϊοοά, ἀπά 
88 ἴ6 τηδγρίπλὶ σοπάοείηρ (“ 611 ὑρ) πιρδῖ 
διρεεθῖ, Ὀυῖϊ ΒΙΠΙΡΙΥ “ςοηπῆγηι," ΟΥ̓ “δπϊδ- 
18}, ὉΥ αίνὶπρ ἃ δεοοηά ἰοβιοηγ. Ναΐῃδη 
1 Κ8 1 θεβῖ ἴο τποτὸ [αν 8 δῇδοίοιβ 
ἤχεϊς τὰγουρῃ Βαϊ -ῃοῦα, Ὀεΐοτε ἢ ΤΠΟΠΊΘΒ 
ἴῃ ἴο ἀἴδοιθ8 (6 τηδῖϊοῦ δὲ οὔδ οὗ δβίδλϊε 
ῬΟΪ οΥ͂, δηά ἴο ἴακοε [6 Κὶπρ᾿ 8 ογάδγβ ροη ἴζ, 

18. 1πἰο δὲ εἐρανιδογ. ΤῊ “89 -ΟΒ δι 501" 
ΟΥ̓ ΑΊΏΔΟΣ ΘἸΔΙΔΡΟΙ" -- εμῤίομινι ρῥεπείγαίξ, 
ἃ95 Βυχίοτέ τεηάεσθ. Ἡδσπος [6 τεπεν 
ποίϊος οὗ ἴῃς Κἰηρ᾿ 8 ἄρε, ννῆϊςἢ δοςουηΐβ ἴῸ 
88 θείηρ οοπῆπεά ἴο μἷ8 οἰδηιθογ. 
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Ι. ΚΙΝΟΞ. ΙἹ. 

(ἢ6 δῃυπδιητηθ τηϊηἰδῖογαὰ ὑπο (ἢ 6 
Κιηρ. 

16 Απὰ Βδῖἢ-5ἢςδα Ῥοννεά, δηά ἀϊά 
οδείβαπος ὑηῖο τῆς Κίπρ. Απὰ [δε 

484 [ν. τ6---2ς. 

του 5Ποι]άδϑς (6}] [πε πὶ ννῇο 5}4]] 511 
οὐ ἴἢε (ἄτοπα οὗ τὴν ἰογὰ τῆς κΚίηρ 
δἴζεσ ἢϊπι. 

21 Οἰβογινίβαε 1 5}]} σοπιε ἴο ρ8535. 
ΕΗοῦ,  Κίηρ, 5414, ΓΝ Βδὲ νου] άεβι τπου ἡ νυ ἤδη ΠῚῪ ἰογὰ τῆς Κίηρ 5141} 5ς]'εερ νι 
ἐλεεῦ 17 Απά 586 544 υπίο ἢϊπι, ὰγ ἰογά, ἢ 5 ἔδίμογβ, ἴμδι 1 δηὰ πιγ 5οη δοϊοιμοπ 

ἴποιι! ϑνγάγεϑὲ ὉῪ ἴπεῈ ΓΟΚῸ τὰν Οοά 
απο τΠΐης Παπάπηαδιά, “αγέπρ, Αϑϑυγεα νυ 

54} θ6 σουηιοά Τοβεπάοσιβ. ΤΉΘΒ. 
22 ἢ Απά, Ϊο, 1] 58ῃς γεῖ ἰΚεά 

δοϊοπιοη ΤΥ 50η 5}]] γείρῃ δίζεγ πηθ. 
ἂπὰ ἢε 5}]} 51 προῃ ΠΥ ἴἤγοης. 

18 Απά πον, δεμο]ά, Αἀοηι)δῃ 
τείρπεῖῃ ; ἀπά πον, τγ ἰογὰ τῇς Κίηρ, 
που Κποννεϑῖ 1: ποῖ: 

19 Δπά ἢε παῖ ἰδίῃ οχβεῆ δηὰ ἔαϊ 
ολτὶς δηά ςῆδερ ἰῃ δρυπάδηςβ, δηά 
μδῖῃ ςΔ]}εὰ 411} τῆς 5οηβ5 οὗ τῆς Κίηρ, 
δηὰ Αδιδίμαγ τὰς ργίεβῖ, ἀπά [οδὺ ἴῃς 
οδρδίη οὕ τῆς ἢοβῦ: δυζ δοϊοπιοη ΚὮΥ 
βαγνδηΐῖ ἤαῖῃ δε ποῖ οδ᾽ϊεά. 

20 Απὰά τβου, πιγ ἰοτά, Ο [κίπρ, τῃε 
εγε8 οὗ 4}} ἰϑγδθὶ γέ ἀροῃ (ἢςς, (παῖ 

“όμδαρ »ιἱκπἱἰεγεά.] ΤΉΏσΓΕ τνδ8 ἃ ἀϊδβιηἴοῦ- 
οϑιοα νυἱϊῖπο88 ργοβεηῖ, νἢο Βοασγά ]}} [πδὶ Βαῖῃ- 
βῆσῦδα 8214 ἴο Ὀανὶά. 

16. Βαιῤ-δεδα δοαυεά αμά 414 οδείσαπεε.) 
δομηθι βίης τόσα ἤδη (6 ΟΓΑΙΠΔΙΎΥ Εδβίογη 
βα]υἱδίίοη βδεπβ ἴο δε ἱπάϊοαϊθά ἴη ἴποβα 
ψογάβ. Βαῖῃ- θα Ὀοννοά, ἰἰκὸ τῆς ννοπιδῃ 
οὗ Τεκοδῃ (2 8. χὶν. 4), ψ ἢ τς Ὠυπῦ]ε 
Ῥτοεβίγαϊοη οὗ ἃ διρρίίδηί.0 Ηδηος ἴδε Κη Β 
αιυεδίίοη, “ νμαῖ ννουϊάδεῖ μου} ἢ 

4Ο. Τραὶ ἰδομ «ῥομίάεη ιε}] ἐδοε «υὐδὸ 
“δα! “ἶ ὁπ ἐδ ἐδγορις.) διάθ ΟΥ̓ δες ἢ 
μαΐ ΠΊΔΥ ὃ οδ᾽ θά [ἢ παῖιγαὶ τίρῃϊ οὗ 
ΠΟΥ ἸΔΓῪ δυςοδβϑίοη, ἴποσγα οχιβίθαἃ ἴῃ τς 
οἷά ννοτϊὰ, δηὰ δβρθοία!νγ ἴῃ ἴῃς Ἐδβῖ, ἃ 
τίγρης, ᾿ξ ποΐ οὗ δϑο οι ἀεϑιρηδίηρ ἃ 
διΙσ ΘΒ8οΓ, γεῖ δ ΔΠΥ σαῖς οὗ οδποοβιηρ 
οὔθ ΔιηΟΠ ϑ8ένθσγαὶ 80οη8. Αἰγαϊίζεϑ ἀδεβὶρ- 
παῖοά Οταϑιι8 (Ηετγοά. 1. 92); αγτγτιβ ἀδβὶρ- 
πδῖεαὰ δηλ γϑεβ (ἰυϊ1ἀ. οἢ. 208); δηά Ῥδγῖι8 
ἀδεϊρπδῖοεά Χογχοβ (ἰὈ1]14. νἱῖ. 23). ἩΗοτγοάοίιιβ 
δυθῇ 621}8 ἰἃ “ἃ ἰανν οὗ ἴῃς Ῥογβίδῃβ," [παῖ ἴῃς 
Κίηρ βῃουϊὰ δἰνγαᾶγβ σῤῥοίνμιὲ δ βιιςοοβϑοῦ Ὀεΐοτα 
ἰοδάϊης ουἵ Δη ἐχροάϊοη. Α 8[1}}} τογε δῦ8ο- 
Ἰυῖς τ ρἢϊ οὗἩ ποπιιηδίίοηῃ νν88 Ἄχογοιϑεα ΌΥ͂ ϑοπλ 
οὗ (ἢς Ἀοπιδηῃ ΕΤΊΡοΓΤΟΓΒ, ἀπά Τσοδβί ΟΠ ΠΥ ὉΥ͂ 
ἴῃς ΟΔ]ρἢ8. (δες Οὐκ ον δ ' ΗἰδΐογΥ οὗ (δε 
ϑαγδοθηβ,᾽ Ὁ. 118, Βοἢη δὐἀϊίίοη.) 

21. δδα}} εἷε.Ρ.1 ὙΤὨΐδ δ ΡΠ πηῖθπι ἕογ ἀθδῖῃ 
δά οςουττεοὰ ἴῃ ἴῃς [ἰνίης πηδββᾶρο ϑεηΐ ἴο 
αν ΌΥ ἴδε τιουῖῃ οὗ Ναίμδη (2 5. Υἱὶ. 1.2). 
[1 18 Γαδ 'ηῃ ἴῃς εαγὶν δοῦρίιγοβ, θεὶς ἔουπά 
οηἷν οὔςθ ἰη ἴπε Ῥεπίαϊους (ει, χχχί, 16), 
Δ οὔποθ αἷἰϑο ἰῃ τῆς διἰβίοσγιςδὶ Ὀοοΐβ Ὀεΐογε 

ἢ της Κίηρ, Νδίδδη τὰς ργορῆες 
αἶδο σᾶπις ἰη. 

23 Απά τῇεγ το]ὰ τς ἰπϊπρ, βαγίηρ, 
ΒεμοΪά Ναῖμδπ τῆς ργορῆει.0 Απὰ 
νν ἤθη ἢς ννᾶβ ςοπλε ἰπ Ὀεΐογε ἴῃς Κίηρσ, 
ἢ δονγεὰ Βιπ156]{ Ὀεΐογε τῆς Κίηρ ἢ 
ἢ15 ἔλεε ἴο τς ρστοιπά. 

24 Απάὰ Ναἴδδη 9δἱά, Μυ Ἰογά, Ο 
Κιίηρ, δαβῖ τῆου 5414, Αἀοηι)αῖ 5}4}} 
τείρῃ δίῖεσγ πιθ, πὰ ἢδ 5}]} δῖ ὕὑροῦ 
ΤΥ τῃγοηεὶ 

ἃς Εογ ἢδ 15 ρὸπε ἄοννη (ῃϊς5 ἄδγ, 
δηὰ δίῃ 5]δλίῃ οχεη δπά ἔδϊ οδις δηὰ 

Κίηρβ. Βυΐῖ ἰῃ Κίηρβ δηὰ (ῃτοηίςοϊοβ ἴὸ θ6ὲ- 
ΠΟΠΊ68 ἴΠε ΟΥΑΪΠΔΙΎ πιοάς οὗ βρεεςῇ. (δεε ι ΚΑ. 
11. το; ΧΙ. 43; Χῖν, 20, 31, ὅζς, ὁ ΟἾγ. ἴχ. 21; 
ΧΙ, 16; χίν. στ, ὅζο. αν υ8ὲ8 ἴῃς πιεΐδρῃοσ 
ἴῃ οὔς ῥβαϊπὴ (8. χίῖ!. 3). [ἢ τῆς ᾿ἰδίοσ δ. ρ- 
ἴυγε8 1ἴ 18, οὗ οουγϑθ, οοπησηοῃ. ( [6γ. 11. 19 ; 
δῃ. χίϊ, 2; Μαζί. ἰχ. 24; ]ὁδη χὶ. εὐ; τ Οοσ. 
ΧΙ. 30; ΧΥ͂. 51: Σ ΤΉ688. ἵν. 14, ἅς.) 

Δ. Ναίδαη ἐαρηὸ ἱπ Ναΐῃδη ἐ.ς. σᾶπιδ 
ἰηο ἴδε ρμαΐδος, ποῖ ἱπίο (ἴῃς Ἴμαᾶπιθδοτσ, 
ΠΠΠΟΥ ἢς πὶρῃϊ ποῖ Θηῖοσ υπδηπουπορά, 
ΒΑ -ϑηθῦα, [ἃ Ἄρρεδῖβ ἔγοπὶ ὑεῦϑε 28, Γὸ- 
Ἐγοὰ Ὀείογο Ναίμδη θηϊογοά, ἰη δοοογάδῃηςδ 
ψ ἢ ΟΥ̓ πΐδὶ ἰάδαβ οὗ ὑγοργιεἴγ. 80, ἤθη 
Βαῖἢ 8ῃοδα νγῶᾶϑ ἃρδῖίῃ ϑεηῖϊ [ῸΓ (τεσθε 28), 
Ναίΐδδη τεϊγοὰ (νεγϑα 12). 

24. Ηκιὶ οι “αἰ Τποπ δΒδϑοὲ δαϊὰ, 
ἴπ {π6 οὐ σίΠΔ] ΠῸ ισοδίίοη ἰ8 δαοά, Νδίῃδη 
ἈΑΒΌ ΓΘ, 48 ΔΓ 48 νγοσγάβ γο, [ῃαΐ ἴῃς Κίην 88 
τηαδάς [18 ἀεοϊλταοη. Ηδ νυ 8ηε8 ἴο ἄγαν 
ἔοσῖῃ ἃ ἀἰβοϊδι πιοσ. 

45. Τδὲ εαρίαΐπς οΥ 1δὲ δω ] ΤΏΘ 86 
οὗ {πὸ Ρ]υγαὶ ποῖα 18 ὙΕΙ͂ τοιηλγκδῦϊθ. [ἢ 
ΒΟοΙῺ8 οἱ οὗ ΠΑΓΙΏΟΩΥ ἢ σὑόγθοβ 7 δηὰ 
1Ι9ς. δ.ΠΟΙΥ βρεδκίηρ, ἴοο, ἴδετε ννὰ8 δυῖ 
οης ““οδρίδιη οὗ ἴῃς Ποβῖ," υἱΖ. [οἂδ (2 8. 
Ὑ1, 16: χχ. 22). Ναΐδδη πιυϑδὶ ἤογὸ οχίοπαὰ 
(Π6 ἴοττῃ ἴο ΟΠοοΒ οὗ ἃ σϑὴκ δεῖονν ἴῃς 
Ὠσμεϑῖ. (δες σ᾿ ΟΒγ. χχνυ. 1.) 

Οοά αν ἀἰης “ΔοπαῬὁ.} ΤῊ ἂς ἴῃς 
ΟΥΑΙ ΠΤ δοοϊδιπιαίίοη ὈΥ ἢ ἴΒ6 [εννα 
δοςερίεα ἃ πεὺνν Κίῆρ. (866 1: 8. χ' 24: 
Δ 5. ΧΥΪ. τό; Δ Κ. χὶ. 12. (ὐοτηραγε θείου, 
γΟΥΒ6 39.) 



ΤῊΕ:εν. 
ὅφγονε ἐὰφ 
“"“». 

ν. 26----33.} 

5ῆδερ ἰπ δρυπάδηςε, Δηὰ δδῖῃ ςΔ]1εἀ 
411 τὴς ΚΙηρ᾽ 5 5ϑοῆβ, ἀπά ἴῃ σδρίδίῃϑβ οὗ 
τε Ποβῖ, ἀπά Αδιδίῃασ ἴπε ργεβῖ; δηά, 
ὈεΠο]ά, τπεγ εαὶ ἀπά ἀγίηκ Ὀεΐογε πὶ, 
ΔΠ4 54Υ. ᾿(σοά 5ξᾶνε Κίῃρ Αἀοηίλῃ. 

26 Βυῖ πιε, εὐδη τὴθ [ὮΥ 5εγνδηῖ, 
αῃμὰ Ζδάοκ τς ρῥγίεδῖ, δηὰ Βεηδίδῃ 
ἴῃ 5οη οὗ [εποϊλάλ, δηὰ ΤΥ ϑεγνδηῖ 
δοϊοσηοη, πίῃ ἢς ποῖ οδ]]εἀ. 

27 [5 τ} 15 τῃϊπρ' ἀοης ὈΥ ΠΥ Ἰογά (ἢ ς 
Κίηρ, δπά ἴῃοι ἢδϑῖ ποῖ βῃεννεά 22 πο 
ΤΥ ϑ8εγνδηῖ, Ψηὴο 5Ποιυ]ὰ δῖ οὐ (δε 
(ἤγοης οὗ ΠΥ ἰογὰ τὰ6 Κίπρ δίζεγ 
Πιηλὶ 

48  ἼΠπεη Κιπρ αν! δηςνγεγεὰ 
δρᾶ 5414. ()4}} τὴς Ἡαενεβεία, Απά 
58ῆς σάπια [ἰπῖο [ες ΚΙπρ᾿ 5. ῥγαβθῆςβ, 
Δηά κἰοοά δείοτε τῆς Κιηρ. 

29 Απά τς Κίηρ ϑννᾶγε, δηὰ βαἰά. 

ΑἹ. Τὸν τεγυαη! ἢ ΟΥ “ βεσναηΐίβ, δοςογά- 
Ὧξ ἴο Δηοῖδποσ σεδάϊην. 

29. “4: δὲ Τογά δ υε}  “4.Α8. [δες 
Τιογὰ νεῖ ἢ νὰ ἴῃς σοχηπηοποδβὲ ἔογπὶ οὗ 
ΟΔἢ ἃπιοηρ [πε [βγϑοὶε8. νὰ ἢπὰ ἴΐ 
υϑοεὰ δεΐοτε {Π18 Ὁ ΟΙάδοη (7υἀ. νἱῖ, 19), 
ΕΥ ΒοᾷᾶζΖ (Ἀυϊ 1. 12), ΟΥ̓ 8401] τὸ- 
ἰύαλεοὶ (α 5. χίν. 39; χίχ' 6; ΧΧΥἹ]. το), 
Υ ]οπδίμδη (1 8. χχ. 21), ΟΥ̓ ΑθΙζΔ1 (1 5. 

χχυ, 26), Δηά «͵8δο ὈΥ͂ Ασδ8ῃ (1 85. χχίχ. 6 
δηά ΟΥ̓ [δὶ (2 5. χν. 21). ἴῃ ἰδίοσ {{π|68 
1η6 Ῥγορδείβ σείεσ ἴο ἴξ 48 ἰξ 1 ψνεῦε αἰπηοβί 
(ῃ6 ΟὨΪΥ ἕο. (Ηοϑβ. ἷν. τς; [|εΘγεπλ. ἷν. 2: 
γ. 21: ἄς.) [Ιἴ νγᾶβ ρεουϊαῦ ἴο αν ἴο 
δἰίδοςς ἃ ἔυγῖβογ οἴδυδε ἴο [Π18 οδίῃ---ἃ οἰδιιδα 
οὗ {πμαπιβι] ηε88 ἔὸσ ϑοηις β8ρεςῖδὶ ΠΊΕΤΟΥ (1 8. 
ΧΧΥ, 34), ΟΥ̓ ΤΌΟΓ Οοὐ 8 σοῃδίδηϊ ὑγοϊεοϊὶοη οὗ 
ἢϊπὶ (1 8. ἵν 9ο)ς.. ὙΠῸ νογάβ οῖα ιἰϑοὰ ἂγα 
ἰάσοπίςδὶ ἢ ἴποθϑε οὗ 2 58. ἰν. 9. 

80. Ενεπ αν 1 “«αὐαγὸ ἐσιο ἐδες.} 866 ἀῦονυς, 
ΨΕΙΒΟ 12. 

81. Βαϊῥιευῤεδα δοαυεά «υἱὴδ δὲν ἴχεθ ἰο ἐδὲ 
εαγδ.} Α Ἰονχεῦ δῃάὰ δυπΊθ]ον οὐείβδησε (ἢ δη 
ἔνθ ΠΟΥ ῥγενίουβϑ οὔς (νεσθαε 16). ἴη [Π6 
Αβϑυσίδῃ βουϊρίυτεβ δι ραβϑδάοσγβ ἃΓῸ σΤΈΡΓΟ- 
βοπίοὰ ἢ (Πεῖγ ἔβοδθθ δου] τουςην [86 
Θατί Ὀεΐοτε ἴῃς ἔεεῖ οὗ ἴῃς πιοπάτοῇ. 

ἴτε Ὧν ευεγ ἢ ΤὨΐ8 ἔοστῃ οὗ σοιηρ πιοηΐ 
8.48 ΔΙννᾶγβ ὑγενδιὶοὰ ἴῃ ἴῃ Εδδῖ. (δες Ώδη. 
1. α; 1. 9; ν. το; νἱ, 21; Νβῖῆ, 1. 3; δηά 
σοηηρατε Βγίβϑοῃ, " ς Ἀδρῃ. Ῥογβ.,᾽ Ὁ. 1ό.) 

82. Βεπαίαδ ἐδεὲ “ο5 ς᾽ ὕεῤῥοίαᾳ.ὺ ὙΒα 
ςοπιϑϊπδίίοη οὗ τς ἰρἢ ῥγθβϑῖ, (ἢ6 Ῥσορπεῖ, 
δὰ [ῃς ολρίδίη οὗ δε Ὀοάγορυατά, νουϊὰ 
βῇῆονν ἴῃ6 ρεορὶς ἴδδὶ ἴῃς ὑγοοθθύηρ πδὰ 
(6 Κίηρ᾿β βαποίίοῃ, ὅδε ογάδγ οὗ [6 Ὠδηλοδ 

Ι, ΚΙΝΟΞ. 1. 

4: τὴς ΓΒ ἰἰνεῖῃ, τῇδλὲ μδῖῃ γεάθεπ,- 
δὰ τὴγ 50] οι οἵ 81] ἀ!5ἴγ6 55. 

20 ἔνεηῃ δ8 1 ϑυγᾶγε υηΐο ἴπες ὉΥ͂ 
τε ΓῸΚΡ Οὐοά οἔὨ [5γδε]. βαγίῃρ, 4.5- 
ΒΌΓΘΟΪΥ ϑοϊοπιοη ΤΥ 50ῃ 5}]} γείρῃ 
Δίεγ τς, δῃὰ ἢδ 5}]] 51 Ἰροη ΠΩ 
τ γοης ἰῃ ΠΥ 5ϊεδά ; Ἔνε 80 Ὑ}}}}  ςεῖ- 
ΤΔΙΠΙΥ ἀο 115 ἀΔγ. 

21 ΤΠεΩ ΒΑ -σηεῦα θονγεὰ ψτἢ 
δεν ἴλος ἴο τῆς δαγίῇῃ, δῃά ἀϊὰ γενεεησς 
ἴο ἴδε Κίηρ, ἀπά 544, [,εἴ τὴγ ἰογὰ Κίηρ 
Πανὶ ἀ ̓νε ἔοσ ὄνεσ. 

22  Απά Κίηρ ᾿ανίά 5414, ΟΔ]] 
τὴς Ζαάοκ τπε ρῥγίεβῖ, απὰ Νδίμδη ἴῃς 
Ριορῃεῖ, ἀπά Βεπαίδῃ ἴῃς βοὴ οὗ |6- 
ΒοίλάδΔ. Απά {πεγ οδπια Ὀείοσε ἴδε 
ἰΐπρ. 

23 ΤῊς Κίηρ αἶϑο βαϊὰ υπῖο μεπὶ, 
Τακε ψ γου τς βεγνδηΐβ οὗ γοὺγ 

ΤΉΔΓ8 [ἴῃς Ῥοβίτοη οὗ [6 ρούϑοπβ ὙἹ τεβρεςὶ 
ἴο ἴπ6 πιδῖτοῦ ἰη Βδηά. 

88. 12ὸε τεγυαηπίς Γ᾽ γον ἰογά] ΤΠς 
ΟΠεγει με δηὰ Ρεὶειἴδ8, ννῆο ἔοσηεα ἴῃς 
τογὰὶ θοάγοσυατά. (εξ νϑῦϑὲ 218.) Ῥοσῆδρβ 
4160 ἴῃς ΟἸΌοσίπι, οΥ “ταὶ ΒΥ πηεη." ((οιῃρ. 
2 5. χχ. 6, 7.) 

γηπο οαυη »μ..1 Μεθ Δηὰ ΠοτθαΒ βθθ πη ἴο 
ἧανε δεδθη ἔγδί ερίογοά ὈΥ ἴπα [Βγδο 68 ἴῃ 
(ἢ τείψῃ οἵ αν ά. ΑΡρδγεηγν [μ6 υϑὲ οὗ [Βς 
ζΟΓΠΊΟΥ νυ 88 ἂί ἢγεϊ σοηβησά ἴο ρτεδῖ ρογβοπαρθβ. 
(2 δ4π|. χὶϊ. 29; ΧΥ. 9.), ὍΤῆς ἘΔΌΙΠϑ [ε]] 
Ὲ8 ἴπδὶ 1 ννᾶϑ ἀφαϊῃ ἴο σά οὐ ἴῃ6 Κίηρ δ 
ταις νουΐ 8 Ῥεττηϊββίοη  δηὰ ἴῆυ8 [ἴΐ 
νγου]Ἱὰ ὈᾺ τῆ6 τποσὲ ουϊάθηϊ ἴο 4]} ἴμαϊ ἴῃς 
Ῥτοοδεάϊηρε ψ ἢ τεδρεςῖ ἴο δοϊοπιοη παά 
Πᾶν 8 βαποϊίοη. [ἴ νγᾶβ ὑσοῦδοὶΥ 8 (ἢ 8 
οδ]εςΐ, δηὰ ποῖ πιογοῖν ἴο ἀο ϑοϊοσηοῃ βΟΠΟΙΓ 
(ςομῆρασε ἴῃς ολδε οἵ Μογάςοδι,, Εβί. υἱ. 8), 
(δδῖ μὲ νψδ8 (δ τηοιυηϊεοά, 

Οἱδοη Ὅς γροβίοη οὗ Οἴδοη ᾶ8 Ὀδθη 
τους ἢ ςοηϊτονοτίοά, Οἡ ἴδα ψνο]6 ἰξ 18, Ῥεῖ - 
ὮΔΡ68, πιοβῖ ργοῦδοϊς [μδὲ [ἴ ννδβ ἴῃς δηςιεηΐ ἤλπὶὸ 
οὗ 1Π6 νΔ]ΠΕΥ οδ]]οἀ δβοσιναγάβ (6 Τγσορουῃι, 
ΜΏΙΟΒ τὴ ἔτοπὶ ἴῃς ῥσγεθεηῖ Πλαπιάδβοι8 Οδίο, 
ὉΥ 8:1οδπὶ, ἰηῖο ἴῃς Κεάσγοηῃ ναὶ, βανίης ἴῃς 
ΘΙΡ]6 8}]], ΟΥ ἴσιις Ζίοη, οἡ [δε Ἰεξϊ, δηὰ οἡ 

ἴῃς τρῆϊ [Π6 τπιοάσγῃ Ζίοῃ, ΟΥ δηςίεηϊ ςἰΥ̓ οὗ 
(ὃς [ΘδυδβίῖϊεΒβ. ὙΠ ὕρρεῦ “ ϑουγος" οἵὗἩ τῇς 
“ὁ γγαῖογβ οὗ ΟἸΠοη," ἢ ς ἢ ἩδΖεοϊωδῃ δἰορροὰ 
(2 Οδγοῃ. χχχί!, 30), νγᾶϑ σοῦ ΔΌΪΥ ἰπῃ ἴΠ6 
πες ῃουγῃοοά οὗ ἴπε Πλαπιάβουβ Οδίῖθ. Οτὶ- 
ΕἰΏΔΠγ (ἢ εἴγεδπὶ οστὰ (8 ΒΟυΓΟΘ ΤΑΥ͂ δᾶνα 
συ ΟΡΕΠΙΥ ἄοννῃ ἴῃς ΤὙτοροδυση υδ]]ευ, ἀπά 
βανε Ἰοϊπεα Κεοάσοῃ, αδἔαγ ρῥδβϑίηρ 8:1 0δηη. 
Τἢυθ ἴῃς ΟΠ] δε νογϑίοη, δηὰ ἴῃ6 Ἀ ΔΌΌΙΠΙΟΔ] 
ἰγδαποηβ, τυ ἢ ο ἰάοπ τ Οἴδοη ἴῃ [ἢ]18 οἷδος 
ἘΠ δι1οΔπὶ, ἀγα ποῖ ἴοι ἴδ. {π 1}. 



486 

τ Ἡεοῦ. 
«υἀέεὰ Ὀ6» 

Ἰογά, ἀπά σᾶιιβαὲ ϑοϊοπιοῃ ΠΛΥ͂ 50ῃ ἴο 
τιὰς ἀροη ᾿πιπς ονγῃ πλυ]ς. ἀπά Ὀγίηρ 

Ἰοπφοῖ σ ἢίπὶ ἄονγῃ ἴο Ο᾿δοη: 
» τέ. 

44 Αμπὰά ἰεῖ Ζαάοκ τῆς ῥγίεϑε δηά 
Ναΐῆδη τῆς ργορῆεῖ δηοίπε ἢϊπὶ Π6γε 
Κίηρ ονεσ ἰβϑγδεὶ: δηά δΐονν γε νυν 
τῆς τγυπηρεῖ, Δηὰ 58Υ, (ὐοά β8ᾶνα Κίηρ 
δοϊοιμοῃ. 

ἧς ΤΏδη γε 5|2}] σοπλα ὉΡ δίζεγ 
ἢἰπὶ, τῆλ ἢ ΠΊΑΥ σοπια δηά 5311 'ροῃ 
ΠῚ τῆγοηα ; ἔογ ἢ 53}4]] ὃς Κίηρ 'ῃ ΤΥ 
ϑῖεδά : δηὰ 1 ἢᾶνε δρροϊηϊεά πὶ ἴο 
δὲ συ]εγ ονεσγ ἰβγδοὶ δπὰ ονεγ [υάδῃ. 

416 Απὰ Βεπαίδῃ (ἢ βοὴ οἵ Ϊ|ε- 
Ποίδάδ δηϑυγεγεὰ τῆς Κίπρ,, δπά δά, 
Απιεη: ἴῃς ΓΚ Οὐοά οὗ τὴγ Ιογά 
τῆς Κίηρ᾽ 84Υ 80 00. 

27 ΑΚ58 τὴοε ΠοκΡ πδῖῃ θδεη ψ ἢ 

ϑοϊουηοπ β δηοϊπιπς ἴοοκ ὑἷδοθ 'ἰῃ 80ΠΊ6 
οὗ 186 νον νος σὺπβ ἀοννῃ ἴο 5110δπ|--- 
ῬΟΒΒΙΌΪΥ ΠΟΑΓ ἴΠδῖ Γεϑογνοῖσ. (δ6εε οἡ [ἢ18 
δι δ]εςς ΝΠ] απιθΒ ὁ ΗΟΪΥ ΟΙὙ,᾽ νοὶ. ἱἱ, 
ΡΡ. 470-480; δηὰ οσοπιρατο ἴῃς δυίςὶς οἡ 
“ΟἸΠοη," ἴῃ ϑπηΠ 8 “ ΒΙΌΪΙς2] ὈΙςΕΠοηδῖγ.᾽ 
8ε6 αἷδο Μσ. Βεγψυβθοη β ἁγίϊοἷα οἡ ““ [6γ- 
88 6 πὶ,᾿" ἴῃ [Π6 βᾶπιῈ ᾿νοσῖκ, νοὶ, ἱ. Ὁ. 1οϑ.) 

84. “πον δίνην. [πδυσυγαϊίοη ἱπίο δδοὶ 
οὗ ἴῃς ἴῆγες οβῆςδδ ἰγρίςδ] οἵ ἴῃς Μεββίδιη, οὐ 
Αποϊηϊδα Οπο, μεσο ΤὸΝ δηοϊηης 1 01]. 
Πλλνιπα δρροϊπηίτηθηΐϊ ἰπδικυϊοὰ τῆς γτὶϊς ἴῃ 
σοηποχίου ἢ ἴῃς ΚΙΠΡΙΥ οβῖςς, ἤγϑῖ ἰπ ἴΠ6 
ολϑὲ οἴϑαυϊ (1 5. ἰχ. 16; χ, 1), ἀπά ἴῃθη ἴῃ τῃαῖ 
οἵ Πανὶ ὰ (1: 8. χυΐ. 1:12), Ὑὴο νγδϑ δηοϊηϊεα 
ἴῆγοθ βευ γα] {{π|6ὸ8. (1 ὅ. ΧΥΪ. 11: 2 5. 1. αἰ 
νυν. 21.) [ἴ 18 ἀουδίεα ψΒΕΙΠΟΣ ἴπ6 τις οοη- 
(ἰπυςὰ ἴο ὃς υϑεά ἴῃ [ἢ6 Κίηράοχῃβ οὗ [βγδοὶ 
δηὰ υά δῇ ἴῃ ΟΥΑΙ ΠΑΤΎ Ολδβεβ, ΟΥ̓ ΟἿΪΥ ΨηΘη 
ἴῃς διιοσοοβϑίοη νγᾶβ 'ἴῃ αϊδβρυῖΐδ ΟΥ̓ ἽΓΤΟΡΌΪΔΓ. 
Αβῖοσ ϑοϊοπιοῦ "νὰ ἢᾶνθ ΠῸ Ἔχργδβϑδ πηοηςίοη οὗ 
τῆς δηποϊηίίην οὗ Κίηρβ, Ἔχοερί ἴῃ ἴῃς ἴἢγες 
οἌ8ε8 οἵ [εδυ, [οδ8ἢ, ἀπὰ [εποῦπα (2 Κ. ἰχ. 
6: χὶ. 121; ΧΧΙΪ, 10), Ψῆο ψοῖῈ 411 δρροϊηϊοά 
ἱσγοχυϊασῖγ. 5111, 88 γγὰὲ βάν τὸ ἀεῖδὶ]β οὗ 
[(ῃς ᾿ηδετυπίοη οὗ [86 οἴδπεν Κίηρσ, ἰξ 8 αυϊΐε 
Ῥοδδίὶε {πὶ ΤΟΥ ἴοο ΤΔΥ δᾶνὸ δδεη πιδάς 
Κιηρβ ΟΥ̓ Δηοἰϊπτίησ. Αἴ [(ἢς ἔπιε οἵ ἴῃς οδρ- 
Ἐν, Κιηρβ, τ βοϑὲ ἀποϊπεηρ π48 ποῖ Ὀεεη 
τεϊδίδα ἴῃ ἴῃς Ὠἰβίοσιςδὶ Ὀοοΐκβ, 61}}} θθαγ (᾿ς 
[{|ὸ οὗ “τὴς «ποἰηιςὰ οὗ (ἢς 1,ογὰ." (1,Δη}. 
ἷν. 2ο; Ρβ. Ἰχχχίχ, 18, 51.) 

ὀίοαυ γε «υἱδ δε ἐγωνιβε.} ᾿Ὑτυτηρεῖθ Βδὰ 
Ὀόοη υϑοὰ ὉΥ Αὐβαίοπιὶ ἤθη μ6 πηδάς Ὠἰπλ861 
κίηρ (2 5. χν. το)ὴ. ΤΠΟΥ ἅγὲ δζαίη πιεηποημδα 
δῖ (ῆ6 ῥγοοϊαπιδίίοη οὗ [εδυ (2 Κ. ἰχ. 13) δηὰ 
οὗ [οδϑῇ (2 Κ. χὶ. 14). 

Οοά τανε ἀίης δοίογιοπ. [ἢ 1ῃ 6 οΥἹ ΠΑ] “[μεὶ 

Ι, ΚΙΝΟΞ. 1. [ν. 34---ο. 

ΤΥ Ἰἰογά τῆς Κίπρ, ἐνερ 8δὸ δε δε 
ἢ ϑοϊοπιοη, ἀπά πιᾶκε 8 ἕβγοῃς 
στααῖεγ τῆδη τῃς τῆτοπε οὗ ΠΥ Ἰογὰ 
ἰΐηρ ᾿ανίά. 

2438 ὃο Ζεάοκ δε ρτίεβῖ, ἀπά Νδἃ- 
ἴλη τΠ6 ῥγορῃεῖ, πὰ Βεπδίδῃ ἴῃς 
80η οὗ Τεμοίδάδ, δηὰά τῆς (μεγεῖμιτεβ, 
δῃὰ τῆς ει τε5. νεπῖ ἀονγῃ, δηὰ 
ςΔιβεά δϑοϊοπιοη ἴο πἰάς ὑὕροη Κίπρ 
᾿λανιἀ 8 πιι]ε, δηά Ὀγουρῆς ἢϊπὶ ἴο 
Οἰδοη. 

290 Απάὰ Ζδάοκ τῆς ρτγίεβε τοοῖὶς δλπ 
Βογῃ οὗ οἱ] ουἍ οὗ τῆς τθεγηδοῖς, ἀπά 
δηοίητοά ϑοϊοηηοη. Απά τευ δ]ενν 
(6 ττιιπιρεῖ ; δηά 1] τῃς ρεορὶε 5αἱά, 
(ὐοά 8ᾶνε Κίπρ' δοϊοπιοῃ. 

40 Απά 14]1] τἢ6ς ρεορὶς ἼἽδπὶῈ υρ 
δίϊεγ ἢίπι, δηά τῆς ρεορὶς ρἱρεὰ ἢ 

(Πς Κίηρ ϑοϊοπιοῃ [ἷνε." (Οοτηραᾶσζε 1: 5. χ. 24: 
Δηά Δ Κ. χίὶ, 12. 

855. Ουέὲν Πιγαοὶ απά συεν 7μ4α 6.1] ΤΉς 
ὙΕΥ οὗ Κίηρβ 88 ὕδθη δοςσιυιβεὰ οὗ δηξςῖ- 
Ῥαϊϊης Βεῖε (ἢς βυδδοαυθσηὶ ἀϊνίδίοη οὗ ἴδ 6 
Κιπράοπαι ; δυΐ ἴπε ἀπε Πεβίβ θεΐννεεη [υὐδῃ 
δηὰ [8γρο] διγοδυ οχίϑιοὰ ἴῃ [ἢ6 τεῖρῃ οὗ 
Ὥς (ϑεε ἃ 5. 11, 9, 1ο; ΧΙΧ. 11, 41- 
43. 

897. “41: 1δὲ 1ονά δαΐδ δεοπ «υἱὲδ νι ἰογάϊ.} 
ΤΠ Ρἤγαθα ΟΧργδδϑεβ ἃ ΥΕΙῪ ΠΡ ἄδερτος 
οὗ ἱνὶπα ἕδνοισ. [ἰ οσουγα ἢγδὲ ἴῃ [ἢς 
Ριογηδοβ οἵ Οοά ἴο ἴβδδεο (Οεη. χχυΐ. 3, 
14) δηὰ ͵αςοοῦ (χχυ. 15). γνε ἴδῃ Πῶσ 
(μαὲ “16 1, οτά αὐα.: «υὐέό ΪοΒερἢ " (χχχίῖχ. 2, 
21). Αἤεγιναγάβ ννὲ βανε [ἴῃς ρῆγαθε τερεραϊεὰ 
σὰ τεϑρεςῖ ἴο Μοβεδ (Εχ. ἰ". 12), [οβδυδ 
([οβἈ. ἱ, 5), δηὰ αν! ὰ (1 8. χχ. 13). ανὰ 
ΒΙπΊθο ἢ 565 ἃ ὙἹ σεβροςοῖ ἴο ϑοϊοπιοη (1: 
ΟἾγ. χχὶϊ τσ, 1:8). 

88. Τόε Οδεγεί ῥὶς απ ἐδε Ῥείειδὲίε:.} 
Τῆς ““ βογυδηίβ οὗ γϑσϑὸ 221. Οἡ ἴῃς Ὡδπι68 
ΟΠΒογεῖδῖο δηὰ Ῥοϊειἱῖθ, ϑεα ἀῦονε, ποῖος οὔ 
2 8. ΥἹ}}, 18. 

89. 4“ δογπ οΓ᾽ οἱἱ ομδ ΓΚ ἐδε ἑαδεγηαεῖε. 
Τῆς “ΤΔθεγηδοὶο "ἢ Βοτς ἱπιεηάθα 18 ργοῦδ- 
ΌΪγ (δὶ ψΒῖο αν δὰ πιδάς ἴογσ (ἢς 
ὐῖκ οἵ (6 οονεηδηῖ οὐ Μοιηΐ Ζίοη (2 8. 
νἱ. 17). ὙΠ Τοτϊηροβιοῃ οὗ ἴῃς ΒΟΙΥ οἱ] 18 
τοϊλιοά, ΕἰΧ, χχχ. 231-25. ὙΠαῖ ἴ νγᾶβ ρατῖ οὗ 
(ἢς ταρΌ Αγ δυγηυσο οὗ ἴπ6 Ἰλθεγηδοὶα ἀρΡΡεῶσΒ 
ἔγοτα Ἐξχ. Χχχὶ. 11; ΧΧΧίχ, 28. 

40. Τός ῥεοβίε ρῥίῥεά «υἱἱ͵ ῥε Τῆς 
1 ΧΧ, τταπδὶαῖε ἐχόρευον ἐν χόροις, “" ἀδλποεὰ 
ἢ ἀδηςοδ᾽""---ἃ τηδαηϊηρ νος ἢ Ἡοῦτενν 
ψΟυ]α οσὶνε Υ 4 οἰιδηρε ἴῃ ἴΠ6 ροϊπιης, πὰ 
{δε διεγδίοη οὗ οὔἊς Ἰεϊΐϊεγσ. (δες ποῖς Β δ 



το τ, 
“Μιώε. 

γ. 41---5ο. 

ἐρίρεϑ8, Δηἀ τε]οϊςςα νυν] (ἢ ργελῖ [ογ. 30 
ἴηδλι τῆς εαπτ τεπὶ ἢ τὰς βουηά οὗ 
ΤΠ η]. 

41  Απὰ Αἀοπῖαῃ! δπά 1] τῆς 
συεβῖ8 (παῖ τυεγέ ψνἢ Πα Πελγὰ ἐξ 
858 {Π6Υ ἢδά πιδάβ δὴ επά οὗ εδιίηρ. 
Απά ψῆεη [οδὺ μεαγά τῆς βουπὰ οὗ 
πε τγυπιρεῖ, ἢς 3414, ΥΒεγείογε 2: 
ἐλὶς ποῖδα οὗ τῆ6 οἷ Ὀείῃρ ἴῃ δη 
υρτοαγὺ 

42 Απά νψ]]Ὲ ἢς γεῖ β8ρᾶκθ, δε- 
ΠοΙά, Ποπαίμδηῃ τῇς ϑὁοη οὗ Αδίδίμᾶγ 
τς ῥγίεϑὶ σάπια: ἂδἂπὰ Αἀοηϊ δῇ 5841ἃ 
ππίο ἢϊπλ, (ὐοπια ἱπ ; ἔογ ἴδου αγί ἃ 
νΔ]δηῖ πιδη, ἀπά Ὀγίηρεβῖ ροοά τἰἀΐηρβ. 

43 Απάὰ Τομδῖπαῃ δηϑυγεγεὰ δπά 
5414 το Αἀοπί]αῃ, Ν' ΕΥΪγ οὐ ἰοτά Κίηρ 
1αν! 4 Παῖῃ πιδάς δοϊοπιοη Κίηρ. 
44 Απὰ ἴδε Κίηρ Βαῖῃ βδεηῖ ΜῊ 
ἢἰπὶ Ζδάοϊκ τῆς ρῥγιεβϑῖ, πὰ Νδίῆδῃ 
τῆς ργορῆεῖ, δηὰ Βεπαίδῃ τῇς βοὴ οὗ 
7εμοιδάα, δηά τῇς (ΟἸΒεγειῃῖτεβ, δηά 
τῆς Ρεἰει ἢ τε8, ἀπά πεν Πᾶνα οδυβεὰ 
Ηἰπι ἴο πάε ὑροη ἴῃς Κιηρ᾽Β πλι]6 : 

τῆς οηὰ οὗ πε ομαρίεσ Εννα]ὰ ῥγείεσγα [815 
86η86, ἀηὰ ννου]ά οσὔδηρς ἴῃς τεδάϊηρ; δυϊ οἡ 
ἰπϑυ ΠἘςϊεηὶ στοιηάβ. Τῆδῖ ρῖρεβ εγε Κπονγῃ 
ἴο τῆς [86γᾶ6}1168 δὲ [18 ἘπῚ6 Ἄρρεᾶγθ ἔτοπὶ 
185. Χ 5. ΤΠΟΥ ΨΕΓῈ ΥΕΤῪ δἀποίεηΐ ἰη Εργρῖ, 
δηά ψοτο Κποννῃ 4180 ἴο ἴῃ6 Αβϑυσ  ΔΏ8. 

δε εαγὲδ γεπὶ.7--- τς ῥγόβοης Ηοῦγεν ἰοχὶ 
18 οοττοςῖ ΜΝ» ἤδνε ΠΟΓῸ ἃ δίγοηρ ἱπβίδηςς οὗ Οτ"- 
Θηἴ4] γρεγθοΐθ. Βιιῖ [ 18 ϑυϑρεςίεα (Πδῖ [ΠΈΓῸ 
18 ἃ 8΄15ῃϊ σοττυρίίοη, δηὰ τῃδί [6 νογὺ γεδ]} 
τιδεἀ τηοδηΐ ““τεθοιπάεά," ΤὨςΙΧΧ. πον- 
ἜΥΕΓ ἤδγς ἐρράγη. (866 ποῖς ( δῖ ἴῃς οπὰ οὗ 
ἴῃς οσμαρίοτγ.) 

41. 1όδὲ κωσὶς . .. ὀεαγά 17 Αἀοπιαἢ 8 
ἔπεπαάβ ψγεῦε ΡΟ ΔΌΪΥ [ἰδἰοηΐϊη ὙΠ δοπΊα 
ΔΏΧΙΟΙΥ, ἴο ΠΟΔΓ ἢ δηγιΐης ννουἹὰ οσςοὺγ 
σῇ δη τοῖν αἰζετηρί σᾶπὶς ἴο Ὁς Κκπονῃ. ΤὨς 
ποῖϑε οὗ ἴῃς ἰγυπιρεῖ, ᾿ρΡ᾿ γὴν αἱ ἰοδδὶ βοπις 
δτοδῖ ρυδ]ὶς Ῥγοοϊδιηδίοη, νν88 ννεῈ]}} οδἱουϊαϊοὰ 
ἴο δἰδγτῃ ἴῃοσῃ. 

42. υοπαίδαπ . .. εανι.} οηδίμδη δὰ 
δεῖεά ἰῃ ἃ δἰ ΠΠΪΑΥ ΟΔΡΑΟΙΓΥ͂, 88 ἃ ΤΔιτίεσ οὗ ἰῃ- 
[6] ροῆςς, ἴῃ 186 {ππ|ὸ οὗ Αὐβδὶοπι 8 δἰϊεπιρὶ 
(2 8. χν. 16; χν!. 17}; δυΐ δ [παϊ ὕπης, ᾿Κ6 
ἢ18 δῖ Ποῦ, 6 ννδβ ΔΕ] ἴο δνυ!ά. 

Ω Ὃπυὔ'οΐϊπηΐ "»παη.} 1ἴ ννου]ὰ ρογῆδρα ὃὈ6 θεῖον 
ἴο ἰγδηδίδίς “ἃ υνἱσίπουϑ πιδη," ΟΥ̓ “ἃ πιδῆ 
οὕ σοσι ν᾽ (ὅεεὲ νεῦϑθ 52, δηὰ ςῸΠῚ 
Ῥχγονυ. χὶΐ, 4, ποῖα [86 βᾶπια δρπεῖ, ἀρρ] δὰ 
ἴο ἃ ψοπιδῆ, ἰδ ἰγδηβί αἴθ “4 νἱτΐυοι! 
ὉΟΙΏ2η.) ΕῸΓΣ τῆς δοηιπιοηΐ, σοπηραγο 2 8. 

Ι. ΚΙΝΟΞ. 1. 

4ς Απὰ Ζεάοϊς τἢε ρτγίεϑε δηὰ 
Νδίδδη τς ργορῆες ἤᾶνε δποϊηϊεά 
Ηίπι Κίηρ ἴῃ ΟἸἴδοη: ἂπά {Πα ἅγε 
ΠΟΠΊ6 ὕὑρ ἔτοπι ἴἤδηςς τγε]οϊςίηρ, 80 
τῃδῖ τῆεα οἷ τάπρ δρδλίῃ. 18 ἐς 
ἴῃς ποῖβε τῃδῖ γε ἤᾶνε ἢεαγά. 

46 Απά «130 ϑδοϊοπιοῃ 58ἰτεῖ ἢ οἡ 
τῆς τῆτοπα οὗἉ τῃς Κίηράοῃι. 

47 Απά πιογεονεγ ἴΠῈ Κιηρ᾿β 86ῖ- 
νΔη8 σᾶπΠ)Ὲ ἴο 688 οὐ ἰογά Κίηρ 
Ἰλανϊά, βαγίπρ, (ὐοά πιᾶκε τς πᾶηὶς 
οὗ ϑοϊοπιοῃ δεῖϊζογ τῆδη ΤΥ Ὠδπιε, 
πὰ τῆλε ἢὶ8 τῆγοης ργεδῖοσ τΠΔη 
ΤΥ τῆγοπθ. Απά τῆς Κίηρ δονςεά 
Ἀϊπιβε] Γ ἀροη ἴῃς Ὀεά, 

48 Απά δ͵3ο ἔῆιι53 βαἰά τῆς Κίηρ, 
ΒΙεββεά δὲ τῆς ΓῸΚΡ Οοά οὗ ἌΒΕΙ 
ννΠΙοἢ Πα ρίνεη ὁπ ἴο δῖ οὔ [ὩΥ 
τἤγοης [18 ἀδγ, πιῖπε εγϑβ ἐνεξη 8εε- 
ἹὴΡ “1. 

49 Απά 1411] ἐπε ριυκεϑῖβ τδι τόνε 
νὰ Αἀοη!δἢ ννογα δίγαιἀ, δηὰ γοβϑα 
ὉΡ, δηἀ νηΐ δνε Ύ ΠΊΔΠ ἢ]8 ὙΨΑΥ. 

50 ᾽ Απὰ Αἀοηι]δῇ ἰεξαγεὰ δεςδιιβε 

ΧΥΙ, 2ὴὲ. Αἀοηιδῃ βϑρεακβ 45 ἢς ἀοδβ ἴο 
ΓΟΑΘΘΌΓΕ Εἰ ΠΊ86 1} δηὰ [8 ἔγιεμάβ. Ης οδη 
ΒΟΔΓΟΟΙΥ Βᾶνε ἐχρεοϊοα ἴο εᾶγ βοοά συν. 

48, Κεγὶ ἢ “ῸΥ, Ὅπι|᾽" πουϊά ὃς ἃ 
θεῖον τγδπβιδίοη ἴπδῃ ὁ υεγ ]γ." Τα Ρδγίοὶς 
υϑοά [48 Δἰννᾶγβ δῃ οὐϊέεϊέη ἴοτγοα. 

46. δϑοίονιοη “1112: οπ δὲ δγοηβ] 86ε 
ἃῦονο, νεόσθὸ 25. Το ηδίβδῃ πον ΟΔΙΤΙΕΒ 
ου ἴῃ6 παιταῖΐνε οὗ ννηδῖ οσουττεά ἴῃ ετὺ" 
δαίστη ὥποπὶ τῇς Ῥοϊηξ ψῆεῖε ἃ νγᾶβ 1ῃ- 
τεγγυρίοα, ν. 4οθ. αν, ἃ ἀρρεᾶγθ, ννὰ8 ποὶ 
οοηΐεπί ὑπ} δοϊοπιοη δοίυδι ἴοοκ 8 ϑοδῖ 
οη ἴῃς τογαδὶ [ἄγοης ἴῃ [86 εἰρϊ οἵὗἩ [Π6 Ρεορῖε. 

417. 72ε δἰπρ: “εγυαη.} Τῆς θοάγ-ξυδλγὰ 
(ϑες νεγϑὲ 33) γῆο ἴοοῖκ ὕΡ ἴδε ψνοσγάβ οὗ 6 - 
μοϊδάδ, τποῖγ οδρίδίπ (βδυργα, τεσϑὸ 37), ἀπά 
τεροδλῖεα τμόπὶ 1 βοπς δ᾽ ρος δἰϊεγαιοῦ. 

Οοά ᾽παζε. Αςςοογάϊην ἴο ἴδ τεδαϊηρ ὑχγό- 
ξεττεὰ ὃγ ἴῃς Μαβοσδῆ, “27 Οοὐἀ,." 80 ἴῃ 
γε 16, “ΤἼἸς 1,ογὰ Οοὰά οΓΚ΄ »» Ζογά 1δὲ 
ἀἰπ ΒΆΥ 80 ἴοο.ἢ 

{δε ἀίηφ δοαυεά δέρεἰ] “ὌΠ Κίης ννοσ- 
δεἱρροὰ Οοά δηὰ ρῥγαγεὰά [Πδὲ ἴἴ το ῃϊ Ὁς 80 
(Ραιγῖςκ). Οοπῆρασε Οσϑη. χὶν. 11, ἢ ἴδ ς 
Ποπιπιοηΐ ΓΒ ῃ δα ὉΥ Ηοῦ. χί. 2:1. 

580. “1Δοπέαϑ... ἐσωρδὲ δοϊάδ οὐ ἐδὲ δογη: 
οΓ 1δὸ αἰαγ.}] ΤῊ ““Βογηβ᾽ οὗ ἴδε ΔΓ ἅγε 
τη ἰοπεὰ Εἶχ, χχυϊ. 2: Χχχ. 2: ΧΧΧΥΪΙ, 2, 
ἄς. ὙΠΕΥ͂ δεῖ ἴο δανε Ὀδοη Ῥγοϊεςοπ δὲ 
186 ἴουσ οοιτιοῦα, πιδάς οὗ δ} 1{π|πὶ ΟΥ Δοδοὶδ 
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οὗ ϑοϊοπιοῃ, Ἀπ λζοβθ, δηά νγεηΐξ, δηά 
σδυρῆς ΠοΙΪά οἡ τς Πογηϑ οὗ τῃ6 δἰϊαγ. 

ΣῚ Απά ἴξτ νμαβ τοϊά δϑοϊοπιοη, δᾶυ- 
ἵπρ, Βεἢο]4, Αἀοηϊ)αῖ ἔδαγεῖ Κίηρ 
᾿ϑοϊοπιοη : ἔἴοτ, ἴἶος ἢ δδίῃ σδιρῆξ 
ΠοΪά οὐ ἴπ6 δἤογῃβ οὗ τῆς αἰϊαῦ, 88γ- 
ἵπρ, [ες Κίπρ δοϊοπιοη ϑυνθᾶγ υηῖο 
πα ἴο ἀᾶν παῖ ἢς Ψ}} ἠοῖ 512υ ἢ 8 
δενδηῖ ἢ (ἢ δυγοτά. 

52 Απὰ δοϊοπιοη 8αά. [Γ Βα ψ1}} 

Μοοά, ἀπά ονεγ διά ἢ Ὁγαβδ. ὙΠΕΥ͂ ετα 
ῬΑΓΕΪΥ υϑεῖι}, ΡΑΣΓΥ ἰγρίοϑὶ. Ὅῆα Υἱοῖιπὶ ννᾶ8 
[λϑίοηρα ἴο ἴδεῖὶ ψ] ἢ} σογά8 δὲ [ἢ6 {{π|6ὸ οὗ 
βδοσίῆος (8. οχυἹ, 27); δηὰ δῆογ βδοτῆςς 
(8Ὲὲ ῬὈδοδῖὶ δα ἴο ““ἴ1λκὸ οὗ ἴῃς δ]οοά δηά 
ρυΐ 1 οὐ [δεπι᾿" (Εχ. χχῖίχ. 12). Τακίης 
ΒΑ ΠΟΙΌΔΙΥ δἱ ἴῃς δἰἴδσ ννᾶ8 πο ραγῖ οὗ ἴδε ἴδνν, 
δυΐϊ ἃ οσυδίοπῃ Ῥγίοῦ ἴο ἴδε ἴδνν ἀπά σοϊῃμηοῃ 
ἴο ἴῃ [εἐτν  ΠΙΔΠΥ͂ ΟἿΠοΣ ἡδίίοηβ. ὙΠ εῖς 
8 δηῃ Δ]]υϑίοη ἴο ἰξ 48 οχι βίης ἰῃ ἔχ. χχίὶ. 
14. Το δἱίασ ἴο ψ βίο Αἀοηϊεῃ ἢΠεοὰ ννδ8 
ΡΓΟΌΔΟΪ {παῖ οἡ Μουπί Ζίοη, ννϊοῦ ανϊὰ 
μὰ 8εῖ ὉΡ ἴῃ ἴδε βαποίυλιη πεσε 6 ῥἰδοθά 
(ῃ6 ἂὐἵκ οὗ ἴδ Ἴοονεηδηῖ. ὙὨ 18. δῖα ἰ86 ποῖ 
ΟΧΡΥΘΒΒΙΥ τηεηςἰοποάὰ ; διιξ [18 οχίβίθηοθ ἰδ 
ἱμῃρ]1οὰ ἴῃ 2 8. νἱ. 17, δῃὰ 1: Κ. 1]. τς. 

δ1. Ζεὲ ἀἰηρ ϑοίογιο “αυέα «τρηο »ῃ6.] 
Αἀοηϊαἢ, ἰπ ἢἷ8 δίαττη, δ οὔσοθ δοΐηῆον- 
ἰεάρεθ ϑοϊοσηοπβ {{|6,| δῃὰ ῥγοΐδβδεβ ἢϊπι- 
8616 ἰο Ὅς “8 βεσυδηῖ." ΗεἊς Κπονβ τμαΐ 

Τ.- ΚΙΝΟΞ. 1. 

ἰϊδγ. 

[ν. 51-- 2; 

βῃεν ΠΙπιβεὶ ἃ ὙνΟΓΓΠΥ πιᾶπ, ΓΠετε 
8Π4}} ποῖ ἂπ ἢδίγ οὗ ἢϊπὶ [2]} ἴο {δε 
εαπ : δυῖ [Γ νυιοκεάπεβθ 321] θὲ 
Τουπά ἰπ Ἀπ, ἢ 51] ἀΐε. 

52 80 Κίηρ δοϊοϊηοῃ ϑ8επῖ, δηὰ 
Πεγ Ὀγουρῃς πΐπὶ ἀονγῃ ἴτοπι ἴῃς 

Απὰ ἢς ςᾶπιε ἂἀηῃὰ δοννγεὰ 
Πίπιβε] Γ τὸ Κίηρ δοϊοπιοη: δπά 8ο- 
Ἰοπίοη αἰά υπῖο ἢΐπι, ὅο ἴο της 
ἤοιβ6. 

ἢ18 οἴξηος 186. οὔς Ῥυη δῆ ῦ]Ἔ ἢ ἀςδίῃ, ἀπά 
1δὲ τῆς Δαν 18 πο διιγο ργοϊδοϊΐοη ἴο ἢϊτη. 
Ης 8818 ἴοσ δὴ οδίῃ, διυῖ δοϊοπιοῦ ΟἹΪ ρίεα ες 
μῖδ ποσὰ. 

582. Τδεγε -δαϊ! ποῖ α ῥαὶγ οΓΚΓ δὲ 24] 1. 
ἐδε εαγί ὁ] Ὧδῖβ νγᾶβ ἃ ὑγονυοσγῦϊδὶ 
βίοῃ, πηδδηϊηρ “ἢς 8881] βι}Εἔοις πο υτί αἱ 1]}.᾽ 
Εογ 118 86, 866 1 8. χίν. 45, ἀπά Δ 8. ΧΙΥ. 11. 

ἐξ «υἱοξεώπεις «δα! δε ζομπά ἐπ δέν. ΤΈῈς 
Ῥαγάοῃ ἰ8 ςοπάϊίουδὶ οὐ Αἀοηϊδη 8 πιυσε 
ξοοά Ὀεδανίουσ. Ης ψουϊὰ ἢᾶνὸ ἰογξειοά τ, 
Ὠοῖ ΟΠὨΪΥ͂ ΌΥ͂ ἃ ΠΕ ἴγϑάβοῃ, δι ΌΥ ΠΥ ϑετσίοι3 
τηϊδοοηάιοῖ. δο]οπιοπ  ΕἰετηἐΠΟΥ͂ ἴῃ Ραγάοηϊηρ 
Αἀοπιδὶ δὲ 81] 18 γε ΎΥ τελάγ δῦ ]6, [πῖἢς6 δεῖ 
ποῖ ΟΠΪΥ ἃγὲὸ ργείθπαογβ δἰ πιο δἰ υυαγ5 ρυ πὶ μοι} 
σι ἀσαίῃ, ὈυΣ [ἃ 48 οἴδη Ὀδθεη ἴῃς ουδίοπι 
ἔοτ ἐς ἢ Κίηρ ὕροη ἢΪ8 δεςεϑβϑίοη ἴο ρυΐϊ ἴο ἀδδῖἢ 
411 18 ὈγοΟΙ ΠΟ. 88 τδγε Ροβδι ὉΪ]6 ὑγεϊςηεγθ. [ἢ 
ΤυΣΚΟΥ 1818 οσυδῖοπι ςοπεπυδὰ πο ἴδ6 ῥχεϑεηῖ 
οδηζυσΥ. 

ΑὈΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤῈΕΞ το νυν. 6 ΑΝῸ 40. 

ΝΟΤΕ Α οὔ νυ. 6. “ Απὰ ῥί: »ιοέδον Ὀδτὸ πὶ 
«αἴοσ Ανϑαλαϊου.»; 

ΤὨΪ5 οἴδυϑο, ἱπ οὐγ ργεϑεηΐ Ηοῦτγον ἰοχί, 15 
ὙΟΥῪ ἀν κννατὰ, ὙΠοτε 15 ΠῸ ποχηϊηδίίνο, δηὰ 
“Ὧ15 τῃηοΐίῃογ᾽ δλ5 ἴο ὃς ϑυρρ εὰ ἴτοπὶ ἴδ 6 
ΘΑΔΙΪΥ ρῥατί οὗ ἴπ6 ῥγεοθάϊηρ νεῦϑο, τῆς 19 
μαγϑῃ δηὰ υπηλίυγα!, Αγρδιη, νἤεη ἴῃς 96η- 
ἴδῃος 5 τυ ΠΙΙοὰ ὑρ, ἴΠ6 5δῆϑεἪ 18 υη54{15- 
ἴδοεΐουιγ ; ἴογ Ηδερίιῃ 15, Ὁ. ἱπιρ]σδιίοη, στρδάς 
106 τιοῖδοσ, ποῖ ΟἿ οὗ Αἀοηϊαι, δυΐ οὗ 
Αὐβαίοαλ; ἩΒΙΟΩ 5 ΟΘΟΠΙΓΔΑΥ ἴο ἴῃς δεῖ. 
(1 5. |..1; « (τ. |..2.) 10 8ὲδ8 Ὀδεη ρῥγο- 

Ῥοβεὰ ἴο σοδὰ 01} ΟΣ 05, “4 σεηυ, ἴῸΓ 

ΠΡ», “ Ῥερετῖε" --δὴ αἰξεγδιίοι συμ πσουϊά 
οἶδας ἀνγαῦ 411} ΠΟΥ ; ἔου ἴση “ αν!" 
ψουἹὰ Ὀὲ ἴδε ποιπιϊηδλίνο, Το ΧΧ. νν 8ο 
τγδηϑίδία ΌΥ ἔτεκεν, ΠΟ ἢ 85 Ὀο(ὰ πιοδηΐηρϑ, 
δηά ἀο ποῖ ΞΒΡΡΙΥ ἃ ποιηϊπδίϊνο, δὰ βεσβᾶρϑ 
οῃς οὗ ἴπ656 σεδάϊηρβ. 

ΝΟΤῈ Β οην. 40. “ἼΠε ρδορὶς ρίροά οἡ ρίροβ. 

ἼΒ6 ρῥγεϑεηῖ Ηεῦχτεν, σοδαϊηρ ἰ8 Ὁ ΠῸ 

Ὁ ΌΠ5, “ ῥἰαγίης οἡ ρίρες. Ἐννδὶὰ βξυρροϑεβ 

ἴῈ ΕΧΧ. το μβαᾶνεὲ τεδὰ Ὁ ΠΣ Ὁ ΡΠΌ, 
“ ἀδηςίηρ νἱ ἢ ἀληςοβ, ἀπά ργεΐοτς [15 τοδὰ- 
πῃ, θδοδιϑο ἤυῖ65 οοὐὰ ποῖ ννο]] πᾶν ὕδεη 
σδυςσῆς ὺὑρ οὐ ἃ βυάάρη, δηά “41]1} ἴῃς Ρεορ]θ" 
ςουϊὰ ποῖ ἢᾶνε ρῥἰαγεὰ οἡ ἴποπι. (΄ Οεβομιοῆϊε 
ἀ. ΨοΙΚκος 1ϑγδοὶ, νοΐ. 11}. Ρ.. 267, ποῖθ.)ὺ Βυΐῖ 
ἢς οπιιῖβ ἴο ποίϊςδ [6 τειηδσγκδῦϊς ομδηρσε οὗ 

Ἔχργεβϑίοῃ ἔγοτῃ “ 411} ἴῃ6 ρθορὶς (Ὁ 55) ἰῃὰ 
τῆς ῥδὴ εἴδυϑο, ἴο “(Πα Ρεορὶς" (Ὠ}Π) ἴῃ ἴδε 
ϑεοοῦ 

ΝΟΤΕ Ο οὐ γ΄ 40.5.5. “850 ἴδαὶ [6 δατῃ 
τοηΐ," 

Οἷἴο ὙΠοεπῖυ5 Ῥόροϑοβ ἴο τεδὰ ὉΠ ΠῚ) 
ἴοσ νρ3 1, δῖος νουϊὰ γκῖνο ἴπ6 ϑεπϑὲ οἵ 
“ οἰδηρθά " ΟΣ “τοβουπάρά." ἫΗξδ ποῖες ἰδδὲ 
(ἢς νυϊγαῖο Πδ5 ἡμνορμ, ϑοῖὴθ νεγβίοηϑ οὗ [86 
δερ[υδειηΐ ἤχησεν, ἀπὰ [οϑερδι5 ὡς περιηχεῖ- 
σθαι τὴν γῆν. 



υ. τ-- Ἴ. ΚΙΝΟΞ. [Π. 480 

2 Ἀπά Κεερ τῆο οἤδγρε οὗ τῆς 
ΤῸΚΡ τῆν Οοά, το νναῖκ ἰπ ἢΐδ νγᾶγϑ8. 
ἴο Κεαρ [18 βιδζιιῖεβ, ἀπά ἢ5 σοῃ- 
τηληάἀπηεηῖβ, δηά ἢἷΪ8 ᾿πἀρτηεηῖβ. ἀπά 
ἢ18 ταΒΕΪΠΊΟΠΙ65. 485 ἴἴ ἰ5 γε ἰπ 
τῆς ἰανν οἵ Μοβεβ, τπδὲ ἴῆοιι πιχάγεβῖ 
αἰ ργοβρεῦ ἰῇ 411 τῆλε τῆου ἀοεβῖ, ροῦν 

ΟΗΑΡΤῈΚ ΠΙ. 
1 αυϊά, ἀσυΐηρ ρἵσοε α ἐλαγρέ ἐσ «ϑοϊοηιορ, 
ἦ ΟΥ̓ γεἰισοισηεσς, 5. ΟΥ̓ )οαῦ, 7 οΥ δαγε αὶ, 
9 δλερισί, τὸ αξσίλά, 12. «δοίογεονε σεκεεεάκίλ. 

13 “ἀρμέγαλ, πιουνέηρ Βαίλ-εεδα ἐσ τμδ τρρείο 
«δοίονιοΣ ΤΥ ἀῤίασ, ἐς 2ιεῖ το ἀεαίλ. 26 
«δέαίλαγ, ἀλαυΐμρ ἀξ γε σίτιϑρε Δῖρε, ἐς αἴὅ- 
2 πυρά ὁ ἐἀφ γιελοοα, 28 )ραὸ Μεείριρ' “0 
ἐάς λογῆς οὗ 44 αἰΐαγ ἐξ δεγε «ἰαίμ, 45 ὶ ἷ ΤΡ ΧΣΣ ρίας γ Σ ΩΣ νοαδ  ξοκ πὰ ΠΩΣ δά τ μἰ βοιβοσνεῦ ἴδοι τυτηςϑὲ ΤΥ ἫΝ 1. 

ἐμ Αὀἑαίλαγ:. 16 δλλνιεὶ, εογβηεαά 10 “)Ἔγμ- 861: τυ είν. 
σαίεν:, ὧν οζεασίορ ο7 φυΐμρ ἐλέμες ἰο σαί, τ; 
2μὲ ἐο ἀεαδή, 

ΟΥΝ τε ἀδγβ8 οἵ ᾿ ανίἀ ἄγεν 
ΠΙΡῊ τῆδὲ Πα 9ῃοι]ά ἀϊε; διά 

ἢς σῃαγρβά δοϊοπιοη ἢ!8 80η, βδυίηρ,, 
2 ἱ ρο ἴδε ννᾶγ οὗ 4}} τῆς εατγιῆ : 

δὲ τοι 8ϊγοηρ τ βεείώξες ἃπὰ 8Πενν 
{Πγ86]} ἃ πιδῃ ; 

4 Τμδαῖ τῆς ΓΟΒΡ ΠΊΑΥ ςοπεϊπιςε 
ἢ15 ννοτά ἢ ϊο ἢ Πα 8ραΐζε σοποεγηίῃ 
τῇ6, ϑΑγίηρ. [Ἐ (ὨΥ σμ!]άγεη ταῖς μμ 
ἴο ΤΠΕῚΓ ΨΆΥ, ἴο νγαὶκ Ὀεΐίογε τὴς ἴῃ 
τὰ ἢ νυν 411 τπεῖγ πεᾶτὶ ἂπά νυ  ἢ2 555.7: 
411 τῃεῖγ βου], ὄτμθγε 5}.4}} ποῖ ΤΈ211 ΓΗῸΡ. 
ἴΠπ6ε (8414 ἢ6) ἃ πιδὴ οἡ [6 τῇγοῃΘ νη ἼΝ 
οὗ Ιϑβγδεὶ. "1" ἑλνγομεσ. 

ΟΗΑΡ. 11. 1. {δὲ ἀκα»: Γ᾽ Ῥαυϊά ἄγεαυ 
πίσό δαὶ δὲ «ῥομίά 4.6.1 ΤΠαΐ ἰ8, 6 (6]ξ ἢΪ8 
ὁπά ἀρργοδομίηρ, δηὰ ἀείογπιιποά ἴο γίνε 
ϑοϊοπηοπ [18 ἰαϑδὶ ἱπβίγιςοϊίοηβ. ὙΠῸ δνθηΐβ 
Γοϊαϊοὰ ἴῇ σ (ἐὮγ. χχυῖ! δηά χχῖχ, ῃ4φἀ οσουγτοά 
ἴῃ ἴῃς ᾿πίογναὶ νι ἢ ϑορασγαῖοβ ἴῃ6 ἰαϑῖ δηὰ 
[815 ργεβοηῖ σῃαρίου. 

Ω. 1 ,ο δὲ «υαν οὶ αἰ! δὲ εαγι ὁ. ΤΒΪΒ 
βΑΤὴ6 ΘΧΡΓΘβδίοη ΟΟΟΙΓΒ 4180 ἰὴ [ο8ἢ. ΧΧΊΪ]. 14. 
“Αἰποῆρς ἴῃς [ον ]8ἢ νυτιῖογα, “4}} (πῃ δαγίἢ " 
οἴξῃ πιθδη8, 248 Πεσθ, “411 τῃδηκιηά." (δε6 
Οδεη. χί 1 5. Χυ]. 46: τ Κι χ, 24: 1 (τ. 
χνΐ. 11; Ρβ. ἰχυΐὶ. 4, ἅζς.) 

δο δοι εἰγοη. αν ἃ Ἀρρθαγβ ἴο ἢᾶνς ἰῇ ἢ 18 
(που ῖβ ἴῃς Ὠινπε δά άγοβ ἴο ]οθυά. ὙΝ Πἢ- 
οι [ΟἹ] ον ἴἴ δογν  }ο]γ, ἢΘ Γεργοάιιςο8 βανογαδὶ 
οὗ [8 Ἰοδάϊηρ ἜΟΧργεβδίοῃβ δῃη ἃ βεπ Ἰ πλοδι 8. ΟἿα 
ϑ0ςἢ τεργοάπςοίίοη 18 ἴῃς Θχῃογίδίίοη ἴο “ὃς 
βίγοης,᾽ ἴὔγες ἘἸπ|68 σορεδῖοα ἴο {Π6 8: σοαβ8ο Ὁ 
οὗ Μοβεβ (|ο8ἢ. ἱ. 6, 7, 9). ὅνο οἴδποῦβ 
ὙΠ 6 τηθηποηθά ἴῃ ἴῃς ποῖθ5 οὐ ἴδ ποχί 
γνοσθθ. ὉΤμε πιεδηΐϊηρ οὗ ““ δίγοῃρ " ΠοΓδ 866 18 
ἴο Ὀ6 “ΜΒ δηὰ δο]ά.᾽ ((ὐοχῆραστε τ ΒΥ. 
ΧΧΙΙ, 13; ΧΧΥΠΪ, το.) 

σῥεᾳυ ἐδγεείζα »ιαπ.} ϑοϊογηοη γουτῃ οἰ ΑΓΙΥ 
᾿σοηβί[υτοἀὰ οἠς οὗ ἴῃς οἢϊοῦ ἀΙθ ου 1|68 οὗὨἨ ἢ18 
᾿ροβιίοη. Η]8 ἐχδοΐαρο δῖ ἢ 8 ἀοςθϑβίοῃ 18 ἅΠΟΘΥ 5 
ἴλη. ΕἸΡοΪἜπλι8 πλδάς δἰπὶ ἴννεῖνε (΄ Εσ. Η!5ῖ, 
ΟΥν νοὶ]. 11. Ρ. 2215). Ασοοτγάϊηρ ἴο [οθερῆυβ 
((Αηΐ. [υἀ.᾽ ὄ νῖϊ. 7, 8. 8), 6 νυᾶ8 γυβῖ ἰουτΐεεῃ ; 
Ὀυϊζ [Π15 ΠΊΔΥ Ὀ6 ΠΟ τηοτο [ἤδη ἃ ἀδάιιςτίοη ἔτοτὰ 
Τάν 8 ννογάβ, “" δοϊοπιοῃ, ΓΥ 8οη, ἰ8 γοῦηρ 
δηὰ ἰοηάογ" (τ Οἢγ. χχιΐ, ας; χχίῖχ, 1), δῃηὰ ἕγοτῃ 
ϑοϊοιηοη β οὐγὴ ἀσοϊλτγαϊίοη (χω Κ. {|. 7), “1 
ἃ δυῖϊ ἃ [π||6 “ἢ. Μοάσγῃβ βεηογδ  ῦ 
διᾶνο βυιρροθϑα [δῖ ἢθ νναβ δδοιυιΐ ἵννε ΠΥ, νυν ἢ 
8 ῬΓΟΘΔΌΪΥ δῇ ονεῦ γαῖθοσ [μη δὴ υηάογ 68[}- 
ΙδΔῖθ. ΕῸΣ ἃ Ὑοιἢ οὗ πἰπεΐεθη οὐ ἔυνεηῖγΥ, 
Κπονῃ ἴο Ὀε οὗ ἃ ρῥδοιῆς ἀϊδβροθίθοη (1 (Ἶγ. 

ΧΧΙΙ, 9), ἴο δᾶνε ἴο στιΐς οὐοῦ (ἢ 6 νυ κα δὰ 
τυτθιυΐοης Ηοῦτονν παίίοη, νὮ ἃ βίγοΩΡ ῬΑΙῪ 
ορροβϑὰ ἴο δῖπὶ, ἀηὰ Ὀγοΐδοσ οὗ 111 ἀρ ΓΕΔάΥ 
ἴο ἰεδὰ "ἴ, ννδ8 δυ  ἀθ ΠΥ ἃ πχοϑῖ ἀπ ῆςυ]ξ ἴΔ8Κ. 
Ηεπος ἢδ ἴδ Ἔχῃογῖθά, Ἐπου ἢ ἢ γελγδ ἃ ὈΟΥ, 
ἴο ΒΏΟΥ ΠΙΓΏ861 ἴῃ δριγιξ “ἃ τηδη. 

8. Χεῶρ 18. εἐραγρὸ οΥ ἐδεὲ 1ογά.1 Τῆς τὸ- 
ἔδγεηςε 8 ἴο (ἢ “᾿σἤαγρο᾽ εἴνθη ἴο 811 ἴῃς Κιηρδ 
ἰἴῃη Πουζ, χυῖ 18.2.οθ. ὙΠΕΟΓΟ 18 ἃ ΒΙΠΊΠΪΔΓ τὸ - 
ἔεγεησε ἴῃ ἴἢς ομᾶτρο ἴο [οβμυᾶ ([ο58. ἱ. 7). 
Τῆς “ βἰδίυϊεβ " ἢανῈ θδεη ἐχρ᾽αἰπεὰ (ΡαῖπςΚ) 
45 ἴΠ6 Ροβιεινα οσάϊηδηςσαβ οὗ ἴῃς ἶδνν, ς..5., ἴῃς 
σοτησηδηα ποὶ ἴο δον ἴνο βεθάβ οὗ ἀϊῆβεογοηῖϊ 
Ἰη8 τορεῖδεσ, ἴῃς ““ σοι ηἀτηθηῖβ᾽᾽" 88 ἴῃς 
ΤΏΟΓΑΙ] ργεςσορίβ, ποῖ ἴο 8ἴεαὶ, ὅζο. ; ἴδε “)υἀρ- 
τηδηΐ8᾽ 48 ἴῃς ἰᾶννβ ὈδΪοηρίηρ ἴο οἶν}] σονογῃ- 
τηθηῖ; δηὰ ἴΠῃ6 ““[εβΕ1ΠἸΟΠ 168 28 ἴῃ6 ἰδννδ 
ἀϊγεσῖπρ ἴπ6 σοτηπηειηογαδίίοη οὗ ςεγίδιη δυθηίβ. 
(οχηρατῖε 58. χίχ. 7, 8. 

ἐδαὶ ἐδομ ν»ιαγε:ΐ ῬγοβαΓ. ἢ Τῆς Ἡδρῦτον 
νοτῸ δᾶ8 ἴΠ6 ἔπγὸ τηθδηϊη8 οἵ ““ ΡγΌΒΡΕΓ᾿" δηά 
“ ἃςῖ ΨΊΒΕΙΥ ." δυῖ ἴῃς ᾿οηΐϊοχί ΘΥΔΘΠΕΥ Γὸ- 
αυΐγεβ “" ῬΥΌΒΡΕΓ "ἢ ΠεΓδ, 88 1η [οβὶ. 1, 7, ΘΓ 
[ἢ6 ἜΧΡΓοββίοῃ υϑεα 18 [6 ΒΔ4Π|6. 

4. ΤΡρΡαὶ {δὲ 7ογα »ια7 εορείπμο δὶς «υογά. 
ΤῊΘ οτγὶρίηδὶ ὑγοπιῖδαὲ ννὰ8 ρμίνεη ἴο ἢ αν 
ἱπάϊ γε ῖγ, [σγουρὰ ΝΑίθδη (2 8. υἱῖ. 11-.17), 
ἃηΔ ννᾶβ8 ΔρΡΡδΑσΟΠΕΥ πποοπάϊιομδ. Βιυῖ 
αἴογιναγάβ, ἴ ψόου]ά ϑθοπὶ, ἀἶγοςξ ἱπετηδίίοη 
οὗ Οοὐ δ ρυγροβὲ νγᾶβ νουςπεαίδα ἴο αν ὰ 
ἈΙΠΊ86} (Ρ8. Ιχχχῖχ, 3, ,). [ἴ νναβ ἴἤεη δα 
[πὲ οοπάπιίίοη οὗ οοπιϊηυεά οὐεάϊοποθ ννᾶ8 σθ- 
γελὶοὰ, (8ὅεε 8. Ἔχχχϊ 12: “1{ΤΏΥ ομάγθη 
Ψ}}} ΚΕδΡ ΤΥ σονοηδηΐ δΔηα ΓΩΥ (Θδἰ ΠΟΥ [Πα 
Ι 8}2}]} ἰοδοῖ ἴπεπι, (λεῖΓ ἙὨ]]άσεη 541] δἰ ὕροη 
ΤΥ [γόης ἴῸΣ δνοστηοσο. Ὁ Ὀδνὶ ἃ σε ηαβ 
ϑοϊοσιοη παῖ [6 ΡῬγοπλῖιδ6 18 σοῃα " Ἴοπαὶ, ἴῃ 
ΟΥ̓ΟΣ ἴο ἱπιργδβϑδ ὩΡΟΏ ἢϊπὶ ἃ ρον γῆ] τηοῖὶνς 
ἴο οοπίημυε Δι] δὰ οὐεάϊεηϊ, 
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.ς Μογεονογ που ἱκποννεϑὲ 4150 
ναὶ [οΔὉ τε βοὴ οὗ Ζεγιίδῃ αἰϊὰ 
ἴο πις. 4“πά ψῆδι ἢε ἀϊά ἴο {πε ἴννο 
ςλρίδὶη8 οὗ τῇς Ποβῖβ8 οὗ [ϑβϑγδεὶ, ιἱπῖο 

(4. 86π|.3, ΦΑΡΠΕΓ ἴῃς βοὴ οἵ Νετγ, δηά υπίο 
«2 5απ, “4 Απιᾶβ8ὰ τῆς 8οη οὗ [εἴμεγ, τνβοπι ἢς 
20. το. 
τΗΘςν. 
ὁ). μι. 

δεν, δηά ἴβῃεά τῃς Ὀ]οοά οὗ νγᾶσγ ἴῃ 
ρεᾶςα, δηά ρυῖ (πῃε Ὀ]οοά οὗ ννᾶγ ὑροῃ 

Ι. ΚΙΝΟΞ. ἴΠ. [ν. 5---7. 

ἢ15 ρίγάϊα τηδὲ τοας δϑοιιὲ [5 ]Ἰοΐηϑξ, 
Δηἀ 1π ἢϊ15 8ῆοα5 ἴῃδι τύεγέ οἡ ἢί5 ἔεεϊ. 

6 ἴῶο τβετγείογε δοσογάϊπρ ἴο τὴν 
τνβάοῃι, δηά ἰεῖ ποῦ ἢϊ5 ἤοᾶσ ἢελά 
8ο ἀοίνῃ ἴο [ἢς στᾶνε ἰπ ρεᾶςε. 

7 Βιυῖ 5δεν Κιπάπεβϑ ὑπο ἴῃς ϑοῶβ 
οἔ “ΒαγΖ δὶ τῆς (Οἰελάϊεε, διηκὲ ἴες ":3:- 
(Ὠοῖὰ ὃς οὗ τῆοβο ἕδλς εοδὲ δὲ τὴγ ΞΡ 

δ. ΔΜογοουοῦ ῤομ ἐποευοξ αἴὸ}1] ΤἈδ 
αγίηξ ΠΊΟΠΑΓΟΒ ΠΟΥ ἴὐυγηδβ ΠῸΣ ΡΈΠΕ- 
τὰὶ δχῃοσίδιίοηβ ἴο υἱτῖις ἴο Ἰουΐαν 
ἀϊγεσίοωβ τυ χεδρεοΐ ἴο οετίδίη ροτίλπί 
ῬΕΙΒΟΏδ. ΕΣ ΔΡΒ Πα 18 80] ΕἸ Υ δηχίοιβ ἴοσ: ἴῃς 
ΒΕΟΌΓΙΠΥ οὗὨ ἢ18. ὙΟΙΠΡ δι σο βϑου 8 Κίηράοιῃ; 
ῬΕΥ ΑΡΒ Ὡς δἰΐοννβ οἷά δηϊπιοϑι[ε8 ἴο σενῖνς, 
δηᾷ ᾿8 της ἴο ἀνοηρο ὨΙ ΠΟ] ἱπα γος δηὰ 
ΌΥ ἀορυῖγ, ἴδουρὰ ὃς δα θεοη ψΠῃ εἰ ὈΥῪ 
σογίδίη ΒΟΓΌΡ]ε8 ἔγτοπι ἰδ κίηρ υδηροᾶηοδ ἰῃ 18 
ον Ῥεΐϑοῆῃ. ζνε πιυδῖ ποῖ ὀχροςῖ Οοβρεὶ 
ΤΛΟΓΔΙΠ ΠΥ ἔγοπι ἴῃς 84] ηἴ8 οὗ ἴῃς ΟἹα Τεβίδπιεηϊ. 
ὙΤΠΟΥ ΕΟ ΟΪΥ {86 δεδῖ πιεη οὗ {πεῖν ϑενογαὶ 
ἃδε8 δηα πδλίίΐομβϑ. Τῆς στηλχὶπὶ οἵ ““Ἃ1Ποτὰ οὗ 
οὰ ἔπι," ψνβοῖθοῦ [ὸνν8 οὐὁἨΎ ΟδηΠ]68, ννδ8 
“μονα γοὺγ ἤεπαάβ ἀπὰ παῖε γοῦ Ἔποιηῖςβ ᾿ 
(ϑ8ες Μαῖϊ. ν. 43); δηὰ αν ρογῆαρθ ννδ8 
ποῖ ἴῃ [ἢ]8 τεβρεςΐ ἴῃ δάνδηος οὗ ἢ18 ἀρό. Ης 
μδὰ 411 Πἰ8 11ῖ6 θεῖ νεχεὰ ΟΥ̓ [οδὺ (8ες τῆς 
ποχί ποίς), βου γεῖ, 28 [18 οὐν εἰβίο᾽ 8 βοῇ, 
Βα ςουἹὰ ποῖ Ὀσίηρ Εἰ ΠΊ561 ἴο Ῥυπίβῃ ; ὃς δά 
ὈΘΟΏ ΟΠΕΙΙΥ ἰπβυϊοὰ ὉΥ ϑηϊπιεῖ, ἴο τ Βοπι, 
πονονοσ, δ6 δὰ ρῥγοχηϊδοὰ ἱπηρυηῖγ. [Ι{ 
νου Ἱα μᾶνα θεθ τῆοσε πιαρηδηϊπηοιβ πδὰ Π6, 
ΟΕ ΒΟΓ ον ΟΥ̓ Ῥγουουὶν, ἔτθεὶγ ἑοσείνεη [ῃδϑς 
ετεδῖ οἤεηάογβ {μεὶγ οἴξηοδθ ραϊηδβὶ ἢ ΠΊθ6 1; 
Ὀυῖ [ἃ νουϊὰ αν Ὀδεὴ ἃ σλδρηδηϊ ΠΥ υη- 
ἐχδιηρίὶ δα ἴῃ ἴῃς ῥγενίοιδ διδίοσυ οὗ ἴῃς ννοσὶ ὰ, 
δηὰ ψν]οἢ νὰ ἢᾶνα πὸ στρῃΐ ἴο ἰοοῖκ ἔοσ ἴῃ 
οὔδ Ο νγᾶβ ἴη6 ψναυτοσην οὗ ἃ ηλίοη 
ἦυδῖ ἐππιεγρίηρ ἔτοπὶ δαυθαγίδπι,. [Ὁ αν νν88 
δοζυδῖεά ΌΥ̓ ἃ ϑεη86 οὗὨ δὶ8 ΟΥ̓ σοηρΒ ἴῃ τῆς 
ἰηἰυποοηβ ΒΟ ἣὩς ραν ὙΠ τεδρεςῖ ἴο 
]οΔὉ πὰ ϑδῃϊπιεῖ, νὰ Ἵοδηποῖ ᾿υβΈ Υ ἴδς 
ΤΟΓΑΠ ΠΥ οὗ δ΄᾽Ά86 οοπάυςξ; Ὀυῖϊ ἃ οὐυὐρῃξ ποῖ 
ἴο οσοδβίοῃ 118 ἊΣ ΒΌΓΡΓΙΘΕ οὗ ἀΠἔσυϊγ. Αἱ 
ΔΩΥ Γαῖΐς 11 ἰ8 δα ἰδίδοϊοσυ ἴο 8ες, 1παῖ, ἰ αν ὰ 
ἰὰ ΑἸΙονν ἰπιθε]  ἴο δοςερί (ἢς ὑπο τι δίϊδη 
8.81 οὗ {πε πιαχίτη ἀδονε αυοίϊεά, ἀπά ἴο ἱπάυϊρε 
τηδ ονοϊεης ἔδοϊηρ ἀραϊηδὶ [18 δποπηθϑ, δὲ 
Ἰοραϑὲ ἢς δοσερίθα θαυ δ! πὸ ΟἴΠΟΥ ΠΑ], ἀπὰ 
δηϊογίδι πο ννάστῃ ἔδο ηρ8 οὗ δἴθοϊοη τονναγάϑ 
ἢ18 ἔπιε 8. ΗΪ8 μαῖγεά ρυγσβϑιιδβ ΟὨΪΥ ἴῃς ᾿πά]- 
νἱάυ2]8 ψνῆο πᾶνε ἀοὴς δπὶ ννγοηρ. Ηἰ8 
δταϊτυάς δπὰ ἴονε ρ888 οἡ ἔγοπιὶ ἴῃς ἀοογ οὗ 
84 Κἰπάποθδ ἴο ἴπ6 ἀοοῦβ σπάση ἴον {{Ππ|εὶγ 
ἔλῖ μετ ἀθαῖμ. (δες υϑγθα 7.) 

αὐδαὶ 7οαῦ... ἀϊά 1Ιο »6.1 ΟΔὉ οἰϊο οἤξπος 
ραϊηβὶ ᾿ανὰ, Ὀοβίά 8 ἢ18 ἴνγο τπιυγάθγβ, ννᾶβ 
ΠΟ ἀουδὲ Β[8 ΚηΠΠηρ ΑὈβδϊοπὶ (1 5. χυῇ!. 14), 
ἀεϑρίίϊς τὸ Κιηρ᾿8 ογάδσβ ἴο ἴπ6 ςΟΠΙΓΔΓΥ. 
ΔΠΟΙΠΟΓ ΒΟ ΙΟΙΒ ΟΓΠΊ6 νν88 ἢ18 δυρρογί οὗ ἴῃς 

ἐγεδλδοηδλθὶς δἰζεπιρὶ οὗὁἩἨἍ Αὐἀοπίδιῃ (τ Κ. 1. γ). 
Βυῖ Ὀεδιεβ ἴ6θε βλρτδηΐ πὶ ΒΟ 
δοΟΤΏ8 ἴο ᾶνε οἤεηάεα Π.αν! ἃ ὉΥ ἃ πυτηρεῖ οὗ 
1.Ὲ1ς δοῖβ, Ης νυὯ8 ἃ οοπδίδηϊ ἴβοσῃ ἴῃ ἢ 18 εἰάε. 
Ηε τυελϊοά ἢϊπὶ ν ἢ βοδηΐ τεβροςῖ, ἱλκῖηρ 1π|- 
Ρογίδηϊ βῖερβ ψ ουΐ μἴ8 ογάοτβ (2 8. 11. 26), 
Τετηοηβίγαϊηρ ὙΠ Ἀἷπὶ του ὮΥ ἀπά συάεὶν 
([Ὁ. νϑύβεβ 24 δηὰ 25), αἰπιοεῖ ᾿δηύδ: ἀρὰ ἢ- 
βεογεῖβ (ἰδ. χὶ. 19-21), ἀπά, ψνοτο ἢς αἰ] ΠΚοὰ 
[ἢς ογάογβ φίνεη ῃἷπ|͵, ἀϊϑουεγίηρ ἴμοπὶ (1 ΟἿ. 
χχὶ, 6). αν! δ οννεὰ ἢ 18 δβδοσπάθῃου, δυῖ ὃς 
οἰδίοα δρδϊηβὶ [ἴ, βηάϊηρ ἐδὲς "" ϑοη οὗ Ζεσιιίδι," 
ἧῃ ραυτὶουϊδγ, “ἴοο μαγά " ἢἴἢ᾽Ὸ7΄γ μίπι (2 8. 11]. 39). 

»μ2 ἐδὲ ὀιοοά 9 «υανῦ' μον δίς σίγα] [πῃ 
[ἢς φτδρηιϊς ννογάβ οὗ ᾿εδῆ ϑίδῃϊ)ογ .--- τὰς 
Ὀ]οοά οὗ Απιδβὰ βρίτεα 4}} ονεσ ἴῃς χίγαά]ς ἴο 
ὙΠΟ ἢ [6 δυνογά οὗ [οδὺ νυδ8 αἰ ἰδοῃοὰ - δπὰ 
τῆς 52ηἀ 215 οἡ δ΄8 ἔδεῖ ννεσὸ σχοδάδοποὰ πῖὴῖὶ 
1ῃς 5ἰδίπβ ἰεῖ ὃγ 1ἴΒς [Δ]]1πρ οοῦρβο." (δι πἢ 5 
4 ΒΙΌΙΙς 4 Ὠ᾿ς ὈΟΠπΑγΥ, νο]. 1. Ὁ. 1οβ 3.) 

6. Η δοανρ ὀεαΔά} οδθ, [δου [ἂς 
πορῆονν οὗ αν, ννᾶβ ῥγοῦδ ποῖ υεσΥ 
ΕτοΔΌΥ δ18 Ἰυπίοτ, Πανὶ ὰ ἐεῖης ἐπε γουπροβῖ 
οὗ (ἢς ἈΠ, ἀπὰ Ζεγυίδῃ, 85 18 πιοδῖ [ἰκοῖν, 
οηθ οἔδε εἰάεες. ὙΠδῖ [080 ἀπὰ ᾿ανϊὰ ἂτὸ 
ΠΕΔΓΙΥ͂ οὗἩ (Πδ βᾶπὶῈ δρὲ 18 ἱπιρι θὰ ὈΥ ἴδεὶγ 
ἔλι ΠΥ. 

7. ϑόεευ ἀιπάε:: εἰπί|ο ἰδὲ :95: Γ᾽ Βαν- 
«ἐ))α,.}1 Οπε οὗ ἴδε 8ϑοη8 οἵ ΒαγΖὶ "δὶ ἤσσὸ 'ἱπ- 
τεπἀεα νγᾶ8 ῬΓΟΌΔΟΙΥ ἴς ΟΠιτλμδπὶ τπποπῆοησά 
ἷῃ 2 5. ΧΙΧ, 375-40, Ποῖ ἴη6 ἀροὰ ΟἹ οδάϊε 
τοςοπηποηδεαὰ ἴο Πᾶν δ ἔλνοιγ, ἀπ νῆο 
ΔΡΡΟΔΓΒ ἴο δᾶνὸ σεοεϊνθα ἔτοπὶ αν ἃ Βαθῆδ- 
ὕοη (Κπονῃ ἀϑδογιναγάβ 85 Οεγυ ἢ} -ΟἸἸΠλἢλπι) 
ΠΟΔΓ Βοι οῆοα ([6ζ. χὶὶ. 17). ἌΝΒο τῆς 
οἴμοι ΕΓ 18 ποῖ πονῇ. Ὑδδῖ ἴδε ἔτ 
ςοοπηυοαά ἀονη ἴο ἴῃς τεΐυσῃ ἔγοτι (6 οἂρ- 
ὈΥΠΥ͂, δηὰ 511} πεῖ ἃ ῬγορεΥ ἴῃ [ϑγαοὶ, :5 
ἱπιρ θὰ ὈΥ ἴΠ6 πιοηϊίοη οὗ ἃ ΒδγζΖὶ δὶ 1ῃ 
ΕΖτα (ἰ.. 61) δῃηά Νοδβεπιδῃ (νἱ!. 62), το 
ἴοοκ [06 πη οὐ ἢ]5 τηλιτίασε ἡ οἠς οὗ 
ἴῃς ἀεβοοσπάδηϊβ οὗ αν! 5 Ὀεπείδοίογ. 

Ἰδοσε ἐδαὶ δαὶ αὐ ἐν ἰαδί.. αν ἃ δὰ 
Ργοροδβεά ἴο σγδπῖ ΒδγΖὶ δὶ [815 Ποηοισ (2 8. 
ΧΙχ. 31); δυΐῖ ἢ18 οΟὔεΣ ῃδὰ θδϑη ἀδοϊηοὰ (νεγϑε 
15). ῬΓΟΌΔΟΙΥ ΟΠἰπιπδπὶ μδά δἰγεδάγ δη)ογοὰ 
ἴϊ (νεῦϑθε 40). ΤΕ συδίοτῃ '8 ̓ ΠΟΣΟΡὮΪΥ ΟΥΡ 
οηΐδὶ, δηὰ δδ8 Ῥσγενυδι] θά ἴῃ 41} ἀρεβ. (866 2 8. 
ἶχ. 6-13; 2 Κι. ΧΧΥ. 29; Ηοτγοά. "]. 132; ν. λ; 
Χοη. “ΑὨδΡ.᾽ ἷ. 8, ἢ 25; ἄς.) 



ν. 8---10.]} 

1206 : ἔογ 80 ἴΠΕΥ Ἵδπλα ἴο πὶῈ ἤδη 
Ι βεἀ θεοδλυβε οἔὗ Αρβαίοηι τῇγ Ὀγοῖδετγ. 

8 Απά, Ὀ6Πο]4, ἑὐσμ ᾿αεί νυτἢ τῆ 6ς 
1 Δ 5 5ιπι, 7 ΒΕ 1πηεὶ της βοη οὗ στ εγᾷ, ἃ Βεη)δπιῖτε 
ἐν οὗ Βαδιιγίπι, ννϊςἢ συγοοὰ πιὰ ννἱἢ ἃ 
εἰ πὸ, Τρηάνοιιβ συγθε ἴῃ τῆς ἀὰγ ψμεη 1 
: ννεηῖ ἴο Μαδμδηδίηι : ὃδυῖ ἢς οδηιε 
Ἶ ἀονγῃ ἴο πλεεῖ πῆς δὲ Ϊογάδηῃ, δηά 1 
: ϑυγῶγε ἴο πἰπὶ ὃὉγ τῆς. ΓΟΚΡ., βαγίπρ, 
ἀμ ρν, 41 γ}}}} ποῖ ρυξ μος τὸ ἀδδῖῃ υνἱτῃ τῆς 
᾿ βυνογά. 
3 9 Νον τδεγείογε μοϊά δΐτη ποῖ 

δ0}11658: ἰογ ἴπου αγξ ἃ ννῖϑε τηδῃ, 
δΔηά Κπονγεβῖ ννβαῖ ἴδοι ουρῇζεβι ἴο 
ἀο υπῖο ἰπι; δῖ 8 ἢοᾶγ μεδά δτίηρ 

: του ἀοννῃ ἴο τῆς στᾶνς νυν ἢ Ὀ]οοά. 
τέαιου 10 8ο ὁ Πανὶ ἀ βἰερὶ νι 8 ἔλΊ ΠεΓβ, 
δι 13.36. Δηὰ νγᾶϑ8 Ὀυγίεὰ ἴῃ [Π6 ΠΥ οὗ [ανίά. 

11 Απὰ τῆς ἀδγ8 τῆλι ἴδν 
ον ἐγεϊρηπεά ονεγ βγεῖ τυέγε τὰ δ ἐμά : 
Πα ζἢγ, 59. Β6ΥΕΠ ΥΘΔΓΒ γεϊρηεά ἢς ἰῃ Πδερτοη, 
ΤῊ δῃᾷ {ΗΓ δηά τῆτεβ γεᾶτβ γεϊρῃθά ἢς 

ἴῃ ΓΘγυβαὶ θη. 
δ τὰ 12  “ΤΠεη 84ῖ δοϊοπιοη ὕροη ἴῃς 

τ(ἤτοπμς οὗ [αν ὰ ἢϊ5 ἐδίμογ; δηά ἢ 18 
Κιηράοπι νγαϑ8 εϑιδ Ὁ] 5 ῃ 6 ἀ ρΎθ]γ. 

ἐδὲν οαρῆδ ἰο π6.7 866 1 8. ΧΥ]!, 27. Β4ΓΖ1]- 
ἰδὶ Βἰπη86 16 σαπιθ. ΟΠ πη δπὶ ἰδ 4180 πιεπεοπεά 
48 Ῥγοδοηῖ ; θυΐ ποίπιηρ ἰ8 βαϊὰ οὗ ΔΩΥ οἵεῦ 
8οη. 5111, ἴΏεγα ΠΙΔΥ ἤανα Ὀδοη οἴποσβ ργεβϑοηί. 

8. Ηε αι ἄοαυπ ο τπεεῖ νι αἱ “ογάα».] 
866 2 5. ΧΙχ, 18. 

9. Ποίά δὶγε ποὲ σωπμίε.. 1.6. “ὍὯο ποῖ 
ἴγοδί διπὶ 48 δη ἱπποςεηῖ δῆ. Ρυπηίβῃ ἢἰπὶ 
38 ἴῃ (ΠΥ νυ ιϑάοπι ἴδοι! ἀδεπηεϑὲ ὑεῖ, Νοῖ 
ΟΔΡΙΓΔΙΥ αἱ οποα: ὃυῖ 80 {παῖ 6 ΠΊΔΥ ὃδ 
{ΠΚοὶγ ἴο εἶνο [866 ἰῇ σουγϑα οὗ π|ὲ ἃ δῖ οο- 
ΟΑΒΙΟη ἴο ΒΥ ᾿ἰπι.᾽ 80, δὶ Ἰεοαβῖ, δοϊοπηοῃ 
8668 ἴο ἧδνα υηάδογαίοοά [Π6 οσμάγζο. (ὅ8ες 
γοῦθ08 16-,46.) 

10. “4π4 «υα: δωγίεά.} ἘρΥ ἴΠ6 ροδίοη οὗ 
(86 ἰοῦ οὗ αν, 8εὲὲ ποία οὔ Νεδεπὶ. 
1:1. τό. 

11. Εογίν γεαγ:.] Οὐ γαῖδοσ, “ ΤΟΓΓΥ γοδτθ 
ΔΑ δἰχ τποῃῖῃ 8." ϑ8εε 2 8. υ. 5, δηὰ σ (ἢγ. 
1|..4. Ὑῆε [εἐνν]8ἢ υνυτϊζεγβ αἰπιοδὲ ὈΠΙ ΘΒ] 
οὐχί ἴΠ6 ἔγδς[οῃβ οὗ ἃ γϑαγ. 

15. Ηἰ ἀἰηφάονε «υα: εεἰαῤ͵μῥεά.} [Ιἰ Ὧδ8 
Ὀόεη Τοη͵οοϊυγοα [ἢδὶ ἔοτεῖρη οσα σοπιδὶποὰ 
νυ ἀοπηοδᾶς (του Ὁ]68 δὲ [ἢ6 Ὀεριπηϊηρ οὗ ἴΠ 6 
τείρῃ οὗ δοϊοπιοῃ, δπὰ {πὶ ἴδ ΓΙ ΠΊΔΣΥ ΔΡ0]}"- 
οδίίοη οἵ 8. 1ἴ. 18 ἴο 1Π18 ρεοὰ (Εννδὶ]ὰ ; 
Ε, Νεντηδη). Βιι [ἢς “ δβ: δ Ὁ 8ῃτηςπῖ ᾽ οὗ ἴῃ 6 
κιηράοπι στε ἱπίοπαάθα 18 Ῥγοῦδν 118. υη1- 
νεγβ8] δοσερίδηος Ὀοίἢ ὉΥ ἴδε ἰτῖρε οὗ [υἀ δὴ 

Ι, ΚΙΝΟαΞΚϑ. 1Ἱ|Ι. 

12  Απά Αἀοηϊαῆ τπῈ 8οη οἵ 
Ηδρρῖθ οᾶπιῈ το Βαιίῃ-ϑῃεῦα τῆς 
τοῖῃογ οὗ δοϊοηίοη. Απὰά ϑεὴς 5αἰά, 
(ὐοπιεβὲ τἴπου ρεδοθαθὶγ ἡ Απὰ δε 
881ἀ., Ρεδοθδο]γ. 

14. ε 5841ὰ πιογεονεσ, ἱ ἢδνε βοηγε- 
νν δῖ ἴο 540 ιπἴο ἴΠ66. Απά 586 84], 
5ΑΥ Οῃ. 

ῖς Απά δε 44, ἼΤοιι Κηονχεϑβῖ 
τηδὲ τὴς Κίηράοπι ννᾶ8 τλΐπα, δηά ἐλαὶ 
411 1526] 8εῖ τῃεῖσ ἔλοεϑ οὔ πηθ. ἴδ 1 
δου !ά γεῖίρῃ : πονθεῖς τῆς Κιηράοσῃ 
8 τυγηοἃ δρουῖ, ἀπὰ ἰ5 Ὀεσοπια ΓΥ͂ 
Ὀγοιμεγβ: ἴοσ ἰξ τγ)ᾶ8 δὶβ ἔοσι ἴδε 
ΓΆΡ. 

16 Απά πον 1 δϑὶικ οπε ρειτίοη οὗ 
τες, ἴάεην πιθ ποῖ. 
ππῖο Ὠΐπι, ϑΔΥ οὨ. 

17 Δπάὰ δε αἰά, ὅροι, 1 ῥγᾶῃ 
ἔπεα.) ππῖο ϑοϊίομημοπ ἴῃς Κίπρ, ((ογ 
ἢθ Ψ1] ποῖ 8Υ (66 πᾶγ.) ἴῃαῖ ἢς 
οἶνε πιὸ Αδίβῃδρ τῃε δηῃυπδηηπα ἴο 
να. 

18 Απά Βδιῃ-8ῃςδα 5414, ε}} : 1 
Ψ1]] ϑρεὰκ ἔογ πες ὑπο ἴῃς Κίπρ, 

19 ἴ Βλιῃ-5ηεῦα τῃεγείογε ψγεηῖ 

δΔηὰ [με οἴμοσς [βγϑο  ἴε8β.0. (866  Οῆσ. |. 
1,2.) 

18. Οὐ» ἐδοι ῥεαεεαδιν ἢ Α 581Π|||27 
αμοβίίοη ἰδ ρυΐ (1) ἴο ϑαπιιοὶ (1 8. χυὶ. 
4), πὰ διηβννεγεὰ ἰῃ ἴδε βᾶπὶς ννᾶγ---(2) 
μα των (1 Κ. ἰχ. 22), δπὰ δηβϑυνοσγεά αἰ βογ. 
Θη[]γ---“ Ὑνμαῖ ρεδος, ὅτε." 

15. 411] Σεγαεὶ “εὐ ἐδεῖγ ἥπεες οπ μι] Αἀοηΐ- 
ἦα, Ὀδεηΐ οὐ δχοιηρ σοϊηραββίοῃ, οχαρρογαῖθβ 
Ἦϊ8 ἰαῖς ἀἰβαρροϊπίπιθηῖ. [1ἰ ἀοδβ ποῖ βθοτὴ 285 
1 δε δαὰ σϑᾶ]γ Πδά ἃ ὑΈΓῪ ἰαγξε ἕο] ον ΚΣ. 
(ϑεε : Κι ἰ. 39, 40, 45, ἃπά 49.) 

ἐξ αυα: δὲ: ἤτον δὲ 1 ογά.] ΤῊΪδ δοκπονεάρ- 
τηδηΐ νν88 ῬΓΟΌΔΟΌΪΥ πιδας ἴο ἀδοοῖνε Βαϊ ἢ 9 ῃοῦα 
ἃ8 ἴο ἴῃ ΣΘΔ] ἱπϊεπίίοη οὗ ἴῃ σοπιίηρ ΡεΌοη. 

16. δεηῦ »ὸ ποὶ.] Ἰι,ΈΓΑΙΥ, 88 ἰη ἴδς 
τιλγρίη, “ἴυγῃ ποῖ νὰ ΤῈ ἴδβοε"--ἰᾷΖρ. 
τῆλ κα τὴ ποῖ ἴο Πίάἀε ΤΥ ἔδος {πγουρὴ 
βῆδιης δῖ θείης τεΐυϑεα.᾽" 

19. Οασιμεδ α “αὐ ἰο δ)Ἂέὲ “ε.1] ἴῃ ἴῃς 
ογρίμδὶ “4 [ἤσγοης." Ὅς ψογὰ 18 ἰάθη ς] 
νὰ τπδὶ ἰταπαϊδίοα “τ σοπἊ" ἢ ἴδε ὑσὸ- 
οοάϊηρ οἶδυδ6. να δᾶνὲ πεῖεὲ ἃ ργοοῖ οὗ 
(ἢς δἰρὰ αἰ οὗ (δὲ Οὐδέ τποίποῦ, 
ἃ ΟἰΏΠΥ ὙΥΠΙΟΝ ἀρροᾶγα ἀρδίη ἴῃ ἴῃς Ἀἷθ- 
ΤΟΓΥ οὗ Αβᾶ (1 Κ. χν. 13), ἀπά νυ ϑῖοἢ πιιβῖ 
μᾶνὸ πιδάς ἰΐ δδϑβίογ ἴοσ Αἰμδιδῃ ἴο 86ε1ΖῈ ἴῃ 6 
ἴἤγοης (2 Κ. χὶ, 153). [πὰ ἴῃς Ῥεγβίδη ουπ 

49: 

Απὰά 86 8Αἱά 1 Ηεν. 
Ζν»᾽» νοΐ 
Ζ 0.7} "7 
πῶ. 



492 
ἀπο Κίπρ ϑοϊοπιοῃ, ἴο ϑρεᾶῖκ υπῖο 
Ππι ἔογ Αἀοηιαῆ. Απὰᾶὰ τῇῆε Κίηρ 
ΓΟδ6 σρ ἴο πλεεῖ Πεγ, ἀπά Ὀοννεὰ ἢἰπ,- 
861{ υπῖο ἤεσ, δπὰ 8λῖ ἀονγῃ οἱ ἢ 18 
[ἄγοπε, δπὰ οσδιιβεά ἃ βεδῖ ἴο ὃς 8εῖ ἔοῦ 
τῆς ἰ᾿πρ᾽᾿β πιοῖῃεσ; δηὰ 8ῆ6 88ῖ οἡ ἢ 18 
τίρῃς Πδηά. 

20 ΤΠεη 886 ϑαἰά, 1 ἀεβϑίγα οπε 
8Π14}} ρετιτίοη οὗ τῆεε ; 7] ῥγᾷγ ἐδεέ, 
ΒΥ ΠῚ6 ποῖ ΠΥ. Απά τῇς Κίηρ 8δἰά 
υηἴο Πα, ΑΚ οῃ, πιγ τποῖπεσγ: ἔογῖ 
ΨΨ1 ποῖ 81 {Π66 ΠΑΥ. 

21 Απά 886 5414, [,εε ΑΒίβῆδρ τῆς 
δδαπαπηπλῖα ὃ6 σίνεη ἴο Αἀοηι!)δὴ 
τὴν ὑγοίδεγ ἴο υἱέες. 

22 Απά Κίηρ δϑοϊομηοῃ δηβννεγεά 
πὰ 5]ὰ υπῖο ἢ8 πηοΐμεσ, πὰ νῇ 
ἀοβὲ ἴοι δϑκ Αδίβμδρ τῆς δῃιππδηι- 

[86 Οτοθη τλοῖπεῦ μδἀ οἴση ἴῃς ἙὨϊοῦ ρονοσ. 
(δες Πεοτγοα. νυἱῖ. 114; δηὰ σοϊήρασε Ἠξεσγεῃ, 
.Αϑβίδς Νδθοηῃβ, νοὶ]. ἱ. ρρ. 397-40ο.) 

Δ. “Μιὰ 2ὸν δίρι δὲ διπράονι ατοὸ.}] Βαιἢ- 
διοῦα δὰ ποῖ δβεεῦ δηγνίπιηρ ἀδηροσζοιβ 
ΟΥ ϑδιιδρίεϊοιβ ἰπ Αἀοηϊ δ β τεαιεθῖ. Αϑ8 
Δ ὙΟΙΏΔΗ 8ὴ6 ΠΊΔΑΥ ποῖ ἧδγε υπάογείοοά 
ῬοΟΙΙΕς8. Νοὸ ἀοιυδὲ 886 (εἰὲ βαίζογεά ἴο ὃς 
ἴο]Ϊά τ8δί πεῖ ἱπῆυεπος Ἱ ΠΟΙ 80 νγᾶβ 
ἱγτοβι δ! 0 ]6 (νογϑῈ 17), δῃηά 8Π6 ΠΊΑΥ͂ πᾶνὸ ἢδά 
ἃ ΟὈΓΙΟΒΙΕΥ͂ ἴο πιᾶκὸ {γδὶ οὗ 1. 8586 ταϊρῃῖϊ 
4180, ἃ8 ἃ νοπδῃ, ὅδοὶ δὴ ἰηΐογεδί ἰῇ ἃ ἰονθ- 
τηδίςῃ, πιοσε Θβρεοί δῦ ὑνθσσε [ἢ6 ἔνο ἰονογθ 
Ὅεγα Ὀοΐὰ 80 Ὀδδιτ} (1 Κ.:, 2, 6). δο]ο- 
Ιηοη, ΟἹ ἴπδ ΠΟΠΊΓΩΙΥ, ΏΘη δ6 ποᾶσγα (86 
Τεαιοδί, [Δ κο8 δίαστη δ οὔςθ. Τὸ δϑκ ἴου 
Αδαρ 18 ἴο δϑὶς ἔοσ ἴῃς κιηράοτη. [Ι͂η ἴῃς 
Οτίθηΐδὶ πλϊηὰ ἃ τποπασγοῇ ννᾶ8 80 ϑδογοά, 8 ἢ 
ἃ αἰν ΠΥ πεάροα δἰπὶ ἰη, 1Πδἴ ᾿νβδίθυεσ ν 88 
τοῦς ΠΟᾶΓ ἴο Ὠἰπὶ ννὯ8 ποποοξογιἢ βοραγαῖθ 
ἤτοπὶ σοπηήοη 086. ὙῊΪ5 βδογοὰ δηὰ ϑεραγαῖα 
σμδγαςῖοσ δἰίδομοαὰ δβρεοίδ!γ ἴἰο ἴῃς Ἐογδὶ 
πᾶύοπι. Ὅλα ἱππιδίοϑ οἰΠΟΓ τετιδίποὰ πυϊάοννβ 
ἔογ τῆς τοδὶ οὔ {ποῖὶγ ᾿ἰνεβ, ον ὀεεᾶπνι {δὲ 
αὐδυε: Οὗ ἐδ ἀεεεαεά ἀἰηρ᾽: σωροεογ. ἌΝΈΏΘΩ 
ἃ ΠΙΟΠΔΓΟΌ νν88 πιυγάογοα ΟΥ̓ ἀοίγοηδά, οΥ 
βυςςδοάοά ὈΥ οὔς ψβοθς ἘῈ6 τνᾶ8 ἀοιδίῃ!, 
τῆς ἰδἱζεγ αἰϊεγηαῖίνς ννᾶ8 αἰτπηοϑὲ αἰννδγϑ8 
δάορίοα, ὙὍὴε Ῥβοιάο-ϑιηθσα!8 τηδττιεαὰ Δ]} 
πὸ νυῖνεβ οὗ (διυιῦγϑεβ (Ηοτγοά. 111. 68); δηά 
Ῥλατῖιδ τρδττιθά 4}} [6 ννῖνο8 οὗ ἴῃς Ῥβειιάος- 
διησγαῖϊβ (Ὁ. οἢ. 88). 80 δυνά, βοὴ Βα 
διςοοοάοα 8541}, δὰ ““4}} [6 νγίνϑβ οὗ δ4ὺυ] "ἢ 
εἰνδη “ἰπῖο 8 Ὀοθοτὰ" (2 5. χὶ!. 8); ἀπά 
Αδὐδβαίοπι, ννἤδη ἢ 8ε1Ζεὰ [86 σον, Ὁγ ἰῃς 
δάνϊοο οὗ ΑΒΙΒοΟΡΠἢΕΙ, “ νοηΐ ἰη υηΐο Εἷ8 ἔδί ΠΟ ΓΒ 
σοπουδίποδ᾽" (ἰδϊἃ. χνὶ. 22). ὍὙμόθα ἃσε 
ΟΧλΙΉΡΪο8 οὗ ννῆδὶ β8θεβ ἴο μάνα Ὀδοη ἃ υη]- 
ΥΟΓΒΔ] ργᾶςί!οο ; ἀηὰ ἴδ τεθυ]ξ νγδῦ βυςἢ ἃ 6]086 

Ι. ΚΙΝΟΞ. 11. [ν. 2ο--25. 

τηῖϊα ἔογ Αἀοπίαῃ ἡ 45Κ ἔογ πῖπι τῆς 
Κιηράοιι 4150; ἔογ ἢε ἐς πιὶπε εἰάδγ 
Ὀτγοῖδεῦ; ὄνϑη ἔογ Πῖπι, δπὰ ἔοσ Αδῖ4- 
ἴΠλγ τῇς ργδϑῖ, ἀπά ἔογ [οδὺ {ἢε 5οὴ 
οὗ Ζετγιυίδῃ. 

22 Ἴδη Κίηρ, ϑοϊοπιοη ϑυγᾶγε ὈῪ 
τῆς ΓΟΚΡ, βαγίῃπρ, (ὐοά ἀο 80 ἴο π|ε, 
Δηἀ τηογα 4]50, 1 Αἀοη!δῃ πᾶν ποῖ 
δΡοΟΚαϑη [ἢ]8 ννογὰ δρδίπβῖ ἢϊ8 οὐγῃ “Πς. 

24 Νον τπεγείογε, ας τῆς [ΓῸΚΡ 
᾿νεῖι, νν σῇ ἤδῖῃ ἐϑιδ Ὁ] }5η 64 πγ6. πὰ 
86ῖ πὲ ου ἴδε τἤτγοης οὗ [)ανι ἃ τὰῪ 
ἔλιῃεσ, δῃά ψῆο δπαῖῃ ππδάς πὶὲ δλη 
δουβα, 485 ἢδ “ργοπηϊβεά, Δ άοηι)δῇ ̓ 
804}} 6 ρυῖζ ἴο ἀδδῖῃ ἐπ ΐ8 ἀλγ. 

ἃς Απά [κίπρ' δοϊοπιοῃ βεπῖ δῪ ἴδε 
μαηὰ οἵ Βεηδίδῃ τε 8οη οὗ [εποιδάδ : 
δΔηὰ ἢ [61] ὕροη Βίπι παῖ ἢς ἀϊεά. 

ςοηπεςξοη ἴῃ Ρυδ]ὶς οριπίοη Ὀεΐνοςη ἴλς πἰς 
ἴο ἴΠ6 στον δηὰ [ῃς ροββοββίοῃ οὔ ἴῃς ἀδ- 
οοδδοὰ τῃοηδγοδ β τυῖνεβ, [Πδῖ ἴο ἢδνς ρταηιοά 
Αἀοηῖ δ β τεηιδδὲ ψνουὰ μαννα Ὀεεη ἰδςα 
βιγοηροβῖ ἐποουγαροηεηΐ ἴο δῖ8 ῥγείεπειοηβ. 
δοϊοιμοῃ, ϑδοίηρ [818, δβϑιισλθθ ἴδ Αἀοηλἢ 
ΟΠ γί8η68 ἃ ΚΣ Ῥυγροϑα, δῖ 48 Βῃ θοβμεῦι 
ἈΒΘΌΠΊΘ8 ΡΊΠ οἡ [ἢ ρατί οὗ Αὗποσ, πε 6 
88 ἴδίκοι) ζοὸγ 18 οὐ ἃ ςοποιϊίης οὗ ἴδε 
ἀεοοδβοὰ 8580] (2 5. 11. 7). Ηε ςοποεϊυάοβ [μδὲ 
ἴδετε 48 Ὀδθῆ ἃ ἔγτεβῃ ρἱοῖ, τῃδί Ανιδῖμασ ἀπά 
]οΔὉ ἃτεὲ ῬΓΙ͂ΥΥ ἴο [ἴ, δπά {παῖ ἴδε ϑενεσεβῖ 
ΤΑΘΑΒΙΓΕΒ ΔΙῸ ὨΘΟΘΒΘΑΙΥ͂ ἴ0 ΟΥΌΔΗ ἴῃ ΠΕ 
{τεδβοῃ. 

απά ον “«δίαἐδαν ἐδὲ ῥγίεεί, πᾶ ζὉγ ὕοαδ. 
Αἀοη! δὴ σου β6 ]]ογ ἴῃ [6 ἔΌΣΤΏΘΤ ΟΠ ΒΡΙΓΔΟΥ͂ 
(1 Κ. Ὶ. 7) ἅτ πδίυγα!υ βυβρεςῖοά πονν. ΤΟ 
Κιπζάοπι 18 βαϊά ἴο δὲ δδίκοὰ ἔοσυ ἴπεπὶ, θδοδιιϑο, 
1 Αἀοπ δῆ νγεγεὲ κίηρ, [ΠΕΥ, 48 ἢ18 σου 86 ]ΠΟσα, 
νου] βηαγο ἢϊ18 δυϊ που. ὙΠΟΓΟ 18 ἢῸ πεορὰ 
ἴο αἰΐῖοσ (ῆ6ς Ηδοῦγον ἰοχί, 88 ϑοῖθ δᾶνε ὑγο- 
Ῥοϑεα, 

423. «σαϊπεὶ δίς οαὐη  Αἀοηϊαι δδά 
ἔογίεϊ δὰ 18 16 ὈΥ δῖ8 ἔοσπηεῦ Ἴσοπαυςΐ, δΔηὰ 
ἼΣῚ ἀνονὰ μα Ὀδδη ΣΊΟΓΕΙΥ οομα! οη4]. (56 Ὲ 
ι Κ᾿]. ς2. 

24. ἢο δαϊδ »ιαάε γιὸ πὶ δοισθ.} ὙὍὌΒῈε 
ΡὮΓΑΒΟ “τηλκίηρ ἃ ἤουϑὲ᾽᾽ ΙηδᾶΠ8 “" ΠΟΠΕΏΙ"- 
ἴῃς ἴῃ ῬοΒίεγ Υ ̓ οὗ ἃ Ρεσβοῃη, ἀπά, ἰῃ ἴδε οδϑὲ 
οὗ ἃ τῸὈΥἃΪ ρεΐϑοῆ, ““ πηρίηϊδιηἰηρ ἢ18 ἀ6- 
ϑοοηάδπῖϊβ ὕροὴ ἴῆς τγοπθ." ((ομραγε 
ΑΝ ἀονω Ῥτοπηῖθϑε ἴο Ϊεγοδοδπι, τ Κι. χὶ. 
418. 

45. Κὶπσ ϑοίονιομ σεπὲ ὃν ἐδὲ δαπά οἱ Βε- 
παἰαδ. [ἢ Οτίδηῖδὶ πιοπδγοῆ!εβ, [86 σδρίδιη 
οὗ [86 ὈΟΩΑΥ͂ - ρυλτὰ σοπβίδητυ εχεουϊεά 
οἴεηάοτα τ 18 οὐνγὴ Βαπά, ((οχιρατο 
Τυάκ. νὴ. λοὸ ψίε Η ἐτοά. 111. 30.) 

Δ 5.1 
Ζ, 1} 



ΤῊ: . α 
"απ 
ὅσαίλ. 

7 κι ϑλπι. 
2. 1, 35. 

ν. 26---22. 

26  Απά υπῖο Αδιδῖπαγ ἢ ρῥγίεϑῖ 
8414 τῆς Κίηρ, σεῖ τες ἴο Απαδιδοῖῇ, 
απίο τῆϊπα οὐγῃ δε] 48: ἰογ ἴῆου ἀγέ 
ΤΟΩΥ οὗ ἀξαῖὰ : δυῖ 1 ν}]}]} ποῖ δὲ 
(ἢ 18 τίπηε ρυῖ τες το ἀεδίῃ, Ὀεσδιιβε 
του δάᾶγαβὲ τὴς ἀγί οὗ τῆς [οσὰ σορ 
δείοτε αν ἀ τὴν ἔδίμεσγ, ἀπά Ὀθοδιιδα 
ἴῃου ἢδϑὲ θεεη δῇιοϊεὰα ἴῃ 411 νυ βεγείῃ 
ΤΥ δῖἢεγ νγᾶ8 ΔΠ!]ςοά. 

27 80 δϑοϊοπιου τῆγυϑι ουἱ Αἰ ΔΊΠΑΓ 
ἔτοῃῃ Ὀεΐπρ ῥγίεβῖ απο ἴῃς ΓΟ ΒὉ ; παῖ 
δε πιρῃς 7 18] τῆς τογὰ οὔτμε ΙΟΚΡ, 
ψνΠΙςἢ ἢς δράκα σοησεγηΐηρ [6 Βουβα 
οὗ ΕἸΣ ἴῃ δ} ΠΟ. 

“8 4 ΎἼΠΜΕεΩ - τἰἀϊπρ8 σᾶπιε ἴο Ϊοδ : 
ίογ οαῦ μιδὰ ἐπῶν ἡ αἴεγ Αἀοπι]δἢ, 
του ρἢ Πα τυγπεά ποῖ δῆτε Δ Ὀβδὶοπι. 
Απὰά οαὺ βεὰ υπῖο πε ταῦεγπαςὶε οὗ 
τς ΙΟΚΡ, δηά Ἴδυρῆς Ποϊά οἡη τῇς 
Πογῃβ8 οὗ τῆς δἰζᾶγ. 

29 Απὰά [τ νγα8 τοϊὰ Κίὶπρ' δοϊοπιοῃ 
(λὶ ἰοδὺ νγα8 βεὰά υπῖο τῆς ἴθεγ- 

26, Οεὲ ἐδεε ἰο “παι δοὶδ] Αὐδίβοιἣ ἰ8 
τηεηςοηδά ἃ5 ἃ Οἵ οὗ ἴῃς ῥγίεϑίβ ἴῃ 7οϑδῇ. 
ΧΧΙ. 18. [{ ἰδαὺ νδιη τἢς 11πι|18 οὗ ἴῃς {6 
οὗ Βεη͵απιίη (Ὁ. γεσϑθα 17), δηὰ ἰ8 ρἰδοθάὰ Ὁγ 
ΘΥοσπῖα δὲ ἴῃ ἀϊδίδηςα οὗ ἴἤσεθ τῇ 1]68 ἔγοσῃ 
οΥυδδίοτη ἰονγασβ [Π6 ποτ. [ἢ {818 Ροβι ΠΟ 

16. ἃ ὙἹ Προ τον ς]] ἃ “4Ἵπὅέα, 5ἰἰυαῖϊο οἡ ἃ 
Ὀγοδὰ στάσε, ἀπά βιγγοιιπηάδα νὰ Πα 8 οὗ 
δταῖῃ δηὰ ρύονθβ οἵ ἤρβ δηὰ οἶϊνθϑ, νι ἢ 18 
ΡΓΟΒΔΟΙΥ͂ Ιἀοητῃθά νὴ Απαῖμοῖῃ. (Βοδίη- 
80ῇ, ̓  ἘἈΘθοάγομεα ἴῃ Ῥδ]εβίῖπε,, νοὶ. 1, Ρ. 
319. 

ἡδοι δαγε! ἐδὲ αγᾷ... δείογε δαυΐά. Ζαάοκ 
δηὰ Αδιδῖδαγ μδά Ὀοσις ἴῃς ἀκ οὗ Οοὰ Ὀεΐοτε 
Ὠ αν ά, ὈοΪἢ ἤδη πα Ὀγοιρδξ [ἴ υὑρ ἴο [οτ-" 
δβαίΐθιη (1 (Οἢγ. χνυ. 11), πὰ ψ ἤθη ἢς βΒεὰ ἔτοπι 
]ογυβαίεπι ου ἴἢ6 τονοὶῇ οὗ ΑὈβδϊοσ. (2 8. χν, 
24-29.) 

ἐδομ ῥα δεοπ αὔθιείε.] 8ὲεὲ ποῖς οἡ 
ι:Κ.:. γ. 

47. Τα δὲ πιϊσδί Μωὠδ] ἐδ «υογά οΥ᾽ ἐδὲ 
Σογά. Μνε πεεὰ ποῖ υπάογείαπά {Π]18 88 
βῖδτιης [παῖ ἰῃς δἸΒΙπιοηξ οὗ ἴπς οἷά ῬΓΟΡὨΘΟΥ͂ 
νγἃ5 ϑοϊοτηοηβ πιοῖϊνο, ΟΓΥὁ Ἔὐύθῆ οὴἊς οὗ ἢ]18 
τιοῖίνοβ. Το τοίογοηοα ἰ8 ποῖ ἴο ἴῃ 6 Βρ.ΓΙ ΠΡ 8 
οὗ δυπιδῃ ἀςίίοη, Ὀυΐ ἴο ἴῃς ονδτγγι της Ῥγον!- 
ἄδηςς οὗ Οοά, νδῖοὰ ἴπυ8 Ὀτουρῆς ἀδοιξ της 
ΓΒ πιοης οὗ [Ὡς Ῥγορῆθου. ((οιηραγε Μαίϊ. 
ἱ, 22; ἴ1. 15; ΧΧΝΙΪ. 3.5, δίς.) 

εοποογπιης {δὲ δος ἡ" Εἰ... ὅεε τ 5. ἵ. 
41.126. ὙΠΟ ἀοροπίοη οὗ Αδιδῖμαν ᾿ηνοϊνθὰ 
ἴδ τοὐοςοη οὗ ἴῃς Βουϑε οὗ [{πᾶπιᾶγ (1 ΟἾΓ. 
Χχίν. 1), ἴο νος ΕἸ: θεϊοηρεά, δηὰ ἴῆς το- 

Ι, ΚΙΝΟ"Ἅ. 1. 

ποῖα οὗ τῇς ΓΟᾺΡ ; δηά, Ῥεῃο]ά, λέ 
ἐς ὉΥ τῇς αἷτασ ὍΤἤδη δοϊοπιοῃ βθηΐ 
Βεηδίαιι τπΠ6 βοη οὗ [εῇμοίδάδ, βαγίπρ, 
σο, 811 προη Βίπι. 

ο Απά Βεπαδίδῃ Ἵδπιε ἴο ἴΠ 6 ἴάρεγ- 
ΠδοΪς οὗ {πε ΓΟΚ, ἀπά δ᾽ υῖο ἢ]Πὶ, 
ἼΠι8. βατ της Κίπρ, ὕοπις ἰοτἢ. 
Απά ἢε καϊ]ά, Ναγ; δυῖ 1 ν}}} ἀϊς 
ἤετεο. Απά Βεπαίδῃ ὕγουρῃς τῆς 
Κίηρ νψογὰ δρδίῃ, βαγίηρ, 1ῆι5 8414 
Ἰοΐ, δηὰ τῆι.8 ἢε δηβννεγεὰ π16. 

21 Απά τς Κιηρ 584ἰὰ ὑπο ἢ ϊπ,, 
Ὧο 48 δε δδῖῃ ϑεϊά, δηὰ []] ὑροπ 
πὶ, ἀπά ὈυτγΥ Πἰπὶ; τῆλ ἴῆοιι τηδγοϑῖ 
[ΔΚ6 νγᾶὰγ ἴῆε ἱπηοςεηῖ δἱοοά, ψνῃϊς ἢ 
7οαὉ 8ῃιςεά, ἔτοπι πιε, δηὰ ἔτοπι ἴῃς 
ἤουβα οὗ τὴν ἔδλίδεσ. 

22 Δηὰ [δες ΓΟΚΡ 51|2]1 γεΐυγη ἢ18 
δοοά προ ἢἰβ οὐγῃ μεδά, ψγῇο Εε}]} 
ΡΟ νο πιδη πιοῖς τρῃζθοιβ δηὰ 
θεῖζεγ ἴδῃ ἢς, δηά 8ἰενν τπεπὶ ἢ 
τῆς βυνογά, τὴν ἔδλίμεγ αν ἃ ποῖ Κπον- 

ἐβιδ Ὁ ]9ῃπιοηῖ οὗ ἴῃς ΙΒ γι οϑιποοά ἰῃ (6 
Ἰῃε οὗ ΕἸοδχασ. 

48. οαὐ Μεά... απά ἐασμσδὲ δοίά οπ ἐδὲ 
δογπς οὗ ἐδε αἰϊαγ. Ἑοϊ]ονιης ἴΠ6 ἐχδπιρὶς 
οὗ Αἀοηΐαῃ (1 Κ. 1. ςο)ῆ. ὙΠ6 ἰλθογηδοὶα 
88 ΠΟΥ ἂἱ Οἴδεοη (1 ΟἾγ. χυΐ 39: 1 Κ. 
111. 4). 

81. Γα]] μῤοι ῥὶ»ι. ὙΠ15. σοτηππιδηα οουϊὰ 
ΟἾΪ 6 ᾿υϑβεά ΟΥ̓ τεσδ] ηρ [6 πλυγάογϑ 
νΙΟἢ 1οΔὉ Βδὰ σοπιη 6ἀ, ῸΓ ἰζ ννᾶ8 ΟἿΪΥ ἃ 
ΤΩΌΓαΟΓΟΣ ἴο νῃοπι [6 [Δρογηδοὶθ νγδ8 ἴο ὃς 
πο Ῥγοϊοοϊοη (Εχ. χχὶ. 14). ΗἩδεπος ἴδε 1π|- 
τηραϊδῖο σεΐεγοποο ἴο ἴπε “ ἱπποοοηξ δ]οοά,᾽ 

ἐδαὶ ἐδοι »πιαγεὲ ἑαζε ὥαυαῦ ἐδὲ ἱἑπποιρηΐ 
δἰοοά. Ὠανὰ πδὰ παυοῦ ἔουΠΊΔΙΥ ραγάοποά 
7]οδὉ; «πὰ ἱπάεεὰ ἴ ΤΊΔΥῪ ὃς αιυσθιίοποάὰ 
ὙΠΟΙΠΟΥ ΟΥ̓ ἴῃ6 ἴανν ἴπετε ννᾶϑ Δ ῬΟΝΟΓ 
οὗ ραγάοηϊηρ, ἃ πιυγάοτετ. (δεὲ Νιιπλ. χχχν. 
16-34:; ΠὨευΐ, χῖχ. 12.) Τῆς υἱπιοϑὲ μαῖ (Π6 
Κίηρ οουά ἀο ννᾶ8 ἴο περίεςϊ ἴο εηΐοτγος (6 
Ϊανυ. Ενυϑῃ ἴῃ ἀοίηρ ἴἢ18 Ὧδ ἱπουγτοά ἃ ἀδῆροσ. 
Ὀπρυπίβηῃοα πλυγάοσ νγὰ8 ἃ ροϊ]υὔοη ἴο ἴῃς 
ἰληά (Νυπι. χχχυ. 13), ἀπά πιρμξ Ὀτηρ ἃ 
Ἰυάφτηεηΐ ὕροη {ἴ, πΚὸ ἴῃ. ἔαπηπα ἡ ἢ Πδὰ 
Ὀδθη 8δηΐῖ ἃ ἔδνν γεᾶγβ Ὀεΐογε [818 οἡ δοςουηῖ 
οὗ ϑαυὶ ἀαπὰ οὗ δἰ8 ὈΪΟΟΟΥ͂ Ποιιθο, “ Ὀδοδιιθα ἢα 
βίονν 186 ΟἸδθεοηΙε8. (2 58. χχὶ. σ.)ὺ Οὖ [δς 
ἡυάγστηεηϊ πιρδί [211 ὑροη ἴπς περ] ρξεηῖ πιο- 
ΠΆΓΟΣ, οὐ ἢἰ8 Βουδδ, ἃ8 ΡυηΙδηπηεης ξ6}] ὑροη 
ΕἸ, δηὰ 8 ἤοιιδο, ἴοσγ ποῖ σπδϑ βίην (ἢς 
νυ] Κοάῃο88 οὗἉ ἢ18 ϑοῆ8. (1 58. 1}. σΣ 1.) 

82. 7όε 7ογά “δα}} γεΐμγη δίς δίοοά, 1. 6. 
“ἢ18 βῃοάδάϊης οὗ δἰοοά." 

403 



494 
γώ ς ᾿ . 

ΣΤ ὐΙὴρ ἐλεγεος 1ο τοῖ!, Φ ΑΌπεγ τῆς βοὴ οὗ 

Α 2 ϑαῆι. 
ώ0Ο. ἴο. 

Νεῖ, σδριδίη οὗ τε Ποβί οὗ [βγδεὶ, ἀπά 
Ὁ Απηλβὰ {πε βοὴ οὗ [εἴδεσ, σδρίδίη οὗ 
τῆς μοβῖ οὗ [υἀλῇ. 

22 ΤΙ δ]οοά 5}4]1 τπεγείογε γὸ- 
τυγη ἀροη τῆς Πεδά οὗ [οδῦ, ἀπά ὕροη 
ἴῃε Πεδὰ οἵ 5 β8εεά ἔογ ὄἼνεγ: δῖ 
ὕροη αν ά, ἀπά ὕροπ ἢἰ8 βεεά, δηά 
ὩΡΟη ἢ 8 ἤοιι86, ἀπά ὕροη 18 Τἤγοπο, 
8041}} [ῃογα δὲ ρεᾶςς ἔογ ἐνεῦγ ἔγουῃ ἴῃς 
Ι͂κῦ. 

24 ὅὃο Βεπαίδῃ τῆς β8οη οὗ ᾿ εμοϊδάδ 
ὑγεηϊ ὕΡ. ἀπά [61] προη Ὠϊπὶ, Δηά δ'ενν 
Ππι: πὰ ἢς νγδϑ Ὀυτγεὰ ἴη ἢ8 οὐῃ 
δουβα ἰη τῆς τυ] ἀδγπε88. 
ς  Απά τε Κίηρ ρυῖ Βεπαίδῃ 

ἴηε 8οὴ οὗ 7εδοϊδλάα π᾿ 18 τοοτι 
ονεγ ἴῃε ποβῖ : δηά Ζδάοκ τῆς ργίεϑβὶ 
αἀϊά τῆς Κίπρ ρυζ ἴῃ τῆς τοοηι οὗ Αδὶ- 
ΔΠΔΓ. 

26 ᾽ Απά τε Κίηρ; βεηῖ ἀπά ςδ]]εἀ 
ἴον δῃϊπιεὶ, δηὰ 82᾽]!4 ὑπο μΐπι, Βι}]ὰ 
ἴδε δῃ Πουβϑε ἰπ [ετγυβαί ει, ἀπά ἀνγε]] 
ἴΠετα, πὰ ρὸ ποῖ ἔοσῖῃ τἤδηος ΔΠῪ 
Δ Ὁ 

47 ἔστ ἰξ 3841} 6. 2}:αὲ οῃ τῆς ἀΔΥ 
ἴῆουι ροαβῖ ουξ, ἀπά ραϑϑεϑδῖ ονεγ ἴῃς 
Ὀγοοὸκ Κιάγοη, τῆοιι 8ῃμαϊς Κηονν ἔογ 
ςαγίδίη τπδῖ τποιι 5Π4]1 8. ΓΕ ὶγ αἷς : τΥ 
δἱοοά 5841} θῈ ἀροη τῆϊπε ον Πεδά. 

48 Απά δῃιπλιεί βα] 4 απῖο (ἢ Κίηρ, 

38. ὕροη ἐδὲ ῥδεαάδ  οῦΓ, δὲ “εο4.}1 οδὉΒ 
ἤουϑ ῃδά θεδη ἱποϊυάεα ΟΥ̓ Ὠανιὰ πη ἴδ 6 ουγϑα 
ν ἢ Πα υἱζεγοά οἡ Πεαγίηρ οὗἉ [Π6 τηυγάεγ οὗ 
Αὗποῖ (2 5. 11}. 29). Νοιβίης ἔπεσ 18 Βεασγὰ 
οὗ "8 ἀδδβοεηάδηϊδβ ἰῃ [86 Πδίογγ. 

84. δίκευ ῥί'».} ὍΤλυβ τεϊγί δυο ονοσ- 
ἴοοκ Ϊοδὺ οὐ ἴῃς νεῦγ βοὲπε οὗ ἴπὸ πιοβῖ 
{τοδοδόσγοιβ οὗ 18 πιυγάεγβ; ἴουγ ἴῆς ἰδῦεγ- 
ΠΔΟΪῈ νν88 ποὺν δῖ ΟἹδεοη (8ες ῃοΐς οὔ γϑγβα 
28), Δηὰ ἴἴ νγδβ αἵ ἴῃς “" στεᾶδί βίοης νυ] ἢ ἰδ ἴῃ 
Οἰἴδεοη " [δῖ [οδὺ δεν Απιϑϑὰ (2 5. χχ. 8-10). 

8556. 45:4 Ζαάοξ ἐδε ῥγίοί ἀϊά ἐδ ἀίηρ 
2 ἐπ ἐδὲ γοορε 97 «δίαίδαγ.)Ὶ ὙὍΤῆθ πἰρἢ- 
ΡΠ Θδιμβοοά δά θδὸῆ [ῸὉΓ βοῆς {{|ὲ ἰῃ 
ἃ οετδίη ϑβϑεηθὲ αἰϊνι ἀεὶ Ὀδεϊννεεη Ζβϑάοκ 
«πὰ Αδίδῖθασ. (8ὅεε ποῖς οὐ 1 Κὶ. ἱ. 8.) 
ΗἩδεηςείοστη Ζδάοκ θεοοδηηὸ 85ο0]6 Η ἰσ ἢ Ρχίοβί. 

86. Οο ποὲ ̓ ογι ὁ. Ὅς οδ᾽εςϊ, ἀρραγθηγ, 
Ὑγ28 ἴο ΚΟΟΡ ΘΠ} ΠΊ61 ὑπάογ ἴῃς ἱπιπχοάϊαϊς ἐγὰ 
οὔ [6 ψονογηπιεηῖ. 

897. ΤΡὲ ὁγοοῖ Κ) νου.) ϑ. πιο 5 οἱ Ποπιό, 
Βδδυγίπι, ἰΔῪ δδδὶ οὗ [ογιιβαίεπα, οὐ ἴῃς τοδὰ 

Ι, ΚΙΝΟΞΒ. ΤΠ. ’ [ν. 33---44. 

ΤῊς ϑβ8γίηρ ἐς ροοά : 85 πῃ Ἰἰογά τῆς 
Κίῃρ Βιδῖἢ 84:4, 80 νν}}} τῇγ βεγνδηξ ἀο. 
πὰ δῃϊπιγαὶ ἀνγοὶς τη [ ἐιβα] επὶ ΓΔ ΠΥ 
ΔΥ3. 
ἐν Απὰ ἰξ σάπια ἴο ρ488 δῖ ἴπε επά 

οὗἨ τἴῆγεε γϑᾶδγβ, ἴμδὲ τὐνο οὗὁὨ {πε 5εῖ- 
νδηῖβ οὗ δῃϊπιεὶ γᾶπ ἀυΤΑΥ υηῖο Ας ἢ Ἰβἢ 
8οη οὗ Μδδοῃδῇ Κίηρ οἵ σα. Απά 
ἘΠΕΥ τ014. δῃϊηιεὶ, βαγίπρ, Βεποϊά, ΓΥ 
βεγνδηῖβ ὁδ 'ἱπ (δίῃ. 

40 Απά δῃιπιεὶ ἀγοβε, δηά 3λδαϊοὰ 
ἢϊ5 258, Δηἀ νγεηῖ ἴο (σαῖῃ ἴο Ας 5 ἢ 
ἴο 86 εκ 8 βεγνδηῖβ : ἀπά ϑῃϊπεὶ 
ννεηῖ, δηά ὕγουρῆς ἢ 8 βεγναπῖβ ἔσομι 
(ἢ. 

41 Δπά ἴ νγᾶβ ἴοΪά δοϊοπιοη τδδὲ 
δῃϊπηεὶ ἢδά ροης ἔοτι [εγιβαίετι ἴο 
(ὐδῖῇ, δῃά νγᾶβ σοπης δρδίῃ. 

42 Απά τῆς Κίηρ 8εηὶ δηὰ ςδ]]εὰ 
ἔογ δῃϊπιεὶ, δπὰ βδ]ά ιἱηῖο ἢϊπι, Ὠ]4 1 
ποῖ τῇᾶκο ἴδε ἴο βννεδγ Ὁγ τῇς Ι͂ΚΟΚῸ, 
Δηὰ ργοϊαεϑῖοα ὑπο τΠ66, βϑαγίηρ, Καπονν 
ἴογ ἃ ςεγίδίη, οἡ τῇς ἀδὺ ἴπου ροεβῖ 
ου, ἀπά ννδ]καϑὲ αρτοδά δὴν νμθετ, 
τε ἔθου 5ῆδὶς βυγεὶυ ἀϊε ἡ ἀπά ἐπου 
βαἰάϑ8ῖ πτηῖο πλ6, ΤῊς νγογά δαὶ 1 Ὦανε 
Πελγά ᾿ς ροοά. 

43 ΨῈγ τΠ6η παβῖ του ποῖ Κερὲ ἐπε 
οδῖῃ οἵ τὴς ΙΟΚΡ. δπὰ τῆς ςοπιπιαηά- 
τηθηῖ ἴῃδῖ 1 ἤᾶνε σπαγρεά {πες ψ πὶ 

44 ΤῈ Κίπρ βαἰά πιοΐξονεσ ἴο 

ἴο Ϊοποδο (2 8. χυὶ!. 18), ἀπὰ οουϊὰ ΟἿΪΥ δὲ 
τολο θα ὈΥ οτοβδίηρ [πε Κεάγοῃ υδιογ. δοῖο- 
ΤΆΟη 8βδϑιιπΊοδ, [ἢδῖ, 1, ἢς χυϊΐε (ἢ Γ“Υ, [ἃ Ὑ:}} 
ΡΓΟΌΔΟΙΥ Ὁκ ἴῃ 1818 ἀϊγες(οη. 

39. απ ααυαγ μρΐο “εῤἰη 6.1 “4 ΑΓΒ 8ἢ, βὸπ 
οὗ Μαδομδὴ, Κίηρ οὗ Οδίῃ," τῇδ ροβϑίθὶν 
Ὀε [δε ““ Αςδιβα, βοὴ οὗ Μδοςῇ, κΚὶπρ οἵ σα "ἢ 
(1 5. ΧΧΥΪ. 2), ἴο ψῇομη Ὀανὶὰ βΠεὰ ἵτῖοο. 
ΟΥ δὲ ΠΙΔΥ Ὀς (ἢς φταπάβθοη οὗ ἴῃς ἔοττηοσ 
Ας δα, ἴῃς πᾶπιὸβ Ας 5 δηὰ Μδδοβδὴ (οσγ 
Μδοςἢ) δεΐηρ υϑεὰ Δἰζεγπδίεὶ ἱπ [6 τογῶὶ] 
Οσπαῖς ουϑε. Ῥογηδρα (ἢ ϊ5 ἰλϑῖ ἰ5 ἴῃς τῇογε 
Ῥτοῦδο]α νἱενν, βίπος αν δ ἤγβὶ βιρῆς ἴο 
Οδῖ ννᾶ8 ΠΗ͂Υ γεοδγβ δείοσε [ῃϊ8. (δε. 8. 
χχὶ. το.) 

42. Πι4 1 πο νιαξε δε ἰο “«υεαγ. Τῆς 
1ΧΧ. δαά ἴο νεσβὲ 27 ἃ οἶδυϑὲ δβίδτϊπρ (δὲ 
δοϊοπιοη “" πιδάὰς 5} Π|6] δυνεασ οὐ ἴῃς (δΥ͂ 
ΨΠΘη ΠΕ σοπμηδηάοά ἢἰπὶ ἴο τϑδδάς αἱ Ϊετυ- 
8δδτῃ. 

44. Τῶε 7ογά ῥα} γκείωγπι 
ΘΟΟΌΣΩΒ,᾽, ΟΓΥ “8828 χοίυτποὰΣ,;» 
ΧΧ. τεηάογ σουτεςΥ ἀνταπέδωκε. 

Ἑδιῆον 
ΤΟ 



-- (Ἐς. 

ν. 45---2. 

δηϊπιοὶ, ΤΒοι ἱκηονγεβὲ 41}1 τῆς ννῖςκ- 
εάπεθθ ψῃΙΟ της ἤδᾶγῖ ἰ8 ΡΥΓΙΝΥ͂ 
ἴο, ἴῃας ποι ἀϊάδξε το [αν τῇ 
ἔλῖμεγ: τῃεγείοσε τῇς [ΓᾺῸΚΡ 5884]} 
τεΐιγη ΤΥ ψ]οΚεάμηεββ ὑροὸη τἢϊπε 
ονῃ πεδά : 

45 Απὰ Κίηρ ϑοϊοπιοη λα δὲ 
ὈΙεβ86α,, ἀπά τῆς τἤγοης οὗ [)λαν!ἃ 584]} 
6 εβιδ  8ηεἀ Ὀείογε τῆς ΙΟΚῸ (ὺγ 
Ἔν ογ. 

46 ὅο τῆς Κίηρ ςοπιηγχαπάοά Βε- 
πδίδ τῆς 580η οὗ ]εδοϊδάα; φῇς ἢ 
νγεηῖ οὐ, Δπα 611] ὕροη πηι, τηαῖ ἢς 
ἀϊεά. Απά τῆς “Κίηραοπι νν88 εϑβῖ8- 
ΒΠ5ῃςἀ ἱπ {μ6 Παπά οἱ δοϊοπιοηῃ. 

Ι. ΚΙΝΟΞ. 1]. 11]. 

ΓΟΗΑΡΤῈΚ ΠΙ. 
1 «“δοίονιοε »ιαγγίείλ Ῥλαγαολ᾽ς ἀαερλίογ. 4 
Τρ 2ίαεες ὀείρρ ἐρε δέ, ϑοΐογεονε σαεγίβοδίλ 
αὐ Οὐδεῦθ. δ᾽ οίονιοε αὐ Οἰδεοη, ἐπε ἐλέ 
ελοίες τυλέολδ Ορά ραὺυές ἀέ», 2», γ᾽ τοῖς 
εἶργε, οὐΐαῤμεοίλ τυϊράονε, γέολος, σθμα λοι. 
16 «“οίονιον" γμαρνκεορί ὀεμυεος ἐλό μυο λἀαν- 
ἐρές »εαξείά ἀΐνε γεμοιυρε, 

ΝῺ ὁδοϊοπιοη πιδάε δῇ ΠΥ νυ "ἢ ὁ «ἢ. 7.8 
ῬΏΑγδΟΙ Κίηρ οὗ Ἐργρῖ, δηὰ 

ἴοοκ ῬΠδγδο 8 ἀδιρῆϊοεγ, δηὰ Ὀγουρῃς 
Ποῖ ἱπῖο τῆς οἰ οὗ ᾿ανίά, ὑπ] ἢΘ 
Πδὰ πιδάς δῃ “Π οἔ δυ ]άϊηρ; Π8 ονσῃ 
ἤοιιβ86, δΔηὰ τς ἢουβς οὗ τῆς ΟΕ, ἀπά 
τῆς νν8]] οὗ [γυβαίθπι γουπά δδοι. 

2 Οπϊγ ἴῃς ρεορὶε βαογίβοςὰ ἰῃ 

45. 12ε ἐῤγοης 9.0) δαυϊά «δὰ δὲ ε:|6- 
ὀίμδεά... Ὅν ευεγ.) ϑυςῖὴ ννᾶ8 [86 ὈγΟΊΐ86 
(μα δὰ Ὀδεη ας ἴο τὰ (2 8. υἱῖ. 11 
πὰ 16; 8. Ἰἰχχχῖχ. 4, 16, ὅζο). ἴη [18 ἀἰτοςῖ 
ἸΠῈΟΓΑΪ ϑ6ηϑ86 ἴἴ ννᾶ8, 8 [αν ὨΙπλβο] ἢ ὑπεϊοτ- 
δῖοοά (τ Κ. 11. 4), οοπάϊποηδὶ. 

ΟΗΑΡ, 1Π1|.1. “πώ4 δοίογιοη πιαάε αὐ). 
ὙΠ18 σνέσθ 186 Οἰοθεὶ οοπηεοϊοα σῇ ἴῃς 

ἴῃ» οὔθ. Νον [δῖ τγαηα}}} 7 νυ 88 
ΘπἰΔὈ 8ῃ6, δοϊοηοη ννᾶ8 ἰπ ἃ ροβί[ἰἼοῃ ἴο 
ΤΏΑΙΤΥ ; δηά 80 ἢδ ρῥγοσθδάδὰ ἴο Δ}}} ἢἰπΊθ6} 
νἢ οης οὗ ἴΠ6 ρστεδῖ Κιησράομπιβ ὕροὴ ἢ 18 
δϑογάοσθ. Ηἰἴ8 ννυοδῖῖῃ δηὰ ροννὸσ ἐπ Θὰ Ὠὶπὶ 
ἴο πιᾶκα ῬΓΟροβδὶβ ἴο Δῃγ οὗ ἴπε βϑυττουπάϊηρ, 
ΓΛΟΠΔΓΟὮΒ, Δηα ἢ18 σποΙοδ Ὠδίυγα! νυ [61] ὕροη 
Ἐνγρῖ, ἴῃς τηοδὲ δηςϊθης δηὰ βρὶεπάϊὰ οὗ [ἢ 6 
κιηχάοπῃβ. 

«υἱὲ Ῥδαγαορ.] ΜΜΏΪΙοδ Ῥῃαγδοῖ (ἢ 8 νναβ ἰ8 
υπρογίδίη, [{ἴ πιυδὶ ἴᾶνθ Ὀδδη ἃ Ὀγθάδοθξϑου 
οὗ 585Π2Κ (οὐ 5ῃεβῃοηκ), γῆο ἱπνδάβα [τε ᾶ 
Τοῖς ἴμδῃ [ΟΓῪ γεᾶγα ἰδίοσ (1 Κ. χὶν. 25), 
πὰ ψῆοβε ψοΪςο σγεΐζῃ ἀϊά ποῖ ὀχοθεά ἔνεηϊγ- 
ΟΠΘ γοδτβ. Βυηβοη, ΝΝ 'ποῦ, ἀηὰ Βυυρβοῖ 500" 
Ροϑε ἴῃδὲ 1 νγᾶβ 15 ἱπχηγχθάϊδῖο ὑγοάδοδβϑοσ, 
Ῥβυθϑθηηςδ {1.. [Π6 αβὲ Κίηρ οὗὐ Μαπεῖῃοβ διϑῖ 
ἀγμδβ ; δηὰ Εἰννδ! ἃ δοαυΐίεβοθβ ἰῃ ἴδ 811:0- 

ἴοῆ. Βυΐ 45 805} Κ᾿8 ἢσσξ Ὑδᾶγ νγᾶϑβ, αἵ 
ἴῆς δαγ εϑί, ϑοϊοπιοη β ἰννοηϊγαίουγἢ, δηὰ 85 
Μαπεῖμο δβϑίρηϑ ἴο Ῥϑυβδεῆποβ []. ἃ σείῃ οἵ 
ΟἾΪ ἔουμίεοη γελγβ, Π|5 βυρροβί[ἰοη 18 1π|- 
μὰς ἐπέρα Ῥϑίπδοοβ, ἴδ ὑγδάδοθϑϑθο οὔ ῥϑι.- 
ΒΘΏΠΟ6Β, 18 ΔΓ Το ᾿ἸΚΟΙΥ (Πᾶπ Ῥβιιϑθῃηο68 
ἴο μανα θδεη ἴΠ6 ἔβίΠοῦ οἵ ϑοϊοσηοηβ ὕὑσίάα ; 
ῬοΟΞϑΙΌΪΥ, πὰ νγ88 ἃ 51}}} θαυ! οσ πποπάτοῖ. ΜΣ. 
ϑδίυλτί Ροοΐο, ν»]86 }}7 σδυτίουβ, ΟὨΪΥ νεηΐυγεϑ ἴο 
δΑΥ ἴμδὲ “τῆς Εργρίίδη ργίποθββ ννῆο ὈΘΟΔπιδ 
δοϊοσμιοη δ νυν] ννὰϑ8 ἃ ἀδιρῆϊεσ οὗ ὦ ἰπίε ζίης 
οὗ [86 (218) Ὑδηϊε αἀὐὐηδβίυ " (' ΒΙ ]1οδὶ 
ὈϊςοΠΑΓΥ,᾽ τοὶ. 1, Ρ. 511). [{ ἀρρϑᾶγβ ἴδ 
1018 ἀγηδβῖυ, Ἐβρθο δ} ]Υ ἰονναγάβ [18 οοβο, δὰ 
ὈεΟΟΙΏΘ ὙΟΙῪ ΕΔΚ, δῆος νὰ ΠΥ σοποεῖνα 
ΠοΥ ἰδ γ ἃ νουϊὰ 4}}}7 ἰδεῖ ἢ τῃς 

ἀϑωνάλοι παρ οὗ ἀν Τῆς Τε τ Υ5Ὲ 
ποῖ ἰογυϊἀάάδη ἴο ΣΊΔΙΤΥ ἰογεῖρτι νυΐνεβ, ἢ (ἢς 
Ὀοολπια ρσοθεϊγίεβ Αϑ δοϊοπιοη ἷ8 ποῖ διατηςι 
ἴοσ [Π18 πιδιτίδρο οἰ Πο Ποτὸ οὐ ἰη οἢ. χὶ., δηὰ 
8ἃ8 ἴδ ᾿ἰ40] τοι ρ 68 νυ οἢ 6 αἰϊοννδὰ ἴο ὃς 
Ὀ0ΠῚ (1 Κ. χὶ. 5.7) σγεῖε ἴῃ πὸ οδϑὲ ἀεάϊ - 
οδίεὰ ἰο Εχγρίδη αοἴτίθα, ἰἃ ἰ8 ἴο ὃς Ρῥσγὸ- 
δυϊηοιὶ (Παὶ ἣ18 Εργριίαπ νἱἝῶε δορί δΒεγ 
Βυδβθδηα δ τε] ίοη. 

2δὲ οἷν 97 ΠαυϊΔ. Τῆς οἰ, 5ἰἰυλίοα οἡ 
[δ εδϑίοστι Ἀ1]], οὐ ἴπιεὲ Ζίοη, ψνβεγε ἴῃς 
ἰοπιρίε ννᾶ5 δϊεγννασαάβ Ὀ01}}1, οὐοῦ ἀραιηϑῖ ἴῃς 
ΟἿ οὗ ἢς [εὈυπίϊε5Β. (δες Ὀεῖονν ἰχ. 24; δηὰ 
σΟΠΊΡΑΓΕ 2 (ἾὮΓ. νἱ1}. 11.) 

δὲ «υαἱ] 9 “εγισαἰον!. αν μδὰ ἐοσεβεοάὰ 
πὶ ἴο ἃ οςογίδίη οχίοηξς (2 8. ν. 9). 

Ἰοσῆοη ποὺ οἰ ΠΟΥ δἰγεηρίβεπεά, ΟΥ, πιοῖα 
ΠΝ οηἰαγροά ἢἷ8 νγαἹ δ. ((ὐοιηραῖα : Κ. 
Χ. 15. 

Ὁ. Ομἷν ἐδὲ ῥεοῤίε “αεγίβεε.] Τῆς ρᾶγ- 
[ἰοἰε ἰγαπβιδίθα “ ΟἿΪ]γῪ ̓ ἱπίγοάϊιοεβ ἃ οοη- 
{γδϑῖ. ΤΠῈ ΤΟΥ Τησδὴβ ἴο Β4Υ [πὶ ἴδεῦα 
νγ8 οὔδ ὀχοορίίοη ἴο ἴδε βουγβῃϊηρ οοη- 
ἀϊππίοπ οὗ τπίπρ8 πο δ 848 δεεῆ ἀθ- 
βου ΐηρ, γυἱΖ', {πα “ἴδ Ῥδορὶς βδογίβοοά 
ἰπ Βἰνῆ- δ οβ." ((οπιρασε ἴῃς ποχὶ υϑσϑα.) 
Τῆς ἰδ ἀϊὰ ποὲ ἑογυϊὰ “ "χὰ - ΗΪδοδβ "ἢ 
ἀϊγεςεῖγ, Ὀυϊ ΟὨΪΥ ὉΥ ἱπιρ]ϊςδίίοη ; ΟΥ̓, δὲ ΔηΥ͂ 
ταῖς, ἰ αἀϊά ποῖ ἑογοϊὰ {ποτὶ οἰθασὶγ. [ἢ 
τεαυϊγεὰ [Πς υἱέετ ἀεδίσιςτίοη οἵ 411} [Ὡς δῖ, ῃ- 
Ρΐδοςβ νοῦ πδὰ Ὀδοη Ρο]υϊεοὰ ὉΥ Ἰἀοἰλίτγοι!δ 
τῖςβ (Πθυῖ. χίϊ. 2); δηὰ, δῇοσ εἰδείης πιθη- 
Ὀοη οὗ ἴῃς ρῥγευδίεηξϊ :οἰδίσιθϑ, 1 βδ!, “Υυἴς 
Β.4}} ποῖ ἀο “ο υπίο (δε [ογὰ γουγ Οοά ἢ 
(ἰδ. νεγϑὲ 4); δυῖ νυβδῖ “" 80" πιεδηΐ νγὰ8 Ο 
ἴο ἀουδῖ. ΤΠς ἰηἸυπςοίίοη ἴο ΟΠΘΟΓ βδοσίῃοο8 
ποννῆετε ὀχοορί δ [6 ἀοοῦ οὗ ἴδ6 ἴδθεοτ- 
πδοὶς ([,ον. χυῖ, 3.5} νγ8 δὴ ἱπάϊγοςϊζ ὑγοὶ] - 
διίοη οὗ πῃ -ὈΪδοςβ, οσ, δ ἰθαϑὶ, οἵ ἴὴ6 υδὲ 
ἢ οἢ ἴῃς ΙΒγαοὶ ἴεβ τρδὰς οὔ Ἃποπὶ; διῖ 
ἴπετε νγῶᾶϑ ϑο0π|6 ͵ΙῸΔ] γεᾶϑοῃ ἴο σισϑίίοη 
ΒΟΟΣ [818 ννγᾶδ ἃ Τοπηπιδληα ἱηϊεπάθα ἴο 
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ΠΙΡῊ ρίαςθβ, Ὀεσᾶυδε ἴποτα νγᾶ8 ΠῸ 
ἤουβα μὰς ἀπο τῆς πᾶτε οὗ δε 
ΓΆΡ, υηὉ}]} τῃοβε ἀδγϑ. 

4. Αηὰ ϑοϊογηοῃ ἰονοὰ τῆς ΠΟΚΡ, 
νναϊΚίηρ ἴῃ τῆς βιδίυζεβ οὗ [αν ὰ ἢ 5 
ἔλι μοῦ: ΟἹΪγ δ βδογιῆοεὰ δηά Ὀιυγηῖ 
ἴῆσοηβα ἰπῃ ὨΙΡῊ ρἰδςα8. 

4 Απὰ τῆς Κίηρ ψεπῖ ἴοὸ Οίδθεοη 
ἴο 8δογίῆος τοῖα; ἔοσγ τῆδλι τας τῆς 
δτοαῖ ΠΙΡῊ ρΐᾶοε: 4 τῃουδαπά διγηῖ 
οἴεηρβ ἀϊὰ δοϊοιῆοη οὔξεσ ὑροη τῃδῖ 
Αἰτᾶγ. 

ς 41η ΟἸἴθεοη ἔπε ΓᾺΡ δρρεαγεά 
ἴο ϑοϊοπίοη ἰῃ ἃ ἀγεᾶπι Ὁγ πίρῃῖ: 
δηὰ (ὐοά 84ἰ4., Α8Κ ψῆδῖ 1 5}}8]] ρἷνε 
ἴῃεε. 

ςοπια ἰηΐο ἔἕογου υηὴ}} [ἢ6 “ ο͵δοο" νγδϑ σῇοθθῃ 
ὁ Ποτο ἴῃς Ἰ,ογὰ ννουϊὰ οσλιυ8ὲ Η8 πᾶπὶὸ ἴο 
ἄν}. (ϑεεὲ Ῥευΐ, χίϊ. σι, 14.) ὍΘ τεβι]ῖ 
νν 8 ἴῃδί ΠρψὮ-ὈΪΔ 68 ὑγοσὸ υϑοὰ [ῸΓ ἴπε νοῦς 
8} οὗ [εβονδὴ, ἔγοπι ἴῃς εἰπηὸ οὗ [πῸ [πᾶ ξ68 
ἀοννηννατάβ { [ιἀρ. Υἱ, 25: ΧΙ, τό; 1 8. υἹῖ, 
Ιο; ΧΙ, ο; ΧΙΥ, 35; ΧΥ, 5: 1 ΟἾΓ. χχί. 26), 
ν ἢ δὴ οπῦγσγε ποοηβοϊοιβη688 οὗ ρ οἡ τΠ6 
ραιΐ οὗ ἴἤοϑε ψνῆο υδοὰά [Πε. Απά Οοὰά 80 
(Δ᾽ “ ψἱηκοά "ἢ δἱ 118 ἱρπογᾶποθ παὶ ἣἢς 8ς- 
οερίεά ἰδὲ ποσβηρ ἴδὺ8 οἤετεά Ἀὶπὶ, 88 
ΔΡΡΟΑΓΒ ἤτοϊὴ ἴΠ6 νἱδίοῃ νουοριϑαίθα ἴο δοῖο- 
ΤΟ Οἡ [ἋἢΠ]18 οςοδβίοη. Ὑμόῖο ψεῦὸ ἵν Ὸ 
ΓΟΆΘΟΠδ ἔοῦγ ἴῇ6 ῥγοῃιδοη οὗ ἢ ἢ ὈΪΔς68 ; 
ἢγεϊ, [6 ἀδῆρογ οὗ ἴῃς οἱά ἰάοἰδίσΥ σγοθριης 
ὈΔοῖκ 1 τῆς οἱά Ἰοςδὶ 68 ἡνεσα σείϊδιπθὰ ἔου 
ὙΟΓΒΗΙΡ ; δηά, ϑεσοηάϊγ, [6 ἀδηρογ ἴο {Π6 
ὉΠΙῪ οὗ [Π6 παίίοῃ 1Ε ἴἤογα βῃουϊὰ 6 πλοσα 
[Πδῃ οπς ἰορ!πιδῖθ σοὶ ρίουβ οεηῖστο. ΤΠε ἐχ- 
ἰδίθπος οὗ [6 ννοσβῃϊρ δὶ Ὦιρἢ Ὁ] Δοθ8 αϊά, ἴῃ 
[λςϊ, ἔ8ο!]}Π4ἴ6 τη ἀϊνιϑίοη οὗ [ἢς Κηράοχῃ. 

8. Ἡγαϊκίηφ ἐπ΄ 16. «ἰαμο ,Κ,Ἱ αυϊά. 
Τῆς “ βἰαίιϊοΒ οὗ αν ἢ ἅτε εἴθ Γ τῆς 
Πῖνιπθ σομηπηδηστηθηῖϊβ ΏΙο αν ἃ ἰονθά 
πὰ (ἀδδριίς βοπὶὸ στίονουβ ἔ4118) οὔ ΠΔΓΙΥ 
Ρτγδοιίϑεά, οὐ πε Ποπιπιδηβ Εβρθο δ! γ ἐπ- 
Ἰοἰπθά ὉΥ αν ὕρο δοϊοπιοῃ. (δε 1 Κ, 
1, 2.41 τ Οἢ τ, ΧΧΥΡῚ, 8, 9.) 

4. Οἰδεοη ὝὍΠε ἰγδηβίοσ ἴο Οἴδεοη οὗ 
(6 “τἀθογηδοῖο οὗ [6 ςοπρτεραίίοη," δηὰ [᾿ς 
Ὀγδζθ “δία οὗ Ὀυγηὶ οἤεγιηρδ᾽" πιδάθ ὉΥ͂ 
Μοθϑεβ, ψνοἢ γεγο σετηουοά {ΠῚ ΠΟΙ ἔτγοπὶ 
Νοῦ (88 ἀρρθᾶγβ ἔτοπὶ ἃ Ἷοιῃρασίϑοη οὗ ἱ 8. 
χχὶ, 6, ἢ τ (ἢ γ. χυΐ. 39, 40, ἀηὰ 4 ΟἾτ. 1, 2), 
Πδά πιδάς τὸ “τῆς σγεαΐ Πρῃ -Οἷδοο, πιοτὸ βδογοα, 
ἐ..., [δη δΔῃΥ οἴπογ ἴῃ ἴδ. ΗΟΙΪΥ [,δηὰ, η]688 
ἴ ψε Μουηΐ Ζίοη ποῦ ἴῃς ἀτκ μδά 
Ὀδοη σοηνεγοὰ ὉΥ Ὠανὰ. Τῆς ρΡοβίϊίοη οὗ 
Οἰδοοῦ [8 Ὀδθὴ δἰγοαὰν Ἂἀδβοσ θεά. (δες 
ποίθ ου |οβῇ. ἰχ. 3) ἼΤῃδ ἴοννῃ βθοβ ἴο 
ἢᾶνὸ οσοσυριοὰ ομθ οὗ ἵνο ἔν η 61|}- 
ΠΘΏΟΘ8 ---ἰ χηδιηθίοηβ," 8ἃ8 ΠΟΥ μάν ὑεεη 

1. ΚΙΝΟΞ. ΤΙ. ἷν. 43-6. 

6 Απὰ δοϊοπηοη 8αἰά, Ἴ μοι ἢ ιδϑβῖ 
δῆεννεά υπῖο [ῊΥ βεγνδηῖ [αν ἃ τὰν 
ἔλῖβεγ ργοαὶ 'πιεγογ, δοοογάϊηρ 45 Βε ἰῶτ, 
να κοὰ Ὀείογε πες ἴῃ τυ, δηά ἴπ 
ΓΙρμςοουβη 688, ἀπά ἰῇ ὈργρὨϊης58 οὗ 
ἤδαγ ἢ τῆες ; δπὰ τῆου μαβὲ Κερε 
ἴογ Ὠΐηι [ἢ15 στεδῖ Κίπάπεϑβ, τῃδλῖ τῃοι 
᾿λϑὲ ρίνθῃ ἢἰπὶ ἃ 80ῃ ἴο 8ἰῖ οἡ ἰ8 
[ΏγοηΘ, 88 2} ἐς [ἢ!15 ἀδγ.. 

7 Απά πον, Ο Ι͂οκρ τῇ Οοά, 
ἴδοι παϑὲ πηδάς τΥ βεγνδηῖ ΜΝ 1Π- 
βιεδὰ οἔ Ἰλανιὰ τὴν ἔτ μεγ: δηὰ 1 απ 
μὲ ἃ 'τπ||Σ οἢΠ]ὰ : 1 Κηονν ποῖ ἀσῖυ ἴο 
δο ουζκ οΓ Ποπ16 ἴῃ. 

8 Απᾶά τὴγ βεγνδηῖ ἐς ἵπ (δες 
τηϊάβε οὗ ΤῊΥ ρεορὶε ψῃϊςἢ τἴπου Παϑὲ 

οΔ]]ςἀ---τἰϑίης ποπὶ ἴπ6 σοπίΓγα] ρῥ]δίεδυ οὗ 
Ἰοννεῦ Ῥαϊθβίπο, οὐ “"' Ἰαπὰ οὗ Βεηζδγη :" 1 ἰ5 
811} ς]1εὦ δἰυϊδ, ἃ Ἄοοττυρίίοη οὗ ἴῃ οἱὰ 
ΔρΡΡο Ἰδίίοη. Τῆς “ στοαῖΐ Ὠϊρῃσρίδος ᾿ ν λᾶς 
ῬΓΙΟΌΔΌΪΥ ἴῃς βιπαπι οὗ ἴῃς οἴδες εἰσνδίοη, 
“ὁ 6]1086 ἴο (ἴῃς ἴονῃ, γεῖ ἀϊβιηςς ἔτοπὶ 11. 

α Ἰῤοισαπά ὀμγπ!οοβεγίπο: 64 ϑοίοπιον ἀεγ.} 
Ἄνε «ἵἴὲ ποῖ ἴο βρροβε ἴδμδῖ δοϊοπιοη οἵ 
5δοσιῆςε ψν Π ἢ]8 ονντὶ βαπά. ὍΤῊς ΣΠΘΑΠΙΠΡ 15 
ΒΙΠΊΡΙΥ δαὶ ἢς ῥγεβοηϊοαὰ ἴῃς υἱοϊπιβ. ὍΤδα 
Ῥτγεϑῖϑ ννεσε ἴῃς δοίυ] 5ϑδοτἤςοτβ. (866 δεῖονν, 
οἰ. Υἱ11. 5.) Α 5δογίῆςεδ οὗ ἃ [ποιιδδηά υἱεῖ πιβ 
(χιλιόμβη οὗ ἴδε ἰαῖογ Οτεεκϑ) ννὰ5 Ὧη δἂςῖ οὗ 
ΤΟΥ] τηδρηϊβοθηςς συϊοά ἴο ἴῃς στοδίπεϑϑ οὗ 
δϑοϊοζωοηῃ. ὅ0 Χεῦχοϑ οεγοά τοοὸ οχϑῆ δῖ 
ΤτΟΥ (Ηετοά. νἱ!. 41). [{{8Ὸ οβεπηξβ ἴῃ τ} 5 
ζ8ᾶ56 6 ΓῈ “ ψνΠο0]6ς Ὀυγηΐ οἰεγηρϑ" (χιλίαν 
ὁλοκαύτωσιν, 1,ΧΧ.}, ἀπὰ νεγὸ 4}} οἤετεὰά 
Ὄροη ἴδ αἰΐαγ οἵ Μοϑβεϑβ, ἴδ βϑδογίῆοε πιυσῖ 
δᾶνο ἰαϑῖθα ϑενοσγαὶ ἀδύ5. 

δ. Τρε Ζογά ἀῤῥεαγεά ὠπίο ϑοίο»ιοη ἐπ ἃ 
ἄγεανι.) (Αοτήρᾶσε Οξη. χν. 1; ΧΧΝΙ, 12: 
ΧΧΧΥΪΪ, 5. 

6. ῥὶς σγεαὶ ἀἱπάπει..] Ἰλανϊὰ ὨΙΠΊϑ6} δὰ 
τοραγάθα [ἢ}|5 Ὧἃ5 Οοαβ σον ηηβ ΙΏΘΤΟΥ ἴο 
ἢϊπὶ (συρτα, οἢ, ἰ. 48). 

7. 1 οἂνι δὼ α Πμίε εἰ 86ὲε ποῖς οἡ 
1: Κ. 1]. 2; δηά ου ἴδε Βγρεσζῦοὶς ςοπίδιηςά ἰῃ 
τῆς ρῆγαβο “ 116 ἝμΠἀ,᾿" σοτηρασε Οεη. χ]ηὶ, 8, 
Εχ, ΧΧΧΙΠΟΣΙ. 

ῥοαὺ 10 χο οἱ ΟΥ κο»δ ἱπ.ἢ "ΓῊΪ5 Ἔχργεβϑίοη 
5 Ῥγουθγθϊαὶ ἕο ἴῃς δοῖϊνς σοηάιςὶ οἵ αῇαϊγβ. 
(ϑεε Νυπὶ. χχυΐ!. 17: ΠὨευῖ. ΧΧΥΪ. 6; χχχίὶ. 2: 
Ι 8. ΧΥΠΙ. 13, τό; 2 5 1], 2ς ; ὅζς.) 

8. 41 ργεαΐ εοῤίε ἐῥαὶ εσαπμποΐί δέ πῖσι- 
δεγεά.} ὝΠοτο ϑθοτὴβ ἴο Ὀ6 ἃ τοίξγεηος ἴῃ 
[Π656 ψογάς ἴο ἴῃς ὈγοπΊϑοβ τηδάς ὉῪ Οοά 
ἴο ΑὈγΑμδΠι, πΟΓΘ ΘϑΡΟΟ ΙΔ ΠΥ ἰο Οδη. ΧΙ, τό. 
δϑοϊοτπιοη γοραγάβ [Π6 Ῥγοπ ϑε5 ἃ5 δ] Π]1οὰ ἴῃ. 
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σἤοβοη, ἃ ρτγεᾶῖ ρεορΐε, ἴπλξ σαπποῖ 
Ὅς πιυπιὶῦοῖοά ΠΟΥ ςοιιμηιοά ἰῸΓ πιι11- 
τυ646. 

2 (τυ. 0. “(ἶνες τμεγείογε ΤῊ βαγνδηΐ δη 
Τιπάεγβιδηάίης ἤδαγῖ τὸ 1πάρε τὴν 
Ρθορΐε, τῆδξ 1 πιὰ ἀΐδοοῃ Ὀεῖννεθη 
οοὐ «δηὰ δά: ἔογ ψῆὴο [5 αὖϊε ἴο 

Ἰυάρε τἢϊ5 ΤῊΥ 80 ρτεδῖ ἃ ρεορίε 
ΙΟ Απὰ {δες ᾿ϑρεεςἢ ρἰεδβεά τῆς 

Ι,οτὰ, τῆδὲὶ ϑοίοσημοπ πδὰ δείκεὰ ἐπὶ8 
τηϊπρ. 

11 Απά Οὐοά «414 υπῖο Πίπι, Βε- 
σᾶυβϑα τῆοι. ᾿ιᾶϑὲ δεκεὰ τἢ}5 τῃίηρ, 
ἀπά ἢδϑῖ ποῖ δϑίζεά ἔογ {πγ86]{ [ἸΠοηρ 
Πἔδ ; ποῖῖῆοσ πιᾶϑὲ δεκοὰ τἰςῆθθ ἔογ 
τῆγβεὶί, Ποῦ ἢαβὶ δϑκεά τῆε [1ε οὗ 
1ΠἸπηὸῸὸ ομθηίδβ; διῖ διαβϑὶ δεκεὰ ἴογ 

[Π6 Ἔχ ης φγοδίποϑϑ δηὰ σ᾽ ΟΥΎ οὗ ἴῃς [εὐνἰβἢ 
παΐοη. ὍΤμεῈ Πγρεσθο)]οδὶ υ86 οὗ ἴμ6 ἐχργοϑ- 
βίοῃϑβ, “τῇδί οουϊά ποῖ δ6 πυχηρεχεά," “ οουηΐ- 
1655, ““σουηίϊε85 85 ἴῃ6 5ἴδτβ οὗ δοάνθη," 15 
ςοιηπιοη ἴῃ 4}} ἰδηριδροβ. 

9. 10 ἑμάσε {δ γ βεορἰ.. Οπε οὗ ἴδε οδίεῦ 
διποίίοηβ οὗ τῆς Οχθηΐδὶ πιοπάγο 15 αἰννδγβ8 
ἴο δῶσ δηὰ ἀδοιϊὰθ οδιιθεβ. Ἡρθηςς 5ῈΡΥΟ Πα 
Γηλρὶσιγαῖοβ ὑοῦ παίυγα! γ᾽ ολ] δὰ “ Ἰυάρεϑ 
--͵αἰδοῤῥελνε ΟΥ “ὔείε.---οῖ ΟἿΪΚΥ ΟΥ ἴῃ6 
]ενν5, ὃυῖΐ αἷἰϑὸ ΌὉΥ ἴ!ε Ῥμαπίοίδηβ ἂπὰ 
(απ δρίηίδη8. είοςοβ ἴῃ ἴδε Μεαΐδῃ 5ἴοσυ 
νν5 τηδὰς Κίηρ Ὀδοδυδε οὗ ἴῃς ἰυπῖϊος οὗ 
ἷὶ8 ἀεςϊϑίοη59 (Ηετγοά. 1. 98). ΟΥ̓ΤΙΒ νυᾶβ 
ἰποιπιοῖοσα ΟΥ̓ δ΄᾽Ά6δ ἰυΐοῖβ ἰῃ (ἴῃς ἃτί οἵ 
ἀοἰνοσης 51 Ἰυάρτηεηῖ5. (Χεη. “Ογτσορ. ἰ. 
3, ὶ 16.) [Ιὴ (δε πιϊηάβ οὗ ἴΠ6 εν 186 
“)αάρε " δηά (με “ ργίηςε ἢ ψετα Αἰ νναγ5 οἰ βεὶγ 
Δεϑοςιδῖθα, [86 ἀϊγοςῖϊ σορηίβδδηος οὗ οδιιϑ85 
θείης σοηβίδηγ ἰδίκθη ΟΥ {πεῖγ οἢίοῦ οἷν] 
ξονεγηοῦβ. (85εε Εχ. 11. 1ᾷ; ΧΥΙΣ, τό, 22; 
Ι 8. Υἱ], 20; 2 8. Χν. 2-6.) 

δείαυεεη φοοά απαᾶὶ δα.) “ Οοοα ἀπὰ δΔ4" 
Γλθδη ἤεσε “τρδῖ δηὰ ντοτξ," “7υκῖος δηὰ 
ἰηυδίϊοο." (ες νεῦβε ἰσ, δὰ πη.) 

10. Τρε “ῥεεεῦ ῥίεαεὐ ἐδὲ 7ογά.}] Α1- 
1πουρῃ ϑοϊοιηοη β οἤοιςο νγᾶ8 στρδάθ “ἴη 
ἃ ἀγεαπι" (σωῤγαᾷ, νεῖβαὲ 5), ΜῈ τημδῖ τὸ- 
ξατὰ 1ἴ 45 ϑργιηρίηρ πο 5 1} } ἴῃ ϑοπὶα 
ἄοστος, δπὰ {πογείοτο 45 ἱηάίοδτῖνε οἵ ἢ 5 
ΤΆΟΓΔΑΙ σΒαγαςσίοεσ. Ασίβίοι]ο 58γ5 (΄ ΕἸΔ. Νίς.᾽], 
13) βελτίω τὰ φαντάσματα τῶν ἐπιεικῶν ἣ τῶν 
τυχόντων, “τὰς ἀγεδη5 οὗ βοοά πιθὴ ἃσὲ δεῖίοῦ 
τῆδη ἴῃοϑβε οὗ ΟΥΑΙ ΠΑΓΥ͂ ΡΕΓϑΟΙ5 ;" δηά ἰΐ 566ΠῚ5 
σοτίδίη τπαὶ {πΠ6 ψ1}} 15 οἴδη ΟἿΪΥ ραγί δι ῦ 
βιιϑροηάθά, ὄνθ ἴῃ ΟἿΣ Ὡδίιγαὶ ϑ'εερ. [ἢ τῆς 
Ραγτουϊδῦ ρηδ5ς οὗἁ 5ἰδερ, Κπουνῃ ἴῃ δοσίρίυγε 
85 “ ἀγϑᾶπὶ" ΟΥ̓ “ υἱβίοῃ," ἴἴ ΠΊΔΥ δὲ [παῖ (ῆς 
τ ϊηἀ νγνᾶ8 ϑοι ΕἸ πι65 ἰπ ρῬοϑϑεϑϑίοῃ οὗ 4]] ἰἴ5 
Ῥοννογβ, δηὰ μα ΟἿΪΥ ἴπε ΒΟΑΥ͂ 5]υπηθεγεά. 

νοὶ. 1]. 

τΠγβ86] υπάετϑιδηάϊηρ, το ἀΐδοσγη 1υἀρ.- ᾿ΗΦΡ. 
τιοηῖ; 

12 Βεβοϊά, 1 ἢανε ἀοπα δοςοοτγάϊηρ 
ἴο ΤΥ ψογάβ : ἴο, 1 ἢανε ρίνεη ἴῃες 
ἃ Ἡλωα δηΐ δὴ υπάογβίδηάιηρσ φαγί ; 
80 ἴπαϊ {πεῖς ννᾶ8 ποπε κε [ἢεε 
Ὀείοτε τῆθο, πείϊμεσ δξεγ {πες 5}]]} 
ΔΩΥ͂ Αγίβε Κα υἀπίο ἴῃ 66. 

11 Απά 1 ἢᾶνε αἷϑο ἐρίνεη ἔδεε “ Ν᾽. 
ΣΣ 

τπλῖ ψνῃϊοι τῆου Πλβὲ ποῖ δείκαά, δοῖἢ μαι. 6. 
πῦτν Δη4 Βοπουγ: 80 τῇδε ἔπεα ἤἢ 
.8}}8}} ποῖ δε ΔΩΥ δἀπιοηρ ἴπε Κίπρβ " τ, ἄστα 
κὸ υητο τῆ 66 Ἵ τὴν ἐβόα θ᾽ κρέδστα. 

14 Απά 1 τῆου ψνὴ]ς νγαὶκ 'ἰῃ πὶῪ 
ὙΜΆγ8,) ἴο ΚΟΕΡ ΠΥ 5ἴδίιϊε8 Δπὰ ΙὩΥ 
ςοπητ Δ ἀπηβηῖϑ, 45 Ἰῃγ ἔλίμεγ [λανία ΄ «Ἀ. 15. 5. 
ἀἰά νναἱκ, (ἤδη 1 νν}}] Ιεπρίῃεη τὴγ ἀλγ5. 

11. Τῥιπε ἐπορισ  ΕἘ. . Ἠδάδὰ ἴδε Εάο- 
τηϊϊε (1 Κ. χὶ. 14-22) δπὰ Ἀρϑζοῃ ἴδιο βοὴ οὗ 
ΕἸ Δῃ (10. νϑῖϑο5 23-25), ὑγῇοπι ϑοϊοπιοη 
της νν6}} μᾶνς τυϊϑῆεὰ ἴο σεπίονθο. Ηδάδαά 
δηὰ δΖοη ννεσε δινογβαγίεβ ἴο δοϊοπιοη “ ωὐ] 
δὲ ἀκα." 

12. 4 «αὐῪε απά απ εριδεγείαπάϊηρ δεαγί. 
ϑοϊοπιοη β νυ ]ϑάοπι 566 Π5 ἴο πᾶνε θεθη Ὀοῖἢ 
ΤΊοΥΔὶ ἀπά ἱπιεϊ]θοΐιδ]. (ὅ8εε τ Κ'. ἵν. 29-4.) 
Βυϊ ἃ ννᾶ8 τῆογαὶ ννυϊϑάοπὶ δίοπο νυ ἢ 6 τὸ- 
ηυσοῖεά, ἀπα ἡ Δ ]Ο ἢ ννᾶ5 ὑγοπιϑεά ἢ πὶ. Τῆα 
(οτη8 Γδηϑδίθα “ ννῖϑο " δηὰ “ υπαογϑίδηάίηρ," 
ὈοΙἢ ἀδποῖς 2γαείίεα! νυ ϊϑάοση, (866 Οἷς. ΧΙΙ. 
433, 39; ευῖ, ἵν. 6; Ῥτον. 1. 2, ἅζε.) 

πεῖν αῇέν ἐδεο “δα}] απ ἀγθ δο ὠμηίο 
ἐῤες.} Τὶ μδ5 θθθῆ ργοροβθὰ ἴοὸ Ὄχρί δίῃ 15 45 
ΒΙΠΊΡῚΥῪ πλεαπίηρ παῖ δοϊοπιοη ννᾶ8 ἴο δε [ἢ6 
νυ θεοὶ οὗ ἃ}} ἴη6 ζίηψι Γ᾽ Τεγαεὶ; Ὀυϊ πλοσὰ 
566 Π5 ἴο Ὁ6 ἐπισηάδάς Ι͂ἡ ἴῆς Κπον]εάρο οὗ 
δῖ νγᾶ5 ἰη τηδῃ, δῃά ἴῃ [6 νυἱϑάοπι ἴο ἀϊγεςῖ 
Τὴ βοίηζϑ, 6 ννᾶ5 ἴο 6 ἴδ ννυϊϑεβί οὗ σὴ 
ΤΏΘΓΟ θη. [ἢ δυο νυ ϑάοτῃ ἴῃς νου] ψου]ά 
Κπο ΟἿδ ΟἿΪΥ͂ “ ριεδῖεσ [μᾶπ ϑοϊοπίοῃ "" 
(Μεαζ. χίϊ, 42; [μυΚ, χΙ, 11). 

18. 1 δαυε αἰόὸ γψίυεπ ἐδὲεε ἐδαί «υρίεῦ 
ἐδοις ῥαυΐ ποὲ αὐλοί. Ἦρτε ψὲ 566 ἃ 8 ὙἸΚιης 
"ΠΠυπιγδίίοη οὐ [δαῖ ἰᾶνν οὗ ἰῇς Ὠὶνὶπο ρονογῃ- 
τηδηῖ, “ 56εῈκ γε ἤἢγϑι ἴδς κΚιηράομι οὗ Οοἀ δπὰ 
Η!5 τὶ ρῃίοουβηοβϑ, ἀπαὰ 4}1} [686 {πὴ ρ5 5}4]} 
Ὀςε αὐδρά υπΐο γου" (Μαῖίῖ. νἱ. 33; [υυκ. 
ΧΙΙ, 1). 

14. 1] «υἱ}} ἰεησίδεπ ἐδγ ἀαγ.7 Τῆθ ῥγὸ- 
Τ θα ΒΟΙῈ 15. ΟἿΪγ τὐπαπιοηεῖ. Α5 ἴῃς Ἵοοῃ- 
ἀϊοη ννὰ5 ποῖ ορϑεοσνεὰ (1 Κ. χὶιἹ 1-8), 
ἴῆς τρῃς ἴο ἴπ6 ργοπιῖϑε ννὰθ ἰογίεϊ[εα, 
ἃηὰ ἴἃ νὰ ποῖ ξ16||ςἀ. ϑοϊοσηοη Ἂδη 
ΘΟΔΓΟΘΙΥ πᾶνε Ὀδε πιοῦὲ ἴμδη ΠΗ͂γ-.οηἰηε ΟΓΥ 
δἰχῖν δι δὶβ αἀδδίῃ, (δεὲ ἄῦονε, ποῖς οὔ 
γοῖϑς 7.) 

2Κ 



498 Ι. ΚΙΝαΞ"ϑ. [Π|]. 

15. Απά δϑοϊοπιοη δνυνοΐζε ; δηά, ὃε- 
Πο] 4, 1: τυᾶς ἃ ἀγεαπι. Απά ἢς σλπλε 
ἴο εγυβαίθπι, ἀπά ϊοοὰ Ὀείογε τῆς 
ἀκ οἵ τε σονεπδηΐ οὗ ἴῆε ΟΚΡ, δπὰ 
οἴδεγεά ὑρ θυγηῖ Οἤξεγηρ5, Δηά οἰεγεὰ 
Ρεᾶςε οβδγίῃρβ, Δη4 πιδάβ ἃ ἔεδβῖ ἴοὸ 
411 Π8 βεγνδηῖβ. 

16 4 ἼΤΠεπ σλπλ6 ἴπεγε ἔννο ὑγοπεη, 
ἐλαὶ τυεγό Ὠατϊοῖβ, ἀπῖο ἴῃς Κίηρ, δπά 
βῖοοά Ὀείΐοτγε ἢϊπι. 

17 Απά τδξ οπε τψοπιδη βαϊά, Ο 
ΓΩΥ ἰοτά, 1 δηὰ τῇἢ}8 ὑσγοπιδη ἀννεὶ ἴῃ 
οπμς Βοιιβε; δηά 1 νναβ ἀεϊϊνετγεὰ οὗ 4 
σἢ]ὰ τ ἢσγ ἴῃ τῆς Ποιιϑε. 

18 Απά ἴἰ σᾶπιε ἴο ρᾶ98 ἴῃς τὨϊτγὰ 
ἀλν αἴεγ παῖ 1 ννᾶβ8 ἀεἰϊνετεά, τῃαῖ 
(ἢ15 ννοπηδη νγῶβ8 ἀεἰνεγεὰ 4150: δηά 
6 τοόῖγέ τορεῖμογ; 206ὲ76 τῶας πὸ 
ΒΙΓΔΠΡΕΙ ὙΠ υ8 ἴῃ τς οι, ϑᾶν6 
γε ἴνο ἴῃ ἴΠ6 Βοιι86. 

Ι9 Απά 18 ννοπιδπ᾿β οἢ]ά ἀϊεά 
ἴῃ τῆς πἰρῆῖ; δδολυβα 5ῆς ονεγὶδιά 
ιῖ. 

20 Απά 8} ἅτοβε δὲ πιἀπίρῃϊ, πὰ 
ἴοοΚ ΤΥ 80ῃ ἔτοπι δεβίάα πιθ, ὑγῊ]] 6 
(Π]η6 Παπάπιδια εἰερῖ, δπά ἰἸαλίὰ ἰἰ ἴῃ 
ἢεγ δοβοπι, δηὰ ἰδίὰ ἢθγ ἀεδὰ ςἢ]ὰ ἴῃ 
ῺΥ Ὀοβοπ,. 

21 Απά ψῆῇςη 1 τοβα ἴῃ τῆς πιογῃ- 
ἵπρ ἴο ρῖνα ΠΥ ΟΠ 5ιςκ, δε Πο]ά, [τ 
νν8 ἀελὰ : διῖΐ ψῆεη 1 πλά Ἴοη- 
δβἰάεγεὰ ἴ ἴῃ τῇς πιογηΐηρ, δεμοϊὶά, 
" ν»Ὰ8 ποῖ ΠΥ 80η, ὮΙ [1 ἀϊά 
ΒΔΓ. 

16. ϑο ο»ο" ἀαυοξε; ἀπά, δεῤοί, 1 «υας 
α ἄνγεα»". (ἀὐογρασε Οεη. χἱὶ. 7, ννῆογε [ἢς 
8816 ΟΣ ἅγὰ υδοὰ ; δηὰ 866 δῦουβ, ποῖς 
ΟΠ νεῖϑο 1ο. 

ῥὲ.. «“ἰοοά δείογε ἐδε αγὰ οΓ᾽ ἐδε εουεπαπί. 
ϑοϊοηοῃ ἀεσϊοστηιηθαά ἴο ἱπδυρυγαῖθ ἢ5. τεῖρῃ 
ΌΥ͂ ἃ γ»γδηὰ σοϊιρίουβ σθγοποηδὶ ἂἵ δδοἢ 
οὗ ἴδε ἴννο ΒΟΙΥ ρίδοο ψῃ]οἢ δὲ [15 ἘΠῚῸ 
ἀϊνιἀοὰ Ὀεῖΐννοεη ἴπδπὶ ἴῃς τενογεπος οὗ ἴπ6 
]εννβ. Ἡδνίης Ἴοοιηρ!είεα [6 το] ρου 5. 56Γ- 
Υἷος δ Οἰδθο, ννῆογε ννὰβ ἴῃς ΤἌθογηδοὶο 
οὗἩ [ἢς (ΟοηρτεραίίζΉη, Π6 ῥγοςσθδοάᾶς ποὺ ἴο 
]εγιϑαίθηι, πὰ 5δογῆςεθβ δείογε [6 Ασκ οὗ 
ἴῃς (Οονεπαηΐ, ΨὨΙοἢ ψγὰ5 ἴῃ Μοιιηῖΐ Ζίοηῃ 
(2 8. νἱ. 12). 

απᾶ »ιαάφ α 7Ζανἱ ἰο αἱ] δὶς “εγυαπ..7 Α 
δτεδαὶ ἔδαθί πδίιγα! Υ [Ὁ] οννοαὰ οα ἃ ἴαγρε 
βδοῦίβος οὔ ρεδοθ-οβογησβ. ἴῃ ἴπε56 ἴῃ6 
ΒΔΟΙ ΠΟΥ ἀἰννᾶγ8 Ῥασίοοκ οἵ ἴῃς βεϑὰ οὗ ἴδ6 

ἶν. 15---28, 

22 Απά {6 οἵδεσ ψογηδῃ 8416, 
Νῶγ ; διῖ τε [ἰνίηρ ἐς ΤᾺΥ͂ ϑοη, δηΐ 
τῆς ἀεδά ἐς τῇὴγ ϑοηῆ. Δπά {}!}8 8214, 
Νο; δυῖ τῆς ἀελά ἐς {ΠῚ 8οῃ, δηά 
τῆς. Πνίηρ, ἡ ΑἹ 80η. ΓΒυβ {δογ 
δράκα δείοτε τῆς Κίηρ. 

22 Ἴδη 524 {πε Κίηρ, Τῆς οπς 
881, ὙῊΪ8 “1: ΤΥ 80η τῇῃδῖ ᾿νε, ἀπά 
ΠΥ ϑὸῃ ᾿ς ἴῃς ἀεδά: δηά τῆς οἴμεσ 
86, ΝΑΥ ; Βυΐ ΤῊΥ 5οη ἐς τὰς ἀελά, 
Δηἀ πιγ 80ὴ ἐς ἴδ ]ινίηρ. 

24. Απά τε Κίηρ 5414, Βτγίπρ πε ἃ 
ϑυγογά. Δηά {παὺ ὕγουρης ἃ κινογὰ 
δείογε τῃ6 Κίηρ. 

2ς Απά τις Κίηρ 5414, Ὠινίάε τδε 
᾿ϊνίηρ ἙοὨΠἃ4 ἴῃ Ὁνο, πὰ ρίνε Πδ]Γ το 
τῆε οπε, δηά δαὶ το τῃς ΗΘ 

26 ἼΓΒεη βρᾶκε τῆς ννοπίᾶη τ ῆοβε 
(6 Ἰἰνίηρ ΟΠ] τας υπῖο ἴῆε Κίηρ, 
ἔοτ Πὲγ “ 
80η, λἀηά 5}ε 541]1ὰ. Ὁ ΠΙΥ͂ ἰοτγά, ρσῖνε 
δε (πε [ἰνίηρ οὨ]] 4, ἀπά ἰπ πο νχῖβε 
βίαν ἴ. Βιυῖ τῆς οἵδε ιἰά, ἴ,εἰ 
ἴ θὲ παῖε πλὶπς ἢοσγ ἴὨϊπε, δωξ 
ἀϊν!άς 12. 

27 Ἴ δ εη τῆς Κίπρ ἀπϑυγεγεὰ δηά 
δα, Οῖνα Ποῦ (ἢ ᾿ἰντηρ ΟΠ] 4, ἀπά τη 
ΠΟ ννῖβ6 512 ἰξ : 886 25 [6 πιοῖβεῦ 
τῃεγεοί. 

28 Απὰ Δ]] [βγδεὶ ῃεαγά οἔτῃε }υἀρ- 
τλεπὶ ψὨϊοῆ τῆε Κίηρ δά "υάρεά ; 
δηὰ {πεν ἔεαγεά τῆς ἰίηρ: ογ τῇεΥ 

᾽ τ ΤΉῊΣξ τ 84 τί τῆς υνιϑάοτῃῃη οὗ τυᾶς ἴῃ ᾿ξ 
δ΄ ἀδε πὶ, ἴο ἀο Ἰυάρπιεηῖ. 

υἱοσϊίι, Δηὦ δὲ ννᾶς Ἴσοϊηπιδηθδα ἴο οΟΔ]} ἴπ 
ἴο ἴῃς ξεαςὲ ἴῃς 1ονῖθ, [ἢε σίγδηρσεῖ, τὴς 
ἔλι ον 655, ἀπὰ (Π6 πνιάονν (Π ουΐ. χῖν. 29). 
Οοπιρατε αν ας ἰάγροβϑ, 2 8. Υἱ. 19: ἱ ΟἾσ. 
ΧΥ]. 2. 

26. Ηρν δοαυεῖς γεαγπεά ὠῤοη δε “05. 
Τηϊ9 Ηδῦτγονν ἰάϊοπι ἰ5 πιδὰς Ψ2π)}} 1 ἴο 
05 ΌΥ [115 δάἀορίίου ἱπίο [ἢ Νὲν ΤἸοεβδ- 
τηεηΐῖ ({υκΚ. 1. 78; 2 (ον. νἱῖ. τς; ΡΒΠΠΙΡΡ. ἃ. 
8: ἰἰ. τ, ς.). [ἴ ΠΙΔΥ͂ 6 οοτῃηρατοά ἢ 
ΟἿΣ 86 οὗ ἴδε ψογὰ “Βοαγῖ," οὔμθ οὗ ἴῃς 
ὉΜΟΡΓΩ͂. 

Ω8. Τόὲε «υμάορε 9.7 Οοάἀ 1.6. “ Ὀινίης 
νι ϑάομι," “ἃ νϑάοπὶ αίνεση Υ Οοά; 
(ϑεε νοῖβε 12.) ὙΠῸ ΤΟΔΟῪ ἰδοῖ δηὰ Κπον- 
ἰεάρε οὗ δυπιδῆ πδῖυγε Ἂχ θεὰ ἰῃ τΗϊς 
Ραϊζοεση Ἰπάρτηθηῖ, πὰ 1ἴ5 ρϑουϊδγ Βἴηεςς 
ἴο ᾿ΠΊΡΓΕ88 ΟΥθηΐδ]5, ἤλνε ΣΘΠΟΓΆ Ϊ Ὀδθη 
δάπιεά, 

γννοἷ8 ἴγελγπεά προὰ δεῖς ᾿ δ. 
Ὄρένε ἀκ 



Ι. ΚΙΝΟΞΒ. ΙΓ. 

4 ΕἸΙΒογΈΡὴ δπὰ Απίδῃ, τῆς 50ῃ8 
οὗ ϑ}15..4, ᾿βογίθεβ; [εῃοββαρῆδὶ τἢε ! Οτ, ἐς 
ϑοη οὗ ΑΒΠυά, τῃς 'τεσογάογ. ΙΟτ, 

4 Απὰ Βεηδίδῃ τε βοὴ οὗ [ϑῃοϊδάδ ζγακεεν. 

ν. 1--- 5. 4099 

ΟΗΑΡΤῈΕΚ ΙΝ. 
1 δοίονιορὴς ῥγέμεσσ. 7 “7ὲ5 ποεΐυο οὔἥεενς Ὁ ̓ 
Ξ»γουλέοπ, 20, 24 714 ῥεαεέ αμπα ἰαγρέρπσς: οὗ 
ἀξ δίμφανπ,. 22 ΠΣ ἀαέέν ῥγουϊεέονι, 26 “ἸῊ 
σίσόίε. 29 “ΠῊ τοιράνη. 

Ο Κίηρ ϑοϊοπιοῃ νγβ Κίῃρ ονεγ 
ς 411 [5γδεὶ. 

2 Απάτεϑε τυεγ τῆς ργίηοαϑ νυ ἢ] ς ἢ 

ΟΗΑΡ. ἸΝ. 1. Χίπσ ουεγ αἱ Ιεγαεὶ.} 
ϑοϊοπιοη, [δδὲ 15, ννᾶβ Κιὴρ ονὸσ “ οὐ 15γδοὶ 
ἔγοπι ἴῃς ἤγχϑβε ; ποῖ [κὸ αν ἃ, ννῆο ἔοσ βεύθῃ 
δηὰ ἃ μδὶῇ γρᾶγβ τεϊρῃοὰ οὐδοῦ [υἀΔἢ ΟΠ]Υ. 
ΤὮ5 ἔεδίυσγο νν6}} ἱηϊγοάυοε (ἢς6 φΊοΟΥΥ οὗ 
δοϊοπίοη, οὗ νυν! ςἢ [ἢ Ὠισζογίδη ἴῃ [ἢ15 σμδρῖογ 
ἰηϊεπάς ἴο ρῖνε 1.15 ἃ ξΈΠΕΓΔΙ 5κεῖςῃ. 

Δ. Τὸε ῥγίπεοσσ ἡ “ Ῥυῖηςο8 "---“ὩΓῚΡῊ ---- ΑΥ̓͂Θ 
τηοηιοποά ἢ αν γεῖρη (2 85. ΧυἹ!. 6) ἴἢ- 
οἰ ἀοηΐδ!ν ; θυῖ ννα πϑᾶγ οὗ ἢο δυςἢ ογρδηιζΖδίίοη 
οὗ ἴῃο ἀουτῖ υῃηάοῦ Πὶπὶ ἃ5 υῃάοῦ 15 51.0- 
ςδϑϑου. ϑοϊοπιοη σοηϑίτζιζος σοσίδιη “ ὑγηςθσ, 
ΟΥ οἱἶῆοοῖβ οὗ ἴῃς ἢγϑὶ σγδηϊς, ἀδγινίηρ {ΠΕΙΓΣ 
δίδου ἤτοπὰ ἢἰπὶ, δηὰ ῥγοῦδοὶ δοϊάϊης 1 
ἀυγίηνς ΡΙ Θά 5Ό ΓΕ. 

“χαγίαὐ, ἐδὲ :οπ 9 Ζαάολ, 4 δὲ γε. 
“Τῃ6 ργίοβὶ;  πεῖεὲ δεϊοηρβ ἴο Αζαγίδῃ, 
ποῖ ἴο Ζαδάοϊκ. Τῇς ἴετὴ ικι5ε6--- Ὡς ἢ 15 
εοδεη--- ΤΆ Δ 5 5ΟΙΠΠΘΕΠΊ65 ἃ ὈΓΙΘϑῖ, ΒΟ ΕἸ ΠῚ65 
ἃ Οἰν] οἴἶοοῦ, ἢ ΡΟΓΠΔΡ5 ἃ 56Π11-ὈΓΙΘΞΕΥ 
σδαγαςίογ, (85εε Οσσβεηϊ5 δὰ νος., δηὰ  ΒΙΌ]1ςΔ] 
Ὀιἱςοῖ: νοὶ]. 11. Ρ. 915.}ὺ [ἡ 1815 Ρίδος ἢ μδᾶ5 186 
ἀοδηϊε δγίςὶο ρὑγεῆχοα, δηὰ οὰπ ΟἿΪΥ πιθδῃ 
“6 Βἰχἢ ρῥγιεϑι." Αζαγίδι, ἌἽδ]εὰ ἤσθγε ἴῃ 6 
4οπ|, Ὀυϊ το] Ὺ [Π6 σγαπάμοη, οὗ ΖδάοΚ, 566 ΠῚ5 
ἴο ἢᾶγνο βυςςοεάοα ἢϊπὶ ἴῃ [6 ῥτοϑι μοοά, ἀπᾶ 
ἴο παν θόθη “ἢς [πδἰ [ἢγϑι] ὀχεουϊοὰ τΠ6 
γπε ες οἶος ἴῃ [6 ἴοτρ]ὶς (παῖ ϑοϊοπιοῃ 
ὉΠ ἴπ [Θγιιβαοπὶ" (1 ΟἾγ. Υἱ. το; δηὰ ποῖς 

δὰ ἰος.) [ἰ 15 Πὶβ ροβιοὴ 85 ἢ ἢ - τοὶ δἱ 
(ῆς Ἐπιὸ ννδδη [ἢ 5 1|Ισὶ νγὰ58 πιδάθ ουἵ [δαῖ 
ξῖνεβ Αζαγίδῃ [6 ἐοσγετηοϑβῖ ρίδοο ἴἢ ἴξ, 

8. ΤΡε “οη. 9Υ᾽ δ8ῤι.δα. 8|5η4 15 ῬΡγοῦ δ ὈΪΥ 
[Π6 ϑῃανβθῆα οὗ 1 Οἶσ. ΧυἹ. τό, γῆ. ννᾶ5 
Ῥλαν 5 “5οσῖθθ." Ηδ βεθέτ8 ἴο δὲ «δ᾽ δὰ 
ὅΠ6 γᾷ ἰῇ 2 8. Χχ. 25, δηὰ ϑοσγαϊδὴ ἴῃ 2 5. Υ]1]. 17. 

σεγίδει ἢ ὙΠῸ “ 5.σῖθεβ τηεπιοηθαὰ δὲ 1815 
Ὀπγ6 ἀΓδ ῬΓΟΌΔΟΪΥ τουδὶ “ βεσσγείδγιεβ " (ΤΠ Αγ.) 
τνῆο ἄγανν υΡ [ἢ Κιηρ 5 δὐϊςῖδ5, νυτῖῖα ἢΪ5 ἰεϊίογο, 
Δηδ ρῬογθΔΡ5 τδπᾶρο ἢ15 ἤπδηοθβ. (ὅε6 2 Κ. 
ΧΙ, 10.) ὙΠΕΥ͂ ἀγὸ Ὠδίυ ΓΑΙ ἀπιοης ἢ15 πιοϑῖ 
ἱηΠ 06 η[14] σου ης]]}]οσβ. ΤῊΣ ροϑίοη δϑϑϊκπεὰ 
ἴο {π6πὶ ἰη ἴΠ 6 ργόϑοπῖ 115σὲ 18 σΙΓΟΠΘΙΥ ἱπα!οδῦνο 
οὔ (Πεὶγ ΠΙξὮ σδηκ. 

εροσδαῤῥαλ . .. ἐδ γεεογάργ.] 6ἢο5}8- 
Ρῃαὶ ννῶ8ϑ “"στεοογίοσ 450 υπηάοῦγ αν ἃ 
(α ἢ τ. χυῖ!. 15). ΒΥ “τεσογάογ ἢ ΟΥ̓ “ τεηεη- 
Ὀγδῆςεσ  (πλᾶσᾳ.), ννὰ πλιϑὲ ὑπάετγοίδηα “ Οουτῖ 
ΔΗΏΔ]15ι," δὴ ΟἿΟΣ ψΠοϑῈ απν ἃ νγὰ5 ἴο 

τᾶς ονεῦ ἴῃε Πποβῖ : δπὰ Ζδάοϊς δηά 
Αι ΔΙμαγ τυόγό ἴῃς Ργίεβ8 : 

ς Απά ΑζΖαγίδῃ ἴπε βοὴ οὗ Νδίμδη 
τυῶς ΟΥΟΓ ἴδε οΟΠΓεΙβ : δηά Ζαριά 
τε 5οη οὗ Ναῖδδη τυῶς ργὶπείραὶ οϑἕ- 
ΓοΓ, σπά τε Κίηρ᾿ 5 ἔτεπά : 

σΒγοηΐοὶε ουθηΐβ 825 ΠΟΥ οσουττοά, δΔη ννἢοϑἊ 
ὙΟΥΚ ἰοιτηθὰ ἃ ραγί οὗ ἴδε ἀγομίνοβ οὗ [πὸ 
κιηράοπι. Ης ποϊὰ ον ἀθηγ ἃ μἰσῃ τδηκ 
(ςομῆρατο 2 Κ. χυἹ] 18, 27; 2 Οἢγ. χχχίν. 8), 
1Βουρῇ ΘΟΆΓΟΕΙΥ 50 Πίχῇ ἃ οὔθ ἃ8 ἴπ6 [ἢγδα 
οἴἴοοῦβ γνο Πεγα ργθεοθάςδ ἢ ΠῚ, 

4. Βεηπαίαϑ.} 8εες οἢ. ἱ, 32. 
«υας οὐεν ἰδὲ δου! ἢ Τῆς νογάβ “' ννᾶϑ 7 δῃηὰ 

ὁ ΕΙΕ ἢ ΑΓΟ ἱπηργορΡ ΓΙ 50ΡΡ] 16 ἴῃ ΥὙογϑοβ 
4-6. ΤΕ ντζοῦ 15 δίνην ι.5 ἃ |ἰσῖ οὗ ϑο]ο" 
ΤΩΟΠ 8 “ ῥΓΏς65 ;ἢἢ δηὰ δρρεπᾶςξ ἴο ἴΠπ6 Ὡδηηθδ 
οὗ 186 τηεη, ἴῃ ἴῃς Ὀγιοίεϑ ροβϑιῦ]6 τηδηΠογ, 
ἴῃς οἶος Ὀοσχης ΟΥ̓ δΔςΟἢ. 

Ζαάοξ απά «δία! δα». Ιὶ 15 ευὐτίοιι5 ἴο ἤπά 
ΑὈΙΔΙΒΑΣ ἴῃ (ἢ]15 11ι5ῖ οὗ ὑγίῃοθβ, αἤεσ νυν παῖ Πᾶ5 
Ὀόδη διὰ οὗ 815 ἀἴβρτδςα. (1 Κ. 11, 27, 35.) 
δοῖὴθ ἢδύα βιιρροϑοὰ [παῖ δῆ ῦ ἃ ἡ ἢ 116 ϑοϊομηοη 
Ρασγάοηῃοά δίπι; ὃυϊ [ἢ]15 15. ργοῦδῦϊθ. Ῥεῖ- 
ὯδΡ5 ἴδε ἴσυς ἐχρίδηδίίοη ἰ5 ἴμδὲ ἴῃς ἢἰδίογίδη 
Ποῖ δημπιογαῖοϑ 41} ἴ[ο56 ννῇο ᾿νεγὸ δοςοιπίοα 
“ ῬΥΠΟΟΒ" ἴῃ ΔΩΥ͂ ΡαΙ οἵ ϑοϊογλοηβ ΓεΙβΠ. 
ΑὈιδῖμδγ ννου]ὰ πδίυγα! νυ πᾶνε ὈδΘἢ 8 “ ὈΥΙΠΟΟ ἢ 
ΠῚ} ἢς Ἰοϑσῖ ἴῃς ῥγίεβίῃοοά. 

δ. Τδε “οὐ 9. Ναΐδαμ.) Ιἴ 5 υποογίδίη 
τ μοῖποῦ τῆς Ναδίῆδῃ οὗ [ἢ}15 νεῦϑε ἰ5 ἴῃ 6 ὑγο- 
Ῥμοῖ ογ ἴῃ 5οὴ οὗ αν! ἃ (2 8. νυ. 14). ΝΟ 
Οη ἴπα οὔθ μαπὰ [δε ροϑδιίοη οἵ “Κὶπρ᾿5 
ἔποπα " 5 ποσὰ ᾿ἰκοῖὶγ ἴο ἔδυνε Ὀδοη Βοϊὰ ΌΥ ἃ 
ςοΟΠοΙΠΡΟΓΆΤΥ,  ΠΙςἢ [ἢ6 ΡΤΟΡΠοῖ 5 σοὴ νουϊὰ 
μάνα Ὀδοθῃ, (ἤδη ΟΥ̓ ΟΠ6 50 πλυςἢ ὙΟΌΏΡΟΙ 85 
[Π6 50η οὗ ἃ γουηρογ Ὀτοῖπογ, οἡ ἴῃ 6 οἴδεγ ἴῃς 
Ἐ116 εοὐδοη ϑθοῖηβ ἴο ροϊηΐ ἴο ἃ τιεηθοσ οὗ [6 
ΤΟΥ] ἔἌπαγ. (δες ἴἢ6 πεχὶ ποῖε δυΐ οπ6.) 

ουεν {δὲ οἵδεογ: ἢ ΟἈίεῦ, 1μδῖ 15, οὐ ἴῃ6 
ἐἐ οἤῆοοῖο᾽ τηθηιοη δα ἴῃ νεῖθοβ 8 ἴο 19, 845 
ἄΡΡρόδγβ τοπὶ τῆς ἰάθη Ὑ οὗ ἴμῈ ἴεστη ΠοΓα 
56 ἢ ἴπ6 τ]6 ΌΥ νος ἢ ΠΟῪ ἃσγὸ ἀ65ὶκ- 
παῖδα ἰπ νεῦβα 7. 

γἱποῖραὶ οἶκον ὍῊΘ νογὰ Ποῖα υϑοὰ ἰ5 
εοὗεη, νυ Ἀϊ ἢ ΟΥΑΙ ΔΓ τηδδης “ ῥγεϑὶ.) Το 
Νυϊραῖς ρἶνοϑ “ βδσογάοβ," ψ 8116 [Π6 δεριυλριηῖ 
(Ν ιςδη) οπχῖῖϑ Π6 ἴεστη διιορεῖμοσ. ὙΠῸ {π|6 
εοὐθη νγ23, ἍῈ Κῆονν, Ὀόσγῃο ὈΥ 50η5 οὗ αν ἃ 
(2 8. νἱῖϊ. 18), ψγο ἌσουἹὰ ποῖ Ὀ6 ῥγεϑίβ ἴῃ 
[ῃς ογαϊΠΑΙῪ 5εηθς οὗ ἴῃς ννογά. 

ἐδε ἐΐησ: 2εηά. ΤῊΪ5 ἀρρεᾶγβ ἴο δᾶγνα 
Βοοη πον ἃ τοοορηϑοα οἢἶςε. ((ὐοΙραγο 2 8 
ΧΥ. 37: ΧΥ. 16; 1 ΟἿΓ. ΧΧΥΪ!, 71.) 
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6 Απά ΑΜ ιβῆδγ τυας ονοῦ ἴῃς Ὠοιι56- 
7 εἰ. 5.14. 0] 4: δηά “Αἀοπίγαιηη ἴῃς βδοη οὗ 
"0 ν, ον. ΑΜάΔ τυ: ονοσ ἴῃ "τ δυῖα. 

Ν 

ΕΟ τσ, 
δε.-ἀπνν. 

 ἅ Απὰ ϑοϊοιηοη Πδά τννεἶνε οἵἕ - 
ςοῖβ ονϑῦ 411} [βγδεὶ, ννῃϊς ἢ ρῥτον  ἀδά 
νἱςτυλῖ8 ἔογ τε Κίηρ δηά ἢὶ5. Βοιιβε- 
ΠοΪά : φᾶςἢ πιᾶπ [8 πιοητῇ ἴῃ ἃ ὙΕΔΓ 
πιλάς ῥτγον  βίοῃ. 

8 Απά τπεβεὲ ὧγό {Π6]Γ ΠΑΠΊΕΒ: 
ΤἊς 8οη οὗ Ηιι, ἰη πιουης ΕρὨγαϊπι: 

Ι, ΚΙΝΟΒ. ΙΝ. 

9 'ΤΠηε βοη οὗ Πεκᾶγ, ἴῃ Μάδκδζ, ἴον, ἐς 
ἀπά ἴῃ 5} δι᾽ ίπι, ἀπά Βεῖἢ- 5 Πα τ 65ἢ, 

[ν. 6--ΣἼΙ.- 

δηά ΕἸοη οι ἢ -ἤδηδη : 
10 'Τε βοη οἔ Ηεβεά, ἴῃ Ασιθοιῇ ; ̓  οτ, δο 

ἴο δἰπι ῥεγίαϊκπεα δοςσῃοῦ, ἀπά 411} τε 
ἰληά οὗ Ἡερμει: 

11 'ΤΤς βοὴ οἵ Αδίπδάδο, ἴῃ 411 "ιν ἐρ 
τ(ἢς τερίοη οὗ ἢογ; ψῃῖςῆ μλά Τὰ- 
Ραμ τὰς ἀδιυρῃίοεῦ οὐὗὁἨ δοϊοπιοπῃ ἴο 
ννἱέε : 

Θ. “δέεθαν «υαἱ συνε ἐδε ῥοισεδοίά. (οτὴρ- 
ὈΌΪΙΟΣ οὗ ἴπ6 Πουβοποϊά, Πκὸ τὴς “ ϑιεννασά " 
(μελεδωνός) οἵ ἴμε Ῥεγβίδλῃη Οουτί (Ἡετοά. 
εἰ. 61). Οπ ἴδ ἱπηροτίδποο οὗ [}15 ΟΥ̓οΘ, 566 
4 Κ. χυ!!. 18, ἀπά οοπηραγε [5. ΧΧΙ͂, 15-25. 

ἐδεὲ ἐγίδιάε.) ΤῊΘ τηλγρΊηδὶ τοδάϊηρ, “ ἰονγ,ἢ 
ἷἰα ἰο 6 Ρ ἴο ἴδε {οχίιδ], “τῆδυΐς." 
ΤΒο γοίογεποο 15 ἴο ἴῃς ἔογοδὰ ἰδδουγοῦβ νΠΟΠὶ 
ϑοϊοσηοῃ δορὶ ογοὰ ἴῃ ἢἷ5 στεδῖ ὑνοσκβ. (866 
Ὀοΐονν, οἢ, ν. 13,14.) ὙΠῸ νοσγὰ »μιῶς, Πογα 
ἰτδηβαϊοα “τἰδυῖς," Πα5 ποῖ [δῖ τηδδηϊης ἴῃ 
(ἢς οἷά Ἡεῦτεν, ᾿πουκῇ ἴἴ τηθδηβ “ {τἱδυῖο " 
ἴῃ ΕΡΥΡὨδη (566 ἀδονυθ, νοὶ. ἱ. Ὁ. 486), δυά 
αἶσο ἰὴ (μδϊ δες δηὰ ἈδΌῖηϊςα] Ηθῦτγονυ. (566 
Ἐϑι}. χ' τ.) 

7. Οἴεεγς . .. «υδέερ ῥγουΐάεά οἱείμαίς. 
Τῆς τεοαυϊγεηθηῖ οὗ ἃ ρογίΐοη οὗ {ποὶγ ὑγο- 
ἄυςς ΠῸΠπι 5υδ)]εςῖβ, ἰῃ δάάϊίοη ἴο πιο ΠΟΥ 
Ραγτηθηΐῖβ, 5 ἃ ςοΠΊπΊοη ἷἰςα οἵὗ Οτί- 
δηΐδὶ τηοπάγοῖβ, [{ οδίδϊποα ἰῃ δηςίθηϊ, δηὰ 
ἴξ 51}}} οὐίδίπβ 'ἴπ πιοάεγῃ, Ῥεγβίὶα ((μαγάϊη, 
“ψογαξὸβ ἐπ Ῥεῖβε, ἴοπι 11. Ρ. 345). [Ι͂ῃ 
δηςίοηϊ Ῥεγϑίδ, ἃ5 ἱπ ϑοϊοπιοη 5 κιησάοπι, [6 
ΠΟΙΠΙΓΥ νγᾶ8 σοἸἸοὰ οὐυὐὐ ἱπίο ἀϊνβίοηϑβ, 
ὮΙΟἢ Πδὰ ἴο δΌΡΡΙΥ ἴπὸ ἴδῦ]ο οὗ [86 ἰκίην 
δηὰ δὶς αουτῖ ἀυσπηρς ἀἰθβεγοηῖϊ ρογίίοης οὗ 
(ες γεᾶγ (Ηεγοὰ. ἱ. 192). 

8. Τῶκ:ο αγὸ ἐδεὶνγ παρ. ἴῃ [Π15 ἀύτδῆρο- 
τηοηΐ ΟΥ̓ [Π6 [ΟΥΤΙΟΥῪ ἱπΐο ἔννεϊῖνε ρογτίοηβ, [ἢ 6 
Ρτοάυςῖζινε ροννεσ οἵ ψν ς ἢ 5Που]ά Ὀ6, 45 ΠΕΔΓΙΥ 
ἃ5 Ῥοϑβϑίῦ]ς, δαιδὶ, (ῃ6 ἀϊνιϑίοη5 οὗ [ἂς ἰτδε5 
νου ά ποῖ οὗ οουζϑε Ὀὲ ξΟ]οννοὰ ἘΧδοῖΥ ; δυΐ 
[ΒΕΥ 5εθπὶ ἴο ἢάνα Ὀδοη δάορίοα 85 δ 85 ςοι]ὰ 
δ6 πιᾶαπαρθά νυ ἱδοι υηΐδίγηθϑβ. ΤὩς ῥγείεοζυσε 
οὗ Βεῃ-Ἤυγ σοστοϑροηάθα ὨΘΑΥΙΥ ἴο ἴῃς ἴεοτγ- 
ΤΟΥ οὗ ΕΡρδγαίπι; (δὶ οὗ Βεῃ-Πθκαῦ ἴο 
Ὅλη; ἴμαἱ οὗ Βεῃ-Ηεϑεά ἴο [υά δῇ ; ἴῃοθε οὗ 
Βεη-Αὐιηδάδο δηὰ Βδδὴδ ἴο Οἱ 5- [ ογάδηϊς 
Μαδμδϑθθῇ ; [Παΐ οὗἨ Βοη-Οοῦοῦ ἴο Μδηδϑϑοὴ 
Ὀεγοηά ΪΙογάδη; οἵ Αδίηδάδο ἴο Οδά; οὗ 
ΑἸ πιδδ2 ἴο ΝΑΡΒΙΔΙ: ; οὗ Βδδηδῃ ἴο Αϑῆογ; 
οὗ εμοβμβαρμαΐ ἴο ββϑᾶσμδγ; οἵ ϑμι:πιεὶ ἴο 
Βοηαπλίη: ἀπά οὗ Οσεῦδοῦ ἴο Ἀευδοη. Τῆς 
ογάδγ 'η νῆσοι [86 Ῥγείεςζγο5 ἀγα τηοπηοποα 
15. ΟἸΘΑΥΙΥ ποῖ {86 φεορτδρῃϊοδὶ. Ῥεγῆδρϑβ (85 
ὙΤΒοηΐϊι5 οοηθοῖζ 65) 1ἴ 15 [6 ογάοσ ἴῃ νν ΒΓ ἢ 
(ΠΟΥ διδά ἴο ΞΡΡΙΥ [ἢ6 Κιίῃρ᾽β [20]6. 

ἐπ οισιὶ Ἐρῥγα»] ΒΥ “ Μουῃΐ Ἐρἢ- 

ΤαῖτῚ ἢ γὸ ἃΙῸ ἴο ιιπάδοτείδπᾷ, ποῖ ἃ ἰηρὶς 
τηοιηίδίη, δυῖ ἴΠ6 οητῖσε πἰρῃϊδηὰ οὗ σοπτὶ 
Ῥαϊοβίίηθ, οχιθηάϊηρ ΠπῸπὶ ἴδ Ρἰδίη οὗ Ἐϑάσα- 
δοη οἡ ἴῃς πουῖῃ, ἰο [πάδἢ δηά Βεηϊαπιίη οὐ 
1Π6 5ου}--ἴθο οατ οὗ ἴῃς Τουπίσγ οδ]᾽οὰ 
ἴῃ ἰαῖοσ Ὀπηθ5 ϑαιηδσγίδ. 

θ. 1 αξας, απά ἐπ ϑδακσίῥίνε, απο είδ- 
“δεν, απα Εἰοη-δειδιδαηαη.) ΟΥ̓[Π6ϑς οἰτῖες 
ΜάᾶΚΔΖ 15 οἴβογννϑε ππκηονγη ἴο υ5. ΘΒ διθῖπι 
(«Δ ]ςὰ Αἰςοὸ 5:42]-ὐθίη, [οϑἢ. χίχ. 42) 15 ἃ νὰ} 
Κπονγῃ ΟἹ οὗ Ὁδη (υἀ. ἱ. 25); 45 ἃσὲ Βεῖ8- 
5ΠΟΠΘ5Ή,, ΟΥ̓ 1Γ-5Ποι) 5 ἢ ( [οβῇ. χίχ, 41), ποὺ 
οδἰϊοὰ “ἐν ϑδεηι, δοιὰ Εἴοη (οδῃ. χῖχ. 43). 
ΒοΙἢ-ἤδηδη, “πε δροάθ οἵ Ηδηδη," 15 ΕΠΟΣ 
Δὴ δορί πεῖ Ποῖε δα δὰ ἴο Εἴοη, ἴο ἀϊηριυ ἢ 
1 ἔγοπι ϑοπὴθ οἴ ποσ ον οὗ ἴῃς πδπιο, Οσὑὁ (πιοτὸ 
ῬΓΟΌΔΌΪΥ) ἃ ἀϊδίϊποϊ ρΐδοθ, τῇς ἰεϊῖϊοσ τε 
ὙΠ ἢ αἰξδομοὰ ἴ ἴο ΕἸοη δανίης [2]1|οὴ οὐἱ 
δοοϊἀδηῖδ]γ. ΒεΙΠβαπδη 15 Ῥεσῆαρβ ἴδε 
τηοάσγῃ οὶ  Ημπισι, ὭΘΑΓ σαζᾶ. (Ἀοδϊηϑουβ 
. ἈδΘϑοδγο65,᾽ νοὶ. 1ἷ. Ρ. 371.) 

10. ““γωδοιδ.}1] Νοιδίηρ, τόσο 15 κπονσ οὗ 
Ατυδοῖῃ, οσ Ατυῦδοίι. 

δϑοοδοδ ὙΠεῖε ογα ἵνο ϑοςῃοῖβ, Ὀοτἢ 
ἴῃ Τυάδῃ, οπα ἰῃ [Π6 ΒΙΡΗΪληά οοιῖὰ οὗ Ης- 
Ὀγοη ([οβἢ. χν. 48), ἴῃς οἴβεσ ἴῃ ἴῃς ρἰδιη 
ἴο ἴῆ6 οι -τνοσί, νοῦ Ὀογάογοα οὐ ἴδ6 
σου οὗ ἴπ6 ῬΠΠἸΞΕπε5 ( 5}. χυ. 15: Σ 5. 
ΧΥΙΪ, 1.3). ὙΠΟ Ἰδίζοῦ 18 ὈσγοῦδΟΥ Βεστε 1π- 
τεηάεά, 45 “τῆς ἰδπὰ οὗ Ηδφρλποσ "--ἰἂε ἴοσ- 
ΤΊΟΥΥ οὗ οπο οἵ ἴδε κίηρϑ οοπαυογεὰ ὈΥ [οϑδ 
([οϑᾷ. χὶ!, 17)---τνδϑ ἴῃ 1815 ἀϊγεςίοηῃ. 

11. Τρε :ο5 οὗ “διπαάαδ)Π. Τί ἢδ5 Ὀδοη ςοῦ- 
εεϊυγοά μας Βεο). ΑΙ πδάδὺ τᾶς ἴῃς ϑοὴ οὗ 
Αδιπδάδυ, αν ἷβ οἰ οσ Ὀσοῖδοεσ (1 8. χυὶ. ὃ ; 
ΧΥΙ, 12). [Ι͂ηἢ 115 οὯ96 ἢς ψουϊὰ ἢᾶνε Ὀδδη 
ϑοϊοπιοηβ ἢγϑϊ-ςοιβιη. , 

ἐπ αἱ ἐδὲ γοσίοη 97 ον. “ Τῆς τερίοη οὗ 
Ῥοτ ἢ νυδϑ ἴῃς ἰγᾶςῖ ὑροη (ἢ 6 562- οδϑῖ ᾿σητηδαϊ- 
ΤΟΥ βου οὗ δίτηοὶ. [τ νγᾶ5 οοησυεγοά ΌγῪ 
Ἰοβῆυδ ( [ο5}. χί!. 22), ἀπὰ δεϑσῃεὰ ἴο ΜἊα- 
ΠΔΞ56ἢ (Ὁ. χνὶ, 11). Ποῦ (πον Ταμέμγα) τᾶ 53 
Δ ἱπηρογίδης ἴουγῃ οἡ ἴῃ οοδλϑῖ, ἃ ᾿ἰ{|6 ἴο 
ἴῃς κου οὗ Μουπί (διτταὶ, [{ ἰ5 πιδπθοηῃοε 
διιοηρ ἴδε οἰε5 ψ Ὡς ἢ τεῦς ϑεϊζοὰ δὰ 
οσςυριδά ἰῃ Ῥαδιεϑιηα Ὁ ἴῃ6 βοςοπά Τὶς δ ἢ - 
ἘΠῚ (ϑεε “ Αποίεηξ Μοπδσγοδίος,, νοὶ. ἱἰ. 
Ρ. 398. 



ν. 12---τ6.} ΟΠ, ΚΙΝΟΞΒ. ΙΝ. δοῖ 

12 Βαληδ τῆς βοὴ οὗ ΑΒι]υά ; ἐο τερίοη οὔ Ατγροῦ, ννῆϊςϊ ἐς ἰπ Βαβῆδη, 
λίνι ῥεγίαιπεά ΙΓ ΔΔΠΔΟἢ δηὰ Μεριἀάο, τῆγεεβοογε ργεαῖ οἰτ68 νυ ἢ νν 4118 ἀπά 
δηά 4}1] Βειἢ-8θδη, ἢ] οἢ 1: ὉῚ Ζατ- Ὀγάβεη θδγϑ: 
τλπδὴ Ὀεηεαῖῃ [εΖγεεὶ, οθ Βεῖῆ-ὀ [Ι4 ΑΒίπδάλο τς 8οη οὗ [ἀάο λαδ 
8βῆσδη ἴο ΑΒε]- πε μοΐδῃ, φύεη ὑπο ἐΐε ᾿Μδηδηδίπι : ἘΡΗΗΝ 
Ῥίσεε ἐδμαὶ ἰς θεγοπά [οἰπεδπηι: Ις ΑΠΒιΙπΊΔ82 τς πῃ ΝΑρδιδὶὶ ; Πα καί». 

ΟΠ Χ2 'ΤΤἼὌἢε β8οη οὗ σσεβετ, ἰη Ἀδιηοῖῃ- 
]εδὰ ; το ϊπὶ ῥεγίαίπεά τῆς τοννη8 οὗ 
δἷγ τῆς 8ὁοη οὗ Μδηδββεῆ, ννῆϊοἢ {γέ 

ἰη ΟἸἸεδλά ; το πἰπὶ αἰο ῥεγίαϊπεά τῆς 

«υδίεῦ ῥαά Ταῤῥαϊδ᾽ δὲ ἀσωσδίεγ ο᾽ 8οίο- 
γιοῦ 19 «υἱῇῦ..1 [τ Ὧδ5 Δἰννᾶγϑ8 εὐ ἃ ΡΓΔΟ- 
ἴσος δοης Οτγθηΐδὶ ροϊεπίδίος ἴο δἴίζδεῃ ἴο 
ἘΠοπΊϑοϊνεβ (ἢ πιοτὸ ἱπηρογίδηϊς οἵ τΠ εἰσ ΟΠ οΓ5 
ΌΥ κἰνηρ ἰπεπὶ ῸΓ ννῖνὸϑ5 ΓΙ ςε5565 οὗ [ἢς 
ΤΟΥ] ἤουϑε (Ἀν ϑοη 8 " Ηεγοάοίι5,᾽ νοἱ]. 1]. 
ῥ. 462, λῃὰ εἀ,). Το ρῥγαςῖίςς οὗ ῬοΪΥ ΚΑΓΑΥ͂ 

ἘΡΏΘΓΑΙΙΥ εηδο]οὰ τποπὶ ἴο ΟΔΙΤῪ οὐΐ [ἢ 15 
δγϑίετῃ ἴο ἃ ὙΕΥῪ ννἱάς εχίθηϊ. 

12. Τααηπαεῦ απμπαᾶ Ἰμιαὰ , ἀπά αἱἱ Βεοιδ- 
“ῥεα».) Ταδηδοῦ, Μεριάο, δηὰ Βεῖ ἢ 9 Βοδῃ (ΟΣ 
Βεοιῖἢ-5}4η), “ ἴῃ ΟἸΥ οὔ ἢ δυη ἢ (ὁ οἶκος Σάν, 
1ΧΧ.ὺ, ψεῦε ἕλτηουβ ἴοννῃβ 'π ἴδε ρἰδίη οὗ 
Ἐϑάγαδθίοη, ἴῃ στοδὶ ἀθργεβϑίοη Ὡς ἢ 56 ρ8- 
Τῖο5 [ῆ6 ἢ}}} σου ΠΥ οὗ Ο411|66 ΠπῸπι [παὶ οὗ 
ΘΑΙΊΔΓΔ (ΟΥ Μουπί Ερἢγαϊπι). 8εεὲ βῆ. 
ΧΙ, 21; ΧΥΪ. 11; [04 1, 27} 1 8, ΧΧΧΙ. 10. 
ὙΒΟΥ Ὀεϊοησεὰ ἴοὸ Μαηῃδϑεοθῆ, τπουσῇ ᾿γίην 
τη [6 ΤΟΥΤΙΟΙΎ οὗ Ι5θλοθμαγ. ΤῊΣ ἐΧργο5- 
δίοη “ 41} Βεῖ ἢ 5 ολη ἢ σἤονπ ἴδὲ (6 Πδπ6 
νγ23 δίνθη, ποῖ ΟΠΪγ ἴο (ἢ6 ἴοννῃ, θυ 4150 ἴο ἃ 
(ταςΐ οὗ σου ἰη 118 πε ῃουτγδοοά,. 

Ζανγίαπαό δεπεαῖ “7]επγοοὶ  “ Ζατιδηδῃ δ6- 
Ὡσδῖῃ [εΖγοοὶ" ἰ5 ροῦθᾶρβ ἴη6 Ζαγίθδη οὗ 
1 Κ' νἱῖ. 46, ἀπά ἴῃς Ζαγείδη οὗ [οϑὶι. 11}. 16. 

ἜΣ ΤΟΝ 60] ΑΒο]-Ἰθῃμοϊδη, δοοοσγάϊης 
ἴο Ευβοῦϊυ8 δἀηα εγοιηθ, ἰΔΥ ἴῃ ἴῃς [ογάδηῃ 
ΥὙΔΊΊΟΥ, 8 ΟΥ 10 τ1165 δου} οὗ Βεῖ -8ϑῆδῃ. 8ες 
τ Κ. χιχ, 1ό. 

«οῤπεαν". οκηδᾶπὶ ννᾶ5 ἃ ἴον ς 8] ἴοννῃ 
ὙΠ Μη ἴῃς [ΟΙΤΙΟΥΥ οὗ ἘΡηγαὶπὶ (1 ΟἾγ. ντἱ. 
ς1). Τς ρῥγείεοϊυγε οἵ Βδδπὰ νουϊά (Π5 
8δεπὶ ἴο ἢᾶγὸ ςοηίδἰποὰ [πὸ στεδίου ροσζίοη οὗ 
(δε ρἰδίη οὗ Εϑάγαδίοη, ᾿ορεῖμοσ νυ ἢ ἃ 5(Πρ 
οὗ ἴῃς [ογάδη νου, δηὰ βοη οὗ ἴῃς ουϊ- 
δικιτῖ5 οἵ Μουηΐ ΕΡἢγαίΐπι. 

18. ΤΡε “οη 9 Οεδεγ. [11 ννἢ}} θ6 οὐϑεγνοὰ 
ταί ἔνε οιὃὲ οὗ ἴῃς ἵνγεϊνα ἢ 16 ἀδ- 
οἰψπδίοα 53016}}Υ ὈΥ 1Πεῖγ δῖ ΠοΓβ᾽ Ὡδιηδβ (νν. 8, 
9, 10,11, δηά 11), Βεη-Ηυγ, Βοη.Π εκκασ, ὅζο., 
ΨΏ116 οπς (ΑΒ ΠιΔΔ2, ν. 15) 858 ὯῸ βῃςῇ ἀδ- 
δἰψπδίίοη, γοῦδΟΥ ἴῃς ἀοςσυπιεηῖ, νν Ὡς ἢ 
[η6 διυῖποσ οὗ ἴῃ6 Βοοῖς οὗ Κίηρβ Ἄσοηϑ}ὶ 
Πδά ᾿σοπίδηδα οΥἱ ρ ΠΔ}}} [6 ῬΓΟΡΟΙ Ὡδηδ Δῃ 
(λιμοῦ πᾶπιθ οὗ δδοῖ ργείδοϊ ; δυῖ ἰΐ ννᾶϑ8 
του ]αϊοὰ οὐ ΠΟΘ ΡΊ0]6 ἴῃ ρῥίδοος αἵ ἴῃς πιὸ 
ὙΠΟ Πα σοηϑυϊεά τ, [ἘΠῚ ννᾶ5 'π (ῃς οἤῆδρε 

Αἰθϑο ἴοοῖκ Βαβπιαῖῃ ἴῃς ἀδυρῃῖεγ οὗ 
δοϊοιηοη ἴο νἱἕδ: 

16 Βαδαδπδὴ ἴῃ 8οη οὗ ΗιβΠδὶ τυσς 
ἴῃ ΑϑΠοσ δηά ἐπ ΑΪοιῇ: 

οὗ ἃ ἐμί, ἃ ἰπρῖὶε τι δίίοη αἴ οπΘ ΘΟγΠΟΥ 
ΓΑΙσϊ μᾶνα σεπηουσαὰ ἔουγ οὗ ἴῃς 5ἰχ νναπίην 
ΠΑΙΊ65. 

ἐπ Κανιο δε ρα Ἐληλοῖἢ -ΟἸολα τυᾶς 
ἴῃς ομίεῦ ἴοννῃ οὗ ἴμς [τδη5- [ογάδηϊς τερίοη. 
1 Αγ ἴῃ ἴδε τεττιοιγ οὗ Οδὰ ( [οϑἢ. χχ. 8), δηὰ 
νγ45 ἃ ἙΟΥ͂ οὗ τεῆιξε (Ὁ. χχὶ. 18). 

ἐδὲ ἐοαυ 9. «..;γ Ιἴ ἢδ5 Ὀδοη πιο ἢ 
αϊδρυϊεά νυνϑοῖθοῦ “ [ἂς ἴοννηϑ οὗ [Αἱγ ̓ " (δαυοδ- 
«[α:γ), ἰη Οἰοδά, ας Ἰἀδπεςαὶ ἢ ἴῃς όο 
οἰἴ1ε5 (γίνε) ἰη ἰῃς τερίοη οὗ Αγροῦ, ἃ ρατί οὗ 
Βαϑῆδῃ, νυ Ὡς ἢ ἐοστηθὰ (ἢς κιηχάοτῃ οὗ Ος δἱ 
(δὲ πιο οὗ ἴῃς Εχοάιβ. ΤῊς ργοβοηΐ ρᾶϑϑᾶρθ 
ΤΏΔΙΚ65 5: ΓΟΏΣΙΥ δραϊηϑί ἴδς ἸάἀΘπΕΥ. 

ἐῤγϑδυσεοῦ στοαζ 16: αυὲὸ «υαἷϊ! πα ὀγωσθη 
δαγ:. ὙὨ5 ἀςϑογΡοη 15 Ἔν θην θοτγτοννοὰ 
ἤοσῃ δου, 11]. 4, 5, Δηὰ 15 ἱπίεηάεὰ ἴο ΔΘ ΠΙΗΥ 
το ἐίον τ τῆοθ6 νΒ]οἢ ἅτ ἴποσο πηθῃ- 
[ {70}. 

14. Μδιπαάαὸ.... ῥαά Μαδαπαί»ι.) 1,1[6- 
ΥΔΙΪ “ ΑἸ πδάδο.... τας ἴο Μαπδηδίπι "ἢ 
(πιάγᾳ.), ἡ. 6. ΔΒίπδάδο ἢδά ἴδε (οΥ ΤΙ ΟΥῪ ἔγοπι 
ἴῃς ρἷαςεδβ ἰδὲ πηεπθοησά ἴο Μδηδηδίπι, νυ! ἢ 
νγ»ὰ5 ἃ ρῥίδοε οὗ ϑοπῖα ἱπηιροσίδηοε (2 5. 1". 8; 
ΧΥΙ!. 24) οἡ ἴΠ6 ἔυΓΠΟΓ 5:46 οὗ [ογάδῃ, ἴῃ [ῃς 
ἀϊδίγιςϊ δεϑισηδὰ ἴο Οδά (]οϑῇ. χὶι!. 26). ἡ 
[6 τηδδηίηρς δηὰ οτἱρίῃ οὔ ἴῃε ἤδηιθ, 9566 
Οεη. χχχὶ. 2. Μαμδηδὶπιὶ ἰ5 ϑιρροβοὰ ΟΥ̓ 
80ΠῚ6 ἴο ὃς ἴδε τηοάετῃ ήαῤπεδ; Ὀυῖ (ἢ 5 15 
ἀουδίῆι!. 

1δ. Η αἴο ἑοολ Βα:»κ"α! δ. “Ἠς 4130" ---δη 
ἢ, 48 νν6}} 5 Βεη-Αὐιηδάδο (βιιργα, γΟγϑα 11, 
4. Ὁ.ν, δὰ ἃ ἀδυςῃίεν οὗ ϑοϊοσιοῃ ἴο νυἱῆδ. 

16. βραπαδ ἐδὲ “οπ 9 Η:ῥα!  Ῥετῆδρς 
[6 5οηὴ οὗ Ηυδβμδὶ [ὴ6 Ατοδῖε, αν 8 
“πεηά" (2 8. χν. 32, 37}, Ὑῆο ἐπιδίγαϊδαά τῆς 
οουηΞοὶ οὗ ΑΒ ΠοΟΡΒΕΙΪ (2 8. χυὶΐ. 15.1.4). 

ἐπ «οἐ6.}ὺ ὍΘ ϑερίυδριπε, ἴῃς ϑγτγίδο, δηὰ 
1)6 Νυϊκαῖο, αἰίδοἢ τ[ῃ6 ὀεήῤ ἤόγα (νῃϊςο ἢ οἷιῦ 
τγδηϑἰδῖουβ τοχζασγά δ5 186 Ῥγοροϑηίοι “ ἴῃ ἢ ἴο 
(Π6 πᾶπιὸ ΑἸοΐῃ, δηά γεδὰ Βαδιοίῃ οὐ Βοιδ)οῖῃ. 
ΎΠΒετΙε ννᾶ5 ἃ ἙΠΥ οὗ [5 πδπιθ ἴὴ [Π6 ΤΕΓΓΙΟΥῪ 
οὗ [υάδῃ ([ο5ἢ. χν. 24), ἀπά ἴδογε νγᾶβ ἃ 
Βαδίδιἢ ἴῃ ἤδη (ἰδ, χῖχ. 44); ουϊ πεῖῖδοσ 
οὗ ἴπεϑο ρῥίδοθβ οδὴ δὲ πεῖς ἱπίοπάθα, Τδς 
πδῖηθ οὗ Αἰοῖι ἰ8 ν ΒΟΪ υὑπἰχποννη ἴο ιι.8. 



502 Ι. ΚΙΝΟΞ. [Ρ. 

τα] ἰτυάς, εδπρ ἀπά ἀπηϊκίηρ, δηά 
ΤΑ ΚΙ ηρ ΠΊΘΓΓΥ. 

21 Απά “δοϊοιηοη τγεϊρπεά ονεγ ἃ]] “ Ἔξείει 
Κίηράοπιβ ἔτοπλ ἴῃς Γίνεγ ὑηῖο τε Ὁ 
Ϊλπά οὗ τῆς Ρῃ: δεῖμα β, ἀπά τἰπῖο (Πα 
δογάεγ οὗ Εργρι: {πὰ Ὀτουρῃς ῥγο- 
86ηἴ8. Δη4 5εγνεά δοϊοπηοη 4} τῆς 
ἀλγ58 οἵ ΠὨϊ5 [|ξ6. 

22 ὅ Απά δοϊοπμοη᾿β ἵ ργον βϑίοῃ ἔογ 
ΟΠΕ ἀΔΥ νγὰβ8 ΓΠΙΓῪ ᾿πλεάϑιγεβ οὐ βπε ' Βοὺ 
βουϊ, δἀηά τῆγεθθοοσε πλδᾶϑισεβ οὐ 

[ν. 17--22. 

17 [«ποβδαρῆδῖ τῆς βοὴ οὗ Ραγυδῇ, 
ἴη Ιβϑδσῃαγ: 

18 δηϊπηοεὶ τῇς βοὴ οὗ ΕἸδῃ, ἰῃ 
Βεηϊ]δπλίη: 

Ι9 (σεῦεῦ τῆς βοὴ οἵ 0Ὁἡπ᾽ τυᾶς ἰῃ 
186 σουπεῦ οὗ ΟἸ]εδά, ἐπ τῆς σου ΠΕΓΥ 
οἔὗ δίμοῃ Κίῃρ οὗ τε Απιογίτεβ, ἀπά 
οὗ Ος Κίηρ οὗ Βαβῆδη ; δηά ἦξ τυας: 
πε ΟἿΪΥ οὔςεγ ννῃϊοῆ τας ἴῃ τῆς 
ἰληὰ. 

20  Τυάλῃ Δπά [βγδεὶ τυδγέ πλΆΠΥ, 

4 Ἡεὶ. 
ὄντα. 

ἃ8 ἴῃε 81η4 ΠΟ ἐς ὃν τῆς 568 ἴῃ 

190. Οεδεν... «υῶϑ ἐπ {δὲ σομμῖγ 9 Οἰϊοαά. 
Οεδεῦβ ῥγοίδοϊυσγε, ἐ.ς., ςοηϑιϑίοα οὗ [ῃ6 
ρατίβ οὗ Οἰ]εδὰ ποῖ δἰγεδάγ δεϑϊσποὰ ἴο οἵπεγβ 
(νν. 13, 14), ΟΥ, ἴῃ οἴδες ννογάϑ, οὗ ἴῃς πιοῦδ 
βου Ποσῃ ἀἰκίγιςῖ, τυ] ἢ νγᾶ5 οΟΥΙ ΚΙ Π4}}γ δ᾽ οϊτοὰ 
ἴο Ἀδυδεη ([οβῇ. χὶϊ!, 1 55.21). [{ ρογῃδρϑ ἴἰη- 
οἰυάεά 4130 ἃ ρογίίοῃ οὗ ἴδ [εγτοτυ οὗ Οδά. 

δὲ ομἷν οὗἶεογ «υδίιοῦ «υα΄Γ' ἐπ δὲ ἰαπά.) 
Τῆς πιοδηΐϊηρ οὗ (ἢ]5 ἰαϑὶ οἶδυϑε 15 ϑοπῆθ- 
τπαῖ ἀουδίῖι!. (ες ποῖς δἵ (ῆς δπὰ οὗ [ἢ 6 
σμαρίοσ) Οἡ ἴδε ννβοῖθ, ΟἿΣ Ὑδγϑίοῃ ΠΊΔΥ 
ψν6}} οἰδηὰ 25 ΠΘΑΥΪΥ ςοῖτοςῖ, ὙΠῸ νυ ΕΓ Πᾶ5 
δϑϑιρηθά ἴο σεῦεγῦ ἃ ν τάς 5ἰγείςἢ οὗ ἰοΥτ ΟΥΥ 
«--4ἃ}} ϑ᾽1ῃοη 5 ἀοπιηίοηβ, δῃὰ ϑοπὶς ραγί οὗ ἴῃς 
ἀοπιϊπίοηβ οὗ ΟςΣ---Δηά, ἀπος ρας 50 ΣΡ γῖϑα 
οἡ [6 οὗ ΠΙ5 τοδλάφυβ, 455γ65 [ΠΟΙ 
“((δεγὲ ννᾶ5 δι) οὔδ οὔςοῦ 80 (ρυγνεγοα) 
ἴῃ [815 ἰδπά." 

40. Ἵωάαῦ απάα Πιγαοὶ αὐεγὸ »πηαηγ ὙΠΟΓΟ 
8 δος ἀοιδὲ δδουξ ἴῃ6 Ῥγορεσ δγδηρο- 
τηορηΐ οὗ ἴδ τοιιδιηάσεγ οὗ 1815 σμῃαρῖεσ. Τὴ6 
Ναΐϊίοσδη 1,ΧΧ. ομιῖβ νυν. 20, 21, δπά 2ξ, 
26, δῃὰ ρἴδοθβ νυ. 27, 28, ἱπηπηθάϊδίοὶΥ δέῖεγ 
[δς ᾿Ιϑὶ οὗ ὑχγείδοῖϊβ, ΤὨ15 ΟΟΓΙΔΙΠΪΥ ἱπΊργονοβ 
ἴδε οοπηεοδοη, Ὀυΐ δὲ ἴῃς οοβῖ οὗ ἔοι γϑῦβθβ 
ὙὙΠΙΟὮ τηυδῖ, θογοηά ἃ ἀουδί, πᾶνε Ὀδδη ἃ ρατί 
οὗ ἴῃς οτρίηδι. ὙΠῸ Ὀεϑῖ αἰϊογαϊίοη, 1ὅ ννῈ 
αἰῖοσ ἴς Ηδεῦτενν ογάοσ δ 4]}, ννουϊὰ 6 ἴο 
Ρίδες νῦν. 2. δπά 21 δῆοσ συ. 25. Ου [ῃς 
Τεοορηϑοα ἀἰϊδιϊηςσίίοη Ὀοΐννθοη [9γδοὶ δηὰ 
Τυάδῃ, Ἔνδη αἵ [15 ἀδῖς, 5εὲ ποῖς οἡ ἢ, ἱ. 35. 

ας “απ «υδὲίοὐ ἐς ὁγ ἐδε “εα ἐπ »ιωϊἐμάφ.) 866 
ποῖς οῃ ςοἶ. 111. 8; δηά σογίραγο Ῥβδὶπὴ σχχυΐι., 
ὙΥΠΙΟΝ 15 ἰγδα ΟΠ ΔΙΪΥ δϑοσι θεὰ ἴο δοϊοπιοη, 
δηὰ νος ςεἰοδγαῖεβ [ἢ6 ρορυϊουδηθβθ8 δηὰ 
ΒΟΟΌΓΙΥ οΥ̓͂ [5.46] ἰῃ 8158 ἀδΔγ. 

Ω]. δοίονγιοι γεϊσπιοδ οὐεγ αἱ δίπράο»"". 
δοϊΪοπηοη θ ΘΠΊρΡΙγο, ||κ6ὸ 4}} [ἢ6 στγεδαῖ δη- 
Ὀίγεβ οὗ αϑὶὰ ἄονῃ ἴο (με (ἰπ|ὸ οὔ [ἢ6 
Ῥογϑίδηβ, Ἴοηβίϑίθα οὗ ἃ σοῃροτῦδβ οὗ 51η8]} 
Κη ραοπΊ5, 41} συϊοὰ ὈΥ {πεῖγ ον Κίπρϑ, ΠῸ 
δατηϊττοὰ [ἢ 50 2 ΓΑΙ ΠΥ οὔτδε [νυν δὰ πποηδγςοῇ, 
δηὰ ραὶὰ ἢϊπὶ Δῃ ἀππιιδὶ ἰσίθυϊθ. ὍἘ6 ογρδηὶ- 
βδίοη οὗ ἃ στεδί δΘΡΙσΟ ᾿ηἴο ῥρσγουηςαβ συ ]οὰ 
ὈΥ ξονεσηοῦβ ποϊάϊηρ οἴδος αἵ ἴῃ ῥ]εᾶϑιιγε οὗ 
πὸ σγοννῃ νν83 ἃ ἀϊἰϑοου γ οἵ γί ΗἩ γϑίδϑρίβ. 

τηολὶ. 

ἐδὲ γέυεγ] ΒΥ “ἴῃς σίνεσ " νὰ παισὶ 
υηάογϑοίδηα ἴπῸ ΕἸΡΗγαῖοϑ, {Π6 “ στεδῖ σῖνοσ ἢ 
οἵ ννεβίεσῃ Αϑίὰ (ὕξεῃ. χν. 18; [οβῇ. 1. 4. 
Οοπιράσε ἔχ. χχὶ, 21: Νυπὶ. Χχὶὶ. ς: 2 8 
χ. 1ό, ὅζο.). Ὧδε Ὑτῖοσ ποτα ἀσγαννϑ αἴϊεπίοη 
ἴο τῆς ἔδλεϊ {μαῖ ἴδε οχίεηϊ οὗ ϑοϊοσῃο:᾿β Κιηρ.- 
ἄἀοτῃ ννᾶ5 ἴῃ δοοογάδηος ΠῚ ἴ[ῃ6 ῥγοσηῖϑος 
τοδάς ἴο Αὔγδῃδπι, Μοϑεβ, δηὰ [οβϑῆυδ. 

ὠπίο ἐδε ἰαπά 9 ἐδε Ῥρέϊμηπε. ὙΏΟτε ἴ5 
ΠΟ νγνογὰ σοιτεβροπάϊηρ ἴο “ υπίο ᾽ τὴ ἴε Ηδὁ- 
Ὀγανν. ϑοπλδα βΒΌΡΡροβε ἴπδὲ ἃ νογὰ ἢ τδδὲ 
τηθδηϊην, ὑπο Τσουγ5 ἰη ἴῃς οοττεβροηάίηρ 
ράϑβϑᾶρε οὗ Ὁ γοηίοϊεϑ (2 (ἢ γσ. ἰχ, 26), ἢδ5 βεγὸ 
[Δ]Ἰ]δὲη οὐ. ΟἸΒΕΙΒ, ΠΟΥ ΣΕΔΘΟΏΔΌΪ,, οοηϑιεν 
(ἢς σοηϑυςζίοη ἴο Ὀ6, “ δοϊοπιοη τεϊρτιοα οὐεσ 
411 [6 ἰπράοπιϑ ἔτογα (ἢ σίνοσ, συνε ἴθ ς ἰδηᾶ 
οὗ [ῃ6 ΡΠ] σι ηθ65, δηὰ υηΐο ἴῃς Ὀογάετβ οὗ 
Ἐγρί," ἴῃς ἕογοε οὗ ἴπῸ ὑγεῆχ μος ποδης 
“ΟΥοΓ "ἢ δεῖς, οαττθὰ οἡ ἴο ἴδ ϑβεςοηὰ [{᾿πὶὉ 
οὗ (ἢ6 βεηΐθηςο ἔτοτὴ ἴῃς ἢγϑί. 

ἐδεὲν ὀγουσϑὲ ῥγεεη. Ὑμδῖ ἰ5, “ Οἰδυΐε.ἢ 
Οομραῖο 2 5. Υἱῖιῖ. 2, δὰ ἤη.: 2 Κ. χυῖϊ. 
1, 4, ὅχεο.; δηὰ 966 ἢ. χ. 25, ἡ οτος ἴ 15 ἐχ- 
Ρἰδιποὰ [πα πε 50-δ]]δάὰ ργεϑεηΐβ νγέτε αἱ ἃ 
Πχοὰ “ γαῖο γοᾶγ ΟΥ̓ γϑᾶσ. 

αἱἱ ἐδ 4αγ.: οὶ δὲἠρ 323. ὙὍδςἊ επρῖτε οὗ 
ϑοϊοσηοῃ Ἴοπίηυδα ἴο 1Π6 πὰ οὗ ἢ!5 ᾿ἰξρ, ἴῃ 
ϑρὶἴο οὔ ἴῃ γενο ϑ γαίϑεά ὉγΥ Ηδάλδά δηά Ἀεζοῃ 
((ηἴτα, ΧΙ. 14-25). ΤἼΘ ἰδίου ἰ5 σδιά ἴο ἢδνε 
“ χεϊρηδα ονοῦ ϑυγίδ," Ὀυΐ [Π15 ῬΓΟΌΔΟΪΥ τηδδῆς 
ΟΠΪΥ “δγγϊδ οὗ [απιᾶϑοι5᾽) (“1΄.α»"απε- 
»σο.) δε6 ποῖς δά ἰος. 

4. ϑοίογιοπ: ῥγουμίοη ] Τῆς πηλγρῖπαὶ 
ἐ Ργοδὰ" 15 ὑπηθοῦσθαυ. Ὑὴς ψόοσγὰ υδεὰ, 
ἔκεδεηι, Ἀὰ5 ἴῃ 6 φεπογαὶ σι ρηϊβοδὕύοη οὗ “ ὑγτο- 
Υἱβίοῃϑβ, υἱσΐυ 15," δ5. ννῈ}]} 25. ἴῃς βρεςίδὶ οὔε 
οἵ “ Ὀγεδά.» 

ἐδίγὲγ τιοασμγεὶ (ΤΛΆΓΩ. εογ)}} ὙὍὙῆε δον, 
τ οἢ ννᾶ5 (ἢ6 5 πὶ ΤηδΆ5Ό ΓΟ ἃ5 ἴῃ 6 ΠΟΠΊΟΥ, 15 
σοπηριυῖοά, οη ἴῃ6 δυυῖΒ οΥ Υ οὗὨ [οϑερυβ αἱ 86, 
οη ἴδε δι βοῦν οὗ ἴῃ6 ἈδΟθιπιοαὶ τ εῖβ δὲ 
44, ἘΏΡΠΙ5ἢ} γα]]οησ. (Ἀ. 8. Ῥοοϊς, ἰῇ θη} 5 
“ΒΙδΙΙςΑ] Ὠ ̓ ς ἸΟΠΔΓΥ, νοὶ. 11}. Ρ. 1742.) ΤΗΙΠῪ 
ἐογς, Θνθη ἂἵ ἴῃς ἴοννοσ ἐβπιδία, νοῦ] θαυ] 
1120 ζ,Α]]ΟΠ5, ΟΥ̓ 33 Οὗ ΟἿΓ “ 58ςΚϑ5 ; δηά ἴῃ οο 
εογ; οἵ πε ἀπὰ οοῦβε ἤοὺσ ψνου]ὰ αἰϊορεῖμος 



γ. 232-26. 

23 Τεη Δ οχθη, ἀπά ἔνγθητ ΟΧαη 
ουκ οὗ τῆς ρδϑῖυγεβ, ἀπά δὴ πιπάτγεά 
βῆεερ, δεβιάςε Παγίβ, δηά γοεῦυςκβ, δηά 
Α]]ονγάδετγ, δηά ἐδιτεά ἔον]. 

24. ἔογ πε δὰ ἀοπιίπίοπ ονετσ ]] 
ἐλε γεσίομ ΟἹ τἈ}}8 546 τῆς γίνεσ, ἔτοπὶ 
ΤΊΡἤβΔἢ ὄνεη ἴο ΑΖΖδῇ, ονεγ ἃ]] πε 
Κιηρβ οἡ [ἢ}18 δἰάβ τη6 νεῖ: δηὰ ἢς 

Ι, ΚΙΝΟΞ. ΙΝ. 

δὰ ρεᾶςε οὐ 41] 5:4ε8 σουπά ἀϑουῖ 
ἢϊηι. 

ἃς Απά Τυάλῃ «πὰ ἴβγδεὶ ἀννεὶς 
ΤβαίεΪγ, ἘΝΕΥΥ͂ ΤΔΔΠ ᾿ΠᾺΘΓ ἢ8 νἱπε 
Δηὰ πάρ ἢῖ8 ἢ 
ἔνε ἴο ξεν τμεδὲ 411 τὴς ἀδγβ οἵ 
ϑοϊοπιοη. : 

26 4 Απά ὁ δοϊοπιοη ἢδά ἔοττγ τπου-, 

Θαυλὶ 99 58. κβ. Αἰεπιρίβ δᾶνο Ὀδθῃ πιδάθ ἴο 
οδουϊδῖο, ἔγοπι ἴπΠῸ υδηίν οὗ βουγ οοπ-» 
βδυτηοά, 16 υπιθοσ οὗ ἴποϑο ν ῆο δά αἵ 186 
ΤΟΥ͂Δ] δοαγά. Τ βεηϊι5 τᾶ κοβ {πο πὶ ἀπιουηΐ ἴο 
14,0ο0οϑ. Τα Ὠυτθεῦ οὗ ροσξοῃβ ἔδὰ ἀδιεγ αἵ 
ἴῃς Οουτ οὗ ἴ)6 Κιηρβ οἵ Ῥογϑία ννῶ8 8αϊὰ 
ὮΥ Οἰἴεβίαβ δηὰ πο ἴο ἤαγο δῆ 1ς,00ο. 
(Αἴδςη. “ εϊρποβορὶ. ἵν. Ὁ. 146, (.) 

48. Το ,αἰ οχερ]ῇ Ἐδῖμοσ ζεϊς[6ὁἃ ΟΥ 
δ᾽:4110ἃ ΟΧΘῚ. 

ῥαγί!:, απ γοεδιμεῖι, απὦ 7α]οαυ-άξφεν. 
ΎΒοῖε ἰ5Θ πο ἀουδνῖ ἰῃδῖ βϑογὴθ ϑογίβ. οὗ ψ]]} 
Ἰληὰ δηϊ18]5 ἃτῸ ΠΟόΙῸ ᾿ἱπιοηάοά, ουΐ ἴῃ 6 οχδοῖ 
Βρδοῖθ5 ἃσὸ ΨΕΓῪ ὑποοτγίδίη, Ῥεγῆδρα ἃ νουϊά 
δε δεβῖ ἴο ἰγδηϑίδία ἴῃς ἴἤγθα ἰοστηβ ΌΥ “11 ἀ- 
βολῖβ, ρ826}}|.5, δηὰ σὰ οχοη." ῬὍΠόθα 
Βοιίβ5 οὗ ράπὶο δροιηάδα ἴῃ τῆς ον ραγίς 
οἵ ϑγγίδ, σβσοποα δοϊοπιοη τνου]ὰ ὃς 5υρρ θά, 
(δεε ἴῃς ποχί νοῦϑθ.)ὺ ὙὍὙΠα υϑὲ οὗ ρμάᾶπις δὶ 
(ὃς του] θαηηυεῖβ οὗ Αϑϑυσίδ Ἄρρεᾶγβ ἴὴ ἴΠ6 
80] ΡίΌΓΟ5. 

͵,ηρά 2 οαυ}..1 ΤῊΣ πουη υϑεὰ Πετο, δὰαγ- 
δεαγὶνι, ἀοο5. ἢοΐ Τσσυῦ εἰϑεννβοῦε 1ἢ 5.110" 
ἴυγο. [15 τηρλπίῃρ ἰ5 ὙΕΥῪ πποοτίδίη, Κις ΝΙ 
ΓΙ “ὁ ρΡοη5," Οδϑεηϊ8 “ ρεεβο. ΟἿΠΕΙ5 
ἄδην [ἢδὲ Ὀἰγάϑ οὗ Δὴγ ἰιπὰ ἅτ ἱπίεηἀδά, Μα»- 
δωγί»ε, ἀσοοζάϊηρ ἴο [Ππ6 πὶ, Πλ6Δ 5 5 ΠΊΡῚῪ “ τνμδῖ 
15 ςδοῖςς."» 

24. Οἡ ἐδὶν «δε δὲ γίυεγ ἢ Οη ἴδῃς Ἂς 
γλθδηϊηρ οὗ [58 ρῆγαϑθε, 56ὲ “"πἰγοάυςίοη;, 
δ.4., Ὠοῖδ ο. 

3 ον Τιρδεαδ.) Τὰ 15 ξΈΠΕΥΑΥ ἀρτεθά {παῖ 
ΤΙΡΏ 52}, ΟΥ̓ ΤᾺ ΤΙΡΗσΔΟἢ, 15 ἴῃς ρἷδος οὐ 
(δες ΕὈΡὨγαῖοβ Ὡς ἢ ἴῃ6 Οσεεῖκϑ οδ]εὰ ΤΠᾶ- 
Ῥβϑδουβ (Χοη. “Απδρ.᾽ 1. 4, ὃ αἰ; 5120. χνὶ. 3, 
8,4). Τῆς νογά γησξδῃϑβ “ἴογα, ΟΣ “ ρδϑϑᾶρε," 
δεῖης ἔοστηθὰ ἔτοπὶ 2ιυαε, “ ἴο ρᾶ955 ονοσ," ἃ 
τοοῖ Ὡ ψ Ὠϊςῇ τῆς ννοτὰ “ ρᾷ5. δ] ̓ τῆδοϑ υ8 
ἔτι τ. ὙΒΠδρβδςιι5 δε ἴο ἤδνο Ὀδεη αἵ 
δυσίγεδ, ἔογιγεῆνε πι}}65 θεῖον Β4]15, δ τς 
Ροϊηΐ ψνβοτε ἴῃς ΕὈΡἨγαΐεβ σἤδηρεβ 115 σου Γοα 
ἔἤτοπι 8. ἴο 5.Ε. ΌΥ Ε. ((πδβηου, “ ΕὌΡΗΓΑῖ, 
Εχρ.,ὔ νοὶ]. '. Ρ. 72). Ηρσσγε ἃζὸ (γάςδβ8 οὗ δῃ 
οἱἰὰ ννα]εὰ ἴοννῃ, δηά οὗ ἃ στοαΐ σδυϑεννᾶὺ οἡ 
ἜΠΟΣ 5ἰάς οἵ (6 σῖνεσ. Ὅῆο ϑἰγοδπὶ, τηοσὸ- 
ὀνοσ, ἰ5 ἑογάδδὶς ποθ, ἀπὰ πον ῇεγο εἶϑθς 1η (ἢ15 
ἀπὸ οὗ [5 σουΐϑε. ϑοίϊογηοῃ᾽ 5 ροβϑόϑϑίοῃ οἔ 

μαρβᾶςιι8 νου ϊὰ ἤανε Ῥθεπ νετῪ ανουγδῦϊε 
ἴο δ΄5 50 Π6Πγ65 οὗ ἰδηὰ οοσησησεγοθ. (5ςς δεΐονν, 
ἶχ, 18.) 

10 ἡχπαδ.] 1.ε. Οαζᾶ. 8εε ποῖς ου υάξ. 
ΧΥΪ. 1. 

αἱ] δε δἰ ῬεΙΥ Κίηρβ νοτα ΠΌΠΊΘΓΟΙΒ 
αἱ τὴς πιο ἴῃ 41} τῆς Ἄοουπῖγεβ ἀερεπάσδηϊ 
ὉΡοη [υάπᾶ, ἃ5 ΠΟΥ ψγέγα ἰῃ Οδηδᾶη δεΐοσα 
[6 [Θννϑῃ οσςυραίϊίΐοη. (δες [ο5}.. χίΐ. 9.24.) 
ἴῃ ῬὨΠ]ςΕα, 5π12}} 5 ἴξ ννᾶβ, ἴπότὸ τεῦς ἔνθ 
Κιηρβ (1 8. νἱ. 18). ϑγτίδ νγᾶβ ἀϊνιἀφὰ ἱπίο 
ΠΟΠΊΘΓΟΙΙΒ 5Π12]} βἰδῖθϑ (2 8. Υἱῇ. 3.1ο; 1 Κ. χ. 
29), ἃ5 ΤΔΗΥ͂ 45 τη γεῖννο ΚΙπρβ Ὀεϊηρ πηδη- 
Ἐἰοποὰ οἡ οὴς οοοδϑίοη (1 Κι. χχ. 1). Τῆς Ηἰϊ- 
Οἵοβ ννογα συϊεὰ ὈΥ ἃ στεδῖ πισηροῦ οὗ οὨϊεδίηβ 
ΟΥ ῬὈγίποῦβ (1 Κ. χ, 29; 2 Κ. νἱ. 65. Ὑνεῖνε 
ἅτε τηοητοπαὰ ἴῃ [ἴῃς Αϑεγσγίδη ᾿ἸῃϑογρΡ[ ΟΠ. 

2εαιε οπ αἱ! εἰά.) Εἰμεγ ἴῃς (του ]65 
ἐὀδυϑεὰ Όγ Ηδάδά πὰ Ἀεζοη (ἰῃέγα, χί. 1:.4-25) 
ἀϊά ποῖ διπουπὶ ἴο ννᾶγβ, οὐ (1ἰκα [ἢ ννᾶγ ἢ 
Ἡλι. Ζοῦαῃ, 2 ΟἾγ. νἱῖ}. 23) ΠΟΥ ἃτὸ στὸ- 
ξατάἀοα 85 ἴοο [οἸΠΡΟΓΑΙΥ δηὰ ἰηϑιρηϊβοδηΐ ἴο 
δε ποίϊοοὰ ἴῃ [85 ζΟΠΟΓΑΙ 80 ΠΊΔΙΥ οὗ ἴῃς 
ομδγαςῖοσ οὗ ϑοϊοσῃηοηβ σείξῃ. 

Ωδ. Ετε »παπ πάν ῥὶς ἷπε, ἀπά ρον 
δὲ: ἥρ-ίγεε ὙΠῚ5 ρῆΓαϑο ϑεετ5 ἴο ἤᾶνα ὕεεπ 
οομηοη ἃπιοης ἴδ6 [εὐν8, πὰ δὐεῇ δος 
πε ῃθουσίης πδίίοηβ (2 Κ. χυῇ. 31), ἴο 
ΟΧΡΓΕΘ5 ἃ {πῆ οὗ υϊεῖ δηά ϑδσυγγ. [Ιζἴ 15 
ϑοὰ ὈΥ ἴδε ρῥγορῃεῖβ Μίοδῃῃ (ΐν. 4) δηὰ 
Ζεομβαγίδῃ (ἰ}}, 10) ἰῇ ἀεβορίουβ οὗ [πε 
Μεαβϑίδηις κιπράοπι. 

ονι απ ευεπ 1Ἰο Βεεγ.αδεδα.] Ἐτοτα ἴδε 
ὀχίσγοπια ποτ οὗ ἴἢς ΗοΙὶγ 1,Δηὰ (μᾶς. ΧΙ. 
29) ἴο ἴΠδ ἐχίγεπις βου ἢ (058. χν. 28). ΤῊΣ 
Ρδγᾶϑε ἰ5 ἔγχεϊ ἐουπά ἴῃ [υὰξ. ΧΧ. 1, ΞΒΠΟΓΕΥ͂ ἀἔεσ 
[Π6 Πγδηϊΐοβ ἴοοϊ 1,4͵5}, δηὰ οδ᾽εὰ ἴ ὕδη. 

᾿ 428. Ρονγίγ ἐβδοιμαπαά «ἰαἶέ φΓ δονιε..} ἴῃ 
4 (ἢ γ. ἰχ. 2ς, ἴα. πυμήδεῖ οὗ 512}}15 ἔοσ. 80]ο- 
Τοη 5 οἰατίοϊ Ποσβθβ ἰ5 οἰδίδα δ 4οοο, ἰῃ-: 
οἰεδά οὗ 4ο,,οοΨ. Α5 [86 ψνοσγὰ ἐγαπϑϊδίοά 
“ 5[8}}ς. 5 ποῖ [6 5ᾶπιδ ἴῃ ἴῃς ἴνο 
βᾶρεβ, 90π6 δᾶνε γχυδὰ [μδῖ ἴῃ ΟΠ ΓΟΊΙΟ]68 
“ ΞΔ 65" ἅτὸ ἱπϊοπάρά, δηὰ ἴῃ Κίηρβ “ 53(2}}5 
ἔου οἰηρίς ἤογϑος (Ρδίγιςκ, Βοοβασγῖ, ἄζς.). 
Βυϊ ἰἴ 5. πῆοσο σϑαϑοηδῦϊες ἴο βιρροβε ἴδῃδὶ 
ἴῆ6 πυπδοῦ ἴῃ ἴῃς ρῥγεβεηπΐ ρᾶϑϑᾶρε 15 ἃ 
ςοττυριίοη. ϑοϊοπηοηβ Ἵδβαγίοίϊβ νγόσε δυΐ 
1400 (ἰπῆτα, χ. 26, 2 (ἢν. ἱ. 14}, Ὁ ΒΙΟΒ 
40,.οοο Ποῖβοβ οουϊὰ ποῖ ῬΟΞΘΙΟΙΥ 6 Γὸ- 
υϊγοά, ὙΠΟ Αβϑουγίδη ομδγίοῖβ πᾶνε ἂἵ τηοϑῖ 
ἴῆτος Ποῖβοβ δρίοςς, ψνηἷΐς ϑοπὶθ πᾶνε ΟἿΪΥ 
ἴνο δοῖϑεβ. Εουγ τδβοιυιβαπὰ δοῖϑθεβ νου] ὰ 

503. 

ΗεΡ. 
σπἥ- 

ἴΓ66, ἔτοπι [ΔΠ ἀρκεῖν. 

5 
2 (Ἐ-.᾿ 9. 



Ι. ΚΙΝΟ5. ΙΝ. 
88 Πηἀἃ 5121}8 οὗ ἤογβεβ ἔοσ ἢϊ5 Ἵδατγίοῖϑβ, 
ἃηά τὐνεῖνε τπουβαηά ΠογβεπΊεη. 

27 Απά τῆοβα οῇοειβ - ῥγονιἀεά 
νἱ᾽σῖιδ] ἔογ Κίηρ δοϊοπιοη, δηὰ ἔογ 4]] 
τΠδῖ σάπια ὑπο Κίηρ ϑοϊοπιοη 5 [0 ]ε. 
ΘΝΘΓΥ πδη ἴῃ ἢϊ5 πηοπίῇ : ἴΠῸῪ Ιδοϊκοά 
ΠοΙΠΙηρ. 

28 ἍτΙεγ 4Ἶ8ο δηά βίγανν ἔογ {πε 
Ποῖβ68 Δηἀ 'ἀτοπηεάλι68 δγουρῆς ΓΠ6Ὺ 
υπἴο [πε ρίαςε ψ εγε ἐἦδ οὔεογε γαῖα, 
ΘΝΕΙΎ τλλη δοςογάϊηρ' τὸ ἢ]5 σῦρε. 

ΒΌΡΡΙΥ ἴῃς [Ὁ] ἴδαπὶ οὗ (ἤσγθα ἴο 1 2οο, δηά [Π6 
ΒΛΔΙΙΟΓ ἴθδπι οἵ ἴννο ἴο 2οο σμασγιοῖβΊι ΤὨς 
ΠΟΥ 4οοο ἰ5 ἰῃ ἄἀϊ6 Ῥγοροσγίίοη ἴο 16 
Ἰ2ιοοο ΠοΙ͂ΘΟβ ἔθου σδυδίσυ, δηὰ 5 ἰὴ δοςογά- 
Δησὸ ΜΠ 41}1} ταὶ νὰ κπονν οὗ [86 τΛ]ΠΠΑΓῪ 
6510} }5Ππηδηΐ5 οὗ [6 {π|6ὸ δηὰ σουπῦγ. 581- 
5ῃακ, ἴ!ε Εεγρίίδη Κίηρ, Ὀγουξηϊ ΟὨΪΥ 1200 
σδαγιοῖβ ἱπίο (ἢς δεϊὰ (2 (Ὦγ. χίϊ. 3); Ζεγδὴ 
ἴῃς ΕἸΙορίδη πδὰ Ῥυΐ 100 (ἰδ]ά. χίν. 9); 
Ηδάδάθζεῦ δὰ τοοὸο (2 58. υἱῖ:. 4); ἴδε 
δΥτδη5 οὗ Μεϑοροίδηαδ 700 (014. χ. 18). 

ἐφυείυε ἰδοισαπά ῥογσόνιοη.} ΤὨδ σδαγοῖϑ 
ἃπά Ποιβεπηξη νγεσε μίδοεἀά ἴῃ ραιτίϑοῃ ἴῃ 
νΑγίου 5 οἰ[165 (ἰηἴγα, χ. 26). ϑοπιθ, οὗ οουγϑς, 
ὑνοτ ἂἵ [ετυβδίεπι, δυϊ [Π6 Ὀι}}κς γεγο ϑοδίζογεά 
[Ὠχοῦ ἴδε Ἰαπὰ (ἰηΐτα, ὦ ἾΧ, το; Χ. 26; 2 Οἢτγ. 
ἷ, 14: ἸΧ. 25), 

47. Τροιε οἵεεγ.. Τῆς οβῆσετβ τηδῃς 
(ἰοποά ἴῃ νεῦβεβ 7.19. ϑοπὶς ρίδος [ἢ15 υεῦβα 
δηὰ [Πε ποχί ἱπητη θα ἸΔ[ο]γ δἴοῦ υεῦϑα 19. 

48. Βανγίον αἰο.1ὺ ΒΑΙΊΟΥ 18 ἴο 1818 ΟΔΥ 
[Π6 ςοτηπιοη ἔοοά οὗ Ποῦϑθ5 ἰὴ (6 Ελ9ῖ. 

ἀνγονιεάαγὶε..} ΟοΌΣδοΣ του] 6 4 Ὀεϊίοῦ 
ἰγδηβίδιίοη. ἼῊς δεβῖ δυϊμοῦῖ!ε5 ἅτε ἀρτεθὰ 
παῖ τῃς δηϊπιδὶ ἱπιεπάδα 15 ποῖ ποῦ ἃ σδπλεὶ 
ΠΟΥ ἃ τηιΐς, Ὀυξ ἃ 5 Πογβα. 

“πο ἐδὲ ῥίαοε «ὐδόγε ἐδὲ οὔεεγε «ὑεγε.] 
Γῆε ΠΧΧ. τεῃάεγ “ὁἴρ [86 ρἷδος οτος ἐδ 
δἰ ντὰ5" (οὗ ἂν ἦ βασιλεύς). Βαυϊ ἴΠ6 {τς 
ΤΊΘΔΠΙΏΡ 566 15 ἴο δε: (ἢδῖ “(ΠοῪ τους [ἢ 6 
Ργονθηάογ ἴο ἴῃ 6 Ρἶοες ὙΠΟ τῆς ΠοΙβ65 δηὰ 
ΠΟΌΓΒΟΙΒ ΜΈΓ, ἐξ. ἰο τἢς αἰβετγεηῖ ςἰ[165 
ὙγΠεγα [ΠΟῪ ψγεσε ἰοάχεά, (ὅ8εε ἄδουθ, ποΐθ οὔ 
γεῦβα 26.) 

49. Οοά γαυε ϑοίονποη «υἱτάογι αγηα ὠράΐξγο 
"απάϊπρ ἐχερράϊης γεμοϑ.} [ἢ δοοογάδησε ἢ 
ἴδ ῥγοπηῖϑο τηδάής ἴο Ὠἰ ΠῚ, δι ργα, 11]. 1 2. 

ἰαγχεπθς οΓ᾽ δέαγὶ  ΒΥ͂ “Ἰάγξεπεββ οὗ 
᾿εατι," 6665 ἴο δ6 ἱπίοησοα τννὧ8λιϊ ννὸ ο]] 
“ τοδί σδραςῖγ." ὙὍὨὸ Ποασὶ 8 οἥθη ιιϑ66 ἔογ 
{πε ἱπίε!ϊεςῖ ΟΥ τῆς βδοτοὰ νυγίϊεγβ, (8εε δῦονε, 
1, 12, δῃά ποῖος δὰ ἸΪος.) 

α’ δὲ ταπά δαὶ ἐσ οπ δὲ “εαςαδογε.} 
ΤῊΪβ ἐχργεββίοη ἰ8 οογηπίοη ἴῃ τγεξεγεπος ἴο 
ὨυπΊεΓοὩἹ πιυπυὰς (Οεη. χχὶϊ 17; χχχίϊ, 
12: χὶὶ, 49; ]ο5}.. χὶ, 4; [υἀρ. νἱῖ, 12:1 8. 

Υἱ. 1 δἀηά 11; ΥἹ]. 12: ΥἹΙΪ. 10, ΠΟ 

ἱν. 27---31:.. 

29  Απὰ «“Οοἀ 
ννϊβϑάοπι λἀηά υπάεοτοίδπάϊηρ, οχοδεά- τό 
πρὶ πιυςῃ, δηά ἰδγρεέπεββ οὐ ἤοᾶγῖ, 
ἜνῈπ 85 τῆς βαπά τπᾶὲ ἐξ οῃ {πε δᾶ 
5ῆογα. 

20 Απά ϑοϊοπιοηΐ᾽β ννἱϑάοπι ἐχοε ]εά 
τῆς ννυϊδάοπιχ οὗ 411] τῆς ΤΠ] άγεη οὗ πε 
εαϑὶ σουπίγυ, πα 4}} τὴς ννἱβδάοπι οὗ 
Εργρι. 

21 Εογ ἢθ6 νγᾶ8 ψίβευ τῆδη 8]] 
τηδη ; ἴλη Ετῆδη τῆς ΕΖτγδῆϊς, ἀπά 

47. 4, 

ΧΙ, 5; 2 5. ΧΥΪ ΤΙ: 1 Κι ἵν. 20; 5. ᾿Ιχχυῖ, 
17, ἅ(ς.). Βαυῖ 115 ἀβ8 ἤετα ἴο ΟΧΡΓΟ55 ΤΘΤΟ 
διλρ] υάθ ΟΥ̓ σγοδίηθϑϑ 5 ΡΘΟΌ ΔΓ 

80. Οὐάγεη ΚΓ δε εχ εοιμτγ.} ΤΈΣ 
“ὨΠ]άγοη οὗ ἴΠ6 οαϑὶ σουπίγυ," ΟΥ τγαΐδοῦ 
« οἔ ἴῃς Βδεὶ "-- ἰΣὲ Βεηξ Κεάρρι---- ΡΡΟΑΓ 
ἴο αν Ὀδοη ἃ ἀἰϊξείηοϊ (το, το οοςυ- 
Ρίεά οι 5:4ε5 οἵ ἴὩε ΕὈΡρἢγαΐεβ ἁἱοὴρ [15 
ταϊ ἀ]ς σουγθε. (δεεὲ ὅξεη. σχίχ. 1; ἤπιε 

ὍΟΓΟ ΤΊΟΘΟΥ ᾿ποπιδάς, ψὴῸ ἀνεὶῖ ἴῃ ἰδπῖν 
([οἐγ. χίτχ. τι, 29). Ϊοῦ δεϊοηρεά ἴο ἴδεπι 
ἝΩΣ ἱ, 3), 85 ἀἰά ῬΓΟΌΔΟΙΥ μἷ8 ἴῆγες ἔγιεηάς; 
τ Ροτῆδρβ, Βαίδαπι (Νυπι. χχὶϊ. 7). ὙΒΕΥ͂ 
πιυσὲ ἢᾶνε θεεη εἰμεν ΑΥδὸβ οὐ Αγαγηζδῃηβ. 
Ὗνε ΠΙΔΥ͂ 566 ἰη ἴῃς Βοοῖς οὗ [οὐ ἴῃς σμδγαςῖεσ 
οὗ {πο ῖγ “ νυϑάουι." [{|ΚὸῸ δοϊοπιοηβ, Πὸ νυῶϑ 
ΟΠ ΘΗ͂Υ σποπις, δυϊ ἱποϊυάεα φοτὴς Κπουν]εάξε 
οὗ πδίυγαὶ μἰϑίουγ. 

ἐδε «υἰτάον οΥ ἘαρΙ Τῆς “ υυἱϑάοπι 
οὔ Ἐγρῖ" ννᾶβ οἵα αἰβεγεπὶ Κιπά. [{ Ἰπο!υἀεὰ 
ταλρὶς (Ο-εη. ΧΙ], 8 ; Εχ, Υἱ]. τ, ὅζο.), ἘΞΟΓΚΟΥ 
(Ηεγοά, 1ἷ. το), πηιράϊοῖπὸ ὦ. ̓. 84), Δϑῖτο- 
ΠΟΙΩ͂, δγομιϊεσίυτε, ἀπά ἃ ἀγεληιῦ πηγϑῖῖς 
ΡΕΠΟΘΟΡΒΥ͂, οὗἉ νυ ΒΟ τμεϊει ρϑυοοβὶβ νγὰβ πε 
ΤῊΔΙἢ ὈΓΙΠςρ]6. (866 ποῖς οἡ ἔχοά. 1. το.) [ἴ 
ἷ5 ποῖ ργοῦδδϑὶε [μδΐ ϑοϊοσηοῃ νν85, κε Μοϑεβ 
(Αςῖβ νἱϊ. 22), ἀδορὶγ νογϑοὰ ἴῃ Ἐχγρείδη 
βοίεηςθ. Τῆς Ὑτίῖεῦ ΟΠ]Υ τηθδῃϑ ἴο 5ΑΥ̓ ἴῃδῖ 
δἰ5 νυϊϑάοτῃ νυᾶβ [γΠΟΡ δηα τήοτε γοδὶ [Ώ8Δῃ 4]]} 
[86 τυυς ἢ -Ὀγαιϑεὰ τυϊϑάοπι οὗ Εξγρί. 

81. μεν ἐδαπ αἱ νιοπ ὅ8εεὲ ποῖίε οὐ 
οἷ. 12, 12. 11 5 ἀουδίπι] τ βεῖμπεσς ἴῃς ρετ- 
8005 Δ τ Ποπὶ ϑοϊοιηοη 15 ἤεῖὲ ΘΡΘΟΙΔΙΥ 
οοιηραγτοά, Εἴδδη, Ηδπιδη, ὅζο., νεῖ οοπ- 
[ΟΠΊΡΟΓΑΙῪ ννῖδε τηρῃ, ΟΥ ἕουΓ οὗ ἴδε 50π53 
οὗ Ζοτδὴ (πιεηιοηεὰ ἰορεῖποῦ ἰῃ τ ΟἾἶγ. [ἰ, 
6, ἐπ ἐδε “α»ιὸ ογάθρ), ὙΨὮ.Ο ΤΏΔΥ ἢᾶνε πδὰ ἃ 
ἐδ πίοηδὶ οπαγδοῖοσ ἕοσ πϊϑάοπι. [πὶ νου 
οὗ ἴῃς ᾿αϊῖοσ νυἱὸνν ἅτὸ ἴπθ Τομπηδιπδίοη δηά 
ογάον οἵ ἴα ἡδπιδβ; ἀραϊηϑξί 1ἴ ἀτὲ ἴῃς ἀδειρτιῶ- 
(ἰοη οὗ Εἴδδη 5 “ἴδε ΕΖγδῆϊο," νος ἢς 
νου ϑολυο ον δὲ ολ)]οὰ ᾿ ἢς τ γα δοείιδὶ 
8δοη οὗ Ζογδῇ, δηά ἴῃς 5ἰδίομηθπί ἴπδῖ δὲ ἰεδϑοῖ 
ἴνο οὗ ἴῃς ἔουγ γεγο “" 5οὴβϑ οὗ Μδοδοὶ." [1 
[85 Ὀεθῆ ργοροβϑά ἴο ὑπάεγβιδηὰ [ἢ Ϊ5 εχργεϑ9- 
δίοῃ Πχυγαινεϊυ, 85 “ 80η5 οὗ πε ρίρε, οσ, ἴω 

βᾶνε ϑοϊοπιοη ᾿ξ 



γ, 31-.34.] 

Ηεπηδη, δηὰ ΟΠδὶςοὶ, απὰ ᾿αγάλ, τῃς 
80η8 οὗ Μά}ο] : δηὰ ἢἷβ ἔλπιε ννᾶβϑ ἴῃ 
411 πδιίοῃβ γουπὰ δϑουῖ. 

232 Απά Βα βραίκεα τῆτες τῇῃουβαπὰ 
Ργονογθβ : ἃπά ἢ18 ϑοῆρβ ψεῖῦα ἃ ἴπου- 
81ηἀ δηά ἔνε. 

233 ΔΑπὰ δε ϑβραϊΐε οὐ ἔγδθεβ, ἤτοτη 
(6 οεάαγ ἴτε ἴπατ ἐς ἰπ [εθάποη 

Ι. ΚΙΝΟΞΘ. ΙΝ. 

ανθη υπῖο ἴἢ6 ἤγβϑορ παῖ βργίπρεῃ 
ουῦ οὗ τς ννα]]: πε βρακε αἷϑο οὗ 
δεδϑῖβ, δηὰ οὗ ἔον], ἀπά οὗ Ἵγεερίηρ 
τὨΐηρβ, ἀπά οὗἉ 588. 

234 Απά τπεῖε σᾶπια οὗ 41] ρεορὶς 
ἴο ἢεᾶγ τῆς ννϊβάοῃι οὗ ϑοϊοπιοη, ἔτοπι 
8} Κίπρβϑ οἵ τῆε εαγῃ, νος Πδά 
Πεαγὰ οὗ ἢ]8 νν]βάοῃι, 

οἴμοῦ ννογάϑ, “τηιοϊςϊδης. Βιυΐ [5 9δοη5 ἃ 
ΕΓ ἴογοθα ὀχρίδηδίίοη. Οη (π6 ψῃοῖς, ἵ 
5 πιοϑὲ Ῥγοδδῦϊε {παὶ Εἴθδη (ἢς ΕΖγΑδΙϊο ἰ5 
Εκθδη ἴῃ ϑοὴ οὗ Κα ϑῇϊ, οσ Κυβῃδίδῃ (1 (ἢγ. 
ΥἹ. 44; ΧΥ. 17), ποῦ αν ὰ δρροιϊηίθα ἃς 
οὔθ οὗ ἴῆοθο ψγῆο ψοσα ἴο ῥγοϑί δ οὐδ [ῃ6 
Κβογνος οὗ 5οηρ" ἴῃ ἴῃς τδϑογηδοὶς (ἰδ. νἱ. 
21), δη ψνῆο 5 τἸηοπποηδὰ ἴῃ ἴΠ6 Ε[]6 οὗ [6 
ϑοῖίῃῃ Ρβδὶπιὶ; [παὶ Ηδεπιδη 15 ἴΠ6 βοὴ οὗ |οοὶ] 
(10. χν. 17), ἰϑὸ δὴ Ζγδις (0{|6 οἵ 5. 
ΙΧΧΧΥ].), ννῆο Πο]ὰ ἃ 5 πλατ οἶος ἴο ΕἸ Δη, 
δηὰ 15 ςδ]}|δὰ “αν! ἀ5 θοῦ" (1 (ἢγ. χχνυ. 5); 
δηὰ [ῃδὶ Οἤδ]ςοοὶ δὰ ἤασγάδ, ϑοηβ8 οὐ Μδοβοὶ, 
ΘΓ ῬΟΙΞΟΠ5 οὗ ἴΠ6 5ᾶπι|6 ἀδῖθ, σοῃίειηρογα- 
τος ἢ αν δηὰ ϑοϊοιηοη, δηὰ τθη ποϊοὰ 
ἴογ “ νυ βϑάοπι," τπουρὰ ἴΠοτο 5 ἢοὸ οἴου πηθη- 
(ἰοη οὗ {πϑτη. 

δὲ ἥανιο «υα: ἐπ αἱ παιίοης. 8ε6ε Ὀεΐον, 
ςἢ. χ. 

892. Τόνγες ἐδοισαπά ῥγουεγό..} πὶ ἴῃ6 ςοἱ- 
Ἰοςξίοη νοῦ ἔογτῃβ ἴῃς “ Βοοκ οὗ Ργονοῦθβ," 
ΟΠΪΥ ἃ 5Π18}} ροπίίοη οὗ [696 Ῥγονογὺβ ἢδ5 Ὀθθη 
Ρ , 655 σοσίδιηγ [ἤδη οἷς Πουδαπὰ ουΐ 
οὗ ἴῆε ἴτε. Ἐςο] οϑἰαϑίεβ, ᾿ξ ἰ θ6 ϑοϊοπιοη δ, 
ψου]ὰ δά δεΐνγεθοη οὔς δηά ἴνο δυπάγοά. 
Βυϊ [ἢ στγεδῖ Ὀυ]κ οὗ ϑοϊοπιοηβ ργόονεγὺϑβ ἢδς 
ῬΕΓ5ῃ6ά, 
δὶς 09, αὐεγὸ ἃ ἱῤοισαπά αηὐ ἥυε ΟΥ̓ 

ἴπε5ο, Οδηξς]ε5 15 ὈΓΟΌΔΟΪΙΥ οπὸ ((δηΐ, ἱ, 1). 
Ῥφ8]η5 ᾿Ιἰχχί!. πὰ Ἴχχυὶ. γᾶν 150 δὲ οἵ {86 
Ὠυπιῦεῦ. ΡΓΟΌΔΟΌΪ [δ6 υὶκ οὗ ϑοϊοπιοη β 
505 ΨΈ͵Ο οὗ ἃ 56 ΔΓ σΠαγδςίοσ, ἀπ ᾿οηβ6- 
4υση! ψεσγὸ ποῖ ἱπίγοάυοεά ἱπῖο ἴα (δηοη. 

358. δ “ραζε φῇ ἐγεει, 5 Α ἰκδεὴ δρ- 

Ρτγθοϊδίίοη οὗ ἴῃς δεδιζίος οὐ πδῖυσγο, δπὰ ἃ 
Π40Π οὗ πιϊπυῖΐῖο οὈϑεογνδίίομ, ἂτε ἀρράγεηΐ ἰῃ 
(ἢ6 ντηρβ οὗ ϑοϊοπιοη ἴμαΐ γοπηδιη ἴο ι.5. 
Ὑνπεῖδεν ἴῃς ΓΙΠΟΣ ΒΕΓ πιεδη5 ἴο 54Υ [δῖ 
δοϊοπιοη σοϊηροϑο βρεςὶδὶ ψνοσκβ οὐ ἴπ6596 
δ: ]εςῖ5, 5 ποί υΐϊΐε οογίδίη, Ὀυζ, ἔγοσῃ [86 
ςοπποχίοῃ οὗ [Π15 νεῦβα νυ ἢ ἴῃς ῥγθοβάϊηρ, 
5 τηοϑὶ Ὀγοῦδῦϊς τῃδὲ ἢε ἀοθβ. ΨΥ Βαῖ [6 
σμαγδοῖοσ οὗ ϑοϊοσῃοηβ βρεοι)]δίίοηβ ου ἴΠ656 
δ )]εοῖϊθδ ΓΤΕΔΪΥῪ ννᾶ5, θεῖο ρδγάθοὶὶς, 85 
7 βορἢι5 56 6Π|5 ἴο ἱπηδρίης (’ Απῦᾳ. [πά.᾽ νἱῖϊ. 
8, ξ 5), ΟΥ πηράϊοδὶ, 45 βοπὴθ σηοάύθγῃβ δᾶνδ 
ΒΙρΡροβθά, ΟΣ βιιςἢ 85 ἴο Ὀσίηρ ἴΠοπ ὑπάογ [ἢ 6 
Βοδα οὗ πδίιιγαὶ ἢἰϑίοσυ, γὲ ἤᾶνθ ἢο πιϑδῃβ οὗ 
ἀειοστηϊηΐηρ. 

δὲ εράαν ἐγεφ... ἐπ ἔεδαποη ὙΤὮὸ 1 ,οδαποη 
σϑάδιβ νγεῦε ἴῆ6 πιοϑί τλδρηιῆςεηί οὗ 811 ἴῃς 
[665 Κηονχῃ ἴο ἴῆ6 Ηρῦτγοννβ, δηὰ βόησο τ6- 
Ῥγοβοηΐ πη ἴδ ΟἹ Τοβίδπιθηΐ (ἢ6 σταπάσϑι οὗ 
νορείδοϊὶς ργοάυοσίίοηθ. 866 Ἐβρθοῖδ! γ [ἢς 
Ροεῖςδὶ θοοῖκβ (8. εἰν. τό; ἀδῃί. νυ. 1ς; 
ΕΖΕεΚ. χχκὶ, 2, ὅζο.). 

ἐυεη ὠπῖο ἐδὲ ὁγ.σ0ρ.1 8ε6 ποῖδβ8 οὐ Εχ. χίὶΐ. 
22 δῃᾷ ἴ,κν. ΧΙΥ, 4. 

9 ὀεασί:, απά οΓ.)0αυἱ:, απά οὔ εγεεβίνς 1δίηρ, 
από οἵ 7.δε..} ΤῊ]5 15 [ἢ6 υϑι.2] ΒΙΌ]1ςΔ] ἀϊνβίοη 
οὗἩ τῆς δηΐπιδὶ ἱπιηράοπι (Οςη. ἱ. 26; ἰχ. 1: 
Ῥ5. οΧ]ν"!. το; Αρος. Ώδῃ. 111. 79-81, ἄζς.). 

84. ἢ δίηφ: οΥ τδὸ εαγίδἢ Ψν-ς τὲ ποῖ 
ἴο βυρροβε παῖ ἴδε Κίηρβ φεηογα ΝΥ σᾶπλθ ἰη 
Ῥούβοῃ, Ὀυῖ τῖμοῦ [Παἴ ΓΠΕΥ͂ Θοηΐϊ ΠῚΘΘΘΘΠΡΌΓΞ, 
ἃ5 [᾿βερθι5 Γεϊδλῖεβ οὗ Η!γαπὶ (' Απὶ. [υά; 
1. ς, 8 3). Οπε αυδοθη, ἢοννθυοσ, σαπὶθ ἴο 
ἡυάρε ἔογ Πογβοὶξ, (δεε θεΐονν, χ' 1.) 

ΝΟΤῈ ΟΝ ν. 19. 

ΝΟΤΕ Α, ν' το. “Ἧδ ευα: ἴα ΟἿΪΥ οβῆοεν 
Ὑνδοἢ «ὐαν 1η ἴῃ ἰδηά,; 

ΒΡ. Ῥαϊγοκ 50 ἃ τ} δ ΟΠΘΟΓ 
ἴο δ6 δοῖο ἱπίοηεί, δηὰ δϑϑίρηβ ἴο ἢὶπὶ [ἢ6 
ἀυΐγ οὗ ὑγονϊ ἀΐϊηρ ἴογ νυἱϑίϊογβ ἴο ἴῃς Οοιτί. 
Οἰδεῖβ, στουπάϊηρ {Ποιϑοῖνοα οα [ἢς ϑορίιδ- 
εἰηϊ (βασιλέως τοῦ Βασὰν καὶ Νασέφ' εἷς ἐν 
γῇ Ἰούδα), Βᾶνε ἱπιασίηεα 4 ταϊτιοεηςἢ ΟΠ ΓΕΓ, 

Ὑῇο56 ῥγείεςσζισγε σοηῃϑεἰςοα οὗ ἃ ρογίοη οὗ ἴῃ 6 
[οΥΤ ΠΟΥ οὗ [υἀΔἢ. δοἢυ}2ς ἐγδηβδίοϑ, “ μ6 
νγ)β ἴῃς 4.1 ΟΠΓΕΥ ἴῃ τῆς ἰδ." ΕῸΓ “0υ}} 

γνῶ ἭΝ Ἵπν Ηουδίκαπε νου]Ἱὰ γεοδὰ 5" }")} 
ΝΣ Ἴ᾽ ἽΠΝ, δηὰ νου γδηϑὶδίς “ ἐλο ἢ 
Ργείδςϊζ ὕοτγε συΐϊθ ἰη (Π6 ἰδηά,᾽ οσ, ἰπ οἵδοτ 
ψογάβ, “ ϑδοἢ Ῥγοίεοϊ ννγᾶβ δ οὔσδ ῬΌΓΣΥΟΥΟΥ 
ἴοσ ἴΠ6 τυ] ἴδ0]6 δηὰ δοῖίιδὶ βονθσηοσ οὗ 

15 Ῥγοίδοζιγο," 5 Ρ 



5οὅύ Ι. ΚΙΝΟΞΘ. ν. 

απο ἴπΠ6 πᾶπης οὗ ἴῆς ],Ὸ ΚΡ ἢϊ5 (οά 
ἴον τῆς ννᾶγβ ψῇῃοἢ νγογα δου ἢϊπὶ 
Οἡ ΘΥΕΙΥ 5146. ὑπ] τῆε ΟΕ ρυῖ 
τΠεπὶ πηάεγ τῆς 50165 οὗἉ ἢϊ5 ἔδεϊ. 

4 Βυῖ πονν ἴῃς ΓῸΚΡ ΤΥ Οοά 
Πδἢ ρίνεοῃ π|ὲ γεβῖ Οὔ δε Υ 5146. “9 
ἐλαὶ ἰξεγε ἰς ὨΘΙΠΕΓ Δάνοιβαγυ ΠΟΥ 
Ἔν] οοςυτγΓεηῖ. 

ς Απά, θεδο]ά, 1 ἵρυγροβε το Ὀμ1]4 " Ηεξ. 
ΔΠ ἤοιιβε ὑπο ἴῃς πᾶς οὗ τε ΒΡ “7 
ΠῚ (σά, “485 ἴΠε ΙΟΚᾺΡ βραΐζε υπῖο {23:: 
Τλανιἀ τὰν ἔδιδεν, βαγίπρ, ΤῊΥ ϑοῃ, τας - 

ν. :---6. 

ΟΗΑΡΤῈΚ ΚΥ. 
1 έγανε, τοπαέρρ 19 εοηρΥ αέμίαίε δοίονεορ, ἐξ 
εὔγί πε ο7 λὲς βωγοσέ ἰο ὑμεαὶ {66 ἐερεῤέε, ἀγα 
αἰεείγεα ἰσ μεγεσὰ ἀνε τοὰ ἐνεός ἐλέῦ είο. 
ἡ Πὔέρανε, ὀίξεσίηρ Οὐα 2,07 «οέονιονε, αγιαὶ 
γεγμέτέϊ γυοάΐ γογ' ἀξ γαρεῖδν, Μενπιέελσίᾳ 
ἀερ τοὐλ ἵγέεκς. τ. 7λε μωρεδεν 07) δοέογιονι"ς 
«υογξνθ απα ἰαδομγ7ε7.:. 

ΑΙ Ηἰἴτγαπὶ Κίπρ οὗ Ἴγτγε 5επῖ 
ἢ8 βονδηϊβ πο ϑοϊοπΊοη : 

ἔογ μὲ πδὰά δοατά τπδὲὶ {ΠῸῪ ἢιδά 
δηοϊητϊεὰ ἢϊπὶ Κίηρ 'π τῆς τοοπὶ οὗ ἢΪ8 
λῖϊῆογ: ἔίοσ Ηἰτπὶ νγ5 ὄνθῖ Δ ἴονογ 

2. 

Α΄ α (ζῆν. 
2. 3. 

οὗ Π)ανιά. 
2 Δπά Ἅδοϊοπιοη βεπὶ ἴο Ηἰγδῃι, 

ὧν" ' | 
4 Γπου ἱκποννεβῖ μον τῆαὶ αν ά 

ΤΥ ἰλῖμεγ σου] ποῖ θυ} δη ἤοιβ6 

ΓΗΑΡ. Υ. 1. Ηΐγαρε, ἀἰης 9.5. γε Με- 
πΑπάογ οὗ Ερδδβυβ, γῆο ντοῖθ ἃ Πἰϑίουυ οὗ 
Ύγτε ἴῃ Οτεεῖ, ἑουπάδα ὑροῦ πδῖνε Τγτγίδη 
ἀοουπιοπίβ, ἀροιΐ Β.Ο. 10ο, πιοηοηδαὰ [ἢ] 
Ηϊγᾶπὶ 45 ἴδε ϑοὸη οὗ Αὐῖθδ4)] Κίπρ οὗ Ἴγτε, 
δηὰ 5.1ὰ (αὶ πε δοσεηάεὰ [Πς τἤγοηθ γνἤθη 
ἢς νγᾶϑβ πἰπεΐθοη {παῖ δ τεϊηεα {πΙγιγοείουΓ 
ΥΟΔΓΒ, δηὰ, ἀγίηρ δὲ ἴῃς ἂζὸ οὗ ΠΑγ-γες, 
ννᾶ5 ϑυςςοεάδα ΌΥ ἢ 5 δοὴ Βδίθδζᾶσ0 Με- 
πδηάον βροΐκα δῖ βοῆς ἰδσηρίῃ οὗ [6 ἀδδὶηρ8 
οὗ Ηἴγατὶ νν ἢ ϑοϊοπιοη. 

Ἡΐγαηι «υα: ευδν ἃ ἰουέγ 977 ᾿αυϊά.} 866 
2 5. 11:}1ὕ Οἢγ. χίν. τ; δηὰ χχίϊ. 4: 2 ΟἿσ. 
᾿. 2. ὙΒῸ πᾶπὶιὲ Ηἰἶγαπὶ ἄρρεᾶγβ ἴῃ Κὶπρβ 
υπάογ ἵνο ἔογηϑβ, “" Ηἰγατῃ " δηὰ “ Ηἰἴγοιι;" 
ἴῃ ΟΒτγοπίοϊοβ πε ἕοστη υϑεὰ (εχοερί ἴῃ τ ΟἿΣ. 
χίν. 1) 15 “ Ηυγδπι." 

“ἐπὶ δὲρ σεγυαπ.. ὙὨϊθ ἀρρεδῦβ ἴο πᾶνδ 
Ὀδοη δὴ δπΊθᾶ595Υ οὐ σοηρταίι]δίίοη, 45 [οϑορῇ 5 
οχρ δίηβ ( Ἀπ [υἀ.᾽ ν|}}. 2, ὃ 6), δῃά 85 ἴῃς 
ϑυγίδς νεγβίοη ὀχργθββαβ. 

8. Τομ ἀποαυεῖ ῥοαυ δαὶ δαυϊά »"» 
)αἰδὲνρ εοὐδ ποέ ὀιωϊά απ δοι,ε.}ὺ ϑοϊογήοη 
ΡΓοβιπιβ Ηἰγαπ 5 Κπον]θάρξε οὗ αν 8 
ἀοοίση ἴο δυ]ὰ τῃς ἰδσηλρ]ο, δηὰ οὗ μἷ5 ἀδβιρῃ 
παν δόοη οὐοιγιςίεά, ὙΠὶ5 δά ποῖ 8ρ- 

ἴῃ τῆς ρῥγενίοιιϑ Ἠιϑίοσυ, δυΐ 'ξ [5 
1ηὴ δοουγάδπος τῇ ἰδ δοσουπὶ ἴῃ τ ΟἾτγ. 
χΧχὶϊ, 4, ἴῆαῖ ᾿θανιὰ ἀυτίηρ 158 Ἰδίεγ γεδγβ 
πηροτῖδα στοδῖ αυδηθ 65 οὗ σεάλγεννοοά ἔτῸΠὶ 
Ἴγτε δηὰ διάοῃ 45 τῃδῖοτίδὶ ἔοσ [ἴῃς ἰδιρ]ο. 

Ὁν ἐδὲ «υαγ! «υδίεῦῷ᾽ «ὐογὸ αὐομέ δὲηι.} 
Το ννογὰ μοῦὸ (τγδηϑβίδίθα “ ννδγϑβ" 15 ᾿Ξ ΟΥΑΙ 
“γᾶν, Ὠϊοῆ ϑοοπβ ἴο 6 [η6 δροϑίγαςϊ ἴοῦ 
τῆς οσοποτεῖς “' ννΑσ," [ῸΓ “Ἃο96 ννῆο ννᾶστοα,; 
ἐΖ. “ ΠΟΤ 65. 

4. Νοευ {δὲ Ζογά. .. δα. κίε »ὸ γϑ "ἢ 
866 ἀῦονο, 'γ. 24. ΤῊ οοηϊγδϑί 15 ηοῖ Ὀεΐννοθη 
ἀϊδοτγοηῖ ρεοάβ οὗ δοϊοπιοπ᾿β γεῖίρτη, θυϊ Ὁ6- 
ζνθθη ἢἷ5 τείχη δηὰ [ῃδὲὶ οἵ ἢ15 ξδί που, 

ὑνῃοηὶ 1 ν}1}}} 8εὲῖ προ τῆν τἤγοπα ἴῃ 
ΤΥ τόοπὶ, ἢ6 5}4}} 0114 Ὧδη ἤουϑςε 
ΠΟ ΠΥ ΠΑΠΊ6. 

6 Νον τπεγεΐίογε σοπηπιδηά που 
τπαῖ ΤΠ6Υ Πα πιὲ σδάδλγ ἴγεεβ οἷἱ οὗ 

ευἱΐ οσειγγο.} ἈΔΊΠΟΣ ΟΥΣῚ ΟΘΘΌΤΣ ΘΕ 686, 

δ. 4: ἐδὲ Ζογά “ραζε.} ϑ8εε δὔονυς, 2 8. 
ΥἹἹ. 11, Δηὰ σοχηρᾶγε 1 ΟἿΣ. Χχιϊ. 1ο. 

Θ. Ννοευ ἐδεγεΐογε εορωπαπά ἐδομ ἌΝ ε ϑδοόσῃ 
ἴο μάνα ἢοσὸ δὴ δοὺυγονιδιοα ἔοστῃ οὗ ϑοϊογσμοη᾿β 
τηόβϑᾶρο ἴο Η᾿γαπὶ, νυν] ἢ 15 σίνθη τῆς ἢ τῆοτε 
ΓΙ ἴῃ 2 ΟὮγ. 11. 3:10. ϑοϊοπιοηβ τοηυεϑὲ 
νν85 ποῖ ΟἿΪΥ ἴογ οδάλγεϊγοες, θυΐ 4]5ὸ ἴοσ ἢτγ- 
ἴγοεβ δηά δἰπηιρ-ἴΓεες (2 ΟἿἾΓ. 11. 8; σοτηραγο 
ι Κι ν. 8): δηὰ δισῖβοσ, [ὉΣ ἃ πιδὴ “ εὐπηϊης 
ἴο ννοσῖκ ἰῇ ροϊά, 51]1νϑσ, Ὀγαϑϑ, ἰγοη, ὅζς. (2 
ΟἾν. 11. 7). Ης αἷθο υπάετγῖοοκ ἴο ΞΡΡΙΥ ἔοοὰ 
ἴοσγ ἴδε βιρροτγῖ οὗ ἴε Ρησηίςοϊδη νου κτοθο 
ψγη0 οὐἱ (ἢς πιθοῦ (ἰὉ. το). Απά ἢς 5ἴαϊεὰ 
815 ρυγροϑθα ἴῃ δυϊάϊηρ τῆς ἰερὶε αἱ σσεδῖοσ 
Ἰεηρῖδ (ἰὉ. 4-6). 

εἠαγοέγεε..) ὙΠ Ηοῦτενν νογὰ πετο δηὰ 
Εἰϑεννθοσε ἰγδηϑίδλῖοα ΕΥ̓ “Τεάλγ, ἄρρϑῶτς 
ἴο ὃς υϑδά, ποῖ ΟὨΪΥ οὗ ἴδ οεάδσ ργοροσ, Ὀυῖ 
οὗ οἴδοσ {ἰπιθογ-Γεεθ 4150, ἃ5 ἴῃς ἢσγ, δηῆ, 
ῬογΒαρβ, [6 ᾿υπίρεγ. 51}}1 {πογὰ ἴα ἢο ἀουδὲ 
τπαῖ [6 τεὰὶ ᾿μεῦδποῃ σθάδγ ἰ5 τηοϑδῖ ςοσῃ- 
ΤΏΟΠΙΥ ἱηἰοηάεὰ ΟΥ̓ ὦ. ὙὨῖ5 ἴτεθ, νυνυῆ!ϊοὶ 
51}}} στον οὔ ρδγίβ οἵ (δε πηουπίδίη, δεῖ 
ΜΙΟἢ τὨγοδίεηβ ἴο ἀἷθ ουδ, νγᾶβ Ῥγοῦδοιὶυ 
τυ ἢ τοῦς ΙΔ ΕΙΥ ϑργεδὰ δηςίςπεγ. ΤῊΣ 
Ὑγηδηβ πιδάς (6 τηδϑῖβ οἵ {πεῖγ Ξῆϊρε 
ἔτοτγη ἴῃς νοοά (ΕΖεΚ. χχυὶ 5), ἀπά τνυου]ὴ 
ὨΔίΌΓΑΙΙΥ Ὀς 45 οδιεῖ ἴο ουϊξίναϊς 1 ἃ5. τὸ 
ἤδνα Οὔ ΓβεΪνε5 ὕθεη ἴο στον οὐϊ. ΤῊς ΑΞϑγ- 
τίδῃ Κίηρβ, γΠθη (ΠΟΥ πιδάς {πεῖς ὀχρούϊεξοως 
Ἰηῖο Ῥδιεβίίης, ἈρΡῬθασ ἔθ ΠΥ ἴο πᾶν εὐϊ 
ἰς ἴῃ Τιοθαπου δηὰ Ηδογτοπ, ἀπά ἴο ἢατο 
ἰταπϑορογίεάα [ἴ ἴο {Ππεῖγ ον ολρίϊδϊβ. Οεάδσ.- 
νοοά, νι ῆῖο 5 ποῖ ἃ ὑγοάυςϊ οἵ Αϑξεγτὶῶ, 
γνν5 ἀοίεοϊοά αἱ Νιησυά ὉΥ Μτ. 1 ἀγασὰ 
(Νίπενοῃ δηᾶ Βαθγίοπ, Ρ. 3.7). Ασςςοσὰ- 
ἴῃς ἴο ῬοΪΥδῖυ5, "ἃ ννᾶ5 υϑοὰ ἰδγρεὶγ ἴῃ ἴῃς 
Ἴδε Ῥαΐδος οἵ Ἐοδαΐαπα (ΡοΪγὉ. χ. 27, 

10). 
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Τθάθοη ; ἀπά ΠΥ βεγνδηῖβ ᾿5[8}} θὲ 
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ΜΠ ΤΥ 5εινδηῖβ: δηὰ υπῖο πες 
ΨΨΠΠ1 ρῖνε ἶγε ἔογ τὴγ βεγνδηῖβ δο- 
ςοτάϊηρ ἴο 411 τῇδ τῆου 5ῃ]ς ἴαδρ- 
Ροϊηῖ: ἔοσ ἴῆου Κπονγεϑῖ τῆδι ἐλεγε ἐς 
ποῖ ΔΠΊΟΠΡ υ8 ΔΠΥ͂ παῖ σδη 5.1}} ἴὸ 
παν ἘΠΊθΕΓ ἰκὰ ἀπο ἴῃς διάοπίδηϑ. 
 Απά ἰξ ολπιῈὲ ἴο ρᾶ38, Ώεη 

Ηΐγαπὶ πεαγά τῆς ννογάβ οἵ δοϊοπιοη, 
τηλὲ ᾿ς τε]οϊσεά ργθδῖίγ, δηὰ ϑαϊά, 
ΒΙεββεὰ δὲ τῆς ΓΟΚΡ 1815 ἀδγ, ννῃϊςἢ 
Πα ρίνεη ὑπο [ανιἀ ἃ ννῖϑβε ϑοῃ 
ον οΥ 1ἢ18 ρτεδῖ ρεορία. 

8 Απὰ Ηἰϊἴταπὶ 8δθηξ ἴο δοϊοπιοη, 

ἐδέγε ἰς ποῖ α»ΟΩ τ 4η7 ἐδαΐ εαπ «ἀξ 1ο 
ἄκαυ ἐἐνεδεν ἐξο τρῖο ἐδε δίάοπίαη.} ΤῊΣ πιθ- 
Ομδηϊο8] σοηϊυ5 οὗ ἴῃς ῬΒορηϊςιδη5 ρεπο- 
ΤΑΙΥ, ἀηὰ οὗ ἴῃς διἀοπίδπβ ἰῃ ραγίουϊδσ, 15 
ποϊιοοὰ ὈΥ̓͂ ΠΊΔΩΥ ἀποϊοηΐ ντίεῖβ. ΗΟΠΊΟΓ 
Τοργόϑοηΐϊβ (ἢς πιοσί ῥγδϑοίοιιβ δηὰ νδίιδὺϊς 
οὗ ἴς ρυεαῖ πτηείϑ] νυἱποτῦον δ, ἰῇ ΜὨΙΟἢ 
ἴῃς Οτεεῖὶς οἵ ἴπῸ Βογοῖς ἂφὸ ἀδὶρῃίοά, 85 
ἱπιρογίοἀ ΠῸπὶ διάοη (' Οὐγϑ5.᾽ ἵν. 614-618 ; 
ΧΥ, 425), ἀπὰ τηδάδθ ΟΥ̓ ϑιἀοηϊδη ὑνοσκίήδη 
(΄ Π||2ἀ᾽ χχῆϊ, 743, 744). Ηε 1950 δϑοςογιῦεβ ἴο 
διάοηΐδη ννοϊήθη ἴῃς ὑγοάδυςίοη οὗ ἴῃς Ὀδοδιυ- 
ΠΥ επιδτοϊἀογεὰ σοῦθϑ νυ μῖοἢ ννογα ννοσγῃ ὉΥ 
᾿Αϑίδιὶς ἰδάϊεβ. οὗ ἴῃς ἢγβί γδηῖκ (ἰδ. νἱ. 289- 
295). Ἡετοάοίιῃ5 ποῖοό5 (μδὲ αἵ ἴῃς πη οὗ (ἢς 
Ῥογϑίδη νυᾶσ, ἴῆε ῬΒο ηἰςΔη5 δἴοπα οἵ 4]] ἰῃς 
δυδ)εςϊ πδίϊοηβ τηάἀεγϑιοοάα [ἢ6 ἴγς ῬΓΊΠςρἾ65 
οὐ ΠΙΓἢ ἴο σοηδίγιςϊ ἃ οδηδὶ οὔ οὐ ηρ 
(Υ, 22). Βοῖῃ δε δηὰ Ηοχηεγ αἰζεξὶ τῃ6 
ΒΈΠΟΙΑΙ ηδιιῖίςαὶ] 5Κ1} οὗ [6 Ῥῃαηιςοίδης 
(Ηετοά. 111. το; νἱῖ. 9οό, ἄζς.; Ηοπι. ’ Οὐγϑ55.᾽ 
ΧΥυ. 415-425, ζςο.); δπά Ἡεοτσγοάοῖίιβ ποτα, ἴοο 
8551515 ἴδε Ρδ]τπὶ ἴο ϑἰάοη (Υἱϊ. 44, 96). Αο- 
οογάϊης ἴο δίσαῦο (δ διἀοῃίϊδης ὑγεσα ννὰ]] 
γοΓϑοὰ ἴῃ ῬΠΙΟΘΟΡΩΥ δηαὰ ΔϑίΓΟΠΟΙΥ, Δγ}}- 
τηεῖς, παν ρδίίοη, ἀπά 4}} [6 ἔπε αγίβ (χυί. 2, 
ὃ 22). Βτοῖὴ [Π6 ΤΔΠΠΕΟΓ ἴῃ Ἡν Ὡς ἢ ἴἢ6 δ140- 
Ὠἰλης Δ΄Ὸ ΠΕΙῸ τηθπίοηθα νῦοὸ ΠΊΔΥ ραῖμποσ [ἢ δῖ 
ἴῃ ἴδ γεῖξῃ οὗ Ηΐγαπι, ϑίάοη, ἰουἢ ροσῆδρ5 
5816 πισῃϊ ἤδνο ἃ Κιης οὗ ποῦ ον, ἀςίχπον- 
ἰεάφεά ἴΠ6 ΘΌΡΓΟΙΏΔΟΥ οὗἩ ΤΥτο. 

7. ἤῥεοη Ηΐγαρη δεαγά ἐδὲ «υογάς ς᾽ οἷο- 
ΟΣ «.. δὲ... “αἰά. ΗἸγΑτ 5 ΔΏΞΨΕΓ 5 ρίνθῃ 
ΤΟ ΠΥ ἴῃ 2 ΟἾΓ. ᾿᾿. 11-16. τ ννᾶ5. “ἴῃ 
τη," δηὰ οσοηίδίηεα, ποῖ ΟὨΪΥ δὴ ἀςκπονν- 
Ἰεάρτηοηϊ οὗ ἴῃς ,ογὰ Οοὰ οὗὨ [5γδ6] 85 ἃ γϑδὶ 
δοά, δυΐϊ ἃ τεςορποη οὗ Ηἰπὶ 45 “ ἴΠ6 σᾶ ῦ 
οὗ Βοᾶνθη δηά οαυῖἢ.᾽ Ῥγοῦδοὶυ Ηίγατῃ πιοδηΐϊ 
ἴο άπ  Ὗ [Θπόονὰῦ ἢ Π]5. Οὐ 5ΌΡΓΟΠῚΘ 
ἐοά, Μεϊκαπῆῃ, 45 γγιβ (ΕΖΓ. 1. 2, 3) ἰάοηξ!- 
εὐ Ηἰπὶ ν ἢ Οττηδζά. 

8. Τὸν ἀεεἶγο εοπεογπίπς ... ἐγπιδον 9 3 γ.] 11 
195 υποοργίδίη ϑνϑδῖ ἴγοθ 15 ἰπιεπάθαὰ Ὁ τῆς 
δεγόσδ, ΜὨϊσΝ 8 δότε σεηάοσεὰ “ἢν, δυΐ 

δανίπρ, [πᾶνε ᾿σοπϑίἀεγεά τῆς τΐηρϑ 1 ἢ εν. 
ννὮΙ ἢ πόα δεηΐεβῖ ἴο πιῈὲ ἔογ: δηά 
Ι ν}}} ἀο 411} τὴγ ἀδβίγε σοῃοδγηΐηρ 
τἰπιθεῖ οἵ σβάδι, λπά ςοποδίηϊηρ τἰπι- 
θεῖ οὗ ἢγ. 

9 ΜγΥ ϑ8εγνδηΐῖβ 8841} δγίηρ ἐλέπι 
ἄοννῃ ἴτοθ [ψεθάποη ὑπο {ἢς 868: 
ἀπά 1 υν1}}}] σοῆνευ τπαπὶ ΟΥ 868 ἴῃ 
βοδῖβϑ υπίο τῆς ρίαςε (παῖ τῆου 584]ϊ 

ἵδρροίῃϊ πιε, ἀπά τν}}}] σδυϑε τπεπὶ ἴο ἴ Ηοῦ, 
δε αἰβομαγρεά ἴπεγα, ἂπά τοι 80: ὁ 
τεςαῖνα ἐλέη: ἀπὰ ἴδοι 5Π4]1 δοςοη- 
ΡΙ 5 ΠΥ ἀεβιγα, ἴῃ ρίνίηρσ ἰοοὰ ἔογ 
ΤῊ ἢουβεΠο]ά. 

Τχοϑδῖ ΡΓΟΌΔΟΙ [ἴῃς ἰΠΙΡΕΙ 5 πιεδηῖ, ϑοῖὶο- 
το “ἀεβῖγε" ἴοσ δὺυςἢ ὈΠΊΌΟΥ (ΠΙΟἢ 
Βδὰ ποῖ ὕξεη τηεηϊοηδα ΟΥ̓ (6 Ὑτῖϊοσ οὗ 
Κιηρβ ἰη ἷ8 ὑτίεξ δὐυϑίσγαςϊ οὗ [δῖ κιηρ᾽ 5 τ) 63- 
8456) 5 ἀἸ5([ΠἘῪ πο οεά ἴῃ [ἂς ΖΌ}1ον δοοουηΐ 
οὗ Οδγοηιο οβ (2 ΟἿ Γ, 1. 8). 

Θθ. Μη τογυαπὶ: τὐαϊ! ὀγίης ἐδενε ἄοαυη.. 
ο δὲ “.4.}] Το 5ῃογίθη ἴῃς Ἰλη-ολγτίαρο, ἴῃς 
ἘΠΌΘΕΙ ννᾶ5 ἤγϑὶ οδιτιοὰ νυοϑίννασὰ τοτὰ (ἢ 6 
βδηκς οὗ 1 ,εθδηοη ἴο ἴῃς πολγεβὶ ρασί οἵ ἴῃς 
ςοδϑῖ, ἡ ογο ἰξ νν5 οο]δοϊθα ᾿ηΐο βοδῖβ, οσ 
Γαῖϊβ, Β]οἢ ννογο (ἤδη σοηγνουθα οουτναγας 
δοὴρ ἴῃς οοδϑὶ ἴο ἰϑΡΡΑ (12 ΟἸν. 11. 16), ἢονν 
.αζα, νἤσπος ἴῃς ἰδηὰ ἸΟΌΓΠΕΥ ἴο 6 Γιι54]6 πὶ 
νγ5 ποῖ τῇοσε ἴδδη δῦουϊ ἔὈΓΥ 1165. Α 
ΘΙ ΠΑΡ σΟΙΓΘς ννὰ5 ἴδκοη οὐ [86 δυϊαΐηρ οἵ 
[(ἢς Ξεοοηὰ ἰοπρὶς (Ε2:. 1]. 7). 

͵Ἱροά ῶἕν »:}7 δοιωεῤοίάΔ.) ΤῊΪ5 ΞΌΡΡΙΥ οὗ 
ΡΓον βίοηβ ἴοσ ἴῃς δ Βουβεβο α," οΥ “οουτῖ" 
οὔ Ηἰἴγαπι, ϑθοὴ8 ἴο ἰἰᾶνε Ὀδεη ῥγοροβϑά ὈΥ̓ 
ἴδε Ὑγτίδη Κιηρ, ἴῃ Ἰοὺ οὗ 16 “το, ΟΥΓ 
ννΆΣ65, ΏΙΟΒ ϑοϊοσλοη πδὰ οβογεὰ ἴο γίνε 
πὶ ἴογΓ ἴΠ6 ἸΙοδῇ οὗ 15 ϑεγνδηΐϊθ (γνοῦϑθα 
6). Τμς Ῥπαηϊοίδη οἰζίο5 δὰ ὑεῖ {Ὲ|6 
ΥΔΌΪς ΤΟΥΓΙΟΥῪ οὗ {πεὶγ οννη, ἴῃς τηουπηίδίη 
τάμξε οὗ 1] οὈδποη τίϑίηρ γΑρΙαΪγ δομὶπὰ 
(Ποηὶ; ἀπά ΠΟΥ πλυϑὲ δἰνναγϑ πᾶνε ἱπηρογῖοά 
[6 οπϊεῖ ρατί οὗ {Ποῖγ ϑυλίθδπδηςς ἔτγοιη 
αὐγοαά. ΤΕΥ 5εεπὶ ὈΟΙΠΊΟΙΪ ἴο ἢαγε 
ἀεήνεά ἃ ΠπῸπ [υάπᾶ, ἴῃ6 “ ἰληά οὗ Ἴογῃ 
δηα ννίπες, οὗ οἵἹ οἷϊνε δῃηὰ Βοπου," ἃ5 8ρ- 
ῬΘΑΓ5 ὈοΙδ ἔγτοπι Εἰ Ζεῖὶς. χχυἹ. 17, δηὰ ἔτῸπὶ 
Αςῖβ8 χὶϊ. 256. Ηἰἴἶγδπὶ ἀρτεθά ἢονν ἴο δοςορί 
ἔογ ἢ18 ἘΠΊΌΟΓ δηά [ὉΓ ἴπ6 ϑδοσυῖςεβ οὗ ἢϊ5 
νου κηπιθη ἃ σοτίδίη δηηιὰ] ραγτηθηΐ οὗ σταίη 
δηά οἱἱ, θοίἢ οὗ ἴποπὶ τς θεοὶ οὗὨ πεῖν Κιπά, 
ἴογ ἴη6 συπίοεπίδιοη οὗ 5 Οουπ. δ51π|1- 
ἰΑΥὶν ἴῃς Ῥεγβίδῃ τηοπαγοῇβ σεςεϊνεα ἔτοπὶ ἴῃς 
δ 016οῖ πδίίοηβ ἃ ἰτρυῖθ ἴῃ Κίηά, ἡ ὨΙΟὮ ννᾶς 
ΔΡΡΙΙΘὰ ἴῃ ἴΠ6 84πὶῸ νὰὺ (Ηεγοά. ἱ. 192). 
ἼΠΙ5 ΡδΥπιθηΐ οὗ στδὶη πὰ ΟἹ] ννᾶ5 Ἐπ ΓΟΙῪ 
ἀϊξέπεϊς ἔτοπὶ [ἢ 6 5ῈΡΡ]165 διγηιϑῃθα ἴο {πὸ 
ψνογκπιοη, οὗ ννϊοἢ δὴ δοσοιιπῖ 15 ρίνεῃ ἰη 
4 (Ἐν. ἰΪ. 10. 



5ο8 

1Ὸ 80 Ηἰγαπὶ ρᾶνε ϑοϊοπηοη Ἵδάδγ 
ἴΓ6ε8 δηά ἢγΓ ἴγε88 φεζογάμηρ 9 41] ἢ 18 
ἄεβιγε. 

11 Απά ϑοϊοπμιοη ρᾶνε Ηϊγαπὶ 
ἘΕΠΕΥ τῇουβαηὰ ἴ πχεᾶϑιιγαβ οὐ νυῆεῖ 
,ῶν ἰοοἀά το ἢΐ5 μουββῃο]ά, ἀπά ἔνγεπῖν 
πλεᾶϑΓ68 οὗ ρυγε οἱ] : τῆι ρᾶνε ϑοῖο- 
πιοη ἴο ΗΙΓΑπὶ γεδῦ ὉΥ γελί. 

12 Απά τε ΓΟΚῸ ρᾶνε ϑο]οπιοη 
7 εἰν. 3. τᾶ. γγϑάοπι, “485 ἢε ρῥτοπκίϑεὰ ἢ πὶ: δἂπὰ 

ἴμεγε νγα8 ρεᾶςς δεΐψεθη Ηἰτγᾶηὶ δπά 
ϑοϊοπιοη ; ἀπά {ΠΕῪ ἴννο πχδάδ ἃ ἰδᾶριιθ 
τορείδογ, 

12 ἡ Απά ΠΕ ϑοϊοπηοη γαίϑεὰ ἃ 
ἼΕνΥ ουξ οἔὨ 41] 1βγδεὶ ; ἀπά τῆς ἰενυ 
ννᾺ8 ΤΠΙΓῪ τπουδᾶπά τηδη. 

1 Ηεῦ. 
(0971. 

τ Ἡςδ. 
ἐνίδιεα οὗ 
πιςῶ. 

11, Ταυεπν ἐδοισαμά »ιφασμγο: {πε ε0γ5) 
97 «υδεα:. ΤὨΐθ ννᾶ5 σοπϑι ἘγΟΪῪ 1655 ἴπδη 
ϑοϊοπηοηβ οὐ δηπιι8] σοπϑιπιρίοη, νυ] οἢ 
ἐχοθοάδα 32,)οοο οοῦβ. (86ε ῦονς, ἱν. 22.) 

ἐαυενιῖγ γηδασωγ, ΟΥΓ βάγὸ οἱ] ὍΤῊΘ 5π|2}} 
διιουηΐ οὗ ἵννεητῦ εογ, οἵ οἱἱ, τυῇϊο ἢ 966 Πὶ5 
δ βυβῖ δβδί, βοδοεῖυ ἴο πιδίςοἢ! ἢ} ἴδ6 
2ο,οοο οοἵβ οὗ ννῆσαῖ, νυν} ποῖ ρρδασ ᾿π|- 
ἰβαέεμει ᾿ νὰ ςσοπϑίάθσ ἴπδῖ {Π6 οἹ] ννᾶβ ἴο 

οὗ Βυρογῖοῦ 4υδι ιν (“ Ρυτγα οἱἱ "---Ἰ γα ν 
“ Βοδίθηῃ οἱ] ".---ἰκσ, οἱ] Ἄχίγαςϊοα ἔστοσῖὶ [Π6 ΟἸἶνο5 
ΌΥ ρΡουπάϊηρ, δηὰ ποῖ ΟΥ̓ πιθδη5 οὗ ἴδε ᾿Γ655). 

δια ξαῦε ϑοίοπιομ ἰο Ηΐγανε γεαγ' ὁγ γεν. 
1.2. ἀυτιηρ 411 [6 γεαῦβ (Παΐ ἢ6 ννᾶβ δῆγα 
ἴῃ Ὀυϊάϊην, ἀπά ννᾶ5 μεϊρεά ΟΥ̓ Η γαπι, 

12. Τὸε Σογά φαυε ϑοίοπιοπ «υἱπάον.} Ἰῖ 
866πὶ5 ἴο δ6 ἱπιρ δὰ (παῖ δοϊοπηοη β Ὠινηθ 
εἰ οἵ νυἱβϑάοτῃ Ἵπδοϊοὰ ἢϊπὶ ἴο πηᾶῖα βοὴ 
ζανουγῦϊα ἀσγδηρεπιοηῖβ ἢ Ηἰ γα. 

18. δοίογοη γαμοδ ὦ ἰδ οὔἷδ 9. αἱ 
Πγαρὶ  ΤῊϊ6 ννᾶ5, Δρρδιθηῖγ, [6 ἢγοὶ Εἶπε 
(αὶ τῆς [σγδοὶ ε5 μδὰ Ὀθθη οδ] δὰ ὑροη ἴο 
Ρογίοιτη ἔογοθὰ ἰδδουσ. 1{ δὰ Ὀδεη ργορῆθ- 
βίο, ἤδη ΠΟῪ ἀεβίγεά ἃ Κίηρ, [μδῖ, 1 ΠΟΥ 
ἰηϑϑίοὰ οἡ δανίηρ οὔθ, ἢ6 οι] “ [Ὧκὸ {Π6ῚΓ 
τηθηβϑοσυδηΐία, ἀπὰ {πεὶγρ πιδιἀβθογνδηῖβ, ἀπά 
πεῖν φοοά ες γουηρ πιερη, δηὰ ρΡυΐ ἴΠεπὶ ἴο 
5 νοῦ" (1 58. νἱ}. 16); δπὰ αν ἃ μδὰ 
Ὀουπάὰ ἴο ἔογοεα ϑεσνίος “(6 “σγαηρσέγε ἴῃδῖ 
ὙΟΓ ἰη τῆς Ἰαπὰ οὗ 5γδ6]" (1 (ἢγ. χχὶὶ, 2); 
Ὀυϊ δ Ππεῖο (6 Ι5γαρ ἴεὲ8 πδὰ εβοδρεά. 
ϑοϊοπιοη πονν, ἰῇ Τοπποχίοη ἢ ἢ5 ῥγο- 

80 ννογκ οὗ θυ!]άϊηρ ἴῃς ἴοπλρ]ο, νυ [ἢ 6 
οὔουγ οὗ σοά 85 8η ὄχςιιϑε, ἰδίὰ {πΠ1|5 Ὀυσῖποη 

ὉΡροὴ ἴδε. Ουΐ οὗ ἴῃῆε 1,1οο,οοο 80]6- 
Ὀδοάϊοα Ι5γδ 5 (2 8. χχίν. 9), ἃ δαπὰ οὗ 
40,0οοο---οὴό ἴῃ ἔογίγείουΓ---ννᾶ8 ταὶϑεά, οὗ 
ὑγἢοπὶ οἠδ-ἰΠγὰ ννῶ5 σοπϑίΔ ΠΥ δὲ τννοσὶς ἴῃ 
1,οὐδποη, νν ἢ 116 ἰννο τ γα 8 Γεπηδίποα δὲ ΠοπΊθ, 
ἃ ρυγϑιοὰ {πεῖγ 08] οσσυρδίίοηθ. Τῆς 
ΟΣ Κίης τοοοο ΟγῈ ταὶ νὰ ΘΥΘΓΥ πιοηίῃ, 

Ἱ. ΚΙΝΟΞ. ΚΝ. ἰν. το--- 7. 

14 Αηά δε β8επῖὶ {πεῖ ἴο [,εῦάποη, 
ἴδῃ τῃουβαηά 4 πλοηῖῃ ΟΥ σουγδαβ: ἃ 
το ἢ [ΠῸῚ ψεγα ἰῃ [ψεθάποη, σηπάὶ 
ἴννο τῃοηῖῇῃ8 δῖ ἤοπιο: δπηά “9 Αἀοη!ϊ- “ «ἢ. « ! 

ΓΆΤῚ τᾶς ονοῦ ἴῃ ἰενγ. 
Ις Απάὰ ϑοϊοπιοη δὰ τἢγεεβοογε 

δηά τοη τηουβαηά παῖ Ὀάγε διιγάεηϑ. 
Δηά ἐοιιγβοοῦε τπουβαηά Πανγεῦβ 'π τῆς 
ΤΟΙ ΠΙΔΙΠ8 9 

16 Βεβίάς τῆς ςἢϊεῖ οὗ ϑοϊοπηοπ᾿ β 
ο΄ σεῖβ γῆ ϊοἢ τοὸῦῦ ΟΥ̓ ἴπε ννοσῖς, 
ἴῆγες τῃουβαπά πὰ τῆτες πυπάτγεά, 
ννΠι ἢ τυϊεὰ ονεγ τῆς ρεορὶς τῆδὲ 
νντουρῆς ἴῃ τὴς ννοῦκ. 

17 Απά τΠ6 Κίπρ σοπιπιληάςα, ἀπά 
{ΠῸΥ δτουρῆς ργεδῖ ϑἴοῃββ, ΘΟβεΥ 

δηὰ [Π15 δᾶοἢ πηᾶῃ ἰαδουτε Ὁ οὔθ τποπῖὰ 
πη 1,εδδηοη, ἴδ βροηΐ ἴννο τῃοπίῃϑβ αἱ Ὠοτῆς, 
{π6η ἴῃ ἴπ6 ἔοι ἢ πιοηῖῃ τχεϊυγηθὰ ἴο ἢ 15 
ογοδὰ [οἱ], ἴη ἴῃς ΠΕ ἑουηά Πίπη56} τοϊονεὰ, 
δηά 90 ΟἿ ΥΟΑΓ δι γϑᾶάσ. ΤΏ15, ΠΟ ΡὮ ἃ 
ΨΟΙΎ ᾿᾿χῃϊ ἔοττῃ οὗ ἰδϑικννοσκ, ννὰς (εξ ἃς ἃ 
δτεδῖ ορργοβϑίοῃ, δηὰ ννὰβ ἴθ ςδεῦ σδιιϑε οὗ 
(η6 τενοὶξ οὗ ἴῃς ἴοῃη {π|ῦε5 δὶ ϑοϊοζῃοπβ 
ἀεδῖὰ (1: Κ. χί!. 4). 

14, “44οπίγα»ι.} 866 δῦους, ςἢ. ἷν. 6, 
156. Τδγεειεογε απϑπά ἐεπὶ ἐδοισαπά ἐδαὶ δαγε 

δωγάεηα, 6.7 11 ἀρρϑᾶτβ ἔτοπι ςοἧ, ἰχ. 21, 
δηὰ ἔἤζοπὶ [6 Ρ4Γ.4}16] ραϑϑθαρὸ ἴο ἴῃς ῥγοϑεπῖ 
ἴῃ ΟΒγοηΐοὶεβ (2 Οἢγ. 11. τῇ, 18), τῃαῖ ἴπεϑε 
Ἰλδουγοῖβ, ἤοϑα ϑογνίοος Ὑγ τ ΟΠ ηθου, 
ςοηϑίοῖδα οὗ “ βίγδηροις"--" (Ὠ6 ρθορὶε τ αῖ 
νοῦ ἰδ οὗ [πε Απλογιίοβ, Η ἰε5, ΡεγΖΖζιῖες, 
Η!ϊνϊε5, δηά [ςουι5:ε5"---ννΒοπὶ ϑοϊοπιοη, ἴ0]- 
ἰονίης 16 οχαπιρὶα οἵ ᾿ιἰἰ5 ἔϑῖποῦ (1 ΟἿςσ. 
χΧχὶΐ. 2), οοηἀσηγηδὰ ἴο 5ἰδυεσυ, δηὰ ετρὶογοα 
ἴῃ 1.15 νναῦ. 

16. διῶ «ὑεγὸ οὐδρ ἐδὲε «υογὰ, 2ῤγεέ 
ἐδοιωανά απὐ ἐῤγεε ῥιμάγε Ὑδετε ἰ5 ἃ 
ἀἰβοσοραποῦυ δεΐννεεῃ ἴδ ἡυπιροῦ οὗ ἴῃς 
ΟΥ̓́ΣΓΒΕΟΓΒ ἴῃ {Π]5 ραϑϑᾶσε δηὰ ἰὴ ἴῃ6 ραγαϊ]]οὶ 

ξε οὗ ΟἩγτοηϊοΐοβ (2 (ἢν. ἰϊ. 18), τυδὶς ἢ 
15 ὈΓΟΌΔΟΙΥ ςοηϑεηιοπὶ Ὡροὴ ἴῃς δάορίοῃ 
ΕΥ̓͂ 16 δυΐμοτβ οἵ Κίηρβ δπὰ ΟἸ γοπηῖςο ας 
οὗ ἴννο αἰϊξείηοϊ ρῥγίης!ρ!ε5 οὗ διτδηρειηεηῖ 
ἴη ἴο ἴπε ονούβεοσβ. ΕῸΣ ἴῃ6 δυΐποσ 
οἵ Κιηρβ, νγῆο Πεγὲ τηθη!οηϑ 3200 “ ὈΠΊΟΕΓΞ 
ΟΥ̓ΟΣ (6 ννοσκ, εἰβοννδογε (ςἢ. ἴχ. 22) οουηῖ5 
δ50 “ οδίείβ οὗ (6 οἰῆήοοιβ.:" γῆ] ἰῃς 
ΤΟΣ οὗὐ (ΟἬγοηϊςοΐοβ, 0 ρἶνεβ 16οο ἃ5 
ἴῃς πυθοῦ οὐὗὁἨ ονδσϑθοῦβ διγηϊσῃδα ΟΥ̓ ἴΠς 
“ φἴγδηροῖβ,᾽, ἢᾶ85 250 “ Γ(διεῖβ " --- ΡΧΟΌΔΟΙΥ͂ 
[5γδε 1165 ---ἰῃ ἃ Ἰαῖου ραϑθαρὸ (2 (ἢγ. υἱῖϊ, 10). 
Τῆς ἐπῦγς πυτηδεῦ οὗ (ἢ Ονεγβθεῦβ 15 ἴῃ υ5 
βίδιεἀ ὈῪ ΟΙῚ ὙντΊεΓβ δὲ 3850 ; Ὀαῖ ἴῃ ἴ8ε οὔξ 
ο856 ΠΑΓΙΟΠΔΙ ΠΥ, ἴῃ 186 οἴδοῦ ἄσστες οὗ δυῖΐδο- 
ΤΥ, 5 τιδάς ἴῃ6 Ῥγηοίρὶο οὗ ἴῃς αἰνΞίοη. 

17. Τῶν ὀγοισδίέ σγεαὲ :1044:.} ϑοῖῃς 



δ (Ἦσ. 

ν, 18---4. Ι., ΚΙΝΌΟ5. νι, ΥἹΙ. 500 

δϑἴοπαβ, σπά Ἠεννθαὰ βίοπεβ, ἴο ἰὩΔΥ τῇς 
ἔουπάδιϊοη οὗ τῃς Βοιιβε. 

18 Απά δοϊοπιοη5 δυϊάοτθ δηά 
Ηἰγδηλ 8 θυ] άοτα ἀϊά πανν ἐλέηι, ἀπά 
τῆς ᾿Βοῃα- Βα ΓΟ ΓΒ: 80 ΤΠΕῈῪ ργεραγοά 
Ππηθεσ Δπά βἴοηςβ ἴὸ δυ!]ᾷ τς Πουβε. 

ΓΟΗΑΡΤῈΚΝ Υ]. 

τ 72ε διήλαδϊηρ οΥΓ .«ϑοίογεονεῖς ἐρρεδζ, δ. 716 
εὐαπεδεγς Ἰλέγεοζ τι Οοαϊ: γοριῖεό πρεΐο ἐξ, 
15 714 εἰείηι απα σαογηέη ο7 ἡ. 23 744 
εὐεγεδέρα. 41 714 αρογ. 46 7212 εσωγί. 
47 746 ἐἐνιό 97 δμλἠάέρερ" ἐς 

ΝῺ “1: οςᾶπια ἴο ρ488 [1π ἴῃς ἔουγ 
δυηπάγεά 4ηἀ εἰρμιεῖῃ γϑᾶγ 

δίτογ τῆς Ἑομ]άγεη οὗὨ [5γ86] ννεγα σοπης 
ουκξ οὗ τῆς ἰλπά οὗ ἔργρι], ἱπ τῆς 

οἵ ἰῃε9ὲ “γγεδῖ ίοπεβ,, Ὁδγο Ὁ} γΥ δόνῃ, 
δηὰ δον ]οὰ δὲ ἴῃς οάξζεβ, γα ῬγΟΌΔὈΙΥ 511} 
ἴο 6 566η ἴῃ ἴδε ρἷδοα μεστε [ΠΟΥ ΨΕΓΟ 
βδεῖ ΟΥ̓ ϑοϊοπιοῃβ ὑυϊάοτβ, α ἴῃς βουτ}- 
νυσϑίοσῃ δηρὶς οὗ (ἢς ννα]} οὗ ἴῃ6 Ηδγάπὴ ἀγθὰ 
ἴῃ [6 τηοάύδγῃ [ογιιβαίοπι. ὙὍΤῆς ἰάγροϑῖ οὗ 
(Π656 ἅτε 20 ἔδεῖ ἰοὴς ΟΥ̓ 7ὲ ἔδξεϊ μιρῇ. (δες 
Ἀοδίπϑοηβ Οσοδγοῦθθ ἴῃ Ραϊ]οϑιπο, νοὶ. ἱ, 
ΡΡ. 386-305 ; Δηὰ σοιηράγο Ὀεΐονν, οἷ. Υἱ!. 10.) 

απά ῥεευεά “,οηε5.}ὺ ἴὰ ψουϊά ἱπῆργονα [ἢ 6 
86η56 ἴο τείῆονυς (ῃ6 σοη]ιποίίοη “ δηά, ἴο 
τ ΒΟ Οἢ ΤΠ6το 15 ποίπιης Τογχεϑροηάδηϊ ἴῃ ἴπ6 
οὔὐίηδὶ. Ὑμδ6 9ᾶπ|6 ϑἴοῃδϑ ἂζὲ ἱπίεηάθα ἴῃ 
4}1} [ῃς ἴἄγοο οᾶ5685. 

18. Τ2ε “ἰοπε-σμαγογ}] ἸΤ8Ὸ ΟΘ604]1:ϊ98. 
ΤΕ νογὰ ἰγδηβίδλίοα “Ἢ βιἰοῃθ- 9 Δ ΓῸ 5 ἢ ἰ5 
ἙΟΥΔΙΗΪ ἃ ΡΓΟΡΟΙ͂ ΠΑΠΊ6, ἃ5 σγοηδογοὰ ἴῃ 
186 τηλγρη. Ὑῆδ Ρῥεορὶθς ἰηϊοπάθα 9θοπὶ 
ἴο ὃδ6 ἴῃς ἱηηλθΠ14πη15 οὐ Οοδαὶ, ἃ Ρῆω- 
Ὠἰοίδη οἰ Ὀεΐννεοη τοοῖ δηὰ ΤΠΡοΪ!5, 
τῆς ἴῃς Οτδεῖϑ οδ] θὰ ΒΥΌ]ι5, ἀηὰ τῆ οἢ 
ἰ5 πον Κποννὴ 85 ο᾽εδείί, Οεὔδὶ ἰ5 πιδῃ- 
Ὀοποὰ ἴῃ 8. ἰχχχῆϊ!, 7, δηά ἄψαῖη ἰῃ ἘζΖεῖϊ. 
ΧΧΥΪ,. ο, ὈοΪὰ ἔπιεβ ἴῃ σοηπεχίοη ὙΠ ὙΥτε, 
ἴο ΒΊΟΣ ἰζ ννᾶ5 ργόθδῦν δ (ἢ15 {ἰπ6 βυδ)]εςῖ. 

ΟΗΑΡ. ΝἼΊ. 1. [π ἴδε ἴουγ δυπάγεά δηὰ 
εἰπε γεᾶγ, (8ες ποῖς Α δἱ ἴδιο εηὰ οὗ ἴῃ 6 
οδαρῖοσγ) 

Ω. δὲ πρίϑ . . . ἐδνεγίοογ ομδὶ!ς. 
ΤὮο 5126 οὗ ϑοϊοϊηοη β ἴϑθρὶε ἀδρεηάς Ὡροη 
[ἢς ἵπις ἰεηρῖῃ οὗ ἴῃς [ἐνν δὴ φρριαῦ, 
ὙΠΊΟΣ ἰ6 ἀουδιδι, Τῆς πηδᾶϑυσε νγὰ58 Τοῦ - 
ΤΔΙΏΪΥ ἃ οὐδ᾽ οὗ ϑδοπὶὸ Κιπά οσ οἴπογ; δυΐ 
ὙΠΕΊΠοῦ οὐς ὑαϑεά οἡ ἴδῃε Ἰοηρῖῃ οὗ ἴπ6 Ὀοης 
οὗἩἨ [16 ἔογδιάστη, ΟΥΎ οἡ ἴῃς ἀϊπίδηος ἔτοτῃ [ἢ 6 
εἶδονν ἴο ἴδε ΓΡ οὗ ἴῃς πη ας δηχεγ, οὐ οἡ 
(ηδὲ Ὀεΐννθθη [6 οἷδονν δηά ἴδ πυςκ 5, οδῃ- 
ποῖ ὃ6 ἀοϊοττηϊηοὰ. Τῆς δυῖπον οὗ (Ὁ σγοηίς]ε5 
[6}}5 υ5 [αὶ 4 ουδὶς “ οὗ ἴῃ6 ἢἤγοϊ (.6. ποσί 

ἔουτιἢ γεᾶγ οὗ ϑοϊοπιοη᾿β γείρῃ οὐδ 
Ιβγδϑὶ, ἴὴ τὴς τόμ Ζ1, νν ῃς ἢ ἐς 
ἴῃς βεςοῃά πιοητῃ, τῃδὲ με ἴδερδη ἴο ᾧ ἔν. 
δ0114 τῆς Βουδβε οὗ τῆς ΤΙ ,ΟΚΡ. 

2 Αμά τπε μουβε ψπὶοἢ Κίηρ 8ο- 
ἰοπιοη δύ ἔογ τῆς ΤΙΟΚΡ, τπς ἰεηρτῃ 
Πογοοῦ τοας τῆγοεβοούε ουδ1ῖ8, ἀπά 
τε δια τπεγεοῦ ἔνγαηῖγ εαῤεΐς, 
δηά τῆς πεῖρῃς τΠμεγεοῦ ΓΙ ΓῪ οὐδ 118. 

2. Απά τπε ροζγςοἢ θείοτγε τῆς τα πιρ]ς 
οὗ τπε Βοιιβε, υνεηῖυ οὐδ ᾽15 τας τῆς 
ἰεηρῖηῃ τῃογεοΐ, δοοογάϊηρ ἴὸ ἴ Ὁ 
Ὀγοδάτῃ οὗ τῆς πουβε; σπά ἴδῃ συ 18 ΘΝ 
τας τῆς δγεδάςῃ τῃογεοῦ δείογε τῆς ἔρμα σι διη, 

Βουϑβε. εὐ πον, 
γοιυ Μιῆ- 

4 Απὰά ἴον τῆε μοιιϑβὲ ἣε πιδάε ουεὶ ον 
ἐν ηάοννβ οὗ πάγον ᾿ἰρ 18. ηἰίβμ ΑΡΗΡῚ 

δησίθηϊ) πηδᾶϑιτε ἢ νγὰ8 [ἢ 6 οὔς δόΙὸ ἱπίεηάεα 
(1 (ἤγοη. 11. 2}; Ὀυΐ ννὲ οδηποῖ 54Υ ὙΠ ΠΕΣ 
ἴῃς οἱὰ τηδαϑυσγο ννᾶβ ἰΟΏΡΕΣ ΟΥ̓ΞΠΟΙΙΟΣ (ἢ δη 
ἴδμοϑβεο οὗἉ ἰαΐοσγ. δάορίοη. Τἢε δποίεηϊ σρνρμαδ 
[5 Ὀδθη δϑιπιαίθα 8ἃ5 ϑοιησννῃαῖ 655 ἴδῃ 
ἃ ἴοοϊ (542]|5. 2), δηὰ ἀρδίῃ 85 δεϊννεθη 
19 8ἃη4ἀ 20 ἰποδοβ (ἸΤ ποπὶι 5), ἃ ἀϊεγοηος οἵ 
ὨΘΑΣΙΥ 8 ἰποπεβ, ψΏΙΟΒ ψνου]ὰ ῥγοάυος ἃ 
ΥΑΥΙΔΏΟΩ ΟΥὁὨ ὩΘΑΥΙΪΥ 40 ἔξεῖϊ ἰπ (6 Ἰεηρίῃ οὗ 
[ῃς [δα ρ] 6 Ομαπλθεῦ, δπὰ οὗ 46 ἴῃ παῖ οὗ [ἢς 
Θπίγο Ὀυ] ἀηρ. [ἴ ἰ5 νου οὗ τεπιάγκ (Πδΐ, 
δύῃ δοοογάϊηρ ἴο ἴῃς Πίρῃσϑί Θϑιπιαῖς ἔοτ ἴῃ 6 
α»»»»αὖ, ϑοϊοπιοπβ [οπιρὶς νγᾶ5 γεν ἃ “παὶ 
Ὀυ] ἀΐηρ, 1655 [Δ 120 ἔδεϊ Ἰοηξ, δης 655 [ἤδη 
4ς Ὀτγοδά. 

ἐδὲ ῥεῖσδὲ . .. ἐδίγίγ εμδ.. [π᾿ 2 ΟΒ γ᾿. 
Ὧ]. 4 τῃ6 ρμοπογαὶ πεϊχις οἵ ἴῃς Ὀι]πρ 15 
ποῖ τηοπίοποα, δυῖ ἴῃς Πεῖρῃϊ οὗ (ἢς ρΡογοὴ 
ἰ5 5αἰὰ ἴο πάνθ Ὀδθη 120 οὐδι[5. ΤῊ]5, ἢονν- 
ΟΥΟΓ, ἰ5 ΡΕΓΠΔΡΒ ἃ σοιτυρῖ γεδαϊηρ. (866 ποῖς 
δὰ Ἰος.) 

8. Τόε ῥογεῦ δεΐογε "δὲ μὲ Ἀσπιδτκ (παῖ 
{Πε πηδϑδϑυσεβ οὗ [ἢ6 ἴθ πΊΡ]ς, ὦ Βου56 ᾿ δηά 
ῬΟΓΟΝ, ἡν Γς ΘΧΔΟΓΥ 4ομόΐε ἴποϑε οὗ ἴπε οἷο Γ 
λθογηδοΐθ, νυν Ὡς ἢ ἱμά ἔννοητῦ Ὀοατάς ἂἱ [6 
81:465, ὁδςἢ ἃ ουδ᾽ῖ δηὰ ἃ δ]ῇ ὑγοδά (ἔχ. χχνῖ. 
16, 18, 20), δηὰ 51χ ὑδοαγάβ οἵ ἴῃς 84πὶιὸ 
Ὀτοδ δ, νὰ ἴνο δηρχὶς Ὀοδγάβ οὐ ροϑῖϑβ, δ 
ἴῃς ἴνο επάβ. ((οηρατε Ϊοόβερῇιβ, " Απΐ. 
Τυά. εἰ. 6, ὃ 3, βοῦς ἴῃς Ὀγεδάϊῃ 15 ροβϑι νον 
βἰδῖδά δῖ το οὐδι15.) ΤΉϊ5 ΘΠ οὗὨ Ργοροῦ- 
[ἰοη σοηβττης [86 Πυπηθογβ ἴῃ ὈοίΝ ἴῃ 
δηὰ δπιοιηΐβ ἴο Ὧ4η υὑπάοεὶρηοὰ οσοϊποϊάδηςθ, 
ἰηάἀοδάπηρ ἴδε (ΠΟΓΟΌΡὮΪΥ Πιδίοσιοδὶ σμαγαςίου 
οὗ Ὀοΐῃ Κίηρϑ ἀπά Εχοάιι. 

4. δηήπάοαυ: 9 παγγοαυ ἐϊσῥι..]Ὶ Ἡδεῦτεινν 
ΘΟἤοΪδῖβ ἃσγο 511}}} ἀϊνιἀφὰ 25 ἴο ἴῃς τηθδηΐϊπς 
οὗ 115 ραϑϑαᾶρθ. Οὔδϑοπίυϑ, ἢ 6 νΝνεῖϊε, Κεὶϊ!, 
δηὰ (Π6 ΠΙΔΙΟΓΙΥ οὗὁἨ πιοάετγῃβ, δεῖϊϊενε νη» 
ἄονβ ἢ ἤχοαὰ ἰδίςςο5, οὐ ͵δουϑβίθβ, ἴο Ἀ6 
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ΓΟ τ, μβον, ς ἴ Αμπά 'δρδίηϑε τῆς νν8}} οὗ τῆς 
ἤουϑβε με 011 ΟΠ Δηλθ6Γ8 γοιιπὰ δδουΐ, 
αραίηε τὴς νν8}}5 οὗ τῆς δοιιβε γτουπά 
ἀδουξ, δοέἠ οὗ τῆς τεπιρὶς πὰ οὗ τῇς 
οὔδοΐε : δηά ἢε πιδάς ἴσμδπιθοῖβ τουηά 
δδουῖ: 

6 Τὴς πειμεογπιοϑὲ σἤληθοῦ τύσες 
ἢνε οὐδὶῖ85 Ὀτοδά, δηά τῆς πιά ἀ]ς 
τυᾶς 51Χ οὐδ᾽18 Ὀγοδά, δηά τῆς τἢϊγά τᾶς 
ϑανθῃ οδ115 Ὀτοδά : ἔογ ψιπουξ ἐπ 
ἦε τυαἱ οἵ τὴς ἢουβε Πα πιδάς ἴπδ- 
γονγεά γεϑῖβ γου πὰ δρουῖ, τῃδὲ {4 δέαπις 

Ι. ΚΙΝΟ". ΓΙ. [ν. ς---8, 

8ῃοι ἃ ποῖ ὃς δεϊθηδά ἴῃ τῆς νν]]5 οὗ 
ἴδε Βοιιβε.. 
 Απά τς δουβε, ἤδη [τ νγᾶβ 

ἴῃ δυΠάϊηρ, νγὰ8 θυ} οὗ βἴοπε πηδάς 
Γεδαγ δεΐοτα ἰξ ννἂϑ Ὀγουρῆς τὨΠεγ: 
80 ἴπαῖ Ποῖ νγδβ ποι ΠεΥΓ ΠΑΠΙΠΊΕΓ 
ΠΟΙ ΔΧ ΜΟΥ ΔΩΥ ἴοοϊ οὗ ἴγοη ἢεδγά 
ἴῃ τε πουβε, ννἢ}]Ὲ ἴἴ νγᾶ8 ἴῃ θυ] 4- 
ἱπρ. 

8 ΤΉ ἄοοτ ἔογ [ἢ 6 πιά ἀ]6 ςπληλ ΘΓ 
τας ἰῃ τῃ6 τίρῃς ᾿βϑίάε οὗ {πε Βουβε: ΑΣΑ ΟΣ 
ἃπὰ {Π6Υ νγϑηξ πρ ἢ τγὶπάϊηρ, 5ἴα1γβ 

Ἰηϊεηάοα, Ῥχγοΐδβδϑθου 1,66 δηὰ οἴμουβ σηδῃ- 
(λἰη ἴθ οοττϑοῖπμοβϑ οὗ (6 τρλγρῖπδὶ σοηάογ- 
ἴῃ5, “νἱηάονβ ὑγοδά νυν ΐη δηὰ πᾶττοῦν 
ντθουϊ"---σϊπάοννδ, ἦ.ς., χτεδίυ ορίαγεοά, ἐχ- 
ΚΟΓΏΔΙΥ͂ Τηοτο 5115 ἰπ ἴῃς νν]}, Ὀυΐ οροπίης 
νυϊάα Δ ῖη, Κα τῆ6 υυϊηάονβ οὗ οἱὰ ολ5{]65. 
ΤῊῈς δαϊδηςς οὗὨ δι ΠΟΥ 15 ἴῃ ἕδνουσ οὗ ἴῃ 6 
τηδδηῖης “ νηάον5 ἢ ἤχοὰ Ἰδιςςε5. ὙΤΠΘ 
σπου βϑθθηὶ ἴο ἧδλνε ὕξεη ρἰδοθοὰ ῃἰρὴ ἴῃ 
(6 ννδ]]5, αῦονε ἴῃς σπδιθεῖα ϑροΐκεη οὗ ἰπ 
νν. 5.8. 

58. Οβανιδεν..] Τδὸ Ηεῦτγενν ννογσγὰ Πεγὰ 
υϑεα 15 ἴῃ ἴΠ6 οἰηρι αν, δηεὶ σουϊὰ ρογῆδρϑ 
δὲ δεϑῖ ἰγδηβίαϊθδα ἃ 1θδῃ-ἴο. [ἰ ἰ5 ἃΡ- 
ΡΠ ἴῃ (86 ἐδπηηίης ἴο θᾶοἢ οὗ [6 ἴῃγθθ 
ϑίοσίοβ οὗ σῆδι θοῦ τυ ἢ] ἢ πνόγο δ τουπὰ 
[Π6 τοιρ]ς (νογϑο 6), δῃὰ ἴῃ ἴπ6 τηλϑοῦ πο ἴο 
[ες οπῦγε δυΠάϊηρ πιδθ ὉΡ οὗ {ῃ6ϑ8ς6 5ἴογθβ 
(νεῦβα 10); δυΐῖ 15 ὩΟΥΟΓ ΔρΡΙ θα ἴο ἃ 5ἰηρὶἊε 
ΟΠΔΙΊΒΟΓ. 

φαίη ἐδὲ «υαἱϊξ οὐ ἐδε οι γοωπά αδομΐ.} 
Ὑδαῖ- 15, (6 Ἰεδη-ἴο σοτῃρ εἴθ  ϑυττουπηαεά 
ἴἤγοα οἰάδβ οὗ ἴῃς ὈυΠάπρ, [6 ποσί, [ἢ 6 
νυνοϑῖ, ἀηὰ [δε ϑοιΐῃ. [{ ανικ(οεἀ Ὀοῖῃ τροῃ 
(ἢἣ6 ΒΟΙΥ Ρἷδοθ, [Ὡς τηδίῃ Ἴμαπιδεῦ οὗ [ἢς 
(οπρ]6, 40 ουὐδὶῖ5 ἰοὴς δπὰ 2ο νἱάς, ἰηΐο 
Ὑν ἢ] ςἢ [86 τνΟΥΞΠΙΡΡΟΓ οπίογοά ἔσοιῃ (ἢ ροσςῇ, 
δηὰ αἰϑὸ ὑροη ἴἢ6 ογδςὶθ, οὐ ΠΟΙΪΥ οὗὨ Βο] 65, 
ἃ οὐδ οὗ 2ο ουδ᾽ῖϊ5 (νεῦϑθα 20), ἢ] οἢ ἸΔΥ 
Ὀεγοηά, Τῆς νυ ΕΓ ἀϑϑυπηθ5 (Παΐ [Π6 ἀΥτδηρο- 
τηοηΐ νυ ςἢ ἣἢς ἐΧρ δὶ Π5 ἰῃ νυν. 106-20 5 ΔΙΤΕΔαῪ 
Κποῦνῃ ἴο ἢ͵5 τεδάθγϑ. 

δὲ »παδε εἐδαρ»ιδεγ: (τλΆΥῷ. γὶ δ.) γοωπά αδομΐ.} 
ΤΗΝ νοσγά ἰ5 ἰὴ ἴῃς ῥ᾽ υγαὶ. [15 ρΓΙπιᾶγυ τηθδηϊης 
5 Ρεγῇδρϑ γαῖ Ποῦ "565" 1ἢδη “σιὺ5." (Καὶ 
δὰ ἴΙος.) [{|5 υϑϑὰ ἴῃ [15 σμαρίοσγ (1) οἵ ἴῃ 6 
᾿πάϊνάι21] σΠμαπιῦοῦβ, δηά (2) οὗ ϑοἂς οὗ [86 
εὐβδὸς ϑίἴογο5 (ὑοῦϑα 8), θυῖΐ ποῖ οὗ ἴδ ΘηΓΓα 
θδῃ-ῖο. 

6. Ἡπηιδοιξ . . .. δὲ »ιαΐξ παγγοαυεά γει!..} 
Ιη οτάδγ ἴο ργέϑοτνε ἴῃ βδποίΥ οὗ [ἢ ἴετηρὶε, 
δηά δῖ ἴδε βϑδπὴηθ {ἰπ|6 ἴο δον ἴΠ6 διἰδοῆγηθηὶ 
ἴο ἱΐ οὗ βδϑουϊδγ Ὀυ] ἀρ --- 5 οορίηρ ἀραγίσηθηδ, 
ῬΓΟΌΔΟΙΥ, ἕογ ἴπ6 ρυεϑίβ ἀπά οἵδογ δἰϊεπάδηϊβ 
---ϑοϊοπιοη πιδάς “ σεδαϊειθηῖβ᾽ ἴῃ [ῃ6 ννγ8]]} 

οὗ 186 τεπιρῖθ, ΟΥ ἰῃ οἴδοσ ννογάβ δ 1 οχ- 
[ΟΓΠΔΙΙΥ ἴῃ ϑἴορϑ, ἴπ.5:--- ΤῈ Ὀελπιβ, ἩυΒς ἢ 
οττηδὰ ἴῃς σοοῦ οὗ ἴπ6 ἌἽμαγηδοτς 
δηὰ ἴῃς βοοΥβ οὗ ἴῃ6 ὈΡΡΕΙ͂ βίοσγίιεβ, 
ἍΤΕ ἴση ἰδἱὰ οὐ ἴΠπόϑε ϑἴερβ ΟΣ 
“ γεβίβ "ἴῃ [6 νν8]}, ποῖ ῥιεγοίης 
{Π6 ννα]}, οΟΥ Οοδιιίηρ ΔΩ τοδὶ 
ὉὈπΙοη οὗ ἴ6 5ϑουΐϊλ νι ἴδς 
βδογοὰ δι] ηρ. [{ σεϑυ ςα ἔτγομι 
1815 διτδηρεοιηθηΐ ἴμδὲ ἴδε ἰοννεϑί 
σμαθογβ ννεσο [ἢ6 πδστοννοβί, δηά 
16 ρρογηλοδὶ σοηβι ἀἜΓΔΌΪ ἴδὸ 
νυ οϑῖ οὗ 411, ἴῃς νν]} πο υὲν ολςὰ ὕσης ὮΥ 
ἴῃς 5ρᾶοε οὗ ἃ οὐδ. “ 

7. δίοπε ρηισδδ γεαάν ὀφίογε 1] «υὐα: ὀγομσδέ 
ἐδί!δῥεγ. ΤὨο ϑρ οὗ [6 ςοτημηδηά “ ηοΐ ἴο 
ΠῚ ὉΡ ΔΠΥ ἴγοη ἴοοϊ " οἡ ἴδε βἴοῃεϑβ οὗ δὴ αἱ ωγ 
(ἔχ. χχ. 25; ᾿ουῖ. ΧΧΥ. 5) 9δοπὶ5 ἴο δᾶνε 
Ὀεεη [ο]]οννεὰ ΟΥ̓ ἴῃς [ενν]5}} Κις τῇ δυΠάϊ 
(Π6 ἰορ]θ. ΕΝΟΙΥ ϑδίοῃθς νγᾶβ 850 Οδγ δ Ὁ 
Ργεραγεὰ ἴῃ ἴῃς αυΔΙΤΥ (βϑυργα, Υ. 18), ἴδαϊ 
που ΤΟΥ ΤΠΙρρίηρ τ Ἔχδςῖῖ διςὰ 
ἰηῖο 115 ρίδοο. Τδιυ5 ἴῃς ἑδυτὶς τος νπβουΐζ 
ΠΟΙ56. 

8. Τόὲε ἀοοῦ γ᾽ ἐδὲ νιἰάδίοε ερανιδετγ. 
1... Τῆς ἄοοῦ ψνΒοἢ ρσάνο δοςθββ ἴο ἴδ της 
τηοδῖ “"βεῖ οὗ ἌἽμδηθεῖβ." ὙὍὙῆς νυεῦ δρ- 
ΡΑΓΘΠΕΥ [ΠΙΠΚ5 1ἴ ὈΠΏΘΟΘΘΘΑΤῪ ἴο ΞΑΥ δον ἴῃς 
σμαπλῦοσβ οὐ ἴΠ6 στοιηά-ΗΟῸΓ νογ τοδοῃοά. 
(ΤΟΥ ταῖρι ὕᾶνὸ πδὰ ϑενοσγαὶ ἄοογϑ, οσ σδο ἢ 
Π6ΙΓ οννῃ ἐἰοοτ, ἰπ ἴἢ6 οὐοῦ νυα]} οὗ ἴδ6 ἰοδῃ- 
ἴο.) Ηδε [5 οπ]ὺ Ὀεηΐζ οὐ ὀχρ]αϊπίηρ ἢονν πο η 
τοδοβοά {Π6 τη ἀ16 δηὰ ὕρΡοσ βοοτβ. Εογ ἤσσῃ 
Ἐδ [6}1}5 τ1ι5 ἴθ γε ννῶβ ἃ β'πρὶθ ἄοογ ἰῃ ἴῃς τπῖ 
ΟΥ 5ου ἢ νν4]}, ἔτοστ ννἢςἢ ἃ τυὶπάϊηρ οἰδίγοαϑο 
δοοθησδοα ἴο {πΠ6 ϑεςοῃά. ἴδσ, τ] 6 Δποῖδοσ 
δϑοοηάδα ἔτοπὶ ἴῃς ϑεοοηά ἴο ἴδε {πϊγὰ, ΤΟ 
βδίδιγοδϑθθ πὸ ἀοιΐδὲ οςςυριδὰ ἃ ροπίοη οὗ ἴδ 
ϑδρᾶςθ ψνῆο νου ἃ οἰδογυν θα ἢᾶνε Ὀδεῃ 
(γον ᾿ηΐο [6 σμαπῖθετθ. ΤῊς ἄοοῦ ἴο ἴξ, 
6 ΠΊΔΥ δὲ βιιγθ, ψγὰϑ ἴῃ [6 οΟὐοῦ ννδὶιὶ 
οὗ [ῆ6 Ὀυ]άϊηρ, ποῖ ἰη (6 ν)2Ὦ}} θεΐπνεοη 
τὴς σμαπιθοῦς δπά [Π6 τοπιρ]6. Ὑπαὶ νουϊὰ 
ἤδν ἀοθοογαῖοα ἴῃς ἴοηρὶο ὩΓ πιοῦὸ [ἤδη 
(η6 ἰπϑετίοη οὗ Ὀεᾶπιβ. (δες ποῖς οἢ σὑεσϑα 
6) 
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ἱπῖο τῆς πιϊἀάϊες εὐασηιδεγ, πὰ οαὖ οὐ 12 (ὐπεργπίηρ τἢ 8 πουβ6ὲ Ψῃϊςἢ 
τῆς πιάἀ]ς ἱπῖο πε τὨϊγά, του ἃ ἱπ δυ!άϊηρ, ᾿ξ του νἹἱἱῖ 

9. ὅο ἢς δι τῆς ἤουδε, ἀπά ππίβηεὰ νναῖὶκ ἴῃ πιγ βιδίαϊεβ, ἀπά εχεσυῖε ΠΥ 
Οτ, ἐᾷς ἴξ ; δῃά ςονεγεὰ [ἢε Ὠοιιβ6 ἔνν ἢ θεΔπῚ8 ᾿πἀρπιεηῖβ, ἀπά Κεαρ 411] τὰν ςοπι- 
νέα ἈΠὰ δοαΓάβ οὗ ςθάλγ. τηληάιηηοηῖς ἴο νγαὶκ ἱπ {ποπὶ; ἴἤοῃ 
ἀκ 0 Αμὰ εἐέπ με δῖε σμαπιθεῖβ ν}}}} 1 ρεγίογπι πὶ ννογὰ νίτι δες, 
“αν. φραϊηϑῖ ἃ]] τῆε Βοιι8ε, ἥνε συδι18 Πρ : ἔὄνδιςῃ 1 8ρᾶκε υπίο [αν ἀ τὮΥ Ὁ. βμπι. 

ἃπὰ {ΠπῸΥ τεβίεά ου {πε ἤπουβδε ἢ ἔδιδε: 7; .α. 
τἰπῖθεγ οὗ ςεάδγ. 12 Απά 1 νἹ}}] ἄνγεὶ] δπιοπρ τε 19. 

ιι ἢ Απά τῆς νψνοτὰ οὗ τς [0 ΚΡ 
οδπιε ἴο δοϊοπιοη, ϑδγίῃρ, 

9. ἤ δι δὲ δοισε, πὰ πηιδεά {1} 
““ΤΗῃΘ Βουδε᾽ Πεῖα ον ἀθπῈ τησδὴβ [ἢ ς 
τλδίη θυ] ΟἾΪΥ, ψίδουϊ τῆς ἰοδη-ῖο ; 
δηὰ (ἢς ἢηϊδηΐηρ ϑροίκεη οὗ ἰ5 186 ᾿οπ» 
Ρἰεϊίοη οὗ ἴῃς 5861} οὔ τῆς δουδθό. ὙΠῸ 
ἰπίογηδὶ ΒΕ ηρβ ννεῖε δά ἀοὰ αἴεγυναγάβ. (ες 
γΟΙΘ65 155-22.) 

εουεγεά ἐδε δοι6.1 ἢ. τοοῖεὰ ἴξ, Ουγ οἷά 
ςοιητηθηϊδίοῦβ ἱπισιποα [Πδὲ ἴῃς τοοῦ ννᾶβ βαῖ, 
᾿|κὸ τηδὲ οὗ πιοϑὲ τηοάδγῃ Οτθηῖδὶ Ὀυ] άἀἸηρ8. 
Βυῖ Μτ. Βογρυβϑοη ἢ45 ἐφηιογσγαΐεαά [6 σοη- 
ἘΓΑΓΥ. (δηλ Π 5  ΒΙΌ]1ς 4] ΓὨἰς ΟΠ ΔΥΥ,᾽ νοὶ]. ἢ. 
ατῖ, “Τεπλρ]ς6.᾽) Τῇαδ (ΔὈΟΓΏΔΟ]6 ννᾶϑ ἃ 2επέ, ἃ5 
τς ὩΔΠΊ6 βσῆονβ, δῃςὶ ννγᾶ5 σοηϑίγιςοά Ιἰκὸ }} 
(επῖ8, ἢ ἃ ϑἰορίης τοοῦ, Τῆς ἴοπιρὶς ννᾶ5 
τηοάε]]εὰ δἤοσγ ἴῃς [Δθεγηδοὶς (Ν δά. ἰχ, 8), 
ἔγοτῃ ΒΓ 1 ἀϊθεγοά ἴῃ 1116, Θχοθρέης 5126 
δὰ πιδίογία. Α ννοοάδη σχοοῦ, βἰορθὰ ᾿ἰκθ 
ΟΌΓ τοοΐβ, δηὰ ςοπιροϑεά οὗ σδάδυὺ Ὀδδπι8 ΟΓΥΓ 
ταῖΐετβ, Ὀοαγάθα ονὲσ τυ σοάδγ οἴδηκϑ, γὸ- 
ρἰαςθά. [6 5ἰορίπρ βδηρίηρβ οὗ ἴθ [δθογ- 
ΠδοΪθ, νυν Ὡς ἢ τοδί ὑροη ἰοηΐςροἶΈ5, ἀπ ννογο 
βίγεϊομδα ΟΥ̓ πιεδλῃβ οὗ ᾿1η65 δηὰ Ρερϑβ. 

10. Ηε δωδ᾿ ερα»ιδὲγ..} “Α Ἰεδης-ῖο," 85 
ἴῃ ὙΘΙΘΘ 5, ΟΥ̓ ΓΔΙ͂ΠΟΓ 80 198π-ἴο, ἴον τῆς 
γγογαὰ δᾶ5 ἴῃ 6 ΔΣίςΪο. 

υε οὐδὲ. ῥίσδ [ἃ 5 ουάδηϊς (δαὶ ς 
οὐδ 15---ὶ ἔδεῖ, οὐ (δοςογάϊης ἴο [6 πιρῆσϑι 
Θδϑιἰπιδῖο οὗ [ἢ α»»η4) 1116 πιογὸ ἴῃ δη 8 ἔδοεϊ 
--εαπηοῖ μᾶνα Ὀδεη ἴΠ6 Ποῖρῃΐ οὗ [6 ψ Ποῖα 
Ἰοραπ-ῖο, νος ἢ σοηίδίποα ἴῆγθο ΠΟΥ ΟΥ 5Ξἴουο5 
οὗ οδαπιρθεγθ. ΤΏε νοῦ τηιϑῖ τηθδῃ ἴπαὶ σαοῦ 
ΒίοΟΥΥ νν85 οὗ 115 μεῖρῃῖϊ. Ουγ νεγβίοη, (μουρῇ 
ποῖ ᾿Ιἴογαὶ, {Π}5 σῖνοβ ἴῃ 6 {Γπ|6 56η56. 

ἐδεν γετεα οπ δε δοιδε «αυἱἐδ ἐἐνεδεν οὗ ἐεεάαν. 
566. δῦονο, γεῦθ 6. ΤῊΪς νοῦϑο 96 615 αδἱ ἢγϑοϊ 
βψῃϊ 4 πλοῦο γερο το, ουῖ [ἃ δα 5 ἴννο ἔδεῖβ 
--τἰ΄ ([ῃ6 Βεὶρῃς οὗ τῆς σμδιηθοῖβ ; δηά 2. [ἢ 6 
Τηδίογδ] οὗ ἴ86 Ὀδδτηβ ννῃὶο ἢ ἕοστηθα (λοὶγ 
βοοῦῖβ δηὰ οἱθιηρθβ.Ό Α5 ποῖ ηρ πιοσὲ ἰβ 
5διἰὰ οὗ ἴῃ6 τοοῆπῷ οὗ ἴῃς Τμδπίθοῦς, νν6 
τηυδῖ ΒΌΡΡοϑβε ἴπδί [ῃ6 Ὀδᾶπι5 ἀῦονο πὸ [Πἰγὰ 
[εν ---ϑιγεηρίδεπεά, ρεγῆδρβ, ὈΥ ἃ Ἴοοδηρς οὗ 
ςεπιοηῖ--- στη {ΠΟΥ τοοῦ, νηοῦ τγᾶϑ τπυ5 
Βαῖ. ὙἘΘ δηηεχοὰ ἐϊαργαπὶ τοργεβοηΐϊβ ἃ 
βοσϊίοη οὗ ἴδε ἰερὶθ. Ὅλα πυπλθοῖβ είν (ἢ 6 
ἀϊπιδηβίοηβ ἰῃ ουδ 18. 

σδΠ]άγεη οἔὗἉ [βγδεὶ, δηὰ νν}}} πος ἔΌσβαῖκα 
ΤΥ Ρεορὶε [βγδεὶ. 

11. Τὲ «υογά 9 1δὲ Ζογά εαηπὸ ἐο ϑοίονιον, 
“αγίησ Τῆς Ναίςδη Μ5. οὗ ἴδε ϑορίυδριηῖ 
ΟΥὔλ 5 115 δηὰ ἴπῸ ἴῆγος [Ὁ] οννηρ συογϑοβ. 
Βυϊ πιοκῖ οΥγς5 τοραγὰ [Πσπὶ πος Ποιδηάϊηρ 
ἃ5 βοηυΐπο. ὙΠΕΥ ἅτ ποῖ (5 βϑοηδ ἢᾶνε 
(Πουχῃῖ) ἃ τῆοτα δπορδίοη οὗ οἰ. ἰχ. 2-9, 
δυΐϊ τεςογὰ ἃ αϊνίπε Ἴοιηπηυηϊοδύοη ας 
ἀϊπίποῖ ἔγοπι [Πδῖ---ἃ σοπιτηιπίοσδίίοη τνῃϊοἢ 
νγὰ5 τηδάθ ἀυγίηρ ἴῃς Ὀπὶὸ παῖ [Ππ6 [δτρ]ς 
νν5 0] ηρ (566 νοῦθς 12), ποῖ οὔς ὙΠΟ ἢ 
[ΟἸ]οννεά 186 ςοτηρεϊίοη Ὀοῖὰ οὗ ἴῃς ἰεπιρὶς 
δηά {πὸ ρΡαΐδος ([χ. 1). 

10. Οοπεογηπίηρ ἐδὲε δοισ617 ΤὙὍῆς εἾΠ|ρ56ὲ 
5 Σδῖθογ, “ ὅε, ποαυ, ἴἢ]5 ποις," ἄζς.; δπά 
(πε πιοδηϊηρ 15, "80 ἴδγ Ὧἃ5 [ἢ15 ἤουϑὲ μβοῦϑ, 
(δου «τὶ οδεάϊθηϊ (2 8. Υἱῖ. 11; 1 (Βγ. ΧΥΙ!. 
12, ἄζο.); 16 τῆοι νν]ς 6 οδοάϊθης ἴῃ οἴδοΥ 
τὨϊηρϑ 4150, [ἤδη νν}}}1 ρογίοστη τὰν νογά," ἄζς,, 
Οοάϊβ ρῥγοπιῖϑοβ θείης αἰνναγβ σοπάϊ!οηδὶ. 

Μ» «υογὦ «υδίεῦ 1 «“ραξε τὸ δαυίϊά! 
ΤἼς ῥγοπηϑοβ πηδάθ ἴο αν ψοτο---τ, (ἢδὶ 
ες ϑῃουϊὰ Ὀὲ ϑυςςεεάοα ΟΥ̓ οπα οὗ ἢ᾽5 5οῇβ 
(2 5. νἱῖ, 12; 5. ΟΧχχῖ! 11); 2, τῆδλι ἴδ 
Κιίπράοπι ϑῃου]ὰ Ὀὲ εϑιδὈ } ἰϑῃθὰ ἰπ τῆς ἰἰπὸ οἵ 
15 ἀεβοθηάδηϊβ ἔθου ὄνεσ, 1 ΠΟΥ ννόσο ΠΡ] 
(Ρ5. εχχχιῖ 12); δηὰ 3, (μαὶ 6 5γδοὶ ἴος 
Ββουϊά 6 Ὡὸ τῆογὸ δῆηιοϊο 45 Ὀεοίοσεϊ πα 
2 5. Υἱῖ. το). ὙΠ686 ὈΓγοπ 565 ἃγό ον σ0ῃ- 
ττηεὰ ἴο ϑοϊοσῃοπ, δυΐϊ οὐ ἴῃ6 ὄχργδββ σοῃ- 

ἀϊξίοη οὗ οδεάϊεηςο, ἀηά ἴννο δΙΣΊΒΟΣ ῬΓΟΙ 1565 
ἅτὸ δι ιἰἀθὰ, (δες ἴδε πσχὶ νϑγβα.) 

138. 1 «υἱὴ ἀαυεὶ! αριοης δὲ εὐϊάγεη οὐ 
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"Ο τ, 
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14 80 δοϊοπιοη δι τῆς ἢοιβα, 
δηά ἢη 5ηεἀ [ἰ. 

Ις Απά δε διυῖῖς τῆς νγα]}8 οὗἩ τῆε 
πουβε ψιπη ἢ Ὀοδιάβ οὗ ςεάδτ, 

γον ᾿θοτἢ τῆς ἤοοτγ οὗ τῆς πουβε, δπὰ Ἰῃ6 
μΑξλομε Μ}8}18. οὗ τῇς. οἰεἰἰπρ: σπά ἢς οονεγεά 
μ"»ίο ἐδό 
τυαζίε, ἂς. ἐδόηι οὐ τῆς ἰηβδίἀες ψ ἢ ννοοά, ἀπά 
ἀπά ἐὺ νεῖ. ςονεγεά τῆς ΗοοΥ οὗ τῇς Βοιιβ6 τυ τα 

ΡἰδηΚϑ οὗ ἢγ. 

Πγαοὶ.  ὍΤὨΣ ῥγογηῖϊϑθο ἴο “ ἀννε}} ἀπιοης "ἢ 6 
15γδο ε8 δὰ Ὀδεη πιδάο ἴο Μοϑαβ (ἔχ. χχν. 8 ; 
χχίχ, 45}, δυῖ δὰ ποῖ Ὀδδη τερϑαϊεά ἴο ᾿δυ]ὰ. 

“μά «υἱ]] ποῖ ζογιαξε.... πγαεὶ. ΤῊ5 Ὁσοσ 
τηΐϑα, ἰξ ποῖ δοβο] υἴε] πενν, 96 πὶ ἴο ἢᾶνε 
φῶ αὶ ΔΩΥ ταῖο πιοῦὸ ροϑίνε πὰ ρἜηοΓΑ] 

8η ἀδῆδοος Β' ΠΥ ῥγοϑ6. Μοϑεβ 
μιν ἴδε Ρεορὶε ἰμαὲὶ Οοάὰ νουϊά ποῖ 

6 [πεῖ ἐπ ἐῤεῖν σγσχίος «αυἱτδ δὲ Οα- 
ἐδ δησοῦθ (θευῖ. χχχί, 6, 8); δηά Οοά πιδάς 
ἃ 5:Π}}12Γ Ῥγοπηῖϑε ἴο Ἰοβμυᾶ ([ο9ἢ. 1. 5) Βυϊ 
[86 ἀβϑυγδησε ΠΟ ξνεη 56ῈπῚ8 ἴ0 Ὀς {παῖ 
Οοά ψ1]1 ποῖ δχέ σηῦ ἐϊρρδ ΟΥ τριάον ἀπ’ εἰγοιρη- 
"απο: ΜΈΟΠΥ ἔογβακα [5γδεὶ. 

14. 80 ϑοίο»ιοπ δι ἐδ δοισσ ἢ ΤὨΘ 
δοοουῃξ οὗ [8ε Ὀυϊάϊης Μμᾶ5 ὕεεπ ἱπίεγ- 
τυρίεἀ ΟΥ̓ ἴπε παιταῖίνε οὐὨ γέγβεβ 11-13. [{ 
ἰδ, ΠΟΥ γεβαπιεά, νν ἢ ἃ τερεϊοῃ οὗ (με ἰαϑὶ 
βιξὶς ποίϊοοά ὑΠὰ τεβρεςῖ ἴο ἰϊ---ἃ σογηπιοῃ 
Ῥγδεῖίος διηοης 411} τυτὶοσβ. 

16. “μά δὲ δω! ἢ Οὐ ““ςοηϑθποῖϊεα," 
ΤἼς τηΐογηδὶ δί(ηρ5 ἀπὰ ἔυγηῖυγο ἔογηὶ [ἢ 6 
βυδ]οςῖ οὗ [Ὡς οδρίον ἔτοπὶ [ἢ]5 γογϑα ἴο υοσϑα 
16. 

ὀοΐδ ἐδο οον 977 ἐδε ῥοιμε απά δὲ «υαἱδ, 
Φ 7 Ὑῆδ πλλγρῖπδὶ γοηθγης 15 ΒοΓς ΤΡ, 
δηά ηοἱ ἴῃς τοηςοτηρ 'η ἴῃς ἰοχ. ὙΠΟ ψ80]6 
γεῦβ ϑῃοιϊὰ ὃὲ {πι8 ἰγαηϑίδίοα δηὰ ριιπος- 
τυδίοὰ :--- Απὰ ἢς οοηεοίσιυςιοα [ἢ6 νν4}}5 οὗ 
(ἢς ποι πη ΠΠ Ὀοάγάϑ οὗ οδάδλγ; ΖΣ ΟΣ, 
80 ΒΟΟΣ οὗὨἩ ἴ80 Βοῦδο [0 [89 Μ4]}}]6ε οὗ 
[80 οἱοιέηρ δο οογογοὰ ἠῤερη οὐ ἴῃ 6 1πη51|ε6 
ἢ ννοοὰ : δπὰ ἢε ςονεγοά τἢ6 ἤοογ οὗ 1ῃ6 
Βοιιθ6 Ἱἢ ρἰδηκϑ οὗἉ [η1ρογ." 

δὲ «υαἱΐξ οΥΓ δὲ εἰεἰδπρ. “ὙὍΒ6 νν4]}}5 οὗ 
ἴῃς οἰο της " ἅτε εἰἴποῦ ἴῃς οἰεἰηρ ἰἴ56ε1, οΥ 
(Π6 ὉΡΡΟΙ ρατΐ οὗ ἴδε 5:46 νν}}]15, [παῖ Ῥατὶ 
ὙΠΙσἢ τουςῃοὰ δε οἰεϊην. ΤὨς ταδδηΐης οὗ 
[ΠἸὸ Ρἤγαϑθο, “ἔγοπὶ ἴῃς ἤοοΥ οὗ ἴῃς δοιιδὲ ἴο 
[Π6 νν4}}15 οὗ ἴῃς ςοἰθ!ηρ," 15 5 ΠΊΡῚῪ ἔγοπι ἴορ 
ἴο Ὀοϊίοπι. 

«υἱὲ ῥίαπάε οΥ γἢῶ ἈἈδῖμοῦ “ἡ ππὶροσ." 
866 ποΐς οἡ (ἢ. ν. 8. 

16. 44 δὲ δι} Ὑῃὲ ἀοβθοσρίοη οὗ 
ΥΟΙΒΟ 15 ΔρΡρ]1ῖε5 ἴο [6 τηδὶη σμδθοΓ οὗ 
(ἢ6 οηρ]ο, [ἢ 6 ΒοΪ ̓  Ρίδοθ, οὔΐγ. ῬὍδδα ννγιἴογ 
ΠΟΥ Ργοσεςαβ ἴο ἀεβοσῖθε ἴῃς ΠΟΙΥ οὗἉ Πο}165. 
ΤΠ τηεδηΐϊηρ ἰ5, ἰπαῖ δ ἴδε ἀϊδίδηςθ οὗ λο 

Ι. ΚΙΝΟϑ. Υἱ. ν. 14---17.- 

1Ι6 Απά ἣἢς θυΐὲ ἐὐγεηιγ συ δ 15 οπ΄ 
τῆς 5.468 οὗ τῆς Βοιιβε, δοῖῃ με ἔοοσ 
δΔηά τῆς νν 8115 ἢ Ὀολγάβ οὗ σεάδλγ: 
ἢς ἀνε 011 ἐλεηε ἔογ 1 τη, ευεέπ 
ἴογ τπε ογδοὶε, ευὲη ἔογ ἴῃε πιοβϑὲ ΠΟΙΪΥ 
}ίσεε. 

17 Απά τῆς δοιυβε, παῖ :, τῆς 
ἴοπρ]ς δεΐίογε 1τ, νγᾶβ ἔογγ Γαδ 
ἰοησ. 

ουδ1ἴ5, τηοαϑυγοὰ δ᾽οηρ ἴδ 6 56 νυ81}5. οὗ ἴδε 
Βουδοὸ ΠῸπ ἴδε δηά τυ2]1, ϑοϊομλοῃ ὋἊἼοῦ- 
βισιςϊεά 4 ΡῬαγιοη, τυ] οἢ τεδομιοα ἴτομι [ἢ 6 
βοοσ ἴο ἴΠ6 ςἸε]πρ,, ὉΥ͂ τηδδη5 οὗ σεάδγ ρίδηκο; 
δηὰ [πεῖ 6 (118 ὁ ἔοσ διπηϑοῖξ, τη τὰς 
Βοιυ6, ἃ ἜΡΟΌΣΣ ἴογ ἃ ΒΟΪΥ οὗ ΒοΪϊε8. Τῆς 
Ραγ ΠΟ διά, οἵ σουγβε, ἃ ἀοοσνγαὺ ἴῃ ἴϊ, 
(ϑες νεῦϑὲ 31.) 

17. Απά ἐδὲ δοιμο.. .. «υαἪ,ἢ ζΟγΙ εἰὑδέ!:. 
Α5 ἴῃ6 ψνοὶο ἴσπιρῖὶςο, Ἔχοϊυσῖνε οὗ 1ὴ6 
νγὰ5 ὅο Γςυδ᾽[5 Ἰοηρ (νοῦβα 2), ἀπαὰ (ἢ 58η0- 
(ΟΔΙῪ νγὰϑ 2. ουδ᾽[5 (γεῦϑα 16), [86 πιλίη 
σμδπηθοῦ.---2δε ἰοὺς ΟΥ ἴεπιρὶς, 214,7 ἐχεεί- 
ἠεπεε--- δὰ ἃ Ἰδηφίῃ οὗ 40 ευδιῖῖς. 

Ὁ. 

Οσκοῦν ῬΙᾺΑΝ ΟΡ ΤΈΜΡΙΣ. 

:. ἩοὶΪγ οὗ Ησο]ϊε5, Οὐδεὶς οτ ϑαῃοϊυδγ. 
2. Ηοὶγ Ῥίδος, οὐ Μαϊῃ-μβδτθοσ. 
4. Ῥοζγοῇ. 4. Ῥτίοβῖ᾽5 ΟΒβδιροῖς. 
ξ. Ῥοκίτίοῃ οὗ ΑἸΐΑσ οὗ ἱποεῆβα. 



Τ ἨδςΡ. 
σάν νῤ. 

ν. 18---23.} 

18 Απὰ τε οεάδγ οὗ τῆς πουβϑε 
πη τας ςλτνεὰ ψ ἢ 'Κπορβ ἂπά 
ἵορεῃ βοννγεῖβ: 411 τυας ςεάαγ; ἴδετε 

, Νγ»ὲ5 ΠΟ ϑἴοπε 86εῆῃ. 
19 Απά δε οἵδοῖς ἢς ργεραγεά ἰῃ 

τῆς ουδὲ νη, ἴοὸ βεῖ ἴπετε τὴς 
Αὐκ οὗ τε ςονεπδηΐ οὗ ἴῃς [0ΒὉ. 

20 Απά τῆς ογδςϊς ἴῃ τῆς ἐογεραγί 
τυᾶς ὈΜΘΠΓΥ οὐδ118 ἰη Ιεηρίῃ, δηά 
ὈΘΠΙΥ ουδ115 ἴῃ Ὀγεδτῃ, δπα ἔνγεηῖγ 
οὐδ᾽ ἴῃ τῆς μεῖρῃι τπεγοοῖ: δηά ἢς 
ονογδίά 1 τ ἵρυτα ροϊά; δηά 99 
Τςονεγεά τῇς αἰζαγ τυλέεί τυας 07 σεάδγ. 

18. Κμημοῤ ἢ ὝΤὝὙῆθ πιλρῖηὶ τσοπάοσηρ 
“βουγὰ δ᾽ 15 ὈΓΕίογδ Ὁ]Ϊθ. Οὐοτήρασο ποῖς οἢ 
1 Κ΄ ἵν. 39, ογο ἴδ βάπ|ὸ ψογὰ 15 υποά, 

απὐ οβέπ Μοευεγ.. ἘἈΔΙμοΙ “οροπΐηβ 
δοποτ- πὰ εκ, [πιο η5 οὗ [6 νϑρείδοϊς 
νοῦ] ἃ ἅγὸ ἀπιοὴρ ἴΠ6 ολγ οί οὗ δγολίτοοξυγαὶ 
ογμδιηεδηῖβ. ὙΠΕΥ δροιιπά ἴῃ ἴδε ἀρολ τοςίυγο 
οὗ Εφγρί δηὰ Ῥοσγϑῖία. ἴη ἴπδὶ οὗ Αβεγγίὰ ΠεΥ 
ΟΟΟῸΣ ΤΏΟΓΟ 5ΡΑΓΙΏΡΙΥ. 

αἰ! «υα: εεάαν.} ΤΏ ννογὰ “ Οδάλδγ ᾿ (ἐγεςξὺ 
ἰ5 υδϑεὰ Ὠότε ἴῃ [86 ΟΣ 5θηϑο, ἰη τνῃιςἢ ἱ 
᾿πο]υάεβ, ἴορεῖβες ψῖ τῆς ἙΘδΥ ΡΓΌΡΟΥ, 
ΟἾΠΟΥ 51:Π|||2Γ ννοοάβ, 866 ῦουο, γϑῦϑα 15. 

20. “μά ἐδὲ ογαεῖί ἐπ δὲ ζὥῶγε ῥαγί 
Νο οχρἰαπδίίοη [μδὲ ἰ5 αυἱε 5διϑέδοϊουυ [85 
Ὀοδη σίνοη οὗ ἴῃς ὄχργοββϑίοη τνμὶς ἢ ἰ5. ΠοΙδ 
τοηάεγοα “1 ἴἢε ἔογε ρατί." Καὶ! τοζαγὰβ ἰΐ 
85 ἃ ΤΑῦδα 5 ρϑίδηϊινε, Ξἰ χης, “ἴῃς ἰηΐο- 
τίοσ." ΗΗδ- {Γδηβ δία --- " Αηὰ {ῤε ἐπίογίοσ οὗ 
[δς ογδοϊο ννᾶ5 Ὁ ΕΏΥ οὐδ 115 ἴῃ ἰεηρίῃ, ἄς. 

σηδ “0 εουεγεά ἐδεὲ αἰίαν «υδίεϑ «υαἱ! οΓ 
εεαν.] ἈΔΊΠΟΓ, “ἀπά 89 οογοσοὰ [89 δι [δὲ 
(2. ἴῃ. Αἰἴδσ οὗ ̓ ἱποδῆϑο) ΣῈ} οϑᾶδι." ΑΞ 
Ῥαϊτοῖκ οὔϑογνεβ, ἴῃ 6 δ᾽ νγὰβ ἀοιυδῖ]655 οὗ 
βίοῃθ, δηά ννᾶβϑ Ἷονεσεὰ ἢ σεάδσ ἰη ῥσὸ- 
Ραγδίΐοη ἔὸσ [6 ουογϊδγίης ἢ μοϊά, ΤΈ]5 
ονογίυηρς νγᾶ5 ποῖ γι] ἀϊηρ, ὑυ!οἢ νγᾶ5 ὑσο- 
ὈΔΟΪΥ ὑπῖζποννὴ ἴῃ Ῥαϊεβέης δ 1}15 θα 
πιο, δυῖ τῆς δἰίδοηιοπὶ οὗ [Πΐπη Ρἰδῖεβ οὗ 
ξο]ά, νος δὰ ἴο Ὀ6 [ϑιοποὰ οἡ ψἹ 5Π|18}]} 
8115. ϑυςἢ 4 πιοάς οὗ ογπαπηθηϊδιίοη νγᾶβ 
ΠΟΙΏΠΊΟΩ ἴῃ Βδθυϊοη, ἰῇ Αϑϑυσγία, δηὰ ἴῃ 
Μεάϊδ. 

41. 80 δοίο»»"ο".] ἘΔΊΠΟΣ “δὴ ἃ ϑοϊογχιοῇ. 

2δὲ δοι“ε} 1... [6 πχδίη σΠασλθογ. 

δε »ιαάξ α ῥαγίϊδίοη ὁγ δε εραϊν, ΟΥ᾽ χοίά.] 
Τῆς υ,86 οἵ [8656 “ἢ δίη5 15 ἀουδίῆι!. ΤῊ πιοβέ 
Ργοῦδθ]ε νῖενν ἰ5, ἐμαὶ {ΠΕ ὑγεσα ΔΟΙΟΒ5 
ἴῃς ἀρεγίυσε ἴπ [ἢς ῬαγΌ ΠΟ -νν8}} οὗὨἉ νοῦβο 1ό, 
ἂἵ 1ῃ6 ἀϊδίδπος οὗ ἃ ἕενν ἔδοϊ ΠοῸπι ἴῃς στουηά, 
Δηὰ τ8αῖ [Ποῖγ οδήοοϊ νᾶ ἴο ἔοστῃ ἃ Ὀδυτίογ 
Ρεΐνοεη ἴΠ6 ΠΟΙΥ ρῥίαςς ἂπά (ἢ ΒΟΙγΥ οὗ μο]165. 
ΤῊΙ5 ΤΡΆΡΙΕΕ 5 ΔΙ ΓΥ Ἔχργεβϑθά Ὀγ ἴπὸ δυῖδο- 

οἱ, 11. 

Ι. ΚΙΝΟΞ. ΓΥἹΙ. 

21 80 ϑοϊοιῃοῃ ονογὶ διά τπὸ ποιι86 
νη τ ρυγε ροϊά : δηά πε πιδάς 
ἃ ρατγιτίοῃ δγ ἴπε ςἢδἰπβ οἴ ροϊά Βεΐογε 
τῆς ογδοϊε ; δηά δε ονογδλιἀ ἱξ νυν 
δο]ά. 

22 Απά τἢς ψῇοΐς Πουβα πα ονοῖ- 
Ἰαλϊά τ σοὶ, ἀπ|}]] ἢς δά βηϊβῃεά 
41 τῆε ποι: «ἰϑο τῆς. τ ῇοὶς δἰτδγ 
τπδῖ τοᾶς ΕΥ̓͂ [Π6 οτγδοΐϊα ἢς ονεγδιά 
νν ἢ ροϊά. 

22 ἢ Απὰ πη τῆς ογδοῖς ἢε 
πχδάς ἔννο σμεγυ δ πι8 ογ΄ " οἾῖνα ἴγεε, ! 
“σε ἴδῃ οὐδ118 Πίρῇ. 

τὶ Ζοὰ νοσϑίοῃ, ννῆογο, πονγόνεσ, [6 νογὰ “ ἐδϑε᾽" 
Ὀεΐοτε “ οἢδίηβ οὗ ρο]ὰ " δῃοιυϊά δὲ σδῃςεὶ]οὰ, 

ουεγἰαἱά ἐξ «υἱέ κοϊά.) “ [{ σΔη ΟἿΪΥ πηόδη 
“46 ογδοὶο ; δηὰ ἴΠῸ οἴδυϑε ἰ5 [ἢ .}δ ἃ γερεῖ- 
ὕοη οὗ νδὲ ννᾶϑ ϑἰδῖοα ἴἢ ἴδε ργεςεάϊης 
ΥΕΙΞα. 

22. “πᾶ δὲ «υδοῖς δοισε δὲ ουεγίαϊπ «υε 
3οἰ4.} ὙΤμαῖ 15, “ποῖ ΟἿΪΥ ἀἸὰ ἢδ ΟΥΕΓΙΔΥ [ἢ 6 
ΠΟΙΥ οὗ Βοῖϊοβ δηά τῆς πιδίη σβδηῖρεσγ ν ἢ 
ξοϊὰ, Ὀυξ αἰθο ἴῃς τεοϑὶ οὗ ἴῃς ἤουϑο, ᾿ποϊυἀ- 
ἸῺ» ἴα βοῦς} (2 ΟΒγ. "1. 4). ὙΤδα 5146 
ΟΠ ΔΙΊθ6Γ5 ἀτὲ ποῖ ἱποϊυάοά, 5ἰηοε ΠΟΥ ἡ ΓΟ ὯῸ 
Ρατί οἵ “τῃς μου." 

αὐμο ἐδε «υδοίε αἰαγ ὙὍὌμε «υδοίς ΑἸ12τ:.--- 
ἴον, δηά οιάεϑ, δηά ποσῃβ, δοσογάϊηρ ἴο [ἢς 
ςοιῃσηιδηὰ ρβίνεη ἴοὸ Μοβοβ ψ ἢ τοϑροςοῖ ἴς 
(ὃς ΔΙἴαγ οὗ ἴῃε ᾿δϑογηδςοὶθ. (δες ἔχ. χχχ. 3.) 

ἐδαὶ «υαὐ ὁγ ἐδὲ ογαείς.) ΤὮΘ ρμοϑβίοη οὗ 
ἴῃς ΑἸἿΔΓ νγᾶ8 ἀϊγεςΥ ἴῃ τοηΐ οὗ [6 οροηϊης 
ἰηῖο [πε 5ΔΠΟΙΌΔΙΥ, δοῖοθθ ὙὙΏΙΟΝ σης [ἢ 6 
νο}}. (δες ἔχ. χχχ, 6.) ὅες ἴδ ρίδη ἴῃ ποῖς 
ΟἿ ΨΕΙΒ6 17. 

δὲ συογία!ἀ «υἱέ ροίά.] ὙΠ ἰδνυϑἢ υς 
οὗ τῆς ρῥγεςίοιϑ πηεῖδὶβ ἰῇ οσπιδιηδηϊδίίοη νγᾶϑ 
ἃ ῬΘΟΌΪΑΓ ἔεδίυγο οὗ δδυγὶγ ΟἸδηΐϊδ] δγοἢὶ- 
[εοῖαγε. ΡοΪγΥ 5 ε}}3 υ8 ἴδαὶ ἴπε τόγαὶ 
Ρδίδος δ Εςδδίδηδ νγᾶ5 ποῖ ΟἹΪΥ Ἴοαδῖϊεἀ ν᾿ ἢ 
(στη ἱπίεγηδιν, Ὀυϊ πδὰ ἃ τοοῦ οοτηροβδά οὗ 
τη ΡΠ π|}5 οὗ 511νογ. (ΡοΪγὉ. χ. 27, ὃ το.) 
ΤΠο ἰοπιρὶς οὗ Αηδὶε5 ἂὲ [6 58π)Ὲ ρίδοθ νυᾶβ 
5᾽ ΠῊ]ΑΥΪΥ δάογηςά (ἰδ.). Αςοοτάϊηρ ἴο Ηστο- 
ἀοίυ, ἵνο οὗ ἴδ βόνυθη νν8}}5 νος ἢ χυλγάεά 
(Π6 γμαΐδος μιδὰ δι ]επηθηΐβ οὗ ἴῃ656 τηοίδἷς. 
(Βετγοά. ἱ. 98.) Απά τεςθηΐ τ ϑοάσοῃοβ ἢδνς 
εἰνεῃ σοᾶσοη ἴο ὑοϊϊονε πὶ ὑνο ϑἴαροβ οὗ ἰῃ 6 
στεδλῖ ἰθρ]ς δ Βογϑὶρρα---πονν Κποννῃ 85 ἴῃς 
Βῖτ5 Νιτηγιά---δὰ τεβρεςτ νοὶ γ ἃ βοϊὰ δπὰ 
ἃ 51:|ν6γ σοδίηρ. 

43. Τωυο ἐλ τόμ! Ηξετο, ἀραΐη, ἰῃς ραῖ- 
ἴεγῃ οὗ [6 ἰδθετγηδοὶς ννὰ5 ἴο]οννεὰ (ἔχ. 
ΧΧΧΥΙ͂Ϊ. 6-9), Ὀυϊ νου 56 γν}]6 ᾿πυ δου. ΤῊΣ 
ογ χίπαὶ σμογυδθ ὑγογα ΘΠΌΓεΙΥ οἵ ροϊά, ὙΠ68ς, 
Ὀείηρ 50 τῦιοδ ἰάγζοῦ, εσο οὗ νοοά, πΊεΓοὶῪ 

21, 
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θυ, οέΐ 
έν. 7 

ζγο: οὐοι. 



514 Ι. ΚΙΝΟΞ. ΓΥιΙ. [ν. 24---32. 

24 Απά ἔἢνε οεὐδὶῖϊ5 τὺσς τῆς οπε 
ννὶπρ οὗ τῆς σπεγυῦ, ἀπά ἔνε οὐδ 
τῆς οἵδοῦ ννίηρ οἵ τῆς σπόγυ : ἔτοπι 
τῆς υἱκίεγηιοδῖ ρᾶγὶ οὗ ([πΠ6 ος ψηρ 
ππῖο ἴῃς υκτεγηιοβὲ ρᾶγὶ οὗ τῆς οἴποῦ 
τὐεγέ ἴεη οὐδ]. 

2ς Απά τῆς οἴδοῦ σδογυῦ τας ἴεπ 
σαδιῖ8: θοῖ πὰ σπογυδ᾽πι8 τὐεγε οὗ 
Ος πιρᾶϑιγε ΔπΠ4 οἣς 8|ΖΕ. 

26 Τῆε Βεῖρῃς οὗ τῆς οπα σμεγυθ 
τυας ἴεῃ οὐδ ]18, ἀπά 80 τὐας ἐξ οὗ τῃε 
οἴδεγ ςδεγιῦ. 

27 Απά ες βεῖ ἴῃς σπεγυδίπιβ ἢ] η 
- Ἐκ. 25. τῆς ἱππεῖ ἤοιι8ε : Ὧπὰ “"ΠΕΥ βιγεϊομεά 
ι ὁτ, ἄσ ἔοστῇ τῆς νυἱηρβ οἵὁἩ τῆς σμεγιθίπιβ, 30 
πρεάκα ἴπαϊ ἴῃς ψίηρ, οὗ τῆς οης τοιςδεὰ τῆς 
ἔργα "σὴν τη ρ γγ8}}, πὰ τῆς ψὶηρ οὗ τῆς οἵδεῦ 

σμοσγαῦὺ τους πο {πὰ ἂς ΜᾺ νν}] ; δηά 
τ εῖγ ννίπρβ τουσμοά ομς Ἀποῖποῦ ἴῃ 
τῆς πιίάξε οὗ [πε δΠοιιβε. 

ονοσαἰὰ νυν ἃ σοϊάθη ρἰδίϊηζ. Νὸ ἀουδί (ἢς 
ξεοποσγαὶ σπαγαςῖογ οὗ ἴἢ6 ἴοστῃ, ννμδίενογ (Πδῖ 
ΤΏΔΥ ἢᾶνε ὈΘΘη, νγὰ5 ργεξοσνθά; δυΐ ἴΠε ἀιτάπρο- 
ταοηΐ οὗ (ὃς νυηξξ, δηὰ ἴῃς ἀϊγεςσζίοη οὗ ἴδε 
ἴλοθβ, 566πὶ ἴο ἢᾶνὸ Ὀθθη ἀϊεγεηῖ. Μοβοϑ᾽ 
σδογυδίπι “ οονεσγοὰ ἢ ΓΠΟΙ͂Γ νη; 5 οὐοῦ ἴῃ 6 
ΤΆΘΓΟΥ 56 ;᾽ ϑοϊοτηοηδβ κἰγεϊςπεοα οὐδ {Π6}Γ5 
ἴο ἴῃς ι}}, 580 [μαἴ (ἢ6 ἔοι σίρε, σαςἢ ἤνο 
οὐδ᾽ῖ8 ἰΙοηῦ (τεῦθα 24), ὀχίεπηθα δςτοβθ ἴῃ 6 
ΠΟΪς βαποϊυδιγ, ἴῃς τ οὗ ΒΟ ννᾶβ 
ὈΘΠΙΥ οὐδη5 {τετϑα 2ο). Τῆς ἔοστησεσ ἰοοκοὰ 
τονναγὰ οπὸ δηοίδεσ, δηὰ ττεσε δεηΐ ἀονγηννασγὰ 
ἰουγαγαβ [6 ΤΏΘΓΟΥ 86λὲ (ἔχ. ΧΧΧΥΐ!. 9); ἴῃς 
ἰλῖῖεῦ Ἰἰοοκεὰ ἰονναγὰβ τῇς στοαὶ 
σμδθετ. (δες 2 ΟἾτγ, 1]. 3, ἀπά ποῖς.) 

97) οἱμυε-ίγεε.) ΤῊ ἔτεος ἱπίοπάθα ἰ5 ὕτο- 
ὈΔΌΪ ἴδε οἰοδϑίοσ οὐ νυνἱ]Ἱά οἷϊνε, ποῖ [6 οὐ]1- 
νδῖθα βροςῖθβϑ. ΤῊΘ ἴννο ἅσε πηδητοποὰ τορεῖῃεῦ 
ἴη Νοῆ, Ὑἱῇῖϊ. 1 9, ὙΒΟΓΟῈ ΟἿΓ νϑυβίοη ἢδᾶ5 “οἶϊυὸ 
Ὀγᾶης 68 ἀπά ρίης Ὀγδηςῆα5." 

47. Ὡρῶν «ἰγείεδεά ζογίδ᾽ ἐδὲ «υἱηᾷ!: 9. ἐδὲ 
ἐξδεγμδίν. Τῆς τρλγρίπδὶ τοηάογίης--- (6 
σδογυ δ πι5 βἰγοιοπεά ἐοσί {πεῖς νὶηρβ᾽-ἰδ 
δφξαϊηϑὶ (ἢ ἰανν8 οὗ Η εὔγενν σγαιιπιδσ. 

49. σγυεά ; 97 εδενμδέρι: απά ρα» 
ἐγεέ:, απά οαυεγ;.)] ΤΠΟΓΟ ἰ8 ἃ σοηϑι 6 7- 
δος τοϑοπδίδηςε Ὀεΐννθθη ἴπΠ6 ἀδοογδίίοη ΟσῸ 
ἀοϑοτιθεὰ δηά ἃ ροσίίοη οὗ [6 ογῃδιηθηϊδίίοη 
υϑεὰ Ὀγ ἴπε Αϑϑυτίδῃβ. Ῥαίζεγῃβ ἅγὲ ἐγεηυθηῖ 
ἴῃ ΒΓ νἹηρεα ὃ01}5---ποῖ ρετῆδᾶρϑ νεῖγ ἀΠἘΕετγ.- 
οηΐ ἴῃ 5δᾶρε Πτοπὶ ἴῃς [εὐν5ἢ σπογιιδ5---Κηθοὶ 
ἄονπι οη εἰ 6 Γ 8:46 οὗ ἃ νορείδοϊο ἕοστῃ νυ] ἢ 
ΘΘΟΠ5 ἴο ΤΈρΡΓΕβοηΐ ἃ ΡαἸ]πι-ῖγοο. (1 ἀγαγά, 
. Μοηυπιεηῖϊβ οὗ Νίπενεϊ,, 1ϑῖ βοσίθβ, Ρ5. 41 
ἴο 45.) ΟἿ ἃ}1} γομιϊθοΐυγαὶ ογπδιηθηῖβ (ἢ 6 

28 Απὰ Πε ονετλιὰ τῆς σΒεγι δ᾽ πὶ 
ψ 1} ρο ]α. 

29 Απὰ ἢε οδενεά ]1] [πε νυ2}1]5. οὗ 
ἴΠ6 πουβϑε τουπά ἀθοιξ σι οαγνεὰ 
ἤρυγεβ οὗὨἨ Πμεγυδὶπιβ ἀπά ραΐπὶ ἔγεεϑ 
δηὰ ἴορεη ἤοννγετβ, νυ δίπ δηά νυῖδπους. 

20 Απά τἢς ἢοογ οὗ τῆς δΒοιιϑε Βε σ΄3-- 
ονεγίαἱά ἢ ροἹά, πιιτπΐπ δηὰ νντἢ- 
ουῖ. 

21  Απά ἴογ τς επίεγηρ οὗ τδε 
ογᾷοϊς Πα πιδές ἀοοῖβ ο΄ οἶϊνε ἴγεε: 
τῆς ᾿ἴπιεῖ σπά 5:4ε ροβῖβ τύέγέ δ ΒΠᾺ ᾿ ον,» 
ραγὶ οὗ ἐλε τυαἱϊ. 

322 Τπε ἔτνγο ἀοοῖβ αἰϑο τόέγε δ᾽ 0... 
οἶἶνε ἔγεε ; δηά ἢε ᾿αγνεά ὕροπ ἘΠ επὶ μὲ ἐ-- 
ςαγνίηρβ οὗ σπεγυδίπιβ δηὰ ρδὶπὶ ἔγεεβ 
ἀπά ἴορεη ἤονγεγβ, ἀπά ονει διά λέπας 
ἢ ροϊά, πὰ δργελά ροϊάὰ ὑροη “.3-- 
[6 ςδοτγυθίηια, Δηἀ ὑροη ἴτἴπε ρμαΐπὶ 
[Γ6 68. 

οππιοηοβὶ ἴῃ Αϑϑυγία ἰ5 ἴῃ σοβεῖϊΐο, τοὶ 
ῬΤΟΌΔΟΙΥ τοργοϑεηῖβ Δη ὀρεη δίοβθοι. Ὑδυς 
ῬΑΪπιβ, οβογυδ5, ἀηὰ ἤοννοτβ---ἰῆθ πιδίπ ἀδοο- 
ταῖοῃβ οὗ δοϊοπιοηΐβ ἴοτηρὶο--- τηρεῖ ᾿κουνος 
ἰη [86 οἰπιδπιεηϊδλιίίοη οἵὗ (6 Αβϑυσίδῃς, ἃ 
ἐπ Ο ΠΈΣ ρος ὙΏΪΟΝ οδη ΘΟΔΓΟΟΙΥ 6 δοο- 
δη 

«υἱέδίπ ἀπά «υἱέδοι.) 12. θοΙδ ἴῃ ἴ[86 ἱππετ 
σμδμθοῦ, ΟΥ̓ ΠΟΙΥ οὗ ἢο]165, ἀπά ἴῃ ἴδε οὐυϊες 
οὔθ. 80, ἴοο, ἰῃ ἴΠ6 ἡεχὲ νοῦβα. 

81. Δοοῦ: 9 οἷξυεείγεε.) ὅ66ὲ ἴδε ϑοςορά 
ῃοῖς Οἤ γϑῦβο 21. 

ἐδε ἤπίεῖ απά εἰδρηβοσίς «ὐεγε α “32 βατσί 9 
ἐδ «υαἱ! } Ὑΐδ τεπάετίπρ 18 εἰ τ φὲ 
ἴπδη [Πδῖ τη (ἢ πιδγεῖπ. ΤΉς πιοαπίηρ ςϑεῖης 
ἴο δε ἴδαΐ (ἢς Ἰἰπῖοὶ νγᾶὰβ οπμθοῖῆ οὗ τὰς 
ΜΙ οὗ (6 νγ8]}, ἀπ φᾶς ἀοοῖ-ροξξ οὔδ- 
ΒΡ οὗὨ ἰζ5 μεϊρῃξ, ὙὍδυβ ἴῃς ορεηπίηρ νγὰς 
ἃ ϑβ8ᾳυδτε οὗ ἔουγ ουδ[5, οὗ 5ἰχ ἕεεῖ. (8εε 
γεγϑὸ 20.) 

82. Τδὲ ἑαυο ἀοογ,.} Α8 ἴῃ ἴῃς Αϑεγτίδη 
ξαΐονναυϑβ ΦΈΠΕΣΑΪΥ, 580 Ὦογε (μΠ6 ἀροσΐυγο νγὰς 
ποῖ οἰοΞεά Όγ ἃ 5ἰηρὶε ἀοοσ, Ὀυΐ ΌὉΥ ἴντο ἰδδνες 
ὙΠΟ τοὶ ἰη ἴδ δ τ ἀ]6. 

απ τργεαά ροίά ὠῴοπ ἐδὲ εὐεγμδέὲνι: ἀπαὶ 
ὠοη ἐδὲ ῥα!»εΐγεε:. ΤὮΪ5 οἰδυϑο ἴ5 δα ἀδὰ 
ἴο τῆᾶτκ (παῖ ἴἢς ἀοοῦβ τεσ ποΐ 5  ΠΡΙῪ 
βῃθεῖοά ἢ φο]ά, ἰκο τὰς βοοτβ (τεσγβα 10), 
δυῖϊ πδὰ (ἢθ γοϊὰ δαπιπιογοὰ ἰο ἤὲ (ἢ ἔοιτης 
οἵ ἴ6 ραϊπηβ, οἰοσυῦϑ, δηὰ ἤονγοτξ οσνοά 
ρου ἴμεπι. (866 νεσϑα 15.) ϑυςἢ Παιητηοσγοά 
τοί! σοῦκ, ΡΈΠΟΓΔΙΥ ἱπ Ὀγοῆζο, ᾿ῶ5 Ὀθθῃ 
ἰουηά ἰη το]ογαῦϊα ἀρυπάδηος ἀτηοης ἴῃς Α9- 
5υσίδῃ γοτλδίηβ, (1μἀγαγά, ὁ Νίπονε δηὰ ΒΑΡγ- 
Ἰοη, Ρ. 199.) 



ν. 33---8.] Ι. ΚΙΝΟΞ. ΓΥἹ. 

232. 80 4150 τηδάς ἢς ἔογ τες ἀοογσγοῦ 4146  Απά ἢς ΡΠ τῆς ἱππεῖ οουτγὶ 
)τ, Λροιν. τῇ 6 [6 ΠΊρ] 6 ροβίϑ οὕ οἾίνε ἔγες, ᾽ ἔουῃ στῆ τἄγες τοῦνβ οὗ μενγεὰ βίοης, ἀπά 

᾿ς γρᾶῖῖ οὗ ἐἦε τυαἱϊ. ἃ τονν οὗ ςεὐλγ ΒεΔηΊ8. 
234 Απά τε ἴννο ἀοοῖβ τοέγε οΚΓοὐ 47 ὅπ (ἂς ἔουτἢ γεᾶγ νγᾶβ τῇς 

ἢγ ἴτε: τῇς ἴνο ἰεᾶνε8 οὗ τῆς ἰοιπάλδιίοη οὗ τῆς Βουβε οὗ τῆς [ΚΡ 
ομς ἀοοῦ τοεγ ἰο]ἀΐηρ, δηά τῆς ἴνγο [Αἱά, ἰῃ ἴῃς πιοπῖῇ Ζ|: 
]εᾶνεβ οὗ τῇς οἵἴδμεγ ἄοοῦ τεῦς ἴὉ14-ὀ 548 Απά ἴῃ τῆς εἰενεπιῆ γεᾶγ, ἰη τπε 
ἴηξ. τλοητἢ ΒΒ] ν ΒΙ ἢ ἐς τῆς εἰρ τῇ πιοηιῇ, «ἡ ἀξ 

45 Απά ἢς οδηνεὰ ἐλέγέονι ομοτ- ννὰβ ἴῆς ἤουβε Ββηϊϑηεά ᾿ῆγουρδους ἀὔλντ δ 
δ πι8 Δῃἀ ρδ]πὶ ἴγεεβ ἀπά ὀρεῃ ἤἥοννεβ: 41] τῆς ραγῖβ τῃεγεοί, ἀπά δοςογάϊηρ ἐβεγερ 
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ΓΟ ν, τούα 

δἀηὰ οονεγεά ἐδόπι νὰ ρο]ά διιεὰ [το 411} τῇς ϑβϑῃίοη οὗ ἰζ. ὅο νγᾶϑβ ἢ δὦ ἐάε ον- 
προη τῆς ολγνεά νψνουΐς. δανθῃ γϑδῖβ ἴῃ θυ ἱπρ 1. εἰ φαίη 

88. 72ε ἀοον» ΟΓ᾽ ἐδὲ ἐερερὶ.})ὺ ΤΏ ἀοοτν, 
κιδι ἰβ5, το Ἰοὰ ἔτοσι [86 Ῥοσοδ ἱπῖο [δα 
ξτελῖ σμδηηῦεῦ οὗ [6 το Ρ]6. 

4 ουγιδ βαγὶ 97 δὲ «υαἱ]] Οτ, “ ἔνε οὐδ5 
πιῆ, ὙΠῸ νν45, ᾿πογείοσο, ἴῃς δοῖζῃι οὗ 
με ἀοογνναῦ : ὈΓΟΌΔΟΪΥ 115 Ὀγοδά ἢ ννᾶ8 4150 
ἔνε ουδῖῖ5, [Βουφρἢ [815 15 ποῖ κἰδῖδα, 

84. Τὸ ἰαυο ἀοογ: «ὐεγε 9 ἡτγοΐγεε. 
ἀπ νὴ ἡ ποΐροσ. (8ϑεεὲ ἄδονθ, ποῖς οὔ Ἂἢ. 
Υ. 8. 

ἐδὲ ἰαυο ἰεαυες 97 ἐδε οπε ἄοογυ.)] Ἐδοΐ ἀἄοοσ 
νγ͵ὸὼΞ τηδάδ ἰῃ ἵνο 5, δ οἢ ἰο]ἀοὰ Ὀδοκ 
οὔθ οἡ ἴδε οἴδοσ |ἰκὸ βῃυζίεγβ, ΟΥ̓ πιεδῃβ οὗ 
Πίηροβ, ΤΒΘ ψεῖρῃϊ οὗ ἴΠ6 ἀοοῦβ πὸ ἀουδῖ 
τηδὰθ 1 ἱποοηνεηίθηϊ ἴο ορδε ἴῃς ψβοὶς ἀοοῦ 
ΟἿ ΘΥ̓ΘΙΥ Οσοδϑίοη. 

86. “4π4 δὲ δὼ ἐδὲ ἱππὸῦ εομγ!.] Τδμαῖ 
{ποτ νγᾶβ αἷϑοὸ δὴ ομδεγ σου ταϊσῆς ὃς 
ξαϊῃεγοὰ ἔσγοσῃ [ἢ5 ραϑϑᾶρθ. δϑδυςἢ ἃ οουτῖ 
1ῖς ἀἰβι ΠΟΥ πιοητοησὰ 'ἰπ 2 (ἢγ. ἰν. 9. ΤῊς 
ἸΏΠΟΥΙ οουγῖ 8 ΡΓΟΌΔΟΪΝ ἰάδηῖς}] σὰ τῆς 
“ΠΙΡΠΟΓ οουτ οἵ [γε π δὴ (ΧΧχυῖ. 10), δεῖης 
ΤΑϊϑοά δῦονθ (ἢ6 ουΐοσ, 85 ὑγΟΓῈ ϑοπἜ [Π|65 [ἢ 6 
πποῦ οουγί5 οὗ Αϑϑουσγίδη ραΐϊδοθοϑ. Ὅῃδ οουτί 
8665 ἴο δᾶνα βυσττουηάοα (ἢδ ἴεταρὶθ. [15 
ἀἰπηθηϑίοη5 ΤΊΔΥ δὲ ΓΟΔΘΟΏΔΌΪΝ ργεϑυμηθά ἴο 

δανς Ὀδοη ἀουδ]ς ἴποβὲ οὔ ἴδς Οουτί οὗἵἩ [ῃς 
ΤΑΒΟΓΏΔΟΪα, 4.2. τοὸ ουδ᾽ῖ5 οη δδοῖ 5ἰά6 οὗ 
ἴδε τεπιρὶς ἀπά 2οο οὐδϊ15 δὲ ἴδ δηὰϑβ; ΟΣ, 
δδουΐ 72ο ἔδεϊ ἰοῃρς ΕΥ̓͂ 16ο Ὀτοδὰ. 

«υἱὲδ ἐόγεξ γοαὺῦς οΥΓ᾽ δεαυεά “10π2.}1 Μοιεῖ 
ΠοΠηπιοηϊδίοῦς γείοῦ ἴδεθς ψοσὰβ ἴο ἃ ἕδηος 
Θποϊοβίηρς ἴῃς οουτῖ; δηὰ [815 νγᾶβ σεγίδ ΠΙΥ 
[δος νἱενν οὗ ἴς ΧΧ. τψῆο δἀάοα κυκλόθεν, 
“τουπά δρουϊ" Βαυῖ |. Ὁ. Μίςδδε]ς 18. ροῖ- 
μδρ5 στρῃς ἴῃ υπάογϑίδησίην ἴἢς οἶλυδε οὗ 
(ῃς ἅγεᾶ οὗ ἴῃ6 οουγί, ὨϊΟἢ νγᾶ5 ἰοστηθά, 
ἢς (Βίηκβ, ΟΥ̓ ἴῆγες ἰδγεσβ οὗ δενγῃ ϑἴοῃθβ 
ΕΠ οὔς ἅδῦονε ἴῃς οἴδποσ, ἀπά τγᾶβ [ἤθη 

ἀοὰ οἡ ἴδε ἴορ νὰ οοάδγ υἰδηκθ. ϑ0ςἢ 
ἃ σοηοίϊγΓιςίίοη οι] πο ἀουδὶ 6 οἰδδογαῖο : 
δυῖ [1 τνᾶ8 ἀδϑισεά ἴο οἰοναίς ἴῃ 6 ἴπΠῸῚ οουσί 
δδονυθ ἴπΠ6 οὐΐεγ, [ἢ15 ἰ5 (6 ΨΑΥ ἰπ τ Ὡϊ ἢ 1 
σψουὰ ὃς ᾿ΙΚοὶγ ἴο πᾶνὲ ὕδθη ἄοπο. ὙΠῸ 
τοπρ]ς ψου]ὰ Ρἰδοθά, κὸ ἴῆς Αϑϑυσίδῃ 
Ραΐϊδοδθ, οὐ δὴ διῇς! ρἰδίίοστη : ἀπὰ (δἊ 
ΠΠΈΠΌΤ, θείης ἡ ὑμόνίς 85 ἃ Ρατί οὗ ἴῆ6 Ξδογοά 
υἱ]ΐηνσ, νουϊὰ σοηπιίσυοϊεὰ οὗ ἴῃς εκ 

τηδίοσιδὶ. 

38. δενεη γεαγι.Ἷ ΟΥΘ τογο ΘΧΔΟΙΪΥ, “ ϑενεη 
ΥΕΔΙ5 δηά 9ἰχ πιοηῖ5," βίπος Ζὶ νγᾶϑ (6 
βοςοηα δηά Βυὶ] ἴῃς εἰσι τηοηῖῆ. (δες 
ΥΕΓ56 1.) : 

ΑΘΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕ, οὐ ν. 1. 

ἴηι δὲ ὥῶωγ διπάγεδ ἀπά εἰς δέλοιδ γεαγ. 
Ι 15 ὑρο [ἢ]5 5ίδίοιηεπὶ [δδὶ αὖ [6 
ΘΑ ΟΓ ΡΟΓΏΟΩ οὗ ννῆδῖ 15 οδ θὰ (86 “σὸ- 
οεἰνθὰ σΠΓΟΠΟΪΟΣΥ "ἢ ἀορεηάς. ὙὍΤῇς ΥΑΓ 
οὗ [86 ἔουπάξίοη οὗ ἴῃ ἴσπρ]Ὲ οδη ὉὈς ἃρ- 
ῬΓΟΧΙΙΤΏΔΙΕΙΥ ἤχοὰ ὉΥ δαάάϊπηρ ἴῃς τοπιδιπίης 
625 οὗ δοϊοπιοπβ τεῖίξῃ, (86 γϑᾶγβ οὗ ἴδ 
ἱηρ8 οὗ [υάἀδῇ, ἀηὰ [πε Θευθ ΠΥ γοᾶγβ οὗ ἴδ 6 

 ΟΔΡΕΈΝΙΗΥ, ἴο [86 τεοοῖνθά ἀδῖθ ἔοσ [86 δοςθϑ9- 
βίοῃ οὗ αυτιβ ἴο [πε [ἤτγοης οὗ Βαδγίοη. Τῆς 
ΟΠΓΟΠΟΪΟΡΥ ἴδιι5 οὈἰδίηοὰ ἰ5 “πος κοά δηὰ (ἴῃ ἃ 
ΒόΠΟΓΔΪ νΑΥ) σοπβττηδὰ ὈΥ ἴῃς ἀποίεηϊ ἀοοι- 
τηθηΐ οδ] σὰ ἴῃς “δποη οὗ ΡιοΙπιγ,᾿ ὉῚ ἴδε τὸς 
σοΠἸγ-αἀἸϑοονοτοά ὁ Αϑογτίδη Ολποῦ, δηὰ ἀρδίη 
ὉΥ ἴδς ΤΠΠΓΟΠΟΙΟΡΣΥ οὗ Εξγρί. Απιϊὰ πιῖποσ 

αἰ ἴδγθηοος ἴπογο 15 ἃ ρΌΠΟΓΑΙ ἀρτοοηδηΐ, ἢ ςἢ 
᾿υ5Ὲ 1668 υ ἰη ρδείηρ ἴῃς δοςδβϑϑίοη οἵ δοϊοσηοῃ 
ἀδοιμ Β.Ο. Ιοοο. Βυῖ γτεαλί ἀϊβῆςυ [65 τηδοὶ 
5 ἴῃ ἀείεττηϊηίης [6 5δοσθα σΠΣΟΠΟΪΟΩΥ͂ δηΐθ- 
ΤΟΥ ἴο [Π1|5. Αρατί ΠῸμ ἴῃς ῥγεϑεηΐ Ξἰδῖο- 
τοοηῖ, ἴ[ἢ6 σΠγοποϊοχιοδὶ ἀδῖα οὗ ἴῃς ΟΪἹά 
Τοεβίδλπιοηΐ ἃγὲ ἰηϑυβηοϊοηΐ ἴο ἢχ (ἢ ἱπίογναὶ 
Ὀεΐννδθη ϑοϊοσηοηβ δοςδβϑίοη δηά ἴῃς Εχοάυ, 
5'ποδ 56  ΥᾺ] οὗ ἴΠ6 ρεσγιοάβ νυν] οἢ τηλκο ἴ ὉΡ 
ἅτε ὑπεϑτηλίεά. ΤῊς ἀυγδίίοῃ οὗ [οβῇυδ᾽ 8 
Ἰυάρεση!ρ, ἴἢ6 ἰηΐεγναὶ δεΐσσεθη ἢις ἀθδίῃ 
δηᾷ [86 κογυτυάο οὗ ΟΠ υ5ηδη- ἢ ϑῃδίῃδιπι, δηὰ 
(ὃς ἀυγαίοη οὗ ἴδε Ἰυάφεκη!ρα οὗ ϑῃδπΊραΓ 
πὰ ϑαπιιοὶ, ἀγὲ ποῖ τηοπίοηοαά ἴῃ ϑδογρίυΓο. 
Ακαΐη, ἴδε δεαυδσηῖ οςευττεῆος οὗ τουηὰ 

21,2 



σιό Ι. ΚΙΝΟΞ. ΓΙ. 

ὨΌΠΊΌΕΙΒ (ὈνΘΠΙΥ, ΟΤΎ, ἀπά οἰ ςῃγ) ἰπ τ }5 
Ροπίοη οἱ ἴῃς σΠΓΟΠΟΪΟΡῪ 56Ὲπὶ5 ἴο ἱπάϊςδίε 
Δη ἱποχδοῖὶ σεςκοηίηρ, νος ἢ ψουϊὰ ρῥχγεοὶυάς 
08 ΠῸπι χίηρ ἴῃς ἀλίεβ ψΒ ἊΝ ἀοσυγδΟΥ. 
Ὁπάεν ἴμεϑε εἰγουπιοίδηοοβ σπῃγοηοϊορίϑίβ ἤδλνα 
ἔουπά ἴῃ (6 ργεβθηΐ νεῦβε {πεὶγ 5οὶε τθδῃ8 
οὗ εχιΠοδίίοη (ΤῸπὶ {με ἀἰβηςυ 1:5 νοὶ δεϑεῖ 
15 ροπίίου οὗ (πε ἱπαυΐτγ ; ἀπά {με “ τεςεϊνεά 
ΟΠ ΓΟΠΟΙΟΣΥ," ἴῃ ἰἴ5 δαγ! οῦ Ροπίοη, ἰ5 (45 [85 
Ὀδεη αἰγεδαυ οὐὔϑβεγνεὰ) ὑαϑθά (ἐπε γεὶΥ ὑροη 
τ, τὰ ἴδε τεχί ᾿ἴβε! 15 ποῖ ἴεε [τῸπὶ βυβρὶ- 
εἴοῃ. [1 15 ἴῃς 5016 ραϑϑᾶρε ἴῃ ἴῃς Οἱά 
Τουίαειεης ὙΠ ἢ οοπίδίηβ ἴπ6 Ἰάδὰ οὗ ἀδίϊης 
ονεηῖβ ΠῸΠπὶ δη ογᾶ--π ἰάθα ψιςἢ αἰά ποῖ 
οοςὺγ ἴο ἴδε Οτεεκβ Π]] πε τπις οὗ Τβυςγ- 
ἀϊάεβ. 2. ἴΐ ἰ5 ᾳυοϊδά ὉΥ ΟἸρεη αυώδοιμέ ἐδε 
«υογά:, “ἰῃ (86 ἔουΓ υπάγεοά δηὰ εἰρθΈοίἢ 
Υ̓ΟΔΓ αθον ἴα ΟΠ άγεη οὗ ἰσγϑοὶ ὑγετε ότι 
ουἱ οὗ ἴδε ἰλπά οὗ Εξγρι" (΄ (οπιηχεπῖ. ἴῃ 8. 
]ομαπη,᾿ 1 ἰϊ. 2ο). 32. 1[ἴ{ 5οοτῃβ ἴο ἴανὲ Ὀδθη Κηοννῃ 
ΟὨΪΥ ἴῃ [ἢ 8 5σ!δρε ἴο [Ἅβερῆιβ, ἴο ΤΒΟΟΡἢΠ] 15 
οὗ ᾿Απίοςϊ, ἀπά ἴο ΟἸεπιεηΐ οὗ ΑἰἹοχδηάτσίδ, 
σῆο νου] 4} ὨδίΌΓΑΙΙΥ δᾶνα τείειτεά ἴο (ἢς 
ἀλίς, δὰ [ἃ ἔοστηθὰ ἃ ρογίίοη οὗ ἴπὸ Ρ89- 
βᾶρε ἴῃ {πεὶγ ἀδυ, 4. [ἴ ἰ5, [0 84 ἴπε ἰεδϑῖ, 
μβασγάὰ ἴο τϑσοποιῖῖὶς ἢ οἴμον ςὨτγοποϊορίςδὶ 
δίδίοπιθηῖβ ἰῃ [πε ΟἹά ἀπά Νενν Τεβίδιοηί. 

ΓΗΑΡΤΕῈΒ ΥἹ]. 

: 77: διε δέν 977 ϑοίονιοκῖς ἀσισέ. 1 Οὗ ἐδέ 
ἄσμσε οὐ δεδαποη. 6. ΟἿ ἐ.ε ξογελ οὔ έαγ:. 
ἡ Οὗ ἐάε δογελ ὁ ἀβλατ αι 8 ΟΥὗὨ ἐδε ἀσμεέ 
.Ῥ»ν Ῥλαγαολ'": Δέογ. 13 αν τοογξ 
, ἐλε προ ῥεῤίαν:. 5130 “ἦε »οῤΐεηε “ῶ, 27 
Ογιδε ἐερ δασες. 48 ΟΓἌ 4.ε ἐδν συνε, 40 ακαὶ 
αὐ 6 νεπφεῖς, 

ΟΗΑΡ. Υ7ἼΙ]. 1. δοίογιοη «αὐαΦ διά δὶ 
οανη ῥοισε ἐῤίγίεεπ γεαγ. ΤῊς [ΙΓ ΘΘη ὙΟΔΓ8 
τὰ ἴο δε ςουπίοἀ ΠῸπι ἴμε επὰ οὗ ἴδε ϑενεη 

ΥἹ, 38), ϑοϊοσῃοπ᾿β Ὀυ)]άΐπρβ ἴλυ5 οσςυ- 
(τα μία ἴογ ὈνΕΠΙΥ͂ γεᾶγϑ (1 Κὶ ἰχ το; 2 Οἢγ, 
ψ. 1), ἴτοσι [μ6 ἔουτἢ γοαγ οὗ ἢϊ5 τεῖξῃ ἴο τῃ6 
ἐγὼ «Τὐυπῃ. Το αἀἰβογοπος ἴῃ ἴμ6 {{πὶ6 

Υ ἴδε ἴεπιρὶε δηὰ {μ6 ραΐδος 15 ἴο ὃὈς 
ἡἀσθβιθθς ἴοσ, 1. Ὁγ ἴδ ἰοης ρεποὰ οὗ ργερα"- 
ταῖου ννϊςἢ ργεοκάοά. (ἢς δεῖυδὶ Ὀυϊ]άϊην οὗ 
(ἃς ἔοσπμεσ (1 ΟἾγ. χχίϊ. 2.4; 1 Κ' νυ. 132-18); 
ἃπά 2. ΟΥ̓ (ἢς φτεδίεγ 8ῖΖε οὗ ἴῃς ραϊδος, νηὶ ἢ 
οο οὗ βονογαὶ ἰδσρε γᾶηρεϑ οὗ θυ] ἀπ ρ5. 
(δες ἴδε ποεχὶ ηοΐϑ.) 

ΩΦ. Ηρ διωὼϊ α1ο.ὺ ΜΔΏΥ να συρροβεά (δὲ 
ϑοϊοσιοηβ οὐ ΠΟΙ156 (νΕΓβα 1), ἴῃ 6 ἢουϑε οὗ 
(ἢς ἔογεοβῖ οὗ 1ουδηοη (νεγϑε 2), ἀπά ἴπε ἢοιι5Ἂ 
ἴοτ Ῥμαγδοῖ 5 ἀδυρηςεῦ (νογθο 8), ογο ἴἢγοδ 
ΘΠ ΓΙ ἀἰϊκιηςῖ δηΐ ϑεραγαΐθ Ὀυ]) άϊηρβ ; δηά 
ϑΟΠῚ6 Ὦδγο ΒΌΠΟ 50 ἔδσ δ5ἴο ἰοοδῖθ ἴῃ μοιιϑὲ οὗ 
(ἢς ἔογοϑί οὗ 1 εὔδηοη ἴῃ [δὲ πιουηίδιη. Κεἰ], 
οη ἴδε σΟΠΙΓΔΤΥ͂, τερᾶγάβ ἴπε “ μουϑε" οὗ νεσβα 
1 ἃ58 ἴδ Ἔπῦγο ραΐϊδοθ, δηὰ [ἢ6 ναγίουβ ὃ} 4- 
ἴῃηχ8 τηδηςοηοαὰ ἔσζοπὶ νεσθα 2 ἴο νεῖβε ὃ 85 

[ν. :---. 

ΤΒουσὰ ἴἢς Βοοῖβ οὗ [οβδυδ, [υάξεςϑ, δπὰ 
ϑΆΠλ1}.6] ἤγηϑἢ 5 ὙΠ πὸ Ἔχδοῖ σὨγοιϊοεΥ, 
ἴδον 5111} ΒΌΡΡΙΥ ᾿πηροτίδπι σσγοποϊορίοδὶ ἀδίὰ 
---ἀλιλ ψἈι οὶ βθοτὰ ἴο ἰηἀϊοαῖς ἕο τὴς ἱπίοσυαὶ 
Ὀεϊννεοπῖδο Εχοάυ5 δηά ϑοϊοτηοη, ἃ μετ οὐ ςοῦ- 
5 ἀΟΥΔΌΪΥ Ἔχοεοϊης 4830 γεῶσβΌ ΕῸΓΣ ἴδε γεῶσε 
ΔοῖΌΔΙΥ 8εῖ ἄονγῃ ἀπιοιπίὶ ἴο δ Ἰεδϑὶ ς 80, οσ, 
δΔοοογάϊης ἴο δηοΐδμοσγ Ἴοιηρυϊδίοη, ἴο όοο: 
δηὰ [που ἢ ἃ οεγίδίη ἀεάυςοη πιϊρῆὶ δε 
ταδάς ἔστοπι [15 5σιπὶ οἡ δεςοιπίὶ οὗ ἴδε τουπὰ 
Πυθοῦβ, [15 ἀεάυςοη νου 5οδγοοὶνγ ὦ 
τῶοσα ἴμδη δδίδπος ἴπς δά ἀπίοη γεαυϊσοὰ σα 
δοοουηΐ οὗ ἴδ6 ἔοιιγς υποϑιἐπιδῖθα ρεσγοάς. 
Αγαίη, θὰ ἴῃς Νὸν Τοβίδπιοπὶ, 8... ΡῬαυὶ 
(δεοοσγάϊης ἴο ἴῃς τϑοείνοὰ ἴοχῦ) τεοκοῦς 
ἴ(δς ρμογίοῦ ἔτοπι (ἢς αϊνιϑίοη οὗ (δπᾶδη 
ἃτηοης ἴδε {865 ἴῃ {πε 5Ξἰχίῃ γεᾶγ οἵ [οβδιᾶ 
(1[ο5}.. χίν.), ἴο ϑάπιιοὶ ἴῃς ργορδεῖ, δ 440 
γελῖβ, ψἢϊοἢ ψουὰ πιᾶκοὸ ἴδο ἱπίοσναὶ δ6ὸ- 
ἴνεοῃ ἴ6 Εχοάυβ δηὰ ἴῃς σοιησηποοσηεπέ 
οὔ ἴδε ἴεπιρὶε ἴο δε 579 γεᾶσβ. Οἡ ἴδε υγβοῖς, 
τδεγείογςε, ἰἴ ϑθοτὰβ Ὀσγοῦδθϊς τὶ τὴς ντογὰς 
ἴῃ ἔδο ἴουν Βυπά δηὰ εἰμ ἢ γεασ, ἄζο.," 
ἃ ἃῃ ἴῃ ἰδίίοη ἱπίο ἴῃς ϑβαςσεὰ ἰεχί, 
νυ ςἢ ἀϊά ηοί ΡΓενδὶ] ροπογδ Ϊ θείοτο ἴῃς ταὐτὰ 
σΟΠΌΥ οὗ οὔγ ετὰ. ((οζηρασε "[ηϊἰσοάυςῦου 
ἴο Ἰυάξοα, Ρ. 120.) 

ΟὝἽ ϑοϊοπιοη νγαβ8 δι] ἀρ Βΐ5 
οὐῃ Πουι86 “(γε γελγβ, πὰ “5 ν" 

ἢς βιηϊβῃεά 1411] ἢ18 Ποιιε. 
24 4ΗἜἊεἬ θυ αἷϑο τῆς πουδε οὗ τῆς 

ἔοτεοβι οἵ [οθδποη ; ἴδ ἰσηρτῇῃ τΠεσεοῦ 
τυας λῃ ἢυπάτγεά ουὐδ1ῖ8, 4πηἀ τῆς Ὀγεδάτῃ 
τπεγεοῦ ΒΗ͂Υ συν], ἀπά τῆς Βεῖρδε 

ΤΊΘΓΕΙΥ [5 ΡΑΓΙΙΒ. Ἀν χὰ δαρ5 ἴἴ 5 δεξὶ ἴο 
ςοηϑίάοσ ἴῃς “ἢουε " οὗ γεῦϑθθ 1 85 ἴ6 βαΐϊδος 
Ῥιορεῖ--- ϑοϊοσηοη 5 Ἄρες ἀνε] Ἰηζ-ουϑε (56 ς 
γοῦϑὲ 8); ἴπ6 ἢοιι56 οὗ ἴῃς ἕογεϑςὶ οὔ 1,εθδηου 
ψῈ 115 Ρογοῆεβ, 85 ἴῃ 5ἰδῖο δρασίσησπίβ  δηὰ 
τῆς Βουϑεὲ ἕογ Ῥμδιδοὴβ ἀδυρῆϊοσ ἃς ἰὰῆς 
δαγέερε ΟΥ χεπαη; δηὰ ἴο τορασγὰ ἴποϑε τος 
ἔτουρϑ οὗ δυϊιάϊπξε 858 ἀἰϊξηςϊ, (βου ρἢ ἱπῖοτ- 
ςοπηεοίοά, ἀπά 85 ἰορεῖδεγ φοπϑατυτηρ, ψδί 
͵ϑ ΠΣ ἰοιτηοα “πε Κιπρ᾿β ἰουϑε" (1 Κ. 
ΙΧ. τὸ 

ἐδε βοισε Υ ἠδὲ ἤόγει! ον" Ζσδαποπ] “ΤῊ 
ΠΑΠῚς ψγ»ὼΞ ὈΓΟΌΔΟΌΪΝ σίνεη, ποῖ οὔ δοοουπῖ 
οὗ ΔηΥ͂ ““ρῥἰεδεδηῖ βῃδάθ δηὰ στονοβ" Ξυγ- 
τουπάϊης ἴῃς Βουϑε, ΠΟΙ 5Ι ΠΊΡῚΥ ΕΥ̓͂ τεᾶϑοῖ 
οὗ [6 εἰ ρΙ οΥπιεηΐ Οὗ οϑάδν ἰπ [5 οουϑέγιο- 
ἴοη, Ὀυΐϊ πὶ ἴῃ6 ϑυρροσθά σχεβεπηδίαπος οὗ 
(ἢ τη255 οὗ Ἵδάδζ ρ1]]Ασβ, νυνὶ ο ἢ νγὰ8 15 τδίη 
ἔεδϊυγε, ἴο (86 κοθδπου οδάδγ ἰογεϑβί. 

δε ἐρηφιδ ἐδέγεο ῦ αυας 4 ῥμπάγεα εεδέ:.} 
ΟΥ 160 ἔδεῖ, ΠΕΑΓΙΥ ἔννοα 85 ἰοῆς 85 ἴ6 Ἑπῦγε 
[επῖρὶε βου ἴῃς Ροτοὶ; Ὀυϊ 5ῃουῖεγ ἴῃδῃ 
βοῖε οὗ ἴπε ξγεαΐῖ Π8}}5 'ῃ Ραϊδοες. 
Ἴδοθς ΕΙῈ ΟΟΟΔΒΙΟΙΔΙΪΥ 845 ταυςὶὶ ἃ5 180 ἔεεῖ. 



ν, 3--}.} 

1πεγεοῦ Ἐν οὐδιἴ5, Προη ἔουγ τονν8 
οὗ ςεάλγ ρίϊατο, ψ ἢ σελ θ6ΔΠ18 
ρου τπς ΡΠΠ14γ8. 

4 Απὰά ἐὲ τυας ςονετεὰ ν»ἢ σελ 
ἴεῦ. ἅθονε ὑροη ἴδε ᾿θεδπιβ, ἴπδὲ ἰαγ οπῃ 

: [ογὙ ἔνε ρΠ|2τ8, δζεθη ἐπ ἃ τον. ' 
1ςὉ. 4 Απὰά εἐδενε τυεῦε νγϊμάοννβ ἐπ τῆτες ἀξ ὐὴ Ἐν πον 
αὐτέ ΙΓΟΥβ, Δηἀ ἴΙΠΙΡΗΣ τας Δρδίηβι ἴσῃ 1η 
πε ζῆγεα γΆηΚβ. 
Ὡεανά ς Απά Δ4]] τῆς ᾿'άοοιβ ἀπά ροϑβῖϑ 
τὸ τυέγέ ϑαυᾶγα, ὙΠ ἴΠε τνϊπάονβ : ἀπά 
κε Πρἢϊ τας ρδϊηβι Πρῃς ἐπ [ἄγος γάηΚβ. 

ἐδὲ ὀγεαά!δ ἔδενε 5.7 εὠδἰ!4.1 ΟΥ 7ς ἕεεῖ, 
ἃ ὈγεΔα τ γΟΥῪ πιο ἢ στελίοεσ [μδῃ 5 ουοσ ἰουπά 
ἴῃ Αβϑυσίδ, ἀπά οὔὲ ἱπάϊοδενε οὗ ἴδε επιρίου- 
τηθηΐ ἴῃ ἴῆς ἴνο σουηῖσίοβ οὗ αυπς ἀϊδβοτεηῖ 
τηεϊμοάβ οὗ τοοῆηζ. ΒΥ {δεῖγ υϑὲ οὗ Ρ᾽1]ΔΓ5 
ἴῃς [ἐὐνϑ, Πκὸ ἴῃς Ρεγβίδηβ, ὑσεσα δῦ] ἴο ὉουοΓ 
ἴῃ ἃ ΨΕΙΥ νἱάς ϑρᾶςδ. 

γοαυ: Γ᾽ εεάαν ῥίϊαν:.} 1 16 αἰτηοϑῖ 
ἱπηροϑϑίθὶ]ς ἴο γοοοηςῖὶς [15 ΠΌΣΟΥ ἢ (Π6 
ΠΟΠΊΘΟΙΒ ἰη ἴΠῸ πεχί νεῦϑα. [{ (ἢ ς Ρ11]]γϑ τεῦα 
ἔοτίγεῆνο, δέήϊδοηῃ ἰπ ἃ τοῖν, ἴἤεσγε βῃουϊὰ πᾶν 
Ὀδεδη Ὀυῖϊ ἴἴγεθ τον 5, ἃ5 866 Π|5 ἴο ἤδνε Ὀδθῃ 
[δε ο886 ἰῃ 16 οΪά ραΐδοθ οὗ γσγυβ δἱ Ῥδβαγ- 
ξαάξ. 1 τότ γος ἴουσ τον οὗ ; 
ἴῆ6 ηυτηδοῦ οὗὨ Ρ1]2γ5 8ῃηουϊά μανὸ Ὀδεη 5, χίγ. 
ῬΊ]]ΑΓα, οὔθ οὐοῦ ἴη6 οἴδποσ, ἃ5 Καὶ] υηάογ- 
διλη 5, ἅτε ηοῖ ἴο δε [Βουρῃῖ οἱ ΤὍβε ϑερῖυδ- 
εἰηξ χίνοβ “ ἴγεο γονν8 ᾽" 1Ἰηϑϊεδά οὗἉ “ ἔουτ "-- 
Ὁ ὮΙΟἢ Ταπλον 68 8}} αἰ ΠΟ] γ. 

8. ὕροη δὲ δεαημ. Τῆς ψνογὰ πεῦὲ υϑεοὰ 
6 ἴη6 β8λπη6 ὙΠΙΟΝ ἰη ἴδε ργεοδαϊης ομδρίογ 
τῦλϑ ἀρρ]οά ἴο ἴῃ «ἱάδ σμαπιθε 5 οὗ [ἢ [επρὶ6. 
(ϑεε ἴδε ᾿αΔϑὲ ποῖ οἡ εἶ. νἱ. 5.) ΑΡΡΑΓΕΠΕΥ 
ἴϊ 85 πεῖς (45 ἰη οἷ. Υἱ. 19) ἴδ ἕογος οὗ 
“ ΒΟΔΠΊ5 : ἃ πιοληΐηρ Οδίδὶποα ΠΌΤ “ 5ἰ(ς "ἢ 
[Ὠγουρῇ ἴῃς ἰπιογι ΑΓ 56 ηϑ6 οὗ “ τ. 

4. Μπά ἐδεγε «ὐεγε «υἱπάοαυς ἱπ ἐδΊέξ 
γοαυ: Μοβῖ εχροβίϊουβ υπάογϑοϊδιἃ ἴῆγος 
ΤΔΏρ685 οἵ ψἱπάονβ, ομθ ἄρον ἴδε οἴοσ, οὐ 
εἰἴδεν 5σἰάς οἵ ἴῃς πουϑε; δυῖ ρετβαρβ Ηουδ]- 
ξαπὶ ἰ5 τῖρῃϊ ἴῃ βυρροϑης ἴμδὶ 1τῃ6 [τος 
ΤΔΏΡΟΒ ΜΟΥ ΟἿ ἴῃ ΟἸΠΟΥ 5:46 νυᾶῖϊ, δηά ἴῃς 
(Ὠϊγτά ἴῃ ἃ τῦν} ἀοννῃ ἴδς τἀ] οὗ ἴἢς [2]], 
αἰοὴς ἴῃ6 οουτϑα οὗ (δὲ πιάπηοσ τοῦ οὗ 
ΡἰΝ2γ5. Αννα] ἀἄονῃ ἴῃς τ ἀ]ς οὗ δὴ υη- 
υ.502}}} νυἱάθ ἀρατίπηεηΐϊ, ποῖ τοδοηίης ἴῃς ἴννο 
δπάβ, ννγὰ5 Ἰουπὰ «δ Νιπιγσυὰ ὈὉΥῚ Μτ. 1,ἀγαγά. 
(ὁ Νίπενεῃ δηά ἰἴ5 Κ επηδίῃβ, νοΐ. 1.) ρίδῃ ὁρρο- 
δῖ ἢ. 34.) 

ἐπ ἐδγεε γαμλ.] 1 1τοτα!γ, “ ἴὔγες Ὀτλο8.7 
ΤΕ νυ ἱπάονβ ὑοσα αἰγοςιΥ ορροϑῖες οπα 
δηοῖποῦ, οἰνίην νυν μδῖ τνὸ 021] ἃ ἡόγοισὸ Ἰσῆϊ. 

δ. ΑΙ] ἐδε ἄοογ: ἀπά ῥο1..}] “ἸὩοοῦβ δηά 
Ροϑὶβ᾽ 5 Ὀεῖίζεῦ (ἢδΔῃ “5ρᾶςεϑ πὰ ρ]]1215 
(τέγος ΤῊο ἀοογνναγβ8, ἀπά ἴδε ροϑίβ ψὩ]οΒ 

1Π6πὶ, 566πὶ ἴο ὃς ἰηϊεηάςα, 

Ι. ΚΙΝΟΞ. ΓΥΙ]. 

6 4 Απά ες πηδάες ἃ ροζἊοῇ οὗ 
ΡΙΠΑτΘ; τῇς ἰδπρῖρῇ τβογοοῦ τας 
ΒΠΗ͂Υ οὐυδίϊ8, ἀπά τῆς Ὀτγοδάτῃ Ἐπογθοῦ 
{ΙΓ οὐδ]: δηἀ (6 ρογοῇ τας 
"θείογε τπεπὶ: δηά ἔπε σέλδγ Ρ᾿Π]ΔΓβ ! Ον, σε. 
ἃπὰ τῆς πο κ Ὀοδηὶ τυόγς " θεΐογο ἐλενε. 

᾿ ΕΟ υ, δσέ- 

" Δ ΎΠεη ἢς πιδάς ἃ ρογοῇ ἔογ ἐοαα 
[0 Ὲ 

τῆς τῆτοης ννῆοτς ἢ πιρῃς πάρε, 
εὐέη ἴῃ ροτοῆ οὗ ᾿υάρπιεηῖ : ἀπά 12 
τυὐα: ᾿οονετοὰ ἢ σελ Τἔτοπι οης ἴ Ἠεῦ. 

,ονε ἴἔοον 
ὅο 3οο»». 8146 οὗ (ῆς ἢἤοοτγ ἴο ἴπε οἴου. 

«ὐεγὸ σφμαγε.} ϑαυδτο δῖ ἴορ, ποῖ ἀγεομοά οὕ 
τουηάεα. [πη Αϑϑγγίδη θυ ]άϊηρβ ἀγομεὰ ἀοοτ- 
ΨΔγ5 ΨΕΙΟ ἢοΐ ὑῃηοοπηήοῃ. 

«αυἱέδ᾽ ἐδε «υἱπάοαυ:.) ΤΏ τηδδηΐηρ Βογα ἰ5 
ΨΕΙῪ ἀουδίῆι), (Οὐεβθηϊυ5 ἰγαηϑδίεβ “ 4}1 [Π6 
ἀοοῦβ δηά ροϑίὶβ ψεῦὰ πιδάθ βαιδλγε Ψ 1} 7ὲΓγ: 
97 δεα»ρ""." 

ἐπ ἐόγεο γοηδ. “ ΤΏΓοο Ἐπ165,7 25 ἴῃ γοῦϑα 4. 
ΤΈς πιοδηΐηρ 5εο5 ἴο Ὀ6 [μδὲ ἴῃς ἀοογνναγ5 
Αἶβο, 'κ ἴ86 νἱηάονβ, ὄἜχδοῖν δορὰ οπὲ 
δηοίβου. 

Θ. “4πά δὲέὲ νιαῦδ α βογεῦ ο7᾽ ρίαν. 1ὲ 
ἰ6 ποῖ ἜΧΡΓΕΞΒΙΥ 5414 (δὲ [58 νγὰς ἴῃς ρογοὴῇ 
οὗ τῆς “ἩουΞε οὗ τς Ἐοτγεβῖ: δυΐ ἔχοπὶ 
[δε οοττεβροπάθηςε οὗ 1198 Ἰεηρίῃ ἢ ἴἢς 
Ὀγοδάϊῃ οἵ τμδῖ ἤουβθὲ (866 σεσϑα 2), ψ δ οἢ 
ΘΧΔΟΙΥ ΤΟϑοτ Ὁ 65 ἴΠ6 οοττεβροηάδηοε οὗ ἴῃς 
Ἰοηρίι οἵ ἴε ἴερ]ς ροσγοῖ τ ἴῃς Ὀγεδάζῃ 
οἵ ἴῃς τοπρ]Ὲ (ΒΈργα, Υἱ. 2, 3), Ὲ ΠΊΔΥ (ΑΙΓΥ 
ἀϑϑυπια ἰμδὲ ἃ ψγὰ8 580. Ῥοσοβο5 οὗ ςοϊυτηη5 
ἱπυτ!δίοὶ ἴῃ ἵτοηϊ οὗἁὨ ΘΟ] ΠΊΠΔΓ ΟΠμδιλθοΓ5 
ΟΕ ἃ ἕδλυουσιο ἔεδίυγε οὗ Ροσγϑίδη ἀγο πεοΐυγε 

απά ἐδε ῥογερ αὐαΓΨ δείογο ἐδε»ι.] ἈδΠεΥ 
“4 Ῥογο. Ὑδεῖς 8 Ὧ0 ἃ:ίςὶο. δηά πηοβῖ 
ςοτϊηηοπίδίου δῖε ἃ (δῖ 4 ϑεσοπὰ 
ῬογΟἢ---ἃὦ ΤΠΟΣΥ νεσίδυϊς Ὀεῖοσε ἰἢς γγεδῖ 
νεϑθυ}}6 --- 15 ἰηϊοηάοα, Τῆς τ οΪὶῈ νογϑα 
Βῃοι αὰ ὃς ἰτγαηϑβίδίεα, "Απὰ δ9 δἂο [89 
ῬΟΣΟΒΟΥΓΒΟ ΡΣ 1ΔΥα ἐπ ἸΘααΊὮ δ0 οπδὲξε, 
δοὰ ἰῃ Ὀστοδὰϊδ 80 οπδὲξα, Δ ἃ ἃ ῬΟΣΤΟΣ 
ὈΟΖΟΣΘ δοπι (ὁ. ὁ. ἴῃς Ρ111415), δῃη ὰ υἱὶ- 
ἴωασϑ, δῃὰ α Ὅ840 (ΟΓ 5160) ὈΘΖοΟΣΘ ΒΘ." 
Μοὶ οὗ ἴδε Ῥεσϑερο ἴδῃ ρόγοβοβ πιδα 5118]} 
ἸΠἸαγεὰ Ἑδμδιηθοῖβ δ βοιηα ᾿ἰἰ|6 ἀἰδίδηςος ἴῃ 
οηξ οὗ (δεπ, ἀοιηρασε ἴδε Εμγριίδη 

“ ῬΣΟΡΥΪ2 Δ. 

7. ΤΡε ῥογεῦ οΓ ἡμάφνιεπ!.} [ἴ [25 Ὀδεη ννο]] 
τειιλγ κεὰ (ἢδὲ [ἢ]5 “ Ῥογοῖ οὐ χαῖς οὗ Ἰυδίςς 
51}}} Κορί αἷϊνε 16 ᾿ἰκοησβα οὗ (δες οἷά ραῖγὶ - 
ΑΥΌΠ4] ουδίοπι οὗὨ 5ἰ[(ἰὩὖν ἴῃ Ἰυάστηοης αἴ [6 
ξαῖε; ΘΧΔΟΙ͂Υ 45 ἴῃς “ δῖε οὗ [υδοςε᾽ 51}}} 
ΓΟς4}15 ἴἴ ἴο υ8 δ Ογδηδάᾷ, δηὰ ἴΠδ 50] πιὸ 
Ῥοτγίο ---(τὴς [ΟΥῪ Οαῖθ᾽ --- αἀἱ (οηδίδης- 
πες (ϑίδηϊου, ἐ [εὐναὶ Οδυγοι, 2ηὰ 56γίε5, 
Ῥ. 195. 
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8  Απά ἢϊ5 δουβϑε νῆετγε ἢς ἀννεῖς 
λαά δηοίπεσ οουτῖ πη τῆς ροότοῇ, 
τυλίεἶ νν85 οὗ τῆς {κὸ νγοσὶς. ϑοϊοπηοη 
τηλάς “50 δπὴ ἤοιβϑε ἔοσγ Ῥῃδιδοῇ 8 
ἀδυρμίεν, ὄνμοηὶ ἢς Πιδὰ (δίζθῃ 20 
ευίζε, ᾿κα ἀπο τἢ 8 ροτγοῇ. 

9 ΑΙ! τλεβ86 τοόγε οΓΓ ΠοΒΕΪγ βἴοῃςϑ, 
δοςογάϊησ ἴο ἴῃς τπχεᾶϑιιγεβ οὗ πενγεά 
βίοηςϑβ, βαννεὰ ψΓ 8ᾳνν8, Π]η δηά 
νυν ουϊ, ὄνεη ἔτοπι τῆς ἐουπάδιϊοη 
απο {πε οορίηρ, ἀπά “9 οἡ [Π6 οιἜ- 
8ἰ4ςε τονγαγὰ τε ρσγελῖ σουγί. 

Ιο Απά τἢς ἰουπάδλιοηῃ τυας οὗ 
ΘΟΒΕΪΥ βίομεϑβ, συ ἢ ργεᾶῖ βἴομϑ, βζοῃ 68 
οὗ δῆ οὐδ ]ῖ8, ἀπά 8ἴοῃςβ οἵ εἰρῆϊ 
οὐδ 118. 

Ι. ΚΙΝΟΞϑ. ΓΙ]. [ν. 8--τ 2. 

11 Απά δδονε τοϑγ σοβίγ ϑ5ἴοῃςεβ, 
δἴοσγ τῆς πιδάβιιγεβ οὗ πενγεά βἴοῃεϑ, 
δηά ςεάλιϑ. 

12 Απά (δε ργεᾶῖ Ἴοουγῖ τουπά 
δδοιιῖ τας ἢ τῆγεςε τοὺνβ οὗ Βεννεὰ 
δίοῃηςβ, Δπά ἃ γον οἵ ςεάδγ ὑεάδπιβ, 
δοῖὴ ἔογ τῆς ἱπῃεῦ σουγῖ οὗ ἴπε ἤουϑε 
οὗ τῆε ΓΆΡ, ἂπὰ οἵ ἴῃς ρογοὶ οὗ 
τῆς Ποιιβε. 

123 ὅ Απά Κίηρ ϑοϊοπιοη επί δηά 
ἔειςῃεά Ηἰγδηι ουκἱ οὗ Ἴ γτε. 

14 Ἧε τυα: 

ἃ τιλη οὗ Ἴγτε, ἃ ουκαῦ ἴῃ ὈΓγᾶββ: 
ἃηά ἢς ννᾶβ 1164 ἢ τυϊϑάοπι, πὰ 
υπάἀεγβιδπάϊηρ, Δπη4 ουπηΐηρ ἴο νοῦ 

8. “Μπά δὲς βοισε «υδέγε δὲὲ ἀκυεἶ. ΤΊΝ5 
ἰδ ῬΙΟῦΔΟΙΥ (πς “Πουϑε᾽ οὗ τεῖϑεὲ ᾿. (8566 
[δς ῃγϑί ποίΐθ οπἡ ὑϑῖβα 2.) 

ῥα αποίδερ εομγ  Ὑτγδηβίδῖε “ Ηΐϑ 
δοῦδο, τ ογο πο ἀννοϊῖ, ἃ οοπχί (οΥ 8411) 
ἀἱοτὶποὶ σοι [8050 Ὀπὶ] πα 8, Υυὶτὶῃ 
(οὐ Ὀεμίπα) ἐδὶθ ῬΟΣΟΣ, γδ8 οὗ διὰ] Σ 
ὝΨΟΥΣ ΚΘΗ, 51:1711}2 2.4. ἴο [δα Ῥοσοὶ οὗ 
Ἰυάρσηιοηϊ,. 

ἥδε ὠπίο δὶ: ῥογεδ. 1.6. οὗ 5ἰ ΔΓ τηδ- 
(ΟΥ2}5, ἢεννη βἴοηθ δῃ ΤὮΟ “ΕΜΩΜΩ 
οου]ϊά ηοἱ πᾶνε Ὀεδῃ ἃ το ΓΕ ροπίςο. 

9. “Δεκογδϊηρῦ 9 ἐδὲ »ηισῶσεγε; 97 δεαυεά 
“Ἰοη6.) ΤὭΏΘ 5ἴοῃμεβ Οσ ὈΠΙΐοστη---]} ουΐϊ ἴο 
οογίδιη ἤχοαά τηθᾶϑιγοβ οὗ ἰεηχίι, Ὀτεδάίῃ, ἀπά 
(Βἰοκησϑβ. 

“ἀαυεά «υἱήέδ ““4ὉἪ «υἱδῥίπ ἀπά «υἱϊδοιΩ.] 
Νοῖ ϑβαυδτοὰ ΟἿ οὐ ἴδε ἔδος νυ ]οἢ 
δῃοννοά, δυῖ αἷἰϑὸ οὐ ἴῃς 5:465 ὙὩ]ς ἢ ζε]} 
ΨΠη ἴδ ννὰ}}] δῃὰ σψεγὲ ποῖ 8εθη. ὅ8ϑδν}8 
ἄρροᾶγ ἱπ Αϑεγγίδη ϑουρίυγεβ οἵ ἴῃς ἂξε οὗ 
ϑεπηδοποῦῦ, ἀπά ἤαρπιεηῖβ οὗ δὴ ἰγοη 58:07 
ψοτς ἐουπὰ δ Νιπισά, (1, ἀγαγάὰ, “ Μοηυ- 
τηοηϊβ5, ληὰ 5οτγδβ, οἷ. 1:2; “ Νίπουεῃ δηά 
Βαῦγίοη, Ρ. 195.) 

απά “ὁ οἡ ἰδὲ οιἰμδείάε ἰοαυαγά ἐδὲ φσγεαὶ 
εομγί.) Ἡνγη βϑἴοπεβ γεγο 4150 υϑοὰ ουϊδί 6 
(6 υϊ]άϊης ἔοσ (Π6 ρανοπχθηΐ οὗ [86 γστεδῖ 
οουγί. (866 γνϑσϑα β Ἢ 

10. Ογεαξ εἰοπε.ἢ Οἡ ἴδε 5'ΖῈ οὗ ἴῃς 
βδίοποβ υϑεὰ ὉΓὙὉ [6 συ δδιπιςοίίοπβ οὗ ἴῃ6 
[ΘΙΏΡΪ6, 566 ποῖε οὔ Ἄοἢ. ν᾿ 17. Το ἔουπάδίίοη 
βίομος οἵ (ἢς (6 ΘΙ οὗ ᾿ΠΓΟΓΙ͂ΟΣ 5126; 
δυϊΐ 5111} {ΠΟΥ ἱπάϊοαῖς ἴῃς βᾶπιῈὸ σταπὰ δηὰ 
τηλϑϑῖνα βῖγ]ς οὗ σοηβιυςοη, 

11. Αδουε «ὑεγε.... εεὐαγ.7 ΤΠαΐῖ ἰ5. ἴο 
ΒΑΥ͂, ἴῃς τοοῦ ἱπ ΟΥΟΙΎ Τ856 νγὰ5 οὗ σδάδγ. 

12. “4π4 ἐῤὲ σγεαὶ εομγ ἢ ὙὍὙΠα μαΐᾶςθ, 
Ἰκεο τὴς τετιρὶς, μαὰ ἔνο οουτῖς (9ε6 ποῖδ θυ 

ςἢ. νἱ, 26), ποῖ, πονγενεσ, οπς ἱπιπιοάαίοὶῦ 
νη τῆς οἴμοτ. ὙΠῈ ἰεβϑοῦ οουτὶ οὗ ἴδς 
Ραΐδοθ 86οπὶ8 ἴο ἢδνες Ὀδεη ἃ ρῥτίναῖε ἵππὸσ 
σου διηοης ἴδ6 υϊ ἀϊηρβ (νεῦθο 8). ὙΒὲ 
δτελῖοσ οουγῖ ννᾶβ οὐϊδι δ [6 Ὀυϊάτηρπ, 
Βυγτουηάϊηρ ἴπδ6 ραΐδος οὔ δυο 5:ἀῈὲ. Α5- 
ΒΥΤΙΔΠ Ραϊδοθβ ᾿δὰ δἰννᾶγϑ 5 ο ἢ δὴ δσῖοστιδὶ 
οουγῖ, ἀηὰ δὰ βεπεγα! ῦγ οἿα ΟΥἩἨὨΤΟΓΕ ἱππεσ 
σουγῖβ ΟΥ ηυδάγδηρ 65. 

ἐδγοε γοφυ: ΟἹ δεαυεά «Ἰοπε:.} 866 ἢοῖς οὗ 
ςἢ. Υἱ. 16. 

δοΐ γον δὲ ηπεῦ εοιγί.] ΤὮΘ 56ῆϑε τεηυῖγες 
“4. Ασςροογάϊηρ ἴο 50πι6, ἴῃς Ηθῦτενν Ρῥτεῆχ, 
{γαηϑἰδῖθα “ δοῖἢ δ ̓ῖηῃ ἴῃς ἰεχῖ, ΣΊΔΥ βᾶνε [815 
ἔογοα  Ὀυῖ, ποσὰ ργοῦαὈΪΥ, ἴθογε ἰ5 ἃ ἰἱϑδῖ 
οσοττυριίοη. (8εε ποῖς Α δ ἴδε επά οὗ ἴῃς 
σδδρίογ) 

απά 78 γ ἐδε ῥογορ φῇ ἐδε δοι σε. Τῆς Ρογοὰ 
οἵ ᾿υάὰρηιεηῖ, νι] οἢ μαὰ ἃ ρἰδηκίηρ οὗ οεδσ 
ΟΥ̓ΟΥ ἴῃς βἴοπε ρανεπιθηῖ. (86ςε νεῦϑε 7.) 

18. Κιηρ ϑοίογιοη :επὶ απ “ειίερεά Ἡτγανε 
ομἑ 9 Τγγε Αςσοογάϊηρς ἴο 2 (Ὦν. 1}. 7, δοΙὁ- 
τῶοη, ἤδη ἢ6 τλδάθ ἢϊ5 ἢγϑει δρρ)ολίϊοη ἴο 
Κιηρς Ηἰἴγαπὶ (ϑ8ιρτα, ν. 2-6), δϑκεὰ ἴο δνὲ ἃ 
5Κ1|1ξι] Δι ἤ ΟΣ ἴῃ πγεϊδνγοσκ ϑεηΐ ἴο Ηἷπὶ: δὴ 
Κιηρ Ηἰγᾶπὶ δβϑοηϊεά, δηὰ ϑοηΐ ἃ τϑδῃ νῆο 
Ὀοτο ἴδ 5άπιὸ πᾶπὶὸ ΠῚ ὨιπΊβοὶῦ ἃ πιλοῖοσ 
ΨΟΥΚτδη, Κπονῃ 845 Ηἰγαα Αὐ, ἐ.2. Μαςῖεσ 
Ηΐἴτατσι (2 Οἢγ. ἰϊ. 1; ἰν. τ6)ὴ. Τε “ Ξεπῖ δηὰ 
ξειομοά Ηταμ" οὗ ἴῃς ργεϑθηΐ ὑεῦϑε Γεργε- 
δϑηΐβ ἴῃ ὑτίοε [ἢ 5 σοσάρ]οχ ἰγδηϑίδι!οη, 

14. Ηε τὐυα: ὦ «υϊάοτυ᾿;Σ “05 οΥ δὲ ἐγιδε οὗ 
Ναῤῥέεα ἴῃ 2 ΟἾγ. 11. 14, νὰ τελὰ, (δὲ 
Ηἰγαπὶ ννὰβ “ἴ6 ϑοὴ οὗ ἃ ψοπιδὴ οἵ ἴδῃς 
ἀδυρηΐοτβ οἵ δη." Ὅῆε Ὀοβῖ ΨΥ οὗ τεοοῦ- 
οἰ ρ (ἢ]15 ἀρραγεηΐ ΟΘΤΡΟΙΝΥ 15 ἴο βδιρροθε, 
μι Καὶ! δηὰ Βογίδαδι, [δῖ Ηἰγαπιξ τιοίδοσ, 
ψ ἢ 6 ὉΥ δἰ οὗ ἴδε τῇδε οἵ Ὠλδη, Βδδὰ δὰ 
ἴογ Ποὺ ἢγϑι μυβθαηά ἃ τὴδῃ οὗ ἴδς τς οὗ 
ΝΑΡΒΏΔΙΙ. 

ἴὰ γι άονν 5 βοὴ οὗ τδς ΤῊΣ 
δε οὗ Νδρδιδὶῖ, δηά 15 ἔδῖ Ποῦ τυᾶς “ 



ΓΉΗΣςΡ. 
“ΦΣΦΑὴ 

ν. 15---τρ.] 

411 νγουκβ 'ἰπ Ὀγαββ. Απά ἢς οδηῖϊε ἴο 
Κίηρ ϑοίοπιοῃ, δὰ ψγουρῆς 411 ἢ 18 
γνοτκ. 

Ι5 Εογτ δε ἴοδδι ἴνο ρι]Π]ὰτθ οὗ 
᾿ θγαβ8. οὗ εἰρῃίδεε οὐ δι05 Πρ δρίεσε: 
Δηά ἃ ἰΐπε οὗ ἴννεῖνε συδι15 ἀϊὰ ςοιῃ- 
ΡΆ38 εἰπεῖ οὔ τΠοπὶ δῦοιι. 

1Ι6 Απά Πα πιδλάς ἴνγο σμδρίζοβ οὐ 
ΤΟ] τεπ Ὀγάβ85, ἴο 8586ῖ ὕροη ἴδ ἴορ8 οὗ 
τῆς ρΡ]]]λγο: τῆς Βεῖρῃς οὗ τῆς οης 
οδαριῖεῦ τος ἤνε ουδιῖ5, ἀπὰ {δε 
Βεῖσμς οὗ τὴς οἵδαῖ σμδρίζοῦ τυᾶς ἤνε 
ουδιῖ8: 

Ι, ΚΙΝΟΞ. ΥἹ1ΙΙ. 

17 “πᾶ πεῖβ οὗ ἌἽμεοκοῦ νψνοσκ, 
Δηὰ τυγεδῖῃ8 οὗ Ἄςδαίῃ ὑγοῦῖς, ἔοσγ τῆς 
σΠΔρΙζοΙβ ὙΠ] ἢ τοέγέ ὑροη ἴῃ6 ἴορ 
οὗ τῆε ρΙ]|ᾶγϑ; βδενεη ἔογ ἴῃς οπς 
σδαδρίτεσ, δἂηά βϑενεη ἔογ πε οἴδεγ 
σΠδρίζεγ. 

18 Απά ἢε πιδάε τε ρ]]12τ8, δπὰ 
ἴνγο τονγβ τουπάὰ δδουυΐ υὑροη ἴδε οὔς 
παοῖννουκ, ἴοὸ σονοῦ ἴπε Τσἢδρίτετβ τπδῖ 
τυέγέ ὑἀροη ἴῃς ἴορ, ἢ ροπιερτα- 
πᾶῖαβ: ἂπά 50 ἀϊά ἢς ἔογ τἢς οἴΠΟΓ 
σΠδρίζεογ. 

19 Απά τῆε ομαρίϊειβ τπᾶῖ τύεγε 

απά τυγομ δὲ αἱ] δι: τυογΣ. 2. 41} Ἠΐδβ »ιεέα] 
ψνοῦκ. ΤΒουρὴ ΗἸΓΑπὶ νγᾶϑ 5Κ1|1||οἀ Α͵5ο ἴο ννοσκ 
“1ῃ βἴοῃο, ἃπά ἴῃ ὈπΊθογ, ἴῃ Ρυγρ]ς, ἰπ Ὁ], ἴῃ 
βπθ ᾿ἴποη, δηὰ ἰῃ οττηβοη" (2 ΟὮγ. 11. 14), 
γεῖ (δὸ νοσκ (δδῖ ἢς ἰδόντα ἀϊά ἔον ϑ8ο]ο- 
ΟΠ 56615 ἴο δᾶῦα ᾿ἰπιϊοὰ ἴο τρείδ]- 
ΨΟΥΚ, ἀπά ἱπάδοὰ ἴο ψνοῦκϑ ἰῇ Ὁγαϑβ. (866 
θείονν, τοῦθ 45, Δπα σοσραγο 2 ΟἾγ, ἱν. 16.) 

16. ὸν δὲ εαπὸῷ πῦο ῥῥἠαγ..}) Ιἴ ἰ5 υῃ- 
ςοσίδλίη τ βοῖδοῦ (ἢεϑο πιουβ ΡΠΠΪΔΓ5, νυ ϊςἢ 
ΨΟΓΟ ὈΓΟΚΟῚ ἰὴ Ρίθοεβ ΟΥ̓ [ἢ Βαδυ)]οηϊδηβ 
ὙΠΟΏ ΠΟῪ ἀεπίγογεά εγυϑαίοετα (2 Κ. χχυ. 
11: |6γ. 11, 17), ΤΟΙ ΡΓΠΊΔΓΙΥ ῸΓ 0.86 
ΟΥ ῸΓ ογηληλοηί--- ὙΠΕΙΠΟΙ, 2.6.) ἘΠΕῚ ΤΟΣ 
ΒΌΡΡοτίβ ἴο ἴῃς τοοῦ οὗ ἴδε ἰεπηρὶς Ῥοσγοὶ, 
ΟΥ ποτε ΟΟἰυπηπ5 ϑἰδπάϊηρ ΟΥ̓ τ οπιβεϊνοβ 
υηάοσ οὐ ἴῃ ἔτοπί οὗ ἴῃ6 ροτοβ. Απιοηρ ἴπς 
δαἀνοοσδῖδβ οὔ ἴῃς ἰδοῦ νἱενν ἂτὸ Κεῖ], Κυρίοσ, 
Δ ον, ἀπ Οὐδϑθηΐιβ; δπιοηρ ἴδ6 δἀνοςδίοβ 
οἵ [6 ἔοσπιοσ δὲ ΕΒ. Μεγεγ, Βοϊίομοσ, ΤΠ6- 
ηἶυ5, ἀπά Μτ. Εογριυβθοη. [{ 15 οεγίδίη (μδῖ 
ες ῬΒο ηἰςίδηβ υϑεα ἰϑοϊαῖοα πηοῖδ] οΟ] πη 5 
ἃ5 8δογοὰ ογῃδεηθηῖβ, 50 [πὶ Ηἰγαπὶ τουϊὰ 
Ὀο ἔδιη  ν ἢ δυςἢ ἃ πχοάδ οὗ οΥπαπηδηϊδ- 
ὕοη. Απὰά ἰξΐ 5665 ὙΘΙῪ ἱαργοῦαθὶς (Πδῖ, 
ΨὮ16 ἃ11] (ἢ6 οΟἾΒΟΙ δυρρογίβ οὗ ἴδε ἴσσηρὶο 
ΨΟΓΟ οὗ οδάδλγ, νο, ἀπά ἴνο ΟἾΪΥ, 5μου]ὰ 
δανα Ὀδοη οὗ Ὀγαϑβ. ὙΠ ΟΓῸ ἰ5 4150 ἃ αἰ ου ΠΥ 
ἴη τεξαγάϊης ἴμε Ρ]ΠΔΓβ ἃ5 Ξῃρρογίβ οὔ δοσουπῖ 
οὗ τ1μοὺῦ Βορῖ, το ἀοο5 ἠοῖ 8011 ἴῃς ἀϊ- 
Τα η5:0ῃ8 Οὗ ἴῃ 6 Ρογοῖῦ δοςογάϊηρ ἴο ΔΠΥ ΤΠΘΟΤΥ 
οἵ εἰἴεγ. [{ 8δειη8, [βεγείοσο, ὑδε5ῖ ἴο τοζαγά 
τῆο9ε Ρ]ΠΔτ8 ἃ5 ἰβοϊδίο ςο] υπλη5, διδηάϊηρ ἃ 
{|||6 ἴη ἔγοηΐ οὗ ἴδε ρογοῖῦ οὗ ἴδ τεπῃρΐθ. 

εἰσδίεεθ ομδί!ς δίφϑ ἀἰέβᾷ. ΕἸσδίδοη 
οὐδιῖ5 ἜΡΡΕΙ ἴο ανα Ὀδοη (Π6 δεῖρῆϊ οὗ [6 
βῃδῆ οηἷγ. Τῆς οδρίϊδὶ Ἴοπϑοϊϑιθὰ οὗ ἵἴνο 
ΤΟΙ ΌΟΓΒ, ΟΩς οὗ πείννοτκ ογῃδιηθηϊδά νυ 
Ῥοπηεργδηδίοβ, πο νγὰ85 ἔνε οὐδ᾽ῖ5 διρἢ 
(νεῖϑε 16), δηά [6 οἰδεῖ οὗἩ ΠΥ ψοσγκ, ν ῃῖς ἢ 
γγ253 ἴΟῸΓ ουὐδι15 (νεῖθς 19). ὙΠῸ Θηγο πηείδ] 
ΡἾ ΑΓ ννὰ5 ἴἢ 5 27 ουδιῖ15 ΠΙΡὮ ; δηά {Ὁ τὸ Παὰ 
ἃ 5ἴοπο δα586 οὗ εἰχῃξς οὐδ115, τ ῃοἢ που]ά 
Ὡοῖ Ὀ6 στ οὐδ οὗ ριοροπίοη, ἴῃς Πεῖρῃξ 
οὗ 3ς οὐδ[5 (52ὲ ἔπε), τπηδηϊοηθά ἴῃ 2 (τ. 

1, 15, ΨῈΙΟΝ 15 ποῖ ἴο Ὀ6 δοοουηίοά ἔοΓ ὈΥ 
ΔΩΥ͂ ΤΠΘΟΙΥ οὗ ἀυρ)οδίοη, ψουϊὰ πᾶνε Ὀδοη 
τεολομοά, Ὅδὲ Βείρῆηϊ οὗ ϑδοπιο οὗ ἴῃς Ῥοσϑθ- 
ἀμείμ οοΟἰιπηη5, νυν ἢ νυ ἢ 8656 ΡῚ]]2Γ5 ΤΔΥ͂ 

Ὀεϑί οοπηραγεά, ἰ5 67 ἔξεί. 

ὦ ἧἷμε ον Ἱπυεῖνε εὐδὲϊ, αἱ ἐρξσς εἰτδεν.ἢ 
Α αἰγουπηεγεπος οὗ 12 οὐδ (18 {δεἴ) 1] ρ]}168 
ἃ αἰλπηείοσ οὗ δδουΐϊ ς ἔδοϊ 9 ἱποῖ!θ5 αἱ ἴπῸ 
0α56, ὮΙΟΒ που] τλκὸ ἴπ6 σουπιη ϑοπιε- 
δῖ ΒΕΆΥΥ ἰπ Δρροάγδηςε. Ερβγριίίδῃ ῥ᾽ ]αγβ 
ὙΈΓΟ, Βούνανοσ, ἄνθη ΤΠ ΚΟΥ ἴῃ ΡΕΟΡΟΣΟη ἴο 
(δεῖν Βείρεῖ, 

16. Τιυο εδαρίἑεγ ΟΥ᾽ “ ςδρίτα]5." ὙΤΒὲ 
ξεΠΕΓΔΙ σμαγαςῖεσ οὗ ἴδε Τοδριδ]β, ἔμεῖγ ρτεᾶὶ 
5126 ἴῃ ριορογίίοῃ ἴο ἴδε ϑῃδῆι, νῃο ἢ 15 25 
οὔθ ἴο ἴνο, δηὰ (δοὶσ οοπβίσιςοη οὗ ἴνο 
αυΐε αἰβογοηῖ πηοιλθεῖβ, γεσηά 5 οὗ [Πς 
ΡΙΠΔγ5 υϑοὰ ΌΥ ἴῃς Ῥεγβίδηβ ἴἢ [Πεῖγ ῥα δοῦβ, 
ΜΠΙΟΝ ΜΟΙΟ ΠΟΓΙΔΙΏΪΥ “ πογα ἰκὸ [δοίη δηά 
ΒοδΖ (Πδῃ ΔΗΥ ΡΠΠΑγβ τηδὲ μανς σεδοδοά ὃ 
ἔτοπι δηπαυγ." (Εεγχυβϑοη, ἰῃ ϑ.} 1 {Π:}5 " ΒΙΌ]}- 
οΔ] ᾿ς ΟΠΑΓΥ,᾽ νοὶ. ἴ1. Ρ. 1458.) Αἴ [ἢ ϑδτηὴς 
σης ἴπεγς 5 πὸ βογῖ οἔ γϑϑεπηίδπος ἴῃ ἴδ6 
ογῃδπηθηϊδίίοη, ἉΉΙΟΝ 566 Π|8 ἴο βᾶνθὸ Ὀθθῃ 
[Δσ τῆοτε εἰδδογαῖε ἴμδη [μαΐ οὗ ἴῃς Ῥεγβίδῃ 
ΩΡ 

17. Νεὶς ὁ. εἰεεξεγασογξ ἀπά ετυγεαΐδε 
9 εραίπευογξ. ΟΥἨ Ὼ “πεῖβ Ἑσμεηιεγισῖθε, δπά 
[εϑϊοομβ Ἵδίηννιϑε,"--- Χο ἃ ἔπε πεῖ- 
στ οσκ οὐὸσ [6 ψΠοΪο, ἀπά ςδδίηννοσκ μβδηρσίης 
ἴῃ ξεοίοοῃϑ ουϊ5ἰ46. 

δου 70 ν δὲ οπε ἐξαρίϊεν. ΟΥ̓ “ ἃ Ὠεῖ ἴοΓ 
(6 οὔς οδδριῖοῦ δηὰ ἃ ποῖ ῸΓ ἴδε οἴδεῦ 
οδαρίίον." (ες ποῖς Β δἱ ἴδε επά οἵ ἴδε 
σδδρίοσ ὙὍδε ἔνο παῖδ ἄσὸ πλεηποηδά ἀζαίη 
ἴῃ ΨΟΙΒ6 41. 

18.( ἢ»ὴεδ᾽ ρῥονιογαμαί.)] ὙΠῸ ροπιθ- 
ἐταηδῖς νγὰ5 οἠς οἵ ἴδ σοϊηπηοησϑῖ ΟΥΠΔΙΠΘΠΒ 
ἴῃ Αβϑουσίδ. [{ ννᾶ5 υϑοὰ οὔ 4 γογβ, Οἡ 5ρθᾶσζ.Ἃ 
βῃδῆσξ, δηὰ πλδοθ- μεδάβ, ἰῇ ραϊίζεσῃβ οἡ ἀοοῦ- 
ὙΓΑΥ5 ἂηά ρανοπιθηίβ, ἄς. [ἰ ἰ5 ἀουδίδι 
ψυΒοῖΠοΥ ἃ ϑυτηῦο 108] πιοδηϊηρ αἰίδομοά ἴο ἱξ, 
ΟΥ̓ ννβεῖμετν ᾿ξ νγᾶ8 ΠΊΈΓΕΙΥ ϑεἰεοίςα 85 ἃ Ὀε6λ:.» 
ΠῚ παῖυγαὶ ἕοστω. 
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ὑροη τῆς ἴορ οὗ τε ρ|}12τ8 τυέγε οὗ 
[Π]γ ννογκ ἴῃ τῆς ρογςῆ, ἔουγ συ δ 18. 

20 Απὰά τῆς ςδαρίζεῖβ ὕροη ἴδε ἴννο 
ΡΙ]λτΒ δαά ῥονποργαμαίες 4130 ἅῦονε, 
ονεΓ δραίηβξ τῆς δ6}}γ ϑνῃϊςἢ τυας ΒΥ 
ἴῃς πεῖνγοσκ : δηὰ τῇῆε ροπγχεργδηδῖαβ 
τυεγέ ΝΟ Ὠυπάτεἀά ἱἰπ τοὺνβ τουηά 
δῦουζ ὕροη τῆς οἴδεῖ σδαρίζεγ. 

ἐ4 0Ἀγ.3. 21 “Απά ἢς 8εῖ ὑρ ἴδε ρ.Π|12τ8 ἱπ 
τη. 

τῆς ροῖοἢ οὗ τῆς τεπρὶε: δηά ἢε εῖ 

40. 72: μέρ δῳ κάτι «ὑεγὸ ἱτυο δωπάγεά. 
Το “ἴουσ διιη ᾿" ρῬοπιερταπδίοβ οὗ νεγϑε 
42, ἀπά οὗ 1 ΟἾγ. ἵν. 11, ἅτ οδιίδιποά (825 
ἈΡΡΘΑΓ5 ἔτοστὰ ἴμε86 ραϑ884 565) ΟΥ̓ σουηζίης ἴδ 6 
Ροιηοχγδηδῖος οὔ Ὀοΐϊῃ 1} ἰοροῖποσ. ἴῃ 
[ἜΘγεπὶ. 111. 23, Μὲ ΠΕΩΓ οὗ οπϑ Ὠυπάγεοά ροπηδ- 
ξιδηδλῖοα τουπάὰ ἀδουΐ ὑὕροη ἴδ6 πεῖννοσκ οὗ 
(ὃς ΤΡΟΝΝ ΠογοοΥῦ πίηοίγ-5χ ἔδοοὰ τῆς 
ςλγάϊηδὶ ροϊπῖβ, [ἢ 6 σοπλδι ΠΙ ἢ Κ᾽ ἔοι ΔΡΡΑΓΕΠΕΥ 
ΟΟΟΟΡΥΙης ἴδε δηρίθβ. ὙΠ15 56 1}5 ἴο Ὀ6 δῃ 
δοοοιηῖΐ οὗ 6 ἀγτδηρειηεηΐ οὗ ἃ βίπρὶς τοῦνν οὗ 
Ροπιοστδηδῖοβ, ννποσγοοῦ ἐδ οΒ Ρ1]1δὺ μδὰ ἔνο. 

γομμα ἀδομ μροη {δε οἶδεν οδαρίίεγ.] Ἡετε, 
δῃὰ οἰϑεσῆοσε ἴὴ [ἢ ]5 σΠδρίογ (566 ἘβροςΔ }}Ὁ 
ὙΟΙ͂ΞΕ 15), ἃ Ροιϊΐοη οὗ [6 οὔχίπδὶ ἰοχὶ 
[8 ]|οἢ οὐδ ἰῃ ςοπθοηιςεηος οὗ ἴδπο γερο- 
(ἰὕοη οὗ νογάβ. ὙΤῃδ 111] ρῆγαθε οὗ ἴΠ6 
οὐ ξίηδὶ μῶ5 Ὀδεη σείϊδλίπε ἴῃ νεγϑοβ 1ό δηὰ 
{7 (εᾳ. “ὍΤδο πεῖρῃς οὗ ἴῆς οὔς σμαρι[οσ ννᾶβ 
ἔνε ουδ 8, ἀηὰ ἴδε Βεῖγμ οἵ [6 οΟἴΠοΥ σΠΔρΙ ΚΟΥ 
νν»ὰ5 ἤνε οὐδὶ15; Ὀυϊΐ ἴῃ γεῦϑεβ :ς δηά 20 
ἴδ οηᾷ οὗ ἴδε ἢγϑσι οἴδυϑε δηὰ ἴῃς ερίπηΐϊην 
οὗ ἴδ6 βϑεοοηά δδανε ἀγορρεά οὔἵϊ. ίεῦβθε 1ς 
τολάβ ἴῃ [6 Ηεῦτεν --- Ηδ ολϑὶ ἴνο ρ Αγ 
οὗἩ ᾿γαββ; οἰψῃίθοη οὐδι15 ννὰβ [6 Ποῖρῃξ οὗ 
[δε ομδ ΙΑ... ἀπά ἃ Ἰηε οὗ ἔννεῖνο οὐδι115 
ςοπιραβϑοὰ ἴδε οὐδεν ΡΪ11τ. ΟΥΡΊΠΔΙΪγ 
ταῦ πᾶνε σἴοοά ἴπυ5: “Ης ολϑοὶ ἴνο Ρὶ 
οὗ Ὀγαββ; εἰφῃίεεη οὐδὶῖ5 τγᾶβ (ἢς Βεῖρῃϊ οὗ 
[86 οὔα Ρ᾿Π|Δγ, απα εἰς δίεεν εμδὲ!ς «υας ἐδε δεῖ δὲ 
9 4δὲ οὐδεν ρέδαγ; απά α ἥπε 9 ἑαυνείυνε ομδί!ε 
εοπρασ εὐ ἐδὲ οπὸ ῥίἠαν, ἃπιὰ ἃ Ἰἰπς οὐ ἔνεῖνε 
ουδη8 οοπηραββεὰ (ἴδ οἴδπεῦ ρ1]]Ατ. [ἢ τῃς 
Ργοβοηῖ ρἷδος [86 υυτῖῖοσ 0 ἀουδὲ 5414---“ Απά 
ἴῃς ρΡοπιοχγδηδίοβ εῖε ἴνο Ὠιυπάγεα ἰῃ τονν8 
τουπά ἀρουΐ ὠῤοσ ἐδὲ οπῪ εδαῤβίϊεγ, σπά ἑᾳυο 
ῥωπάγεά ἱπ γοαυς γομμά αδοιῖ ὑρο ἴῃς οἴδεγ 
οδαρίζεσ, 

41. [πὲδὲογεδ. Ἀδίδπον, “δὲ ΓΔ. 9 ῬΟΣΟΒ." 
(δ8εε ἄδονυε, ποῖθ 1ἵ, οὔ υϑῖβε :5.)}.ὄ 

απά εαἰϊεά ἐδο πανιό ἐδέγεο  ὕαοδὶη. ΤῊΣ 
ΧΧ. ἴῃ [86 ρδαγα]]εὶ ρμαϑϑᾶρε οὗ (ἤτγοπί- 
οἶὸ5 (2 (ἢν. 11. 17), (γαηϑίδῖα - ᾿ς λη Ὧπά 
ΒοᾶΖζ ΟΥ̓͂ Κατόρθωσις ἀπά ᾿Ἰσχύ----“ Ὠΐγεο- 
ἴοη ἢ ἃηὰ “ ἀγα πΕΊἢ." . [ἸἴογαΠγ, [Δςοῃίη 
νου] 5θεπ ἴο Ὀε, 85 τεηάογεὶ ἴῃ (ἢ πιλγείη, 
“Ης ν7}} ἐϑ:} Ὁ] 153}; τ Ὡ]ς ΒΟΔΖ ΠΙΔΥ οἰΠΟΓ 
6 “1η 53.ΓοΠΡῚ ἢ, ΟΥ̓ “ἴῃ ἢἰπὶ 15 βισεηρίῃ," οὐ 
“ἰη [Ὁ 8 βίγεηρί!. ὉΠα τηοδηΐϊηρ νγᾶ8 ῥσὸ- 

Ι. ΚΙΝΟΞϑ. ΥἹΙΙ. [ν. 2ο---23. 

ὉΡ ἴῃς τίρῃς ρ τ, ἀπά Τδ]]εὰ τῆς 
πδίης τῃογοοῦ " [Δ Πΐη : δηά ἢς βεῖ ὑρ ἐμ ἃ 
τς ἰεΗ ρΠΠγ, δηά ςα]]εἀ πε Ὠδηπε “τέκόίι 
τδεγεοῦ "Βοδζ. "δ 

22 Απά υροη τῆς ἴορ οὗ {δες ρΙ]]Δτβ ἐσεπρὶ 
τυας ΕἸ ΟΥΚ : 80 γγὰᾶβ τῆς σοῦ οὗ 
τῆς ρῥ.Π12γ8 βπΙβῃθά. 

23 Ἵ Απά ἢε πιλάε ἃ πιοϊϊεπ 56ᾶ. πα 
ἴεη ουδι18 Τἴτοπι τς οπε ὈΠηι ἴο ἴδε δυπι ὦ 
Οἴδεῦ : 12 τας τουπά 41] δδουῖ, ἀπά ἔπιαν 

Ὁ Ϊγ “Οοὐ ν}}} ἐϑίδϑ 5 ἢ ἴπ ϑίγεηρίι ἢ (2. 
ἤστ ]γὺ) ἴδε ἴορὶς δηά πο σε ρίοη οοηποςῖοὰ 
ν πὶ 

ΔΩ. ὕϑομ δὲ ἐοῤ 9 δὲ ριϊαγι «υαΦ ἄξγ- 
«υογἐ. 866 ἄθονυεδ, νεσϑα 19. Ἴ Ποτε 15 ἃ σοχγηῖος 
οὗ (50- δε) 1᾿γνοσκ αἵ Ῥοσϑεροὶῖβ, οοῦ- 
5ἰϑίϊπς οὗ ἴσχεο σαηροβ οὗ Ὀτγοδαϊϑῃ σγουπάοα 
Ιοανθβ, οπ6 οὐὲγ ἴῃς οἴμοσ. (ες ἴδε “ ΒΙθ]ιςΔ] 
ΠλοτοΠδσΥ,᾽ νοὶ. 111, Ρ. 1457.) 1[.11165 ἃσὲ δἷϑοὸ 
τοργοβοηϊοα ννὮ πυιςῖ ΡΠ οὐ ἃ δας τεμεί 
ἤἴτοτὶ Κογυπ)ῖκ. (΄ Αποίεηϊ Μομδγομίος, νοὶ. . 
Ῥ. 440.) 
8. “μά δὲ »τὯΊάδ 4 »ποδεη “.5ὦἬ}0 ΤὮΟ 

“ το θη 562 οὗ ϑοϊοϊηοῃ, 50 ἔτοαι 
115 ετεαλὶ 5Ξῖζε, ἴοοκ ἴδε ρίδοεςε οἵ ἴδε ἴδνεσ 
οἵ ἴῃς τλϑογλοὶς (Εχ. χχχ. 18-21), ἩΒΙοΣ 
νγὼΞ τοαυϊεὰ ἴοσ ἴῃ δϑϊιπίοης οὐ (δε 
Ριεβῖβ. [{ νγὰ5 ἴεη οὐδ 5, ογ Αγ Πήθεῃ ἐεεῖ, 
Ἰῃ ἀϊλπιείεν ἂἱ ἴορ, δηὰ (δεγείογο [Ὀγγ θένα 
ἔδοϊς ἴῃ οἰγουπηογοποο, ΠῈᾺ ἃ ἀερί οὗ ἄντε 
οὐδε, Ὅτ Ἐπ᾿ τη μἰβοιῆς Ἢ ἴδεθε ἀϊπηιοῦ- 
βίοῃβ, ᾿ξ Βεπιβρῃοσίοδὶ, τνουὰ ΟΕΓΊΔΙΏΪΥ οὶ 
Βοϊά δοοο, τ ἢ 1655 20οο (21 ΟἾἶτγ. τν. 3) 
ὀαίδε, ἴῃς ΔΙ δαυλὶ! ην 8 ψΑ]]οη5, ἴἴ 19 ΠΟῪ 
ἘΘΏΘΓΑΙΥ συρροβεά τμδὶ ἴῃς Ὀον] θυϊρεά Τοπ- 
βἰ ἀγα. Ὀεῖονν ἴδ 6 Ὀτῖτι, δη ἕωσγίμες, (δῖ τ 
δά ἃ “[οοἱ,"--οὐ Ὀαβίη τὶς ἢ τοοοῖνει τῃς 
υγδῖον 85 1 γγὰβ ἀσάννῃ οὐυἵζ ΟΥ̓ ἱΔΡ5 ἔτοτὰ ἴδε 
θον]. Τῆς “ "560 υΔ1}5" εις 26 ΠΙΩ͂ 
εἶνε ἴῃ6 φυληξῦ οὗὨ νναΐοσ ογά "ΠΑ  συρρ δά 
ἴο ἴδε δὲν ΤΟ “ 1οοο δαῖπς οὗ 2 ΟἿ. 
ΤΑΔΥ͂ Τερτεβεπὶ [ἢς υἱπιοσὶ [δδὲ [6 ἴδλνεῦ οου]ὰ 
ΔΠΥδον ἴᾶκο. Βονΐὶβ οὗ ἃ οοῃβί εχ ῖς 5|ΖῈ 
ΔΙῸ Τοργεβοηϊοα ἴῃ ἴς Αϑϑογγίδη δδ9- τοὶ εῖβ ; 
Ὀυϊ ποπς οὗ 5υςἢ αἰπιηοηβίοῃβ ἃ5 ἴο ὈΘΆΓ σοι" 

ἰδοῦ ὙΠ [ἢ5 οὗ ϑοίοπιοπ, Ενεῃ ἴδε 
οὗ ψιϊςοὴ τὰ ΕΔΓ ἰῃ Οτεοῖκ ὨἰσίοΙγ 

ΨΟΙΟ Ρ͵ΤΟΔΙΥ ἱηΐεγίοσ ἴοὸ ἢ, ὙΠοθε ἃγὸ ἴδε 
βἰΐνοσ ον] ἀφάϊοαϊοά ὉΥ ταϑυβ δὲ Ὠεῖρδὶ 
(Ηετοά, ἱ, 51), ἀπὰ ἃ ὅγοῆζε δον], 56δπ 
ὉΥ Ἡετοάοίυβ ἰπ ϑογίμίδ (ἰὉ. ἵν. 81), εδοὰ οὗ 
ΨΥ ἢ Ποϊὰ ὄοο ἀιπρηογα, ΟΥ 5400 κδϊϊοης, 
655 ἴδη οπο-ηϊγὰ οὗ ἴῃς οοηῖοπίβ οὗ ἴδε 
“χῃο] θη 568," ὄνυξ δοοογάϊην ἴο ἴδε Ἰονεσῖ 
ἐϑιἰπδῖα. 

α ἥπεὸ ὁ ἐδίγ!ν ομδίές ἀπ εονιρα.: 1: γοωπαῖ 
αδομ!. ΤῊ 5] 1ζῆϊ ἱποχδοῖπεϑϑ οὗ γεοκοπίηρ ἴδε 
Ῥτγορογίίοῃ οἵδε οἰγουτηίεγοποε ἴο [6 ἀϊλτιηοῖοσ 



« 5, (). 

4 3. 

γ. 24---30.} 

ἢϊ5 Πείρῃϊττυα: να οὐδ : ἀπά ἃ [ἴπε 
οὗ τἈΙΓ συδ118 ἀϊά σοπιρα88 ἴξ τουπά 
ἀῦους. 

24 Απὰά υπάοτγ (ἢ Ὀτίπι οὗ ἴ τουπάὰ 
δδουϊ Ζ206γε τοῦ ΚΠΟρβ8 ςοπιρΑβϑίηρ; 
1, ἴεπ ἴῃ ἃ ουδίι, “ςοπιραβδίηρ ἴδε 
864 τουπὰ ἀδοιῖ : [Πς ἱκπορβ τυέγε οσδϑῖ 
ἴῃ ὕννο τοννβ, ἤδη 1 νγᾶ8 Ἷδϑῖ. 

Ὡς ἴἷτ βἴοοὰ ὑροη ἔνεῖνε οχεη, 
(τες Ἰοοίκίηρ, τονγαγά πῈ ποιτῆ, δπὰ 
ἴῆγεε ἰοοκίηρ τονναγά ἴῃς νγεϑῖ, ἀπά 
ἴῆγος Ἰοοίκίηρ τονναγά {πε β8οικῆ, ἀπά 
ἴἤτγες ]Ἰοοϊκίηρ τονναγά τῇς εαδϑῖ : δηά 
ἴῃς 8εΔ τοῶς :εἰ αῦονε ὕροη ἴδεπι, 
δηὰ 411 τῃεῖγ Πίπαεγ ρᾶγίβ τοδγέ ἰῃ- 
νγαγά. 

26 πὰ [τ τᾶς ἅπ παπὰ Ὀγεδάτῃ 
τΠϊοκ, δηά τῆς Ὀγΐηι τπεγεοῦ ννᾶβ 
συτουρῆς Κα τς Ὀπηι οὗ ἃ ουρ, ν» ἢ 
βοννεῖβ οὔ 1111ε8: ἱξ σοπιδίπεά ἔνο 
τῃουβαηὰ δΔἢ8. 

ἂἴ 1.0 1, ἰηοίεδά οὗ 1416 ἴο 1, Μυ]}]} ποῖ 
αἰδξίυγῦ ΔΠΥ τοδϑοηδῦϊς εἰυάδηξ οὗ δεγρίυγεο. 
ἴῃ τλδζογβ ἢ] οἢ μάνα πο δοατγίηρ οἡ σοὶ χίοη 
[Πς βδογεὰ το γβ ἅγὲ σΟΠΞΙΔΠΕΥ σοπηῖοπί ἢ 
ΞΕΊΕΤΔΙ πἰδίειηεηῖβ δη Δρρτγοχίτηδίς {ἘΠ 

24. ὕμαάεν ἐδὲ ὀγίρε οὗ 11... ἐδέετο τὐέγε 
ἐπορ.. 1, 1τογα γ “ ξουγά5,")---ἰ. ἃ Ὀο085 οΟΥ̓δ4}} 
οτγηδληιοηΐ ἐποϊγοϊς [Π6 σίτ οὗ ἴΠ6 Ὀον] ἰη ἴννο 
ΤΟΥ͂Ν8. 

4δ. Π εἰοοά ὠροηπ ἐτυεῖυε οχοη.] 5866 ποίε 
Οὔ ἔχ. χχ. ς. 

426. “45 δαπά-ὀγεαδεδ ἐδίεξ. Τ8Ὲ ρμαὶπι 
οἵ δληά-Ὀγοδλάζῃ ϑοοπὶβ ἴὸ δᾶνε ἃ [1{{}6 οχ- 
οεεεά [Πγοο πο 65 (Ἴ ΒΘη15). 

«υἱ!Ὁ ἥἔοτυεν: οὗ ἤε.. Ἀδίδεν “ἐπ ΕΒ 9 588 )}9 
οὔδι 1 δοσοι." 6 τίπῃ 2.2. ννᾶβ 53:1. 8 Ὁ} 
ουγνεοῦ ουϊνγατάβ, ἰκὸ τῆς τίπι οὗ Δῃ οὐ ΠΑΤῪ 
ἀτϊηκίηρεουρ, οὐ ἴδε εἶρε οὗ ἃ 1Π] )ᾧἁΠΥ Ὀ]οσϑοπι. 
866 ἴδ ΤΊΔΓΚΙΩΔ] τεηάεσίηρς οὗ [6 βάτης ρἢγαϑε 
ἴῃ 2 ΟἾν. ἷν. ς. 

ἐξ εοπαὶπεά ἐτυο ἐδοισ απ δα! 4.1 866 ἴδ ἢχοϊ 
Ὠοῖδ ΟἹ ΥΕΣΒ6 23. 

4Ί. “π΄ δὲ νιαδδ ἰεθ δαε: 9.7 ὀγα:5) 
ΎΤΒοθο νεῖ ὕα5865 ἴοσγ ἴῃς ἴεη ἰδνεῖβ ἀ6- 
βοιδοά ἴῃ γοῦβο 183. ὟΝε ᾿ἰοάγῃ ἔἴτοτὶ 2 ΟἿσ 
ἵν. 6, (αὶ ἴπεϑε ἰδυεσβ ννετὸ ἴοσ ἴδε νυδϑῃϊηρ 
οὗ ευςἢ [Πηρχ8 45 ψνεσε οὔεγεοά ἔοσ ἴ(ππ διιγηῖ 
οὔεγίηρ, ν ἢ1}ς [ἢ ς “ 5.2" νγὯϑ8 οσ ἴῃς ΔὈ] 1]. π 5 
οὔ [Π6 ὑγίοϑῖβ. ὙΠῸ ἀεδοτίρίοη οὗἩ ἴ6 δᾶ9ε5 
ἷἰ5 1] οὗ αἰ ου 165, οὐνῆς ἴο ἴΠ6 υησογίδϊη 
τροαηίηρ οὗ πιᾶηγ οὗ ἴϊΐπε ἴεττηβ οπρὶογεώ, 
ψὩϊοἢ ἀγὸ τδοϊιηὶοδὶ. ἀπά οὗ γάγὸ οσουττοηςο. 
ΤΠς ξοηεγαὶ οδαγαοῖεσ οὗ πε 04565 ͵5, ονν- 

Ι, ΚΙΝΟΞ. ΓΙ. 

27 ἢ Απά Πε πιλάς ἴεπ 4363 οἵ 
Ὀγᾶβδ ; ίουγ ουὐδιῖι85 τας τῆς Ἰεηριῃ 
οὗ οπς ὕάᾶβε, δἀηὰ ἕουγ οὐδ᾽ῖ15 τῆς 
Ὀγεδάτῖῃ {πεγεοί, ἀπά τἋἢγες οὐδὶῖ8 
τῆς Βείρῆϊ οὗ ἰξ. 

28 Απά τῆε ψόοσκ οὗ τῆς θά4868 τας 
Οἡ 1Π15 πισμποῦ: [ΠΕΥ Παά Ὀοτγάοστγς, 
δπὰ τῆς δοτγάεγ τεῦς Ὀεῖψεεη τἢς 
Ἰεάραϑ: 

29 Απά οη ἴδε Ὀδογάογβ τῃαῖ τυόγέ 
δεῦνεοη ἐἢς ᾿Ἰεάρεβ τυόγέ Ἰἰοη8, ΟΧΘη, 
δά σΠογυδὶπι8 : δληά ὕροη τῆς ᾿οάρεβ 
ἐδεγε τᾶς ἃ δα5ε ἀῦονε : ἀπά ὑεηεᾶιῃ 
{πε Ἰἰοῃβ8 ἀπά οχϑη τουόγέ σεγίδίπ δά ἀ!- 
ἴοπ8 πιδάς οὗ τη νγοῖκ. 

230 Απά δνεῖγ θά8ε Πδά ἔοιιγ Ὀγάϑθη 
ἢ εε}8. ἀπά ρ]λίεβ οὐ Ὀγδϑϑ : δπά ἴδε 
ἔουγ σογῃδῖβ τπεγεοῦ ἢδά υπάετγβεζίεῦ : 
υὑπάεγ τῆς ἰανεῦ τῦεγέ υπάετγβεζίεγϑ 
το Ϊτεη, δὲ τῆς 846 οὗ Ἄνευ δάάϊ- 
ΟΠ. 

ἜΥΟΥ, (ΟἹ ΓΔΟΪΥ οἰταγ. ΤἬΏΕΥ ψετὲ ϑαυᾶγο 5:διν5, 
6 ἴεεϊ εδοἢ ΨΑΥ, δηὰ 4} ἔεεϊ Ὠἰρὶι, εἰδδογαϊοὶγ 
ογῃδπιθηϊοὰ οἡ {μεὶγ ἔοιισ 5ἰά65, ἀπά σεϑίης 
ὈΡοη ἕουγ τῆ δο]5, δὲ ἔδεϊ ἴῃ ἀἰδπλεῖεσ. Εδοῖῆ 
δἰδηὰ τἰς μὰ δὲ ἃ ἴανεῦ 6 ἔεδεῖ πἰρῇ, ψὶςἢ 
ςοπίδιποα 40 δδῖ})5, οὐ ἀδουΐ 140 ρΑ]]οη5. 

48. Τδεν δαδ δονάεγ..} ἈΔΊΠΕΥ “Ῥδηοὶ," 
ἃ 5εῖἶ οὗ 5σιιᾶτε νυν καί μενρμιοᾳ οονεπῖης ἴδ6 
ὌΡΡΕΣ τοτίοπ οὗ ἴδ ἔοιιγ 5:68. 

ἐδεὲ δογάεγ τυεγὸ δείευεεη ἐδε ἰεάρε:.} ΤΏΘΒΟ 
“Ἰράρος ἢ βθέῃ ἴο Ὀ6 Ὀογάογϑθ, οσὐ τηουϊ ΐηρα, 
αἱ 41} ἴῃς δηρὶο8 οἵ ἴῃς [ 4965, ΔΙοην ἴδε ᾿1π65 
ὙΠεΓῈ [Π6 5:465 ψεσο Ἰοϊμεά, οονεσίης δηὰ 
ςοηςοδιης ἴδε )οἰπίης. 

49. Οπ δὲ δογαΐγ. .. «ὐέγε ΠοηΣ, οχόη, απά 
εφεγιδί»..}1 ὙΒῈ Ἰίοη δηὰ ἴς οχ ἃγε ἴπε 
ἴννο δηϊπλδῖ ἔοστηβ ὑὩϊο ἢ ΟΟΟΙΓ πιοϑὶ ἔτο- 
4υ ον ἰῃ Αϑογσγίδη ἀθοογδίοη. 

μβοπ δὲ ἰεάρει ἐδεγε «υα’ ἃ δα:ε ἀδουε.} 
ὕροη [δος “Ἰεάξρεβ" νψῃςἢ βυττοιπάσαά ἴῃς ἴον 
οὗ ἴῃς Ὅδαϑε ἴθογο νγὰβ ἃ ϑἰδηά ἴογ ἴῃς ἰδυδσ, 
ἀἰΞξεϊηςξ ἔγοπι [86 ὕὑῥῤρρΡὲῦ βυγΐδος οἵ [ες 056. 

δεησαῖδ ἐδεὲ “ίΐοηε αμπά οχϑῆ τὐέγέ κεγί απ 
αὐάδιοης πιαάς 97 ἐδίη «αὐογ. ὙὍὙδὰ νΠο]ς οὗ 
ολοδ 5ἰ46 ναωβ ποῖ μαηςι θά, Βοῖονν τς 

Ππσ, Μ ἰἰ6 οτπαπιοηίϊδιίίοη οὗ [ἰἰοηβ, 
ΟΧΟΏ, δηά οπογυδίπι, Μγᾶ8 ἃ 8ραζθ ἀεδοογαῖθα 
ἀἰβετγοπῦγ. Ηδτε σντετὲ σαγλη 8 μδηρίηρ ἰπ 
[εϑίοοπβ, ἰΠἴογαγ, “βοσϊδηὰθ, Ῥϑῃδὲϊο 
ψοΣκ." 

80. Ρίαίε: ς᾽ ὀγα.} λίπεν “ῬτδθθῈ 
Δχϊοῖσθοι᾽" (Οεϑεηΐι.5). 

ἐδὲ ὕω" ΦΟΡΉΦΤΙ . ... δαδ πάγον. 
ΤΒοϑβς “ υηάετϑεϊίετῖς " (ΠΟ ΣΑ ΠΥ, “ 5Βμου ογ5 
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1 Ἡοῦ. ἐν 
ΖΔ. δα:ε. 

21 Απὰά τἢς πιουίῃ οὗ ἰξ νυν τῆΐη ἐδς 
σδμαρίτες ἀπά ἀῦονε τυᾶς ἃ οὐδίς : δυῖ 
τς τπιουτῇ τπεγεοῦ τᾶς τουπὰ αν 
ἴῃς ννοτίς οὗ τῆε ὕά8ε, ἃ οσυδις ληὰ δλῃ 
ΠΑ]: δηὰ αἷβϑο υὑροη τῃς ποιῇ οὗ ἰΐ 
τυεγς στανὶηρβ ΜΠ (ΠεἰΓ Ὀογάετϑ, ἔουγ- 
5|ιᾶγε, ποῖ τουπά. 

22 Απά υμπάετ τ[ἢε Ὀογάεγβ τυεγέ 
ἔουγ ψ166]8 ; δπὰ τῆ Αχ] εἴγε οἵ τἴῃς6 
ννἢςε]5 τυόγς ᾿)οϊπεά ἴο ἴῃς ὃά8ε : δηά 
ἴῃς Πεῖρῃς οὗ 4 ψθεεὶ τοσς 4 οὐδ 
δηά μα] ἃ συδιῖῖ. 

23 Απά τε ψοῦκ οὗ τῆε ψῆεεὶβ 
τυας κε τῆς ψοτκ οὗ ἃ ςδαγοῖ νῆες]: 
{πεῖν ἀχ]εΐγεεβ, ἀπά τπεὶγ πᾶνεβ, δπά 
πεῖν ἔθ] οεβ8, ἀπά Ἐπεῖγ βρόκαβ, τύδγέ 
411 τηοϊτεη. 

ἅτε ςοπ͵εοϊυγεά ἴο πᾶνε δθθη “ΤΟΌΣ 5: ΤΟηΚ 
οδοῖ Ὀγαςκοῖβ, ΟὐὁὨἨ Ὀδγ5, ψ διοῖ, ρῥγοςεθάϊην 
ἴτοπι [6 ἔουγ ὑρροῦ σογηετβ οὗ [86 4965, 
βιχοίομοα υὑρνναγάϑ ἴο ἴῃς οὐζοσ σγὶπὶ οὗ [Π6 ἰδνεσ, 
ὙΠΟ [0.5 τοί ΑΓΕ ὑροη (Βεηι."--(Κ οεῖ].) 

αἱ ἐδὲ εἰδε 9 ευεν αδάδοη.}] ἘΔΙΠΟΥ 
ΘΘΘῈ ΟΡῬοΟδὲξο πασϊδηδβ" ΤῬὍῃ6 ἰᾶνογ 
τγὁ85 οὐπηδηλεηϊοα ἢ 4 γμαγϊδηά δὲ ἴδῃς 
Ρίδος ψογα ἴδ6 βυρροχί τοδομοὰ ἰἴ. 

81. “Μπά δὲ »ποιώδ᾽ οὗ ἐὲ «υἱδίη 4δε εδαρί- 
ἐεγ απᾶὶ αδουε. ΝΟ οοπιηηοηίδίοσ [85 ρίνεη ἃ 
58 520 ΟΥΥ ἐχρίδηδίίοη οἱ {815 ρβᾶϑβϑᾶρθ. [ΐ 
56 6Π13 “τ ροβϑρὶς ἴο ἀείογηηίης τυμδΐ 5 πιοδηΐ 
Ὁγ ἴδε “τπιουτὰ " οὗ ἴδε ἰδνοσ, οσ νυμδὶ ὈῪ 15 
“ Πμδρίϊογ." 

82. ὕμαάεν ἐδε δογαεγι «υέγε ὕζθωγ «υδεεί..ἢ 
Ἀδῃεν, πηὰοσ Ἐ8}9 Ῥ81018 ὙΟΙΘ [89 ΤΟῸΣ 
Ψ80916. Τῆς ψΠδο]9 σεδοῆοὰ πὸ ὮΡΒΟΣ 
(δὴ (δῖ ροσχίίοη οὗ [ῃς 5ἰἀ658 οὗ (δὲ ἰἀϑὶ 
ὙΠ ὶοἢ ψν85 ογηδιηθηίϊδα ψΠ ρατϊδληάς. Τῆς 
Ῥᾶποὶ θά ρογΐίΐοη νγὰ8 σαϊϑοὰ δῦονε ἴῃς ἴορ 
οὗ τῃ6 ψῃρεῖθ, πο ἢ ΜΈΓ ΟΟὨΒΘΑΙΘΠΓΙΥ 
“ηάον "ἢ Κ, 

απά 1δὲ ῥείγ δέ 9.77 α τυδεοὶ ε«υα. ὦ εμδὶ! «πά 
δαϊ α εμδὲ!. ὙΝ τι [Π18 51128}} αϊαπλεῖει--- [655 
(ἤδη ἴνγο ἔδεϊ Ξἰχ ποῦ 65---ΠΊΔΥ δ ΟΟΙῚ 
[δδὶ οὗ [ῃ6 φαγὶ Αβϑυσίδῃ Ἵπδγίοί -ν ῃθοΐϑ, 
ΜὨοἢ γγὰ8 ὑπάογ (χορ ἔδοῖϊ ; δηά--- ϑ[}}} πηοσὸ 
ΔΡΡΓΟΡΓΊΔΙΕΪΥ---τῃδὶ οὗ [86 ἔγοηϊ νυ ῃθεβ ϑθθη 
ἴῃ τοργοϑοηϊδιίοηβ οὗ Αϑϑυγδῃ Ο]056 ΟΔΓΤΙΔ 
ὙΠΙΟἢ ΒΟΔΓΤΟΟΙΥ ἐχοοοὰ οηδεξουἢ οὗ [(ῃ6 
μεϊρῃϊς οὗ ἴδ δηῖγε υθηϊοὶς (' Αηςϊοηΐ Μο- 
ΠΔΥΟδί65,) νο]. 11, Ὁ. 224. Τῇ νοεῖς οὗ 
[π686 τῃουθδῦϊο ἰανοῖβ ΔΡ ἴο δᾶνθ θθθη 
ἃ ΠΠΠ᾿Ὸ 1655 (ἢΔη ομθ- ΗΠ οὗ (6 Βεῖρῆξς οὗ 
[6 ψἢΟΪΟ σἰσιςίυγα. 

84. Τῦὲ ἤϑωγ τορΓ: ΟΥ οπε δα:6.} 1.2. “οὗ 
εαερ Ὀᾶ56." (866 γὑεῦβε 10, οἵ ψ Ὡς ἢ [818 5 
π|Ὲ{|Ὸ ποσὰ [Δ ἃ τερεϊ[ὔοη.) 

Ι. ΚΙΝΟΞ. ΓΙ]. [ν. 31-- 31. 

234 Απά ἐδεγε τὐέγε ἴουγ υπάετ- 
βοῖζοβ ἴο {πὸ ἔοιιΓ σογποῖβ οὗ οῃς 
ῦαβδε : ἀαπά ἴῃς υπάογβεϊζζοσς τὐέγε οὗ 
(6 νοῦν ὕ486 1156]ξ΄ 

45 Απά ἴῃ τε ἴορ οὗ τῆς δά48ε τσ: 
ἐδέεγό ἃ τουπμὰ ςοπιρα88 οὗ μα] ἃ ουδιῖ 
Πίσῃ : δηὰ οἡ ἴδε ἴορ οὗ ἴδε δά5ε ἴδε 
τεῦς τπεγθοῦ δηά τῆς θογάεγβ τμεγθοῦ 
τυεγό οἵ ἴῃς 8Δ4Ππ|6. 

26 Εογ ου ἴδε ρἰδίεβ οὗ πε Ἰεάρες 
τῃεγεοῦ, δηὰ οἡ τῆς Ὀδογάεγα τῃετγεοί, 
δα ργανθὰ Ἴμογιδιπ18, ΠἰΙοΠ5, δη 4 ρῥδΪπὶ 
ἴΓΕ68, Δοσογαάϊηρ ἴο ἴτε ἵρτγοροιίοη ! Βὰ 
οὗ Θνθιγ οπα, ἂπὰ δάάϊομβ τουπὰ και. 
Δρουῖ. 

27 Αἴεγ τ18 πιαμηε ἢὰ πιλάε 
πε ἴοη δθάᾶβε8: 411] οὗ τπετλὶ ἢιδά 

ἐδεὲ ὠπάδγ 61 τυέγὸ Ο7 ἐδε ὉεΥ7 δάσσε ἐμ εἰ[] 
Οαϑὶ νὰ τ, οὶ ἀθεγιναγάϑ διϊδομοά ἴο 1, διὰ 
(Πογείοσε 5 ηροσ, δηά δεῖζεσ δυϊὶς ἰο κυρροῖ 
[δς ἰδνοσ. 

865. 1.5 δὲ ἰοβ 97 δὲ δα:ε ευα: ἐδέγε ὦ γοιοιὰ 
ΤΠ ΕΙΟ ΕῸΣ ΤΏΔΥ ὑκ ΕἸἴΠΟΓ ἃ οἰγοι δ εἰδ- 
νδῖΊοη, ἃ ουδῖξ Πρ, οΥ ἃ οεἰγευϊλτ ἀδ- 
Ῥγοϑϑίοῃ, μα] ἢ ἃ οὐδὶι ἀθορ. [{ 15 ΠΊΟσε οοῃϑο- 
πδηΐ Ἱ [ἢ κἰδίοπηθηΐ ἴῃ νοῦϑο 29, {παῖ “ ὕροῦ 
(δες Ἰεάρεβ ἴπογῸ ννὰ5 ἃ Ξίδηά ἔοσ ἴῃ ἰανεσ," ῖὸ 
ΒΌΡΡοΘΟ ἴπ6 ἔοστηοσ. Οἰδεγινῖθε ἃ ἀεργεϑϑίοη, 
ἰηῖο ψὨοἢ ἴδ ἰδνεσῦ τηῖρῃϊ αν πιο, πουϊὰ 
δανὸ μίγη ἃ ζτοδί ἰησγθᾶβε οὗ κἱοδάϊησϑϑ, δηά 
80 οὗ 5Β6ου ΓΙ Υ, ἤδη ἴδιο ἰάυοσβ νοτε στπουεά. 

οπ ἐδὲ 'ορ οΓ δὲ δίς... δὲ ἰεάσε: ἐδετγεοῦ, 
ὧ 1 1μτογα!γ, “ἀπά οὐ ἴδε ἴορ οὗ ἴδε δαθὲ 
«ὐεγὸ ἴἴ5 Ὠληά5 δηὰ 115 ρδποὶς, ἔτοῦι ἰ. ὍΤὮεϑο 

- " ηδηάς ᾽ ϑθοπὶ ἴο 6 ἀϊξίί πος ποτ ἴῃς “ 5800} 
ἀεγβ" οὗ τνεῖϑβὲὸὲ 3.0. ὙΤΠΟΥ ψψετε Ρῥγ ΌΔΟΪΥ 
ΒΌΡΡοσίβ, 50 ΠΟΙ ΠΕ Ὀτοδὰ ἴο ΡῈ δάογηκά 
ψ ἢ οηρτανθὰ ρῥἰδίοβ (νεῦβα 36), οἴ Ποσ οὗ ἴῃς 
οἰεναῖεά οἰγοὶς οἡ νηοῦ [ἢ 6 ἰᾶνοσ βἰοοί, οσ οὗ 
(δε ἰονγεῦ ρατί οὗ ἴδς ἴδνογ 1561, Τῆς ἴορ 
οὗ [πε ὕ456, οὐϊδιά6 τῆς εἶτοὶς, ἀηὰ ρουδμᾶρϑς 
[ἢδ εἰγοῖς {56} νν858 δάογησδά νἱἢ ραποὶς, σοῦ- 
(Δι ηἰηρ τεργεϑοηϊδιοης οἵ σἤογυδ5, ἸΙοης, δηὰ 
Ραἰπι-ῖγεεβ. Βοίῃ ραποὶς δηὰ “ βδηὰβ᾽ νεγὲ 
“τοῦ ἴδε 0856, 12. οὗ οης ρίεος ψ Ὦ ", οδοῖ 
δὶ ἴ[Π6 584π|6 {{Π|6. 

86. {6ε ἰεάφε:.} 1 1ΈΓΑΙΎ, “ Βληὰς. ᾿ 

ἐδε δογἄεγ..} Ἀδῖμοῦ, “96:01. (866 ποίε 
Οὐ ψεσϑα 28.) 

αεοογπς 9 δε ῥγοβογιομ Οὗ ξυετ οπε. 
ΤΠ5 15 ΣΘΠΟΥΔΙΥ υπάοτοιοοα ἴο πηοδὴ “5 
Ἰάγῆε δ5 ἴῃ σοοῦὰ ἰεδ ἔογ ἴποπὶ δἱϊοννοὰ,"» 
ἱΡΙ γὴρ ἴπδῖ ἴΠ6 Ῥ8η6}5 γεγο 5ΓΏΔ} ΕΓ ἴλη 
{ποϑ6 οὐ πο 5465 οὗ [ἢς Ὀᾶ56, δηὰ δἱ᾽ουνεὰ 
βοδηΐ σοοχῇ ἴῸΓΣ ἴΠ6 ΓΕΡγαϑθη(δ 08. 



{ΗφςΡ. 
εἀσονίάεγ. 

ν. 38--40.] 

ΟΠς οδϑίίηρ, Οὔ6 πηδᾶϑυγα, αηπά οἠς 
81ΖΕ. 

48 ΦΤΠεπ πιδάς ἢς ἴδῃ ἰδνεῖβ οὗ 
Ὀγᾶββ: ομβ ἰάανοῦ οοηίδίηθαά ἔουΥ 
θαῖῃ5: σπᾶ δνεσΎ ἰάνοῦ νγ»ὰ8 ἴουγ 
ουδίϊ5: σμπά Ὡροῃ δν ΤΥ οης οὗ [δε 
ἴεῃ θά45ε8 οης ἰάνοσ. 

49 Απά δε ρυξ ἔνε δά48568 οη ἴδε 
γτρῃς 8:46 οὗἨἩ τῆς Βουβε, «πὰ ἔνε 
ου ἴδε ἰεῆ 5ἰάε οὗ τῆς ἤουβϑε: δηά 
ἢε 8εῖ πε 868 οἡ ἴῃς τίρῃϊ 8:46 οὗ 
[86 Ποιιδα εδϑῖνγαγὰ ονοῦ ἀρδίηβί (Π 6 
βουϊῇ. 

40  Αμπά Ηἰἴτλτι πιδάε ἴῃς ἰάνεγβ, 
δηά {πε 5ῆονεΐβ, ἀπά ἢ θάβθοηβ. 80 
Ηἰγᾶπιὶ πιλάς δῃ επά οὗ ἀοΐπρ 81] τ[ῃς 
ννοῦκ τῃδλῖ ες πιδάς Κίπρ' δοϊοσηοη ἔοῦ 
τς Βουβε οὗ τῆς ΟΚὉ : 

41 Τῆς ἵννο ρ]]]1γβ, δηὰ τῆς ἐτυο 
Ὀονν]8 οὗ ἴῃς Ἑδμαρίτοιβ τῃαΐ τῦέγε οἡ 
τῆς ἴορ οὗ τῇς ὕνο ρ.]]12τ8; δπά τῃε 
ὕνο πεῖννογίβ, ἴο σονεσ ἴῆς ἔννο Ὀονν]8 
οὔ τῆε ςδαρίϊεγβ νγῃϊςἢ τὐόγς ὕροη τῃς 
ἴορ οὗ τῆς ρΡΠΠ|ΔΓ8 ; 

42 Δπὰ ίουγ δυπάγτεά ροπιερτα- 
Πδῖεϑβ ἔογ ἴῃς ἴνγο πεῖννογκϑ, ευεμ ννο 
τονν8 οὗ ροπηεργδηδλίεβ ἔοσ οὴς πεῖ- 

αάάμιοης.) “ Θδι]δηὰ 6. (5εε ποία οἡ νοῦϑ6 
29.) 

88. Οπε ἰσυεν εοπδαίμεά Τογν δαϊδι. 2. 
δδοιΐ 340 ζ4]]οη5. 

εὐεν7 ἰαυεν τᾶν γομγ ομδι..} Τῆς Ὑ τεῦ 
ΤΏΔΥ τηδδῃ ΟΠ Γ “ΟΣ οὐδ]15 ΒΙΡὮ," ΟΥ “ἴουγ 
οὐδ᾽ 15 ἀογοββ," [Ι{ 5 ἴῃ ἕδνουγ οὗ ἴδε ἔοσπΊΟσ 
τηοδηίΐηρ [Παἱ ἴπε Πεὶρῃΐ οὗ 411 [ῃ6 οἴδεσ ραγίβ 
μᾶς Ὀδδη πηοητοηδά, (866 νεῦϑοβ 27, 32,) δηὰ 
35.) Αβϑυπηίηρν δεῖρῃξς ἴο ὃς ἱηϊεηάεά, πὰ 
ἴΑκιης ἴδ ουδῖῖ δ 20 ἱποῆδ5, ἴῃ 6 ὁπγε Ὠεῖρῆς 
οἵ [δ Ἰάνθῦβ 85 ἴΠΟῪ σἰοοά ὕροη {πεῖς νῃοεϊοά 
δίδηάβ ννου]ὰ φοοπὶ ἴο δβᾶνε Ὀδθθῆ 1ός ᾿πο 68, 
ΟΥ̓ 11 ἴδεϊ. 9 ἱποῆθοβ. [{ ἰ5 ονάθηϊ, [Ππογοίοσο, 
(δῖ τῆς νναῖοσ πιυϑσὲ πᾶν θθθη ἀγαννη ΠΟΙᾺ 
ἴῃοπι, 8ἃ5 ΠῸπι [δ6 “Ἰηο]ΐοη 568,᾽ [σγουσὰ σοςκ5 
οΥ̓ ἴλ 558. 

40. Μῶ͵αάε δὲ ἰαυεγ: Ἀδίῃοσ, “τῆς 
Ῥοῖβ." ((οιρατε νεσθα 45; δηά 5866 ποίς 
( κσδἱ (δε επά οἵ ἴδ οβαρῖεσ) Τῇ “ροῖβ" 
ΜΟΓΟ ἴῃ6 ολδάτοπβ ἰη ψ Ϊοδ ἃ ννᾶ5. υϑι18] 
ἴο δο}}] ἴῃς ρεδοθ-οοσίηρβ. (δ6εὲ 1 8. 11. 
13,14.) 

42. ἔοι ῥιπάγεα βονποργαηαἸε:.} 1 ΑΘΓ], 
“δὲ ἴουσ Ὠυηάγοά." (866 ποῖβ οἡ υϑῦβθ μὴ 

438. “πώ πη ἰφυεν.. Ἀαΐμεσ, κ“Ἐ8 9 ἴδθη 

Ι. ΚΙΝΟΞ. ΥἹἼΙἹ]. 523 
ννοῦκ, ἴο σόνογῦ [6 ἴννο Ὀδοννὶ8 οἵ (ἢς 
ομαρίτεγβ τπᾶξ τυέγέ ἴπροη ἴῃς ΡἰΠ]Δγβ ; 1 δῦ. 

43 Απὰ «δε τὸη ὅδβεβ, ἀπά ἴδῃ χε δ Διε 
Ϊανεῖβ ου ἴδε δ4868 : ἀμ 

44. Απά οπε 868, δηὰ ἴνγεῖνε Ἥχεῃ 
ππάοσ [ἢ 562 ; 

45 Απὰά τδε ροῖβ, ἀηὰ [ἢε 8Πονεῖβ, 
ἃπά τἢς Ὀά5ΟΠ8 : ἀπά 4]] ἴπε886 νεβ886]8. 
νυ οἢ ΗἸγαηπὶ πηδάς ἴο Κίηρ ϑοϊοπιοη 
ἔοτ τῆς δοιιβε οὗ τῆς ΙΚΟΆΡ, τυεγό οὗ 
ΤΌγρμς ὈγΔ58. ΤΉ. 

46 ἴπ τῆς ρἱαίπ οὔ Ϊ]ογτάδαπ ἀϊά Τ υ ῷς 
τῆς Κίηρ οαδὲ τῃδηὶ, ἴἴπ τἢε ΟἷΑΥ ἘΉΡ, ὑε 
διουπά δεΐνγεεη ϑυσοοῖῃ ἀπά Ζαγίμδη. "ας ας, 

47 Απάὰ δοϊίοπιοη ἰεῖ 41} τῆς ἐννινά. 
νεβ8εῖ5β μπιυεισἠεά, ἴὈεσδλυβε {Π6Ὺ 1 Ηεν..,»» 
ὑγεΓῈ Ἐχοεθάϊηρ ΠΊΔΩΥ : ποΙΤΒΕΓ υνᾶϑ ἐμ κί 
τῆς ννεῖρῃς οὗἉ τῆς Ὀγα88 Γἴουπά οὐ. κάκ, 

48 Απά ϑοϊομηοῃ πιδάς 411] τὴς “τανε. 
νε8568 τῃλῖ ῥεγζαίπεά ἀπο τῃ6 Πουβε 
οὗ τῆς ΚῸΚῸ : τῃς δ]1ᾶγ οὗ ρο]ά, δπά 
τς τὯῦ]6 οὗ ροϊά, νμαγευροη τῆς 
δῃεννυγεδά τυσ:. 
49 Απά τδε σδῃά  Ἔβοῖς 8 οἵ ρυγε ρΟ]α, 

ἔνε ου ἴῃς τίρῃῖ σάφ, ἀπά ἄνε οη {πε 
Ἰεῖς, Βείογε (ἢς ογδοὶε, νυ τ τῆς βοννοῖβ, 
δηά τῆς ἰδηηρ8, ἀπά τῆς τοπηρϑ οὕ ρο]ά, 

δυοῖβ." Τῇ ποὺυη [ᾶ5 ἴδ6 τζίςϊο. 8458 δᾶνα 
()6 νογάς "564. δηὰ “᾿ἨἼχϑθη" ἴῃ ἴδ6 ποχί 
γεῦβο. 

46. ΜΒείαυεεη ϑμκοοῖδ απά ΤΑ ΟΣ] 800" 
ἙΓΟἿἢ ἀρροᾶτβ ἴο δᾶνε ἰδίῃ οὐ ἴῃς ἰεῆ οὗ 
οαϑὶ ὕδηκ οὗ ἴδε ἰογάδῃ (οβϑῇῃ. χίϊ 417; 
ζυάξ. ΥἹ]. 4) 5), ποῖ ὩΣ ἔγοπη Βα ῃϑῃδῃ, ουὕ 
σΥίΒορο 5 ( [ογοπιο, "Ουςοῖ. ᾿η Οοη.᾽ χχχῆΐ, 

16). Ζαηδη (ογ Ζεγεάδιμας, 2 Οἶγ. ἱν. 17) 
45 ἴῃ [6 βατὴθ πεϊξῃθουγποοά, Ὀυΐ νγεβῖ οὗ 
[δ6 τίνοσ. 

47. Νεδεῦ τα! ἐδὲ «ὐείσδὲ 97 ἐδε ὀγα": 
»οωιά οι. Τῆς Ὀγαθ8 οὔ σις (Π6 ἴνο 
ΡΙΠΑτβ, [Δο πη δηὰ ΒοδΖ, ἴς Ὀγάζθη 568, 
δηά [Π6 νϑγῖοιι8 νϑϑϑοὶς ὑνεσε τηδάθ ἢδὰ Ὀδθθη 
ἴλη ΟΥ̓ αν! ἃ τοτῃ ΤΊ δι ἀπά Οἤυπ, το 
οἶ"ε5 οὗ Ηδάδάεδζεσγ, κίηρ οἵ Ζορδὴῃ (1 σἢσ. 
ΧΥΙΙ, 8). 

48. Τ2εὲ αἰϊαν 9 ξοϊά.} 566 «ἢ. νἱ. 20, 22. 
ΤΠΟ ΔΙΔΔΓ ννᾶ5 οὗ 5κἴοπο, οονογεὰ ἢ σοάδγ- 
ψοοά, δηὰά {μη ονεγϊδιὰ σὰ ρἷδίος οὔ 
ξοϊά. 

ἐδὲ Ιαδίε 9. σοί. Οἡ ἴῃ ἀρραγεπηὲ ἐϊ9- 
ΟΥΟΡΆΠΟΥ Ὀεΐνγοοη [815 ραϑϑᾶρθ, ἀπά 2 ΟἿΣ. ἱν. 
8, 19, 566 Ὠοΐδ Οἡ 2 ΟἿΣ. ἵν. 19. 

49. ΤΡὲ ἥοαυετγ:, ἀπά ἐδε ἰα»ιρε, από ἐδε ἐοπ: 
φ κοἰ4.1 Τῆς “ βονοῖβ᾽" σεῦ ρατί οὗ ἴδε 



Ι. ΚΙΝΟΞϑ. ΥἹΙἹ. 

50 Απά τἢς δον ΐβ, αηὰ τῆς Ξηυΐς- 
ἔεγβ, δληὰ τῆς Ὀδϑοηβ, δηὰ τῆς ϑροοῃϑβ, 
ἃηά τῃς ἴσεηβεῖβ ὁ. ρυζε ροϊά ; ἂπά 
τῆς Πίηρεβ ο΄ ρο]ά, ὀοΐἦ ἔοτ τῆς ἀοοῖβ 
οὗ τὰε8 ἱππὲὺ ἤουβε, ἴπ6 πιοβῖ ΠΟΪῪ 
}ίαεσο, σπά ἴοτ τἴῃε ἀοοτβ οὗ [Π6 Βοιιδε, 

524 [ν. ςο---ξι. 

51 80 νν88 Ἔπάςά ἃ]} τῆς νγοτίκ τῆλε 
Κιίηρ ϑοϊοπιοη πηδάς ίογ ἴῃς πουβε οὔεμε 
ΓΆΡ. Αμπά δοϊοπιοη δτουρῆς ἰη {πε 
᾿τδίηρβ Ἄς ἢ αν! ἃ ἢ18 Δι Πογ μδά ἀε- ' εὶς. 
ἀϊςαιεά ; ευέη τα 8ι[νεγ, ἀπά τῆς ρο] ἀ. ἐὐζεν 
πὰ τῃςε νεββεῖβ, ἀϊά ἢς ρυζ ἀπιοηρ τΒς ἔτος 

τ Ηεῦ. 
“τὰ δα»ε. 

5.Σ:. 19 τυτί, οἵ τῆς τεπιρὶς. 

ογηδηηλοηΐδὶ ποσὶ οὗ ἴ86 σδη εϑῖςκε, (5ες ΕΧ, 
Χχνυ. 121-11) ὙὍῃὸ “Ἰληὴρβ᾽ πεϊά ἴδε Πρ ἢ15, 
δηὰ νετὸ ρῥἰδοοὰ δὲ τῆς οπάβ οὗ ἴῃς Ὀγάποῆ 68 
(Ὁ. νεῦϑος 27). Ὑῆ6 “1τοηρ5" ννᾶβ ἴδε ἰη5[7}» 
ταοηΐ ἔογ {πηπγίηρ [πε ἰλπὶρα (ἰδ. νεσβα 18). 

δΟ. “πώ δὲ δου .. Νοῖ τδς “ θον]5" οὗ 
[(ἢ6 ολπαϊοβεςκο, νυ οἢ πότ αἵ (6 εηὐάϑ οὗ 
(Π6 Ὀγαποΐοβ, ἀπά μοϊὰ ἴπε ἰδλπὶρβ (ἔχ. χχν. 
11), δυῖ ταῖμογ (ἢ “δον 8 ἔοσγ ἴῃς [20]65 
(Ενχ. χχχνὶϊ 16), πο ἢ ννοσγε σοῦ ΔΟΪΥ ἰᾶγρο 
ΥὙΔ565 ἴο σοηίδίη ΟἹ] ἴογ ἴΠς ἰΔπιρ5. 

ἐδὲ“πωῆεγ..]“ Κηΐνε5" (ΤἈἘεηΐυ5). ΤΒε νοσὰ 
58 ᾿τδηϑιλίοὰ “ρυυηῖηρ-Ποοῖκς" (“ 5. γίδε5 ἰη 
[86 τΔΓΡΊΠ) ἰῃ 15. ᾿ἰ, 4; δηὰ Μίς. ἱν. 3. 

δε δα:οπ..} ΟΥ̓ ἴΠεϑὲ νὰ ἰεάση ΠῸπὶ 2 ΟἾγ. 
ἵν. 8, ἴετε ννεγα ἃ πυπάτεά. ῬΓΟΔΌΪΝ {ΠΟΥ 
ΟΙΟ ἴο τεςεῖνς ἴδε ννᾶῖεσ οὗ 5Ξργηκίϊηνσ 
διά [πὸ δοοά οὗ ἴῃ 53Δοσίβοαβ. 

δε “ροομ. 
(ϑ8εε ῃοῖς οὔ 

Ἀδίδοσ, “ἰῃθοῶϑο 9808." 
ΧΧΥ. 29.) 

τΥΓΘλϑιγο8 οὗ ἴῃς ἢοιιβ6 οὗ ἴπ6 [ΟΒὉ. 

δε εφη:67...ἢ Ἀλῖδοῦ “τ δ᾽ὰϊθ 68, 45 ἴῃ 
Ἐχ, χχν. 18; χχυϊ, 21; δηὰ Νυπι. ἱν. 9. (866 
Ὠοΐδ οὔ ἔχ, χχν. 18.) 

Πίπη5ε}, ΑὈπεσ, [οδν, δηὰ οἴδεῖβ, μβδὰ οοῦ- 
υἱουϊοὰ (τ ΟἿ γ. χχνί. 28). 

ΑΠΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕΒ ου νν. 1:2, 1, 40. 

ΝΟΤῈ Α,, ν. 12. “ ΒοΙὰ ἴοσ ἴῃς ἱπποῦ οουτί.᾽ 

ΕοΥ ἽΥΓΟΝ ἰπ της ραββθαγε Βίβῃορ Ἠοσϑίεῦ 
ΡῬτοροβοὰ ἴο γεδά “ἽὙπῆ5, Ηουδίγαης ἽΥΓΙΞ, 
ὙΒεηίυβ ἽΣΓΟΣ, ἀπά τμεπ ἔῸγ ὈΡΝΘῚ 5ἰΠΊΡῚῪ 
ὐνῦ. ΤΟ 5π|2116ϑὶ ουἕςοης σἤδηρσε νουϊὰ 
δε ἴδο ευδϑιυὔοη οὗ 5 “υἱ" ἴον Ὁ “εἰ ὃδ6- 
ἔοτε Ἵγπῦ. ὙΒὸ πιοδηίηρ τννουἱά ἔμθη Ὀς, “ 85 
(γγ3 ἀοης) ἰπ ἴδ6 ἱππεῖ οουγὶ οὗ ἴῃς 1,ογὰ δ 
ἔουϑο, δηὰ ἴῃ [6 Ῥογοῖ οὗ ἴδε Βουε." 

ΝΟΤῈ Β, ν᾿ 17. “ϑενδη ἔοσ ἴῃς οὔς Ἵπδρίζοσ." 
“«Α πεῖ" ἰ5 5572; “ 5ένδη" ἰ5 ἢ»ηυ. [ἢ 

[δο δῖον μδά θδϑθὴ [86 ἴσυς τολάϊηρ, ἃ πουϊὰ 
ἴᾶνς παά ἃ ϑυῤνοίδηϊζινο --- ΒΟΥ ὉΝ55ΦὉ ΟΥ̓ 

ΡΥ 1)--αὔεῦ ᾿Ξ ΤΆς τελάϊης ἐο]ονγεά ΕΥ 
{6 ΧΧ. ννὰβ 557. 

ΝΟΤΕ (Ο, ν. 4οθ. “Ηἰἴγαπὶ πιδές ἴῃς ἵδνετα. 

ΤὮς ἵπιο τοδλάϊηρ δεῖ 5 ὑπάουδίογ 
ΠΛ Όδ, “ " (οὕ, δοοογάϊην ἴο ϑ8οπῖο, 
“ 43} -04η5), ποῖ ΠΥ 5Π, “ἰδνοτβ." 
ἔοστηοσ ψοσγὰ οσσυγα ἰῃ ἴῃς ρμάγα οὶ ραϑϑαρε 
οἵ ΟΠ γοπηίοϊες (2 ΟὮγσ. ἰν. 11), ἀπά ἰ5 Ἰοϊποὰ 
Μἰ ἐπ 5μονεὶς ἀπά [Ὡς βαβθοῃβ ἴῃ Εχ. 
ΧΧΥΙ. 1; 2 Κ. χχνυ, 14; |Ἂγεπι 11. 18. [ἴ 
Αἰθὸὺ ΟΟΟΌΥΒ ἴῃ ἴδε σοςδριτυἱαϊίοη οὗ Ηἰγδπι 5 
νοῦκϑ ὈοΙδ ἴῃ 2 (Ἶτγ. ἵν. τό δπὰ ἐπ δὲ Ξγειεπε 
ἐφαρβέεν' (νεῦϑῈ 45). ὍὨ5 ἰδϑῖ ἕδςὶ ἰ5 ἀδεὶ- 
δῖνα. 

ΙΞ ΠΔΥ ὃε δά δοά (μδὲ 5Ξονογαὶ Μ55. δδνε 
ΤΥΡΌΣ, δπὰ (Πα ἴ 8 ἴῃς τεδλάϊης 0} 
ἰονεὰ ὈΥ 16 Ομαδϊάθε ἀπά Οτεεκ (ΧΧ.) 
ΨΕΓΒΙΟΉΒ, 



Υ. 1--)γ.} 

(ΗΑΡΤΈΕΚ ν1Π. 
: 72: Μα-ἐ οὗ 1“ἀέ ἀδἰϊεαΐο» οὐ ἐξέ ἐενεβίε, 12, 

54 ϑοἱρονερ»ες ὀξεισίηρ. 22. «δοίονεον, 5 Φ,ΩΥ͂.. 
62 “Τὰ: :αογίβες οὐ βεας οὔεγίηρ:. 

ΗΕ Ν δϑοϊοπιοῃ δϑϑεπιδὶεὰ τε 
εἰάετβ οὗ ἰβγδεῖ, δηά 41] τε πεδὰϑβ 

οὗ τῆς {π|0ε8. τε ἵοπίεῖ οὗ τῆς ἐλ ΠεΓ8 
οἔ τῆς μη] άγεη οὗ ἴβϑγδεὶ, ὑπο Κίηρ 
ϑοϊοιμοη ἰη [επιβαί θην, [ῃδῖ {ΠΕῪ πυρῆς 
Ὀγίηρ ὉΡ τῆς δἵκ οὗ τῆς σονεπδηὶ οὗ 
τῆς Ἰπρ ουΐ οὗ τς οἰ οὗ [λαν!ά, 
Ὡς ἢ ἐς Ζίοη. 

2 Απά 414]1] τ1ὴε τπηδθῃ οὗ [β8γδεῖ 45- 
86 ΠῚ] εἀ τΠεπιβεῖνεβ ὑπῖο Κίπρ ϑοῖΐο- 
τοη δὲ ἴῃς ἔδδϑς ἰῃ τῆς πιοπῖῃ Ετἢ2- 
πίπι, ψνὩ]οἢ ἐς τῆς βενεητῃ πιοητῆ. 

4 Απά 411] τῃε εἰάετς οὗ ἴ5γδοὶ 
σλπιθ, πὰ τῆς ρῥγεϑῖβ ἴοοϊ ὺὑρ τῆς 
ΑΚ. 

4 Απά {πὸ γ δγουρῆς ὑρ τῆς δγκ οὗ 

ΟΗΑΡ ΝἼΠἸ]. 1. δϑοίονιοη α“εριδίε [δὲ 
εἰάενγ..1] Α γτοδλῖ πᾶ Μ55. ὅδνς “4}} 186 
οἰάοσβ ; ἢ δηά 50 (ὃς ἐβϑιασαα ἴδε ϑγγίδς, 
Αγσαδδῖς, δηά οἵδμου δηςίθηί νϑγβίοηβ. 

αὐ! δὲ δεσάς φΓ ἐδὲ ἐγίδι:. ὙΠοτα 566 Π|5 
ἴο Ὀ6 ἃ ςοηίγαοῖ δεῖα δεϊεεη [Π6 ποῖα 
ῬΟΡυΪΔΓ ῥγοοθοάϊηρβ οὗ αν, στῆ, ννπθη 
ἢ ὕὈγουρσῆς ὺρ ἴδε αἵ ἴο Μουπί Ζίοη, 
“ γαϊπεγοὰ τοροῖθοσ 41} [ἢ6 οἤοβοη πθη οὗ 
ῖ5γδοὶ, ἐδίγιγ ἐδοιμαηά," πιὰ ἴῃ Ξἰδίθ! οσ, ΠΊΟσΟ 
Ατϊϑιοογδᾶς ϑγϑίοπι οὗ ἢ15 σοῦ, τγῇο, Ὀογῃ ἰῃ 
1ῃ6 Ρυτσρὶς, οοηάυςῖβ Ηἰπηθοὶ ἴῃ ἃ ἸΟΙΊΟΓ ΜΨΧΑΥ, 
ΤΩΕΓΕΙΥ͂ βυπηπιοηίηρ [με Γςἤίεῦ πιδῆ 85 σεργε- 
βεηίδίνες οἵ [Π6 ἡδίΐοη. Τῆς γεϑῖ οἵ ἴ86 ροορὶἊς 
“ Ἀ55οτ δε ἐδοτηϑοῖνεβ" (τεσϑα 2), ἀπά ττεσε 
ΤΏΕΤΕ ϑρεςοίδίουβ οἵ ἴῃ 80]: ΠΥ. 

Ὡ. 4 δὲ Και ἐπ 1δὲ »ιομδ Εἰῥαπίρ». 
“4ὍΤδο ἔδεαςξ ἰῃ (6 πιοητἢ ΕΚ δηϊπὶ" νψᾶβ ἴῃ 6 
Βελϑὶ οὗ Ταδεστιδοῖεβ, ογ [π- αι Πετίηρ, δῖ οποε 
ἃ σοπιπιειηογδίοη οἵ ἴῃς ἀνγο της τη ὈοοΙἢ8 
δὲ [86 {π|ὸ οὗ {πὸ Εχοάιδ (1,δν. χχῇ, 43), 
δηά ἃ ἔεϑῖῖναὶ οὗ {πδηκορινης οὐ δἼοςουηῖ 
οὗ ἴδε ςομηρΙεοη οὗ μαγνεδὲὶ (Εχ, χχῇϊ, 16; 
[,δν. ΧΧ . 19; Ὠουΐζ, χνυὶ, 11). ὙΠῸ Ρθορὶδ 
βοοκεά, οὗ οουτϑο, ἴο εγιυβαῖεπὶ δ [ἢ 15 
[ελϑῖ, ϑἰπος ἴ νγᾶ8 οὔθ οὗ ἴπε ἴἤγεε οἡ νυ ῆϊοῖ 
ΠΟΥ γεσα τεαυϊγεὰ ἴο “ἄρρεᾶγ Ὀεΐογε ἴδ6 
εἰ παὴ (Εχ. χχϑ[ἕ 17; χχχῖν, 21: Ποῖ, χυὶ. 
16). 

8. Τόε ῥγίοης ἰοοξ ωῷ ἐδὲε πΣ Ιη τς 
ῬΑΓΑΪ]οἱ ρδϑϑᾶρὸ οὗ (πγοηῖς θβ (2 (Ἦτ. ν. 4) 
ψῸ6 τολδά, “120. Ζευΐε! ἴοοκ ὺὑρ ἴῃς τι. 
δηὰ ΓοΥΔΙΠΥ ὉΥ ἴἢ6 ἴανν [π6 αὐκ ννᾶβ [86 
ϑρεςΐδὶ οὔαγρε οἵ ἴε Κομδιιοβ (Νυπι, ἰ. 
11: ἵν. 15). 5111, ἴῃοσγα 85. πο ςοηϊγδλαϊςίοη 
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τς ΠΓΟΚΡ, ἀπά {πὸ τἀδετγπδοῖο οὗ τῆς 
ςοηρτερδίίοη, ἀπά 411] τῃ6 ΠΟΙΥ νεβ886}8 
τΠλὶ τὐόγέ ἴῃ ἴπε ταρεγηδοὶες, ἐνεῃ 
τἢοβες αἀϊά τῆς ργίεβῖβ ἀπά τῆς [,εν]τεβ 
Ὀπηρ υρ. 

ς Απά ἰκίπρ' δοϊοπιοη, δηά 1} τῆς 
σοηρτερδίίοη οὐ ἴβγδεὶ, τπδί ψγεγε 

δἰεά υπῖο ἢίηι, τοέγε ἢ Πὶηὶ 
δείοτε {πὸ αὔκ, β8δογι ἤοϊηρ 8ῆεερ ἂπά 
οΧεη, τπδῖ οουἱά ποὶ ὃὈε τοἷά ποῖ 
πυπιθετγαά ἔοσ πιυϊοτυάε. 

6 Αμά τῆς ρῥγίεβῖβ Ὀγουρῆς ἱπ᾿ τῃε 
τὶς οὗ τπε σονεπδηῖ οὗ {πὲ ΓΚ υπῖο 
ἢ15 ρίδοε, ἰηίο τῆς ογδςϊε οἵ [ῃε μουβε, 
ἴο (πε πιοϑῖ ΠοῖΙγ ίχες, ευεπ ὑπάοῦ 
τῆς νηρβ οὗ τὴς σΠεγιδ! Π18. 

7 Ἐογ τῆς Ἄςδεγυδίπιβ βρτγεδὰ ἰογῃ 
ἐπεὶ» ὉΜΟ ΜὶΠρΒ ονοῦ {Π 6 ρῥίδος οὗ ἴδε 
Αγ, δηά {πε ςδογυδίπηβ8 σονεγεά τῆς 
ΑΚ δηὰ τῆς βῖδλνεβ τπεγεοῦ δονα. 

δεΐνεοη Κίηρβ δπὰ (Ὁ γοηίς 68, ἔοσ 411 ὑγιεϑῖβ 
ΨΜΕΓΟ 1,εντἴεβ ( [οϑὰ. ".. 2), [δουχῇ 411} 1,εν!ἴε5 
ὝΟΙΕ ποῖ ῥγιοϑῖβ. ϑοϊοπίοη ἄρρεδῖβ ποῖ ἴο 
ἢανες Ὀδοη οοηΐεηξ οὐ [985 στδηὰ οσοδϑίοη 
ἴο ςοχηπς ἴδ6 Ὀολγίηρ οὗ (ἴῃς ἀκ ἴο ογάϊ- 
ὩὨΔΙῪ 1,οΥϊεβ. Α8 [οδϑῆυδ μδὰ ἄοης δὲ (ἢς 
Ῥᾶβϑᾶχε οὗ (δε [ογάδη ( [οϑβῇ. 111. 6), δῃὰ ἀζδίη 
ἂαἱ ἴῃε ςοπιραβϑίηρς οὗ γέρανος ((Ὁ. νἱ. 6), Βς 
οΔ]οἀ ἀροη ἴδο ῥὑτίοϑίβ [μου ϑοῖνοθ ἴο Ὁθαγ ἴῃς 
ΠΟΙΥ 5ἰσυςίυγο, Δ] οννίηρ ἴο τρογὸ [,ονυϊζοσ. ΟἿ]Υ 
(δς ᾿ηΐδσοσ Βοηοισ οὗ πεϊρίηρς ἴο ἰσαηϑροσί (ἢ 6 
ΓθογΏΔΟ]6 ἀπά ἴμ6 νεβ586}5 οὗ 186 βδηοϊυδιγ. 
(8εε νεσβε 4.) 

4. “πά ἰδὲ ἰαδεγησεΐς οΥ ἐδὲ εοπσγεφαοπ.] 
ΒΥ “τὴς τἀδεγηδοὶς οὗ ἴτε οοπρτεραϊίοῃ 
8606 Π|8 ἴο Ὀς πηγραηῖ, ποῖ (ῃς (εηίοα 5ἰσιςίυτε 
οτεςϊεά ἔογ (ἢς ἀξ οἡ Μουπί Ζίοη (2 8. νἱ. 17) 
ὉΥ αν, Ὀυϊ τῆς οτσίπδὶ ἰδθεστδοῖς τδάς 
ΌΥ Μοϑβεβ (τὴν σκήνην ἣν Μωῦσῆς ἐπήξατο, 
γ πΡῚ: “Αηΐ, [υἀ.᾽ νἱῖϊ. 4, ὃ 1), νοῦ δά 
᾿Πετῖο σεπιδίηθα δ ΟἸδθοη. (566 ποῖε οχἡ 

οἈ. 11. 4.) Ὑδπουρῖ ποιοῦ [Π6 ΤΔθογηδο]ο, 
ὯΟΣ 115 ΠΟΙΥ νϑϑϑεΐὶβ, ΤΌΤ ἀρρ] ε ἴο ΔΗΥ͂ υ5ς 
ἴῃ ἴῃς ἴοπιρὶο, ΠΕΣ βδογθα οπαγαςίοσ τηδάθ ἴἢ 
βείης [πδὲ [ΠΟΥ 5Ποι]ὰ ὃς ἀεροϑκί(εἀ τ Δ ΐη 115 
τοοϊηοῖβ., Μοϑῖ ὑγοῦδΟΥ ΠΕ τεσα ῥἰδοοά 

1η ἴδε [Γϑλ3Όγ. 

δ. δαογιβείης “ὄεερ απαᾶ οχεπ ἐδα! εοιἑά ποῖ 
δὲ οἷά ον »εωὠιηέμάφ.) ϑαςτιῆςεβ δά Ὀθεη 
οὔἥετοὰ ὉΥ αν σπθθ ἢς ὑσγουσπξς τῃς 
ἀκ ἴο Μουηΐ Ζίοη (2 8. Υἱ. 13), Ὀυῖϊ ἀρρδ- 
ΤΟΠΕΥ ἴῃ ΠΟ γβτεδῖ πισήρεῖβ. (8ε6 1 (ἶγ. 
χνυ. 26.) 

Θ. ὕπο δὶς ρίαες) Ὑῆε ΠΟΙΥ οὗἩὨ ΠοΙ 65, ἴῃς 
Ρίδοα Ὡς ἢ ϑοϊοσηοη μδά βΞρεοῖδι ῦ ριερασεὰ 
ἕου ἢ, (δες ἄῦονο, νἱ. :ό.) 
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8 Απάὰ 6} ἄγενν οὐἭὯ [ῃς βἴδνεϑ, 
τα τῆς ᾿εηά5 οὗ (πε 8ἴδνεβ ὑχεῦε 866 ἢ 

1 Ογ, «γᾷ; ουξ ἰη τῆ "ΠΟΪΥ ῥίσες Ὀείοτγε τῆς ογᾶςϊε, 
ας α (Ἂς. . ς.9ὅ. Ἀφπά {πεν ψχεῖα ποῖ βεεη ψ που : δηά 

1Πεγα {ΠΟῪ ἅγα ὑπῖο ἢ 8 ἀδγ. 
9 Ἵλεγε τυας ὀὐδὰνν: ἴῃ τῆς αγκ 

“ Ὅευϊ, το. ἔβανα τῆς ἴνγο (2068 οὗ βἴοπϑ, ννῃϊο ἢ 
ἴον, Μορβεϑ ραυϊῖ ἴδετε αἱ Ηογεῦ, "δε τῆς 
ἈαΥ ΚΡ πιδάς 4 εὐυεπαπὲ στὰ τῆς οΒ]]- 

ἄγθη οὔ ἴβγδεὶ, σγῆδη τ ῈῪ σᾶπις οὐ 
οὗ τῆς ἰαπά οὗ Ἐργρῖ. 
᾿ομάνακακαικαν σαν 

τ Ἡεῦ. 

8. ΤΡεν ἄγεαυ ομὲ δὲ “΄Ιαυες} ἼΤΌῈ βίλνεβ 
οὗ 5}: ἰπηλοννοοά, ονοσδιὰ ν Ὡ ροϊά (Εχ. χχν. 
13), ΕΥ̓͂ πιολῃβ οὗ ψῃϊοῖ ἴ86 ἀκ νγᾶ5. θοσηα. 
[1 ννᾶ8 ἐογθιἀάδη ἴο νι πάγανν ἴπεθ6 ὙΥΠΟΙΙΥ 
ἔγοπι [86 τίηρϑβ (1. γεῦβα 1.5); θυῖ [ΠΟΥ͂ ἀρρθαῦ 
ἴο ᾶνὸ Ὀθοη πον ἀσάννῃ ἰογιναγὰ ἰπ ϑυοὴἢ ἃ 
ΨΑΥ͂ [μ᾽ {Πεῖγ πὰ οὐ πελάβ οουϊά δὲ ϑθθῃ 
ἔτοιῃ ἴῃ ΠΟΙ ρἷδεθ, οὐ βτεαῖ σματῖθεσ οὗ ἴῃς 
τετρὶθ, τδουρῇ πδουϊ τΠεὶγ Ὀεΐη νἱϑι]ς 
ἤἴτοπὶ ἴπδ ροσγοῦ οὐ᾽νεϑίθυϊθ. ὙΠοῦε ἃγὲ 
ΥΔΙΟΌ5 ὑγᾶγ5 ἴῃ ἡ Π]οἢ (5 πῃ Ὅς Ροβϑίθ]ε, 
85 ἐς. 1 ἴῃς ἀοογνναυ ἱπῖο ἴδ6 ἐδ οὗ ποϊϊεβ 
νγ235 ποῖ ΘΧΔΟΙΥ ορροβῖῖο (86 ἂγκ, υΐ ἃ |Ἤς 
Οη Οἠδ 5ἰάδ; ογ ἴἢ, (πουρὰ ἴπδῖ ἀοογνναῦ ννᾶ5 
ἰπ ἴς τηϊάάϊς, ορροϑιῖὶς ἴῃς ἀγκ, [ῃἢς ἀοοῦνναῦ 
ἔγοτῃ [6 Ρογοῖὶ ᾿ηἴο ἴῃς πιδίῃ σμάηιῦοΣ νν 858 
ποῖ ορροϑίία ἴο ἰῖ. [ἢ Αϑϑυσίδη [δρὶοα ἴΠ6 
Διτδηροτηεηΐ οὗ [Ὠ6 οὐζεῦ ἀοογ, ἴῃς 'ΠΠΟΥ ἀσοογ, 
δηά [ἢς ϑδηοῖυλιγ, ϑεθπὶ5 ἴο πᾶνε Ὀδθη ἀεδβὶρῃ- 
ΘὝἱΪγ βυςὰ (παῖ ἃ τλογὸ Ῥαβϑου-ὉΥ οἡ ἴδ ουϊϑιά 6 
βῃουϊά ποῖ οδίδἰπη ὄνθῇ ἃ φίτηρϑο οὗ (ἢ 6 το 
(΄ Δποίθεης Μομδγοδίοϑ, νοὶ]. ἱ. Ρ. 4οο)ὴ. [ἴ 15 
διχεοβῖεά ἴπδὲ ἴῃς νἱίμάγανναὶ οὗ ἴΠ6 ϑἴδνεβ 
νγ»8 ἰηϊοηάδα 485 ἃ δίψῃ ἴῃαϊ (6 ἀκ μδὰ 
τοδοβοὰ “τε ρίαςε οὗ 118 τοϑὶ,᾿ δηὰ νγᾶβ 
ῃοΐ ἴο Ὀ6 Ὀοτπς ἀδοιΐξ ΔΩΥ͂ τΏοσο (δ. ]ο 5 
.[ἐννῖϑ μυχοῦ, 2ηἀ δεγίεβ, Ρ. 215). 

ἐδέγό ἐδὲγ ἀγὲ ὠπὲο ἐδ’ 44).}1] ΤῊΪ5 5ἴδῖο- 
τηοηΐ 8 ουγίοι!5, σοηδίἀοτησ ἰἢδὶ (ἢ6 νυτζογ 
οἵ ἴδε Ὀοοκβ οὗ Κίηρβ νυτοῖς αὔοσ ἴπὸ ἀ6- 
βίσυςοη οὗ [Θγυβαίοσι, δηὰ σοηϑΘη ΠΥ 
νὔδη [η6 τορὶς μαά Ὀδεη Ὀυγηῖ, δηὰ 115 σοῃ- 
τοηῖ5 ἀεϑίσογεά οἵ οδιτίεὰ οἱ. (866 2 Κ. χχν. 
27; δηῃὰ οοηρατο “ [ηἰτοἀυςξοη,᾽ ὃ 3.) [ἴ 

. σ8η 6 [0 οἴβογινῖθε ἐχρίδίπθὰ [ἤδη ἃ5 ἃ αυο- 
ἰλϊίου ἔγοπι ἂἃπ υΐμοῦ ψῆο ᾿ἰνεὰ ψῃΠε [ἴῃς 
[ΘΠΊΡΪ6 νν85 51}}} δἰδηάίησ. 

9. Τδεγε ευά: ποίδιηρ ἐπ δὲ σαγὰ “ας ἐδε 
ἔαυο Ιαδίε. οΥΓ εἰοπε.} ἴῃ Ἡεοῦ. ἴχ. 4, ἴε αὐκ 15 
δαϊά ἴο πᾶνε οοηίδιηθα οὐ ΊΠΔ]Ϊγ, θαϑι 65 “ἢς 
(0165 οὗ ἴῃς σονεηδηῖ," “ἴὰς ροϊάθη ροῖ [Πδῖ 
Πα πιᾶπηᾶ, απὰ Αδγοηβ σοΐ (δαὶ Ὀυάάοά.; 
Απά 1 ἰ5 παΐυγαὶ, που Ὦἢ ποῖ ΠΘΟΟΘΘΔΓΥ, ἴο 
υπαοτϑίδηα Εἰχ. χυ] 34, δηὰ Νυπὶ. χυῇ, το, 
ἴη 1:15 586η956. [ἴ ψου]ά 5εεπὶ [δὶ ϑοϊοπιοη, ΠΟῪ 
[δῖ [ἢς δδοσοά Ἵμοϑῖ δὰ σεδομεὰ 115 ἤπδὶ γοϑῖ"- 
ἱπρ- ίδοθ, ἀπά 5ἱοοά ἰῃπ ἃ σΒδπιΌΘΓ 5}Ὁ- 
τουηάεά ὮὉΥ (4065 (2 (ἢ τ. ἱν. 8), τεπιονεά [86 
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᾿ἴογ τῆς ρἷο 

[ν. 8ὃ-- 4. 

Ι0 Απὰά [ἴἴ οάπι6 ἴο ράᾶ88. πεη ἴδε 
ΡΓΙεϑῖβ ῬΕῦα Τοπὶα ουἱ οὗ (ἢς ΒΟΪΥ͂ 
}ίαςε, τιαῖ τῇς οἰουά 4 Ἀ]]εἀ τῆς ἢουβε “Ἐ- « 

34- 
οὗ τς ΚΡ. 

11 8ο τας τῆς ρηεβίβ οουἹὰ ποῖ 
ϑ[δπά ἴο πλϊπἰβῖοῦ Ὀδοδιιβε οὗ τς εἰουά : 

οὔ τἰῆε ΒΡ δὰ δ]]οἀ 
(6 Ποιιβε οἵ τε [,0Κ}. 

12 4 ἼΤΠεη βρᾶκε ϑοίοπιοη, ΤὩς 
ΠΟᾺΡ “5414 {πὶ ἢς τψνουϊά ἀνε! ἐπ μὲ ννρο 
(ἢ τῆϊοκ ἀαγίκηδ88. 

Ῥοῖ οὗ πιδῃπ δηὰ ἴπεῸ σοὰ ΠῸπι ἴδε ἱπιοτγίοσ, 
δἃηὰ 5εῖ ἴδεπὶ εἰϑεῃοτε ἱπ (ἢ6 ΠΟΙ οὗ 
μι } 168. 

«αυδίερ Μοε: ῥβω ἐδεγὸ αἱ Ἡογεδ. ὅεὲ Ἐχ. 
Χχν. τό, δηά χ]. 2οθ. Τῆς “Ὀοοῖ οὐ ἴδ6 ἰανν" 
γγὴῪβ ἃ ΠΟ {{Ππ|Ὲ οἰδοθὰ ἰῇ [6 αγκ, Ὀυϊ “ δὲ 
[δ 5ἰάς οὗ ἴῃς ἀτγκ." (ϑ86εε Πευῖ, χχχὶ. 26.) 

10. {δε εἰομά Μἰϊεά ἐδε δοισε οΥ δε Τογά.] 
ΤΒο οἱουά---ἢς νἱβίῦ]6 συσηδοὶ οὗ ([ς Ὠϊνίης 
ῬΓδϑθηοο --- [6 ϑῃοοδιηδὴ οὗ ἴῃς ΤΑγρυχας 
--σΒΙ ἢ δὰ δε ῥσοπηϑοὰ δείογε ἴῃς ἀγκ 
ψγὴ58 ὑὈσορυη (Εχ. χχῖχ, 41), δπά μδὰ β]οὰ 
[06 ΤΔΌΟΓΠΔΟΪΘ 85 5ΟΟῦ 85 ἴξ ννᾶβ οοπιρεἴοα 
(0. χ]. 34), δὰ νοῦ πδὰ ρῥγοῦδοϊγ θθεη 
866 ἔγοπι {πιὸ ἴο {ἰπ|ὸ ἀυγίηρ (Β6 ἰοπρ ἰῃ- 
ἴοσναὶ το ΜΔ ΠΑ ΠῸ ΟΧΡΓΟ55 ΤΠ ΠΌοη οὗ 
ἵἴ, ἤἴοπὶ ἃ |π||6 Ὀεΐίοστς ἴῃ6 ἀθδίῃ οὗ Μοϑες 
(θευϊ. χχχὶ, 15) ἴο ἴΠ6 ρῬγεβεηῖ οσοδϑίοῃ, πον 
Οὔοδ τοσὸ Δρρεάσγεα ἴῃ ἢ2}] πιλρηπίδοθηςο, ἀπὰ 
ἴοοκ, 85 ἃ ψεγε, ροβϑοββϑίοῃ οἵ [86 δυϊάϊην 
ὙΠ] ἢ δοϊοπιοῦ νγᾶβ ἀδαϊοδιίίην. ὙΠῸ ὕσὸ- 
ϑ86ηςα οὗ Οοά ἴη ἴδε ἴερὶς Ποπορίου ἢ τυνὰς 
ἴῃ ἀϑοϑυγεὰ ἴο ἴΠ6 [εἐνν5, αηὰ Ηἰ5 Ἄρρσγονυδὶ 
οἵ 811 (μαὶ ϑοϊοιιοη δὰ ἀόπε ννὰ5 5151): 

11. 12ε γί: εοιμά ποὶ σἰαμαά 10 »ηπε  εΓ 
ὀεεσεε 97 δε εἰομά. 80, ἤθη τῆς οἱουά Ετοὶ 
οηϊογοά [6 τ1θογηδοῖο, Μόοϑεβ “85 ποῖ αὐὶς 
ἴο Θηΐοσγ ἱπῖο ἴδε ἴεηΐ οὗ ἴδ6 ςοηρτεσδίοῃ, 
Ὀθοσοδυθϑε (6 εἱουὰ «δροάδ {πογθοη, δηὰ [ἂς 
εἰοῖγ οὗ (δς 1ογά Πρ τῃ6 ἰἀδθειπιδοὶς "ἢ (Εχ. 
Χ]. 15). ὙὟΒε ΞΙΟΙῪ οὗ ἴπε [μογά, ἴμ6 πιᾶπι- 
ξοϑίδιίοη οὗ ἴδ. ινηθ ργέϑεπος, ψ Ὡῖο ἢ ἴθ 
οἰουά ᾿ϑΌ Δ} νεϊϊοά, σῆοης ἕο ΠῸπὶ ἴ τ ΠᾺ 
ΒΌΓὮ ὈΓΙΠΠἸΔΠΟΥ ΟἹ 5οπῖς οςοδϑίομϑ, [παῖ τηογίδὶ 
ΙΔΔη οοὐ]Ἱὰ ποῖ Ὀδθᾶγ ἴἢ6 εἰρῃῆϊ. ((οιηρατο 
Ἐχ, χῖνυ. 24; χῖὶχ' 21; χχίν. 17, ὅς, ὙὍὙΠ8Πὲ 
Ρτγοβοηῖ ννᾶ5 Δῃ οςςδϑίοη οὗ [15 Κιηὰ, Μοτὸ 
Ῥαττου τα σοηοογηϊηνς ἴῃς ἀφβοοηΐ οὔΠο εἰουά 
ΔΙῸ ρίνοῃ ὉΥ ἴῃς ντιῖοεσ οὗ ΟΠ γοηΐοῖεβ. (δες 
24 ΟἾγ. ν᾿ 11.513.) 

12, 1Τε 7ογά τ«αἰά ἐῤαὲ δὲ τυοιά ἐκυε]] ἐπ ἐδε 
ἐδιεξ ἀαγάπε..) ἘἈδίποσ, ἸΒ9 Σοσὰ δραῖκθ 
οὗ ἀπτοὶιὲηα ἰὰ 180 το κ ἀδσκῃ 986." 
Τα χοΐεγεηςε 15 ἴο βυςἢ μᾶβϑαρδβ 45 Εχ. Χὶσ. 
9, 16, 18: ΧΧ. 21: .ευζ, ἵν. ΤΊ; Υ. 22, ἄχς,, 
85 ΜῈ}1 25 ἴο ἴ,εν. χυὶ. 2. ϑοϊοπηοῃ 5665 ἴῃ 
[δες οεἰουκ [μὲ νἱδῖ0]6 δυταδοὶ οὗ Οοαβ ὑεὲὸ- 



ν. 121-21. 

12 1 Πᾶνε ϑβιιγεῖὶγ δὺς {πες δη 
Πουβε ἴο ἀνν6}} ἴῃ, ἃ β8ες τε ρ]δος ἔογ 
{πες ἴο δϑιάς ἰπ ἔογ ἐνεσ, 

14 Απά τς [Κίηρσ τυγηεὰ ἢἰ8 ἔδλος 
ἀδουῖ, δηὰ Ὀ]εβ8εά 41} [ἢ ςοπρτερδίοη 
οὗ ἴϑγδεὶ : (ἀπά 411 τῆε σοηρτερδίίοη 
οἵ βγδεὶ βιοοά :) 

Ις Απάὰ πε κά, Β]εββεά ὁὲ (δε 
ΓᾺΡ (ὐοἀ οἔ [βγδεὶ, νι ῖς ἢ βρακε 
νυ ἢ 18 του τῇ υπῖο [αν ἀ τὴν ἐδῖδετ, 
δπά ἤδίῇ τ 8 παηά ΑἸ Π]|1εἀ 22, 
ΒΑΥ ΠΡ, 

16 δίπος 16 ἀΔΥ πᾶς 1 Ὀτγουρῃς 
ἔογιἢ ΠΥ ρεορὶς ἴβγδεὶ ουἕ οἵ Ἐργρῖ, 
Ι“ςποβϑε πὸ ΤΥ οὐκ οὗ ἃ]1] {πὸ {π|8 68 
οὔ ἴβγδεὶ ἴο ζυ!ὰ Ὧἃῃ δουβα, τῃαῖ 
ΓΥ πᾶ τηρῆς δὲ τπογείη; δυῖ 1 

᾿ς Ὁδο8ε 7 αν!ά ἴο δε ονδῦ ΤΥ Ρθορὶβα 
Ιβγδεὶ. 

17 Απὰ ἴ νγαᾶβ 'π τπε δεαγῖ οὗ 
Βανί πιγ ἔδῖμεσ ἴο θυ] 4 Δη ἤουϑε ἔογ 

Ι, ΚΙΝΟΞΘ. ΥΙΠΙ. 

18 Απά τἢς ΓῸΚΡ 544 υπῖο ᾿Ὠανίά 
Υ ἔδιμεγ, ΥΒεγεαβ ἴἴ νγᾶ8. ἰῃ τῆϊ]π6 
Πεαγὶ ἴο δυ}] 4 δῃ ἤοιβϑα ὑπο ΠῚ 
πδηης, ἴποιι ἀϊάθε ννε}} τῆδλῖ 1 ννᾶβ8 ἴῃ 
τιϊπο Πεδγί. 

Ι9 Νενεγίθεἶεβ8 ἴποῖ 58] ποῖ 
θυ] 4 τῆς ἤουβε; Ὀυζ ΤΥ 8οη τῇδ 
58} οοπὶς ἔοπῃ οὐυἱ οὗ (ὮΥ ]οΐπϑ8, 
ἢ 5121} 0114 τῆς Βουβε ὑπο ΠΥ 
ΠΆΠΊ6. 

20 Απά τῆς Ι,οΟΚῸ Βαῖῃ ρετγίογπηεά 
ἢἰ5 ψογά τπδὲ ἢς 8ρᾶκε, δηά 1 δηὶ 
Γίβεῃ ὉΡ ἰῃ πε τοοῦλ οὗ [ϑανιὰ πὶ 
ἔλῖΠεῖ, δπά 951 οἡ ἴπε τἤτοης οὗ τριαεῖ, 
85 ἴῆς ΠΟΚῸ ρῥτοπιὶϑεά, δηά ἤανα Ὁ} 
Δῃ ἤουβε ἔογ ἴῆς πᾶπὶς οἵ ἴπε [ΚΡ 
(σοά οἔ Ι5γ8ε]. , 

21 Απά 1 δᾶνε 8εῖ ἴδεγε ἃ ρἷδος 
ἴον τῆς δικ, νυν βογείη ἐς ἴῃς σονεηδηΐ 
οὔ τῆς Γοκ, ννλῖςἢ ἢς πρδάς ἢ Οὐ 
λῖμοῖβ, σνῇθη ἢε ὕγουρῃς τμεπὶ οὐΐϊ 
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τῆς πᾶπιὲ οὗ τῆς ΓΚ (ὐοά οὗ βγδεὶ. οὗ τῆς ἰαπά οὗ ἔργρι. 

2εορίε Τεγραδἱ. ΤΣ 116 Υ νουβίοῃ οὗ 2 (ἢσ. νἱ. 
ς, 6 (δίποε [86 ἀδὺ ἴπαὶ 1 Ὀγουρῆϊ ἔουτἢ ΤὰΥ 
Ῥεορὶς ουΐ οὗ ἴπε ἰδληά οὗ Εξγρίῖ, 1 οὔοϑε πὸ 
ΟἸΕΥ͂ ἀπιοηρς 411 ἴῃς {π|ῦ68 οἵ ἰ5γᾶθὶ ἴο δυϊ]ά 
ἃ Ὠουβθὲ ἰῃ, ἴπαδϊὶ ΤΥ Ὡᾶηῖς τηϊσῃΐ ὃς ἴδετε; 
ποὶέδον εδο!ο 1 αηῇ Ῥια 10 δε ὦ γιέ ΟΦ 17 
δεοῤίε Ππγαεῖ:; δὲ 1 ῥαυε εροδοη “εγισαίεηι, 
ἐῤραὲ »ῦ παρ γπῖ δὲ δὲ ἐδέγε; δηὰ ἤδνο σμοβϑθη 
Ὠανϊὰ ἴο Ὀ6 ΟΥ̓́ΘΥ ΠΥ ῬΕΟΡΪῈ [ϑγδοὶ ἢ) 15 ἴο ὃς 
ςοτηραγοὰ νυν [ἢ]15, 85 ἴξ σοπρ]εῖοβ [6 5696 
ΜὨϊοΟΝ τἢ6 πιοσὰ εἰ Πρ ςΔ] μαϑϑαρὸ οὗ Κὶπρβ 
ϑδυρξεϑίβ. Βιυῖ ποιοῦ μραϑϑᾶρο ΓΕ]. 65 ἴο Ὀ6 
ςοττγεοϊδά ΟΥ̓ ἴῃς οἴδμεγσ. ὙΠῸ ραβϑᾶρο ἰῃ 
Κιηρβ ἰ5 ἰῇ δοοοσάδησο ψ 1 ἀγοδδῖς τηοάθ5 
οὗ βρϑεςῇ, δπὰ ἰ8 ὑγοῦ δ [86 τῆοσε νουθ Αγ 
δοςυγαῖο οἴτῃε νο. ΤῊς ραβϑᾶρὸ 'η ΟΠ ΓΟηΙς]65 
15 ἔλι!᾿ ΠΕ} ἴο ϑοϊοπιοπβ 86η96, νυνὶ οἷ 11 ὈΥῺρ5 
ουῖξ δηὰ ᾿σοπηρ]εῖο8, θυῖ ἱῃ ὯΟ νΥΑΥ σΠμδΏξΣΕ5 ΟΓΥ 
τοῦ ῆ68. 

18. Τρομ ἀἱϊάι: «υεἱΐ ἐδαῤ 1 τᾶς ἐπ 167 
δεαγί.} Οοὐἷβ ἄρρσγονδὶ οὗ αν 5 τ ἱϑἢ ἴο 
Ὀυ]ὰ 4 ουδὲ ἴογ ἴς αγκ, ᾿βουρῃ ποῖ δχ- 
Ῥγοϑϑοα, νυᾶϑ ἱπῃρ δὰ Σ δεςορίδηςο οὗ [ἢ 6 
ἀοκίρη, νυν ΟὨἹῪ ἴῃς αἰεγεηςε τῃδὲ ἴἴ 5μῃου]ά 

86ηςδ, δηὰ δοςορίῖβ ἴῃς (ςΟΚΘΏ 858 ἃ γτγοοῦ 
(δαῖ Ης δια58 ἴαδκοη ροβϑεββίοῃ οὗ ἴδε ἤοιιδὲ 
Ὀυϊ ἔοσ Ηΐὰ, δηὰ ν}} τ1μβεηςεΐοσῖ ἀννε]} 
{δοζεα. 

18. 4, τεἰ ρα ρίασε γον ἔδεε ἰο αδίάς ἐπ ὯΣ 
ἔυεν.) ΤῊ8 ννᾶ8 ἴπε βρεοῖδὶ ἰάθα ὑπάεὺ νης ἢ 
[86 ἴεπηρίς ννᾶ5 ἀδϑίρηοα δηὰ ὃ0}}:---ἰο χίνα 
[δε ἂγκ οὗ σοί, δηὰά 50 ἴῃς Ὠἱνίηθ ργθϑοῆςθ, 
ἃ χοὰ δηὰ ρεοιτηδηδηΐ δδοάθ ἴῃ ἴπε ἰδηά, 
(866 2 5. Υἱῖ. 5; 2 ΟἿγΓ, Χχυϑὶ, 2; 5, Ἰχυ. 16 - 
Οχχχὶϊ. 14.) 

14. 4πά4 δὲ ἀδὶπρ ἱωγπεά δὲ᾽ πες αδοι. 
δοϊοιηοη μιδὰ βροκοὴ [δε ργεςθάϊηρ νὑγογάβ, 
δά άἀτγοβοθά ἴο σοί, νι ἢ ]5 ἔδοθ αἰϊγοςϊοὰ ἴο 
[με ΒΟΙΥ οἵ Πο]165. Ηδ πονν (υτηδάὰ τουηὰ δηὰ 
Ιοοκοά ουϊνγατἀβ ἰονναγἀ5. ἴπ6 ρϑορὶθὲ. Τῇο 
Ῥϑορὶς “ βἰοοὰ " ἴ1ο ποᾶγ Ηἰπι---ἰἢς δἰ οὗ 
τεβροςΐ δηά αδἰϊοπίοη, 

απά ὀίεμεά αἱ δὲ εοπστεσαίίοη. ΤῊΪ5 
ἢγϑὲ δ]οϑϑίηρ; βθθπ5 ἴο ἢᾶνα ὕδεη σπου 
ΒΡΕΘΟἢ--ἂὴ ἱηνναγά ὈγΑΥΟ δοςοιηρδηϊδά Ὁ 
ἴῃς ΟΥΙΏΔΙΥ ρεβίυγε οὐὗἨ Ὀἰοϑϑίηρ, δὴ ουΐ- 
βιγείσδιης οὗ [ἴῃς μδπάβ νὰ [δὰ 

τὴς Ὁς ὀχοσιυϊοά ὈΥ ἴῃς 8οὴη ἰπϑοϊεδὰ οὗἉ ἴδε ἔδίου 
θονη δηά «530 ΟΥ̓ ἴῃς ναγίου:ιϑ Ῥγοπγῖϑοϑ ἢ ΒΡ ΈΝ, 

16. Τδε Ζογά Οοά. .... τυδίεῦ “ραζε ἢς τεννψαγάδά ἴῃς ῥίουβ 15} οὗ “815 ϑεσυδηῖ 
; 1: 15 ποιίςοδδὶς (2 5. νἹ, 10 τό). «αὐ δὶ: »πομέδ᾽. .. “Δγίησ. 

(μδὲ τὴ6 οχδοῖΐ ννογάς οἱ. 5. ΥἹΊ, ἅγὸ ποῖ 
Τεργοδυςοα; ΟΠΪΥ͂ {Ποῦ ΨΈΠΟΓΑΙ 56η56 ἰ5 
ξἰνεη. [πῃ οὔθ ρΐδος (νεῖθε 18) ψῆδῖ τγᾶβ 
ἀμέλει [ΔΟΠΙΥ ᾿ηρ ϊοὰ 15 τεξαγάθα 85 δου} }7 
Π “δὶ 3 

16. δίπεο ἐῤὲ ὅκα δαὶ 1 ὀγομοδί ζογίδ ρἢ 

10. Τὸν “ο. .. δὲ “δα διωά δὲ ῥοιωε. 
566 2 8. ΥἹ], 11: 1 ΟἼἜγ,. χχὶϊ, το ; ΧΧΥΪΙΙ, 6. 

ΩἹ. Τὸ εουεπαηπὲ οὗ δὲ 1ογά.) Τῆς νο 
[2065 οὗ οἴοηθ, νγβοἢ σοπίδιηδα “ (ἢς τυνογάβ 
οὗ ἴδε οογοηδηῖ, ἴἢς ἴδῃ σοσηηδπαπιεηϊβ ἢ 
(Εν. χχχίν. 28). ἣ 
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4, 2 (Ὦςσ. 
6. 13. 

3. δς. 
2. 8. 

22 ἢ ΔΑπὰ ϑοϊοπιοη 8τοοά δὈείοτγε 
στῆς αἰϊαγ οὗ ἴτε ΓΟΚΡ ἴῃ ἴῃς ρῥγε- 
βεῆςες οὗ 4}1 τῆε οσοηρτερδίίοη οὗ 
Ιβγδεῖ, δηὰ εργεδὰ ἔοι ἢὶ8 μπὰς 
τονναγὰ πεᾶνεη: 

223 Απά δε 84,4, 1,οΕΡ Οοἀά οὗ 
Ιϑγαδεῖ, ἐἦδθγε ᾿ς πὸ Οοά {κε τῆςς, ἴῃ 
Βεάνεη ἅδονε, οὔ ὁπ ελγῖ θεπεδίῃ, 
ννῆο Κεερεβὲ Ἴοονεπᾶπὶ ἂπὰ πλεγοῦ 
ἢ ΤῊΥ 8εγνδηῖβ ἴπᾶς νγαὶς Ῥείογε 
τες νντἢ 41} τ εὶγ Πεατγῖ: 

24. ὟΝ ἢο μαβὶ Κερὶ σι ΤΥ 586ῖγ- 
νηὶ αν ἃ πὶ ἐδλίμεγ τῆλ τῆου 
Ρτοιηἰβεάβε ἢΐπὶ: ἴδου βρακεϑὶ 450 
ἢ (ΠΥ πιουῖῃ, ἀπά πδϑὲ 8116 ἀ 
1: Μὰ τῆΐης παπᾶ, 285 1: 1: τἢ!5 
ἀλγ. 

Ἂς Τπδεγείοτε ποῦν, ΓΚ Οοἀ οὗ 
Ιβγδεῖ, Κεερ ἢ ΤΥ βεγνδης [αν ά 
ΤΥ ἔλῖπεγ τπδῖ ποι ργοπιβθάβδε ἢὨΐ πὶ, 

γρράη ρϑϑ βαγίηρ, “«ΤἼ εγε 8}|41} ποῖ [21] {πες ἃ 
“"ἰσἑάεεα ΧγΔΠ 1 ΤΑΥ͂ ΒΙσἢϊ ἴο 815 οη τῆς τῆγοῃε 
αν 70" 
“ν εἴγαι. οὗ ἴδγδεϊ ; ἴβϑο τῃδὲ τ ΤΠ] άγεη ἴᾶκε 
τεῦ. 

ον έν ἐλ μεεὰ τὸ τῃεὶγ νγᾶγ, τπμδῖ {ΠΕῈΥ νναὶκ 

ΔΆ. δοίονγιοτ; “ἰοοα δεΐογε ἐδεὲ αἰαῦ Γ᾽ “δὲ 
Τ,ογά.] ΝΥ ς Ἰοᾶττι ΠῸπι 2 (τ. Υἱ. 131 τῃδί τῇς 
κῃ ψγῶ8 50 ρἰδοθὰ 45 ἴο ὃὈς βθϑθη ὉΥ͂ 4]} ρσὸ- 
5εηΐ, θείης ταϊϑοὰ δϑουΐ ἔνε ἔξεῖ ἄδονε (ἢς 
ἰονεὶ οὗ ἔς βοοῦ ΟΥ̓ πιεᾶπ8 οἵ ἃ Ὀτάαζεη ῥΪαῖ- 
ἔοττῃ δεῖ ὉρΡ δοῖογε 1ῃ6 δ᾽ίασ ἴῃ ἴδε τηϊάϑι οὗ 
[(Ὠε σου, Νε «ἴ5ο Ἰθάσγῃ αἰ! ΓΕ τυνμαῖ 5 
πῃ ρ] δὰ θεῖον (ἰΠ νοῦϑς 54}, υυΐϊ οποὰ ΠοΓα, 
(παῖ, δεῖοσο Ὀερίππίης 818 ὈγΑΥΘΤ, ὃ6 Κποὶξ 
ἀονῃ ὕροη ἢ 5 Κπεαϑ8. 

28. 7δο ξεερεε! εουεπαπὲ απα »ιεγοῦ.] 5010- 
ΤΏΟΏ δδ59 ἴῃ ἢ15 τη [6 ψογάβ οὗ Μοϑεβ 
ἴῃ εουῖ, νἱῖ. 9, “Κηον τἢογοίοσο (δας [ΠῸ 
Ι,ογὰ (Ὦγ Οοά πε ἰ5 Οοά, τς ἐδ] Οοά, 
ὮΙ οἢ ἀεοῤείδ᾽ εουεηαηΐ αηδ γπόγο τ ΤΠ 6πὶ 
(δῖ Ἰονς ἢϊπι," ἄςς, 

46. Τδεγο «δαί πο! 7αἰ ἐδεε ὦ »"αη.} 868 
ῃοῖο οἡ «ἢ, ἰϊ. 4. 

426. Ο Οοά ς᾽ ἱεγαε “Ο Ἰιοτὰ σοά 
ἶ6α ἴῃς τοδλάϊῃρ οὗ τρδηῦ Μϑ5., ἀπά 50 ἴδε 
δερίυλείπί, (Ὡς Μυϊγαῖς, ἀπὰ ἴπ6 ϑγτίδς δπὰ 
Ασδθῖς νουβίοηβ, 

ἰεέ ἐδ) «υογά, 1 γα) δες, δὲ τνεγίβεά.} 
ΘΟΪΟΙΠΟἢ 8 ὈΓΑΥΘΓ 8, ρΟΥΠΔΡ5, ΚΟΠΟΓΑΙΪΥ ἴοσ 
ἴῃς ξυ]ΠΙπιοπὲ οὗ 41} [ἢ6 ῥγοπιίβοβ τηδάθς ἴο 
Πανὶ ἴῃ σοππεοῖΐοη ἢ ἴἢ6 δυϊϊης οὗ 
[πὸ ἰετρῖὶθ. Βυΐ {ποτὰ ϑθοπὶβ ἴο ὃς 5ρεϑςίδὶ 
ΔΙ᾿υϑίοη ἴῃ [158 γεσϑθς ἴο ἴῃ Ῥγοπιῖϑα τοοογά δα 
ἴῃ Ῥ5. σχχχὶ!. 14, “" ΤῊ 8 5 ΤΥ σοϑῖ [Ὁ δνοῦ : 
δεν «υἱ} 1 ἀ4υεἶ!." Ἡξηςς [μὲ φυεπίοη ν᾿ ὨΙςἢ 
ἱπηηοαϊδίο!Υ [Ο]]οννβ. 

Ι. ΚΙΝΟΞΒ. 11. [ν. 22---29. 

Ὀοίοτεα τς 458 ἴδοι ἢλϑὶ νγαϊκοά δεΐοτε 
Π16. 

26 Απὰά πον, Ο (ὐοά οἔἙ ἰ8γδεῖϊ, [εξ 
(Υ νογά, 1 ῥγδὺ ἴδες, θὲ νεγιῆεά, 
βίου ἴοι βραίκαβξ πἱπῖο [ΠΥ βεγνδηῖ 
᾿ανὶἀ πιγ ἔδιδετσ. 

27 Βυῖ ν}}] σά ἱπάεεά ἀνε] ου 
πε φλπ ἡ ΒεΠοΪά, τῆς Βεάνεη ἀπά 
Ποάνθεη οὗ πεᾶνεπ8 Ἴᾶπποῖ ςοηϊδὶη 
ες ; ον τ ςἢ [685 [Π]8 Ποιι8ς τῆλ 
Ιμᾶνε Ὀυ]ΠΔεά ἡ 

28 Ὑξεῖ πᾶνε ποι γεβρεςῖ ὑπο ἴῃς 
ΡΓΆγοῖ οὗ Τῇγ βεγνδηῖ, ἀπά ἴο ἢϊ8 5ιρ- 
Ρἰἰςδιίοη, Ο ῸᾺΡ ταῦ Οοά, ἴο Πεᾶγ- 
Κεὴ υπΐο τῆς ΟΙἾ Δἀπά ἴο {Π6 ΡΓΆΥΕΓ, 
ψΥ ΠΟ ἢ ΤῊΥ 8εγνδηῖ ργαυοῖῃ θεΐογε τδεςε 
ἴο ἀδγ: 

20 Τὴὰ 16 αγεβϑ ΠΊΔΥ ὃς Ορεπῃ 
τοννγαγά τῆϊ5 ἤοιι86 ΠΙρῃς δπηὰ ἀδγ, εὐεπ 
τονγαγά τῆς ρίδος οἵ ψῇῆϊςἢ του λει 
8814, ὁ ΜΥ πᾶπις 58}4}} δε ἴδεγε: τῆδι τ ὐὰς α 
ἴδου πιλγεϑῖ ἤδάγκθη ὑπο ἴπῸ ργάγεγ 
νν Ὡς ἢ (ὮΥ 8εγνδηῖ 5}4}} πιᾶΐζε "τονγαγά ΕΣ 
1} 18 ρἷαςε. 

47. Τὸε ὀεαυεη απᾶ ῥδεαυέεη 9.) δεαύυει: 
εαἄπηοὶ εοπίαίη ἐδεε.) ΤΡ ὀχργεββίοη “ Ββοδνεῃ 
οὗ Βοδύθῃβ᾽" οσουγβ ἰῃ Ὠοαυῖ. χ, 14, δηά ἴὴ Ἐξ. 
ΧΙ]. 4. 1 9Θ Πη5 ἴο πηϑᾶῃ (45 Καὶ] Ἐχρ δ) 
“(6 Ποάνθη ἴπ 115 πηοϑῖ εχίθπαάθα σοπηρᾶςς "-- 
τῆς ΠΠΙπ! 2 0]6 σραοθ ἀδονς ἴπο υἱβί Ὁ] 6 ἢδανθῶ 
ΟΓ Πιπηδιηθηΐ ἡ ΔΙ ἢ [165 ἱπηπιδα δεν ονεσ τὴς 
ελτῖῃ. δοϊοπιοηδβ 5εῆϑε οὗ (πὸ σηδ)οϑίῃ, ἴἢ- 
Βηϊζυάς, ἀηὰ Οπηηίργεϑεηςε οὗ Οοά, ἰ5 σι σι κιηρὶν 
ἐχμιδιϊδὰ ἴῃ ἢἷ5 υ56 οὗἩ ἴῃς ρῆγαβσο. ΤΉ ρᾶς- 
βᾶρε 15 ἰἀδηζίοδὶ ἰπ ορίπὶ ἢ τἴῃ6 πτοσγάς οὗ 
ἴΠ6 δνδηρο! οὶ] Ῥγορῆεῖ ([5. ἰχνυὶ. 1), ηυοϊεὰ 
ὈΥ 8ὲ. δίερμεη (Αςῖϑβ υἱῖ. 49), ἀπά δραῖη ὑπ 
ἴποϑε οὗ δὲ. Ραὺὶ (Αςῖβ χνιὶ. 24). ϑοϊοιχοει 
σου δῖπε5 νυ ἢ Ἀ15 δε] οὗ ἴῃ [επονδῆ ̓ς βροςΐδὶ 
Ρύόβοῆος ἰπ [ῆς ἴσπιρὶο, νος 15 {πὸ ἔουπάδ- 
το οὗ Πὶβ8 ΨῆΟΪΘ ὈΓΑΥΘΙΓ (86: Ὑόγϑεβ 20, 30, 
13, 35) 38, ζο.), ἴδε 5ἰγτοηροβῖ σοηνϊςοη τῃμαϊ 
ἢ6 5 πο Ἰοοδὶ οὔ δηϊξ ἀθγ, Ὀυΐ ἰ5. ἐνὸς 
ἀὐραδὸς δνουνοσο. ((οιάραγε Ῥϑ. Ἴχχχῖχ. 
Ἴ-1ο. 

290. Τόε ῥίαεε οΥ᾽ «υδίεδ ἐδομ δασὶ «αἰ, ΜΡ 
παρ σα δὲ ἐδεγε] ΤῊ τοίεγεηοθ. 9δεττβ 
ἴο ὃς, ποῖ ἴο ΔΗΥ͂ 5ἰηρ]ε τεχῖ, δυΐ ἴο [6 ΤηδηΥ 
ῬΑββρεβ ἰῃ Γουϊεγοπο ογε Οοά βρεᾶὶς 
οὗ ἃ ρίδος ψῃςἢ Ηδ ν}}}}] σῆοοϑο ἰῇ οὔς οὗ ἴδ 
{τ|δ65 ἴο “ 568 ἢ᾽5 πδὴς" ἴἤστο, ἴο δὶς Ἐδ 6 
ἴϑγδο ἴθ ἀῦὸ {ποποείογιυναγά ἴο Ὀτίηρ ἰδεῖς 
οὔετηρβ (Πουΐ. ΧΙ, 5, 11, 18, ἄζο.; χιν. 2: 
ΧΥ͂. 20; ΧΥ͂Ι. 2, ὅζς.). ΤΊ οδοῖςε οὗ [εγιβαίοτα 
ἃ5 ἴῃ6 ῥἷδοθ 566Ππ|5 ἴο πᾶν ὕδοη τηδᾶθ ὈΥ 
βρεςῖδὶ γουβίδιιοῃ ἴο αν ά. (ες 5. ἰχχυῖμ, 
68 ; ΟΧΧΧΙΙ. 11; δηά σοϊηρασγε τ ΟἿ. χχὶϊ, τ.) 
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20 Απά Βελγκεη δου ἴο τς 80ρ- 
Ρ]ἰςδείοη οὗὨ ΤΏΥ βεγναπῖ, δηὰ οὗ τὴγ 
Ρεορὶς [βγδεὶ, σγνβεη ἘΠΕΥ 5}4}} ΡΓΑΥ͂ 
᾿τονγαγά τῃ15 ρἷδος : δηά ἤεᾶγ ἴπου ἴῃ 
Βεᾶνεπ τὰν ἀννε]]πρ ρἷᾶςε : δηὰ ννβεη 
ἴῆου Πελτγαβῖ, ἐογρῖνα. 

41 [ΙΓ ΔΗΥ πιδῃ {γΓ68ρ858 δρδίηβί 
ἢϊβ5. πείρῆδουτ, πὰ δὴ οαὐἵιι δε [δὰ 
ἀροη ἢ!πὶ ἴο σᾶιι8ς Πὶπὶ ἴο ϑυγεᾶγ, δπὰ 
(ηε οἵ σοιὴς δείοτε τῆϊης ΔἸΔΑΓ ἴῃ 
1Π18 ἤοιιβ6 : 

22 ὝΒεη ἤεᾶγ τμου ἴῃ Πεάνεη, ἀπά 
ἀο, ἀπά )υάρο (ΠΥ β5εγνδηῖβ, οοπάετηη- 
ἴὴρ τε ψ]οκεά, ἴο Ὀγίπρ; ᾿ἷβ νὰν ἀρ 
18 μεδὰ ; δηὰ ᾿υβεἰγίπρ τῆς τ ρ δου, 
ἴο γίνε Πίηι δοσοτγάϊηρ᾽ ἴο ἢ] Πρῃϊδου5- 
ΠΕ88. 

23 ἢ ὙΠ εη ΠΥ ρεορὶς ἴϑγϑεὶ ὃς 
βῃγτ6η ἄοννῃ δείοτε τε ἐπειηγ, θ6- 
σάι86 ΠΟΥ ἢᾶνε βἰππεά δρδίηβί τῆςς, 
δηὰ 538}41] τυγη ἀρδίη ἴο {πεε, δηὰ ςοη- 
ἔε58 ΤΠΥ Ππᾶπιε, ἀπὰ ῥγᾶύ, ἀπά πηᾶλκς 
ΒΡ] ἰςδτίοη ὑπο τες ἢ Π (18 Ποιιβ6 : 

απκωρακωπσπκππκεσκστασε, ὅποι 

80. εμ ἐδὲν «δαί ῥγαν ἰοευαγά ἐδ 
2.αεε.7] “ Τονδγα ᾿" 15 θεῖε [πδη [86 τηλγρίη8] 
“1η, ὙΦ Βεγενοεῦ [ΠΟΥ ννεσο, ἴπς [ενν8 αἰ νναῦ5 
Ὁ ΒΙρῃϑα ἠοευαγάς ἴῃ6 ἴθ ρ]6. (566 5. ν. 7ὶ 
ΧΧΥΡ. 2: ΟΧΧΧΥΣ, 2; [οηδὴ 11. 4; δηὰ ΤΟΣ 
Ἔβρεςῖδι]γ Ώλδῃ. νυἱ. το. 

απά «υδὲη ἐῤοι ῥεαγει, ζογχίυε.) 1 ΚΟΥ 
Ἔ ΒῬΟΙ δῦ δηὰ ἕογρῖνο "-- 2. “ἤδασ τῆς 
ῬΓΑΥΟΓ, δηὰ ἤογρίνα ἴῃς 51η᾽ το δἷοπα 
οδυϑὸ5 σοά ἴο οἰαϑίθη πηθῇ οὐ ἴο ψ ΠΟ] 
ἔτοπι ἴποπὶ Η!5 σμοϊςεϑὶ Ὁ] βϑηρβ. 

81. 1 σηγ »ιαπὶ ἐγοβασ. ἀραὶπα! δὶ: πεὶρ δ» 
δοιγ.] 12..ὄ ἢ τῇοτε Ὀδ ἃ ςδϑς, γεαὶ ον" “ὠῤῥοιοά, 
οὗ ἃ τΏδῃ {γοϑραϑϑίηρ δζαϊηϑὶ ἢ15 πεῖρῃθουγ ἴῃ 
ΔΩΥ οὗ [06 ννᾶγϑ ἰῃ τεϑρεςῖ οὗ νοῦ [86 Ἰδνν 
Ῥγονϊ δά τπαὶ [Ὡς δοοιβοὰ ΡΑΓῪ παϊρῆϊ τλλῖκο 
οδίλ οὗ "ἷβ ἱπποσθῆςς (Ἐχ. χχὶϊ. 7-11). 

από ἐδὲ οὐαί εονρι δείογε ἐδίμε αἱαν. 
ΎΠΟΓε ἰ5 ϑοπα ουδὲ ἤεγα 45 ἴο ἴπε ἴσιο 
τοδάϊηρ οὗ ἴ6 Ἠεῦτγεν ἰοχί. 1 τῆς ὑγεὸ- 
δοηΐ σεδάϊης ἰ5 βουηά, ἴῃς {Γδηϑἰδίίοη οὗ 1ῃ6 
Αὐυϊδογϑοά νοεγβίοη του] ϑθετῃ ἴο ὃς ςσοττοςῖΐ, 
δηὰ νὰ τηυϑὶ Ἔχρίδίη “ [6 οδἱὴ " 45 δηιϊναϊθηΐξ 
ἴο “16 πιᾶπ ὃο ϑνδαγβ ἴπΠ6 οὐ." Βιυΐῖ ἷξ 
186 ὨΟΐ ὉΠ|Ὶ ΚΕΙ͂ τπαὶ ον ὑχγεβεπί ἴοχὲ 185 ἃ 
οοστρί οθ. (866 ποίς Α δῖ ἴδε δηὰ οὗ τὶς 
οδαρίογ. 

88. ἤει ἐδ βεορίε Τεγαοὶ δὲ σρηβέθα. .... 
δεεαιε ἐδεν δαυε εἰππεά.)] ϑ8ε6 1, ον. ΧΧυΐΪ. 3, 7, 
" 14, 17) ευῖ, χχνῆ, τ, 7, δηὰ 1ς-2ς, 

ς. 
84. “54 ὀγίηφ ἐδέπι ἀραὶπ ερτο ἐδε ]απά. 
τὸ ᾿ ἀῶδ, μον. χχυῖ. 11; ᾿ευῖ, 

οΙ. 11. 

Ι. ΚΙΝΟΞ. Π[Ι. 

24 ΤἬΠεη Ποᾶγ τπου ἰη ἢεάνεπ, ἀπά 
ἰογρὶνς τῆς 5'η οὗ ΤῇΥ ρεορὶε [βγδεὶ, 
πὰ Ὀγίηρ τΠ πὶ ἀρδὶπ ὑπίο τῆς ἰΔλπά 
ὙΠ ςἢ τῆου ράνοϑὲ ὑπο {Πεὶγ ἐλ ἢ εσβ. 

ης ὙΠ η Πεᾶνεῃ 15 βῆυξζ ὑρ, ἀπά ᾿ 
τβεγα 18 ΠῸ σδὶη, θεοδιβε {ΠῸΥ πᾶνε 
βίῃηθά δραίηβε τῆες ; ἰξ πε ΡΓΔΥῪ 
τονναγὰ τῇ 8 ρίδοθ, δηᾶὰ Ἴοηπίεϑθ (ἢῪ 
Πᾶμε, πὰ ἴυγη ἔτοπι τΠεὶγ πη, ἤεη 
ἴδοι 48 |ςἴεβὲ ΤΠ πὶ: 

46 Τεδη πεᾶγ ἴπου 'π μδάνεη, δπά 
ἔογρίνε τῆς 51η οὗ ΠΥ 8εγνδηῖβ, ἀπά οὗ 
ΤΥ Ρεβορὶς [βγδοὶ, τῆδὲ ἴποι τεδοῇ 
τοπὶ τῆς ὙΑΥ ὙΠΟΓΟΙη ΠΟΥ 
8ῃου]ὰ νγαὶκ, ἀπά ρίνε γαίῃ ὑροη ΤΥ 
Ἰαπά, σῆς ἢ τπου μαβὲ ρίνεη ἴο τὴγῦ 
ΡΕΟΡΪςῈ ἔογ δὴ ἱπμεγίδηςα. 

η ΔΕ δετγε δὲ ἰη τῆς Ἰαπά ἔδηλίπε, 
1 τῆετα δ6 ροϑείεηςε, δ] αϑεῖπρ,, πλ!] ἀενν, 
Ἰοουβῖ, ογ 1ξ τπετε Ὀὲ σδίεγρι!]εῦ; [ἢ 
ἘΠ ΕΙΓ ἜΠΕΏΥ δεβίερε τῃεπὶ ἰη τῆς ἸΔπὰ 

Γ] Ι Φ Φ Η Ξ 

οὗ τιεῖγ ᾿οἰτα8; Ὑγμδίβοανεγ ρΐδριιε, ἐΘεσησα 
νδίβοσνου εἰσ κηθ88 ζψεγε ὁξ; 

ἦν. 271 ΧΧΥΙ, 64-68, ὅζε., ἀηὰ ἴδ ῥγοπηῖϑθ5, 
1,εν. χχυϊ. 405-42; ουῖ ἦν. 29-11:; ΧΧΧ, 1-. 

85. ἴεν δεσυεη ἰς “διῶ ωὮ, σπμά ἐδέγε “4 
πο γαΐπ.) Τῆς τ] ΒΟ] ἴης οὗὨ ταὶπ ἴῃ ᾿ᾶϑε οὗ 
δὴ νγῶβ 450 ᾿ῃγεδίθηθα ὈΥ ἴῃ ἰᾶανγ. (866 1,6ν. 
ΧΧΥΪ. το; Ὠευΐ, χὶ, 17; ΧΧΥΗΪ, 23,24.) 

860. Τα! ἐδομ ἐεαεῦ ἐδορι ἐδε ροοά Σ᾿«υαγ.} 
ἴῃ  (Ἶγ. νἱ. 27, [6 5ᾶπὶ6ὸ οσάβ ἅἃΓῸ σϑη- 
ἀετοά, “βοὴ ἴδοι. μαϑοὶ ἰδυψῆϊ (δεπὶ τῆς 
ξοοά ΜΑΥ," ὅς. ΤΠΙ5 ἰ5 οογδηἱν δείίος ; δυῖ 
Ἰ 15 ποῖ αιἱς οοττοςῖ. Ὑγδηϑίαῖο, “ ὙἈΘῈ 
ἴδοι δῖ τοδοβὶπες ἴπσπὶ (ΌΥ ΤῊΥ Τοἢλϑίῖϑο- 
τλεηἴ) ἴῃς ξοοά ΨΥ πὶ {ΠΕΥ 5ῃου]ὰ νγαὶκ 
ἴῃ," 2.2. ψῆση ἴμου τί 51}}} ἰδασπιηρς, ποῖ ἰδκίης 
γΕΠΡΈΔΗΟΕ. 

87. Γ᾽ ἐδέγε δὲ ἱπ ἐδὲ ἰαπμάδ ζανπίπε,. ... 
δίανεης, πε άραυ, ἰοκισὶ, . .. εαἰεγρη εν, 
Εχοορῦης [6 τανᾶρὸβ οὗ ἴπε σδίογρι αν, 
411 [8656 σδΙδπλ 65 ὑνεσα αἰσΕ ΠΟΥ τὨγοδιοποὰ 
ἴη 1.6 1, ν7ν---ἰΔηληθ, ἰη ἴ,δν. χχυΐϊ. 26, δηὰ 
Πουῖ. χχνυη δ, 18; ῬοβΈ ]θηςσο, ἴῃ 1 ον. ΧΧνυΐ. 25 ; 
δ]αϑῖίης δηὰ πιϊάονν, ἰηΏ Ὠδυῖ, ΧχνἹ!. 22: 
Ἰοςσιιδῖ5, ἰη [ῃ6 5δπι6 οὔδρίοσ, υθῦῖβεϑ 18 δηὰ 42; 
δίεξε, αἷσο ἴῃ ἴῃς 5884π|6 σἤδρίοσ, ὑθῦβο 52: 
Ῥίαχυοβ δηὰ εἰς ζηθβϑαβ οὗ νυδγίοιι Κἰηάβ, ἴῃ 
εν. Χχν]. τό; οι, ΧΧΝΠ. 22, 27, ἀπά 15. 

ἐπ ἐδε ἰαπά τ δεῖν οἰεῖες.} 1. Δτετα]]γ, “ ἴῃ τῆς 
Ἰδῃά οὗ ἴπεῖν γαΐες." Ήξηςε [Π6 τηΔΓρΊΉΔ] ἰγᾶπ5- 
ἰλϊίοη “7υγϑα!οτοη," Ὀοοδυϑς ἰυάρτηεδηΐβ τσοτα 
Ῥγοπουπηοδά ἴῃ ἴδ ἴονγῃ ραίθβ (Πού, χυΐ. 18; 
ΧΧΙ, το; Χχν. 7; [οβῇ. χχ, 4, ἄς). ΤβἊ 
τολάϊηρ, μοννενοσ, ἰ5 ἀου τῆι, (δες ποίς Β 
δῖ ἴπε εηὰ οὗ [86 ᾿πδρίοσ.) 

2Μ 
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48 δῖ ργάγεγ δπά βιρρ]οδίίοη 
80ΕΥΕΓ δὲ γιάε ὈΥ͂ ΔΠΥ πιᾶη, ὁΓ ὉΥ Δ]] 
ΤῊ Ρεορὶς το πεῖ, γὩ ΓΟ ἢ 5411} πον 
ΕΥΕΙΥ τηὴᾶπη ἴῃς ρίάαριε οὐ ἢἰβ8 οὐγῃ 
Πελγῖ, δπὰ βϑργεδά ἔογίῃ ἢϊ8 παῃάξ 
τοννατγά {18 Ποιιβ6 : 

190 ΤΠΘη πϑᾶγ που ἰη ἤδάνθη ΤΠΥ 
ἀννε!]ηρ ρίαςε, ἀπά ἔογρινα, δηά ἀο, 
Δηὰ ρἷνε ἴο Ἐν ΕσΥ πιᾶῃ Δοςτογαϊηρ ἴοὸ 
ἢ15 ννἂῦϑ8, γῇοβε πεαγί ἴποιν Κηονναβῖ ς 
(ἔογ του, φύερ που ΟΠΪΥ, ἰωγονγεϑὶ 
τῆς Πεαγίϑβ οὗ 411 εἰς ςΠ]άγεη οὗ θῇ :) 

40 Ταῖς {ΠΕΥ πλᾶγ ἔδαγ πες 81] τῆς 
ἀλγ8 τῇλι ΠΥ ἦνε πη τῆς ἸΔηά ννῆϊςἢ 
του ρανεβῖ υηἴο Οὐ ἔδί εῖ8. 

41 Μοτγεονεγ σοποογηΐηρ ἃ 8: Γδηρεγ, 

1. ΚΙΝΟΞ. ΜΙΠ]. [ν. 48---44. 

(μδὲ “ς ποῖ οὗ ΤΥ ρεορὶε [βγδεὶ, δυς 
ςοσλθιἢ ουἵ οὗ ἃ ἔδγ σου πγ ἔογ ΓὮῪ 
ΠΔΠ16᾽5 84Κ6 ; 

42 (Εοτ τΠεγῪ 58}41} ἤεῶγ οὗ τῷ 
δτοδῖ πᾶπι6, δηὰ οὗ (ὮΥ βίγοηρ ἤδη 
δια οὔΝΥ βιγεϊοϊά οἷ ἀγα; ) με πε 
8.81} οοπιε Δηὰ ὑγδυ τονυγαγά (ἢ]5 ἤοιιϑε : 

43 Ἦελγ τῃου 'ῃ ἤεάνεη (ΠΥ ἀννε}}- 
ἱῃρ ῥἷᾶςα, δπά ἀο δεοοογάϊηρ ἴο 41] 
(δὲ τπ6 βἴγδηρεν Το] 6 ἴοὸ τῆος ἔογ : 
(δῖ 411 ρεορὶε οἔ [πε βδαγίβ πιᾶγ ποῦν 
ΤΥ πδηιθ, ἴο ἔξδδγ ἴ6ε, 845 δ (ὨΥ͂ 
Ῥθορὶς ἴϑγδεὶ; δηὰ (πδὶ {ΠΕΥ ΓΠΔΥ͂ 
Κπονν τῃδῖ [τη ϊ5 πουβε, νυῖςἢ 1 μάνα Τὸ ὅ; 
δι] 464. ἰ5 σ411εἀ ὈΥ ΠΥ πδληλα. 

44 4 ΙΕ ἸῸΥ ρβϑορὶς ρὸ ουῖ ἐἰο δδεῖὶς ὥΣΞ 

88. ἤιε «δα ἔποτεν ευεν για ἐδε 
δίιαφως οΓ᾽ δίς οαὐπ ῥεαγ.] Τὸ “ κπονν ἴδε 
Ρίαχυς οὗ οπδβ οὐγῃ δολσί " 15 οἴΠΟΣ ἴο “' Ῥεῖ - 
οεἶνα οὔμδῖβ 5 δι} η655᾽ (ΗΠ ΖΙ 5), οὗ ἴο “Γο- 
ςογηΐθς ομδἶβ ϑιυβογίηρβ 8ἃ8 Ὠϊνηα οἢδϑίϑο- 
ταθηῖϑ" (Κο11), “δηὰ 5:π δ5 ἰδεῖς Ἵδιϑο᾽ 
(Ροοϊ). 

40. 12α! ἐδὲγ γ»ιᾶῦ ὕξα» δες] ὍΤὮδ ἔδαγ 
οὗ Οοά [5 ἀρδίη Ἵοππεςοὰ στ ἐογρίνθησϑς 
ἴῃ Ῥ5. σχχχ, 4 ("" Βυῖ (Πογὲ 15 Ἰογρίνθηδβϑο ἢ 
[866 ; τῃαῖ ἴπου πιάγαϑὶ ὃς ραγοὰ "), 85 1ξ ννὲ 
βῃοιυ ἃ ποῖ θαυ, υη1|6585 νὰ οουἹὰ ἢορεό. 80 
ΜΙιϊοηῃ πιᾶῖκοα ϑαίδῃ ϑ94Υ, “ Τῆθη ἕδγονοὶ] 
Ηορε; δηά, νὰ Ηορε, 6}} ἔδασ : δηά 
Αὐϑίοι]α βρθᾶκβ οὗ ἴδαν 85 ἱῃϑορασγαΥ οοπ- 
ποοϊοά τ] Ὠορο ἴἰπ᾿ ἢΪ5 ' ἈΠεϊοσις᾽ (ἰ]. 5). 

41. Μογεουεγ φοποογπὶπῷ ὦ “ΓΗ φογ.] Νο- 
(ὨΙηΣ 15 ἸΏΟΓΟ ΓΕΠΊΔΓΚΔΌΪῈ ἴῃ [86 Μόοβδις ἰδνν 
(Πδη ἰἴ5 ΠΌΘΓΑΙ ΠΥ ἢ Τοραγὰ ἴοὸ βίγαηρετῖβ. 
Νοῖ ΟἿΪΥ “γεγο ἴδε [5γδ6}165 ἑογθίἀθη ἴο νεχ 
ΟΥ ΟΡΡΓδβ85 ἃ βίγδηρεσ (Εχ. χχὶϊ. 21), ποῖ ΟἿ]Υ 
ὙΟΓΟ [ΠΟΥ τεαυϊγοὰ ἴο χσεϊενς (ἢς ϑἴγδη σοῦ 
ΜῈ νν»ᾶβ8 ΡΟΟΥΓ ΟΥ ῳ ἰῃ ἀϊδίγοϑα (1,εν. χχνυ. 
35), ποῖ ΟΠΪΥ δαά (ΠΕῪ ἃ ξεπογαὶ σοτησηδηάᾶ 
ἴο “Ἰούε ἴῃ6 οἰγαηρεογ᾽" (ευῖ χ. 19), δυΐῖ, 
ὄνθὴ ἰῇ το ρίουθ πηδίζουθ, νἤογα δηΟΙΘΠΠΥ͂ 
αἰγηοϑδὶ 411 πδίίοηβ ἵσεγα ἜἼχοϊιιδίνο, ΠΟΥ ΟΓΘ 
Ὀουπὰ ἴο δάπιϊξ Ξίγδηρεγθ ἴο πε εαι8] 
Ρτίν!εροβ. δϑυς ἢ ῬΟΓΒΟΙΒ τη ρἢϊ τλδκο Οο ἢ 55 
ἂἵ {πε ᾿ἸΔθθσηδο]6 ὑπάθγ Ἐχϑς Ὁ ἴπε 5ᾶπις ςοη- 
ἀϊἰομβ 28 ἴῃς παῖϊνε ϑγδοὶ 5 (Νυπι, χΥυ. 
14-16); δηὰ {Π6Ὺ τϊρῆϊ Ὀ6 ῥγοϑοηΐ δῖ ἴπ6 
80 εηη σοδαϊηρ οὗ ἴῃ6 ἰανν νι ςἢ ἴοοκΚ ρῥἷδος 
Οὔσδ ἴῃ 9εύθῃ γεδῖβ (ἢ ει. χχχὶ, 12). [{ 
ἰῖ5 αυϊε ἴῃ (πΠ6 5ρίγτῖξ οὗ [86ϑεὲ δηδοίτηθηῖβ 
(δὲ δοϊοπιοη, μανίης ἤγσ ργαγοὰ Οοά οη 
Ὀομδ οὗ ἢ15 ξἘ]Ἰονν-σουπίγγπιθη, 5ϑμουϊὰ ποχὶ 
ξο οη ἴο ἰηϊοεγοοάς ἴοσ {πε 5 γδηρεγβ, ἂπά ἴο 
ἃς ἔοσ {Π6ῚΓ Ῥγάγοῦβ ἴΠ6 54π)Σ δοςορίδῃοο 
νῖοἢ πα μδᾷ ργθνυϊ οι ϑὶ Ὀδοχεοὰ ἔοσγ ἴδ6 
ΡΓΑΥΟΙΒ οὗἩ ἢ ] [5γαθῖοσ, ' 

ἐδ» πακβεΐ “αἰδ.] 1.2. “ἴο νἱϑῖξ ἴς ρἷδοθ 
ν ἣν ἴδοιι μιδϑῖ ϑεῖ ΤΥ πασῃθ" (Ὠδευῖ. χιὶ ς, 
11, ὅζεο.). 

42. Τῶν οὐαϊ δεᾶγ οΥΓ ἐδὴ τεσ παρε 
ΤῆΘ “χγεαέ Ὡδιηθ᾽ οὗ Οοά ἰ5 ἃ 5οπιο- 
ὍΠΔ[ ΓΑΓΟ Ἐχργοϑϑίοη, [τ ἄοεβ ποῖ οσσυγ δὲ 
411. ἴἸὴ ἴλ6 Ῥοηίδίευςδ, οσγα [6 “ βίσοηρ " οἵ 
“ὁ η]ΡὮΥ Πδηά " δηὰ [ῃ6 “ εἰγείςμβοά ουΐ ἅττ ἢ 
ἅτε 850 ἔγεσυεηΐ (ἘΧ. Υἱ. 6; χίϊ, ο; θευϊ. ᾿χ, 
26, 29; ΥἹ]. 19; ΣΙ. 2, ς.). ἣν) ε Βπά Σὲ ΟὨΪΥ 
Οὔσα ἴῃ ἴῃ δδυ]ογ ἢσίοσιοαὶ ὕοοκε ( [058. 
ΥἹ]. 9), δηὰ ἵνῖςς ἴῃ ἴῃς Ῥϑδὶπὶς (Ρ58. Ιχχυύϊ 1 
δηά χοῖχ. 3). Αδρουΐ ἴδς {πιὸ οὗ ἴῃς ΔΡΌΥΠΥ 
[86 υδς οὗ [ἢ6 Ῥῆγαϑθε Ὀδοδιὴς σοσε σογηήοῃ. 
Βεβιάθβ ἴῃ ργεβδεηΐ ρδϑϑᾶρθ, δηὰ ἴῃς ράᾶγα]]οὶ 

ξε οὗ (Πγοπίοὶοβ (2 ΟἘγ. νἱ. 32), νὲ δηά 
ἘΠῚ ΕΖοκ, ΧΧΧΥΪ, 21) δΔηὰ ἴῃ [εἜγετλ. χ. 6 ἀπὰ 

ἱν. 26. 

48. Τραὶ αἱ ἐδὲ ῥεοῤίε 4}. ἐδε ξαγ δ »παῦ 
ἔἄποαυ ἐδ» παπις, ἰο ,ξαν ἐδεθ.) ϑοϊοτηοῃ ῥγῶγϑβ8 
ἴδ τῃῈ6 τοϑυϊξ οὗὐ [ἐβόονδῆβ ποαγίηρ ἴδ 6 
ΡΓΔΥΟΙ5 οὗ Πεδίμθηβς δαάάσγεβϑθεὰ ἰονγαγαὰς ἴῃς 
[ΟΡ Ϊ6 ΠΊΔῪ ὃς [06 φοπογαὶ σοηνεγβίοη οὗ ἴδῃς 
νου] ὰ ἴο ἴῃς ψνοΥϑΙΡ οὗ Ηἰπι, ὍΤὨϊδ ῥΡγαΥογ 
Ὀγοδίμεβ ἃ βριπξ δκίῃ ἴο ΠΊΔΩΥ ρατίβ οὗ ἴπ6 
Βοοκ οὗ Ρ58]Π|5, 45, ἴογ 1πϑίδηοοθ, ἴ 6 νι ο]ς οὗ 
Ῥ5Δ]τη5 ΧΟΥ͂Ϊ. δηα ΧΟΥΪΙ, 

ἐδὶς ῥοισε. .. ἐς εαἰδεά ὃν ἐδγ πα»ιε.} 1,1ἴ6- 
ΓΆΪΥ, 45 ἴῃ (ὃς πη, “(δῖ ἸΏΥ πδηὴς ἰ5 
οδΙ]οὰ ὑροη (Πϊ5 δοιυϑε. [Ιπ δϑογρίυτε, ἤθη 
Οοὐδβ πδηῖὶθ 15 βδἱά ἴο δὲ “ςδ]οὰ Ὀροῃ 
ῬΟΙΞΟΠ5 ΟΥ 1δϊηρ5, ἰξ ϑθεῖηβ ἴο ὃς τηεδηΐ τπδὲ 
Οοα [15 ΤΕΔΙῪ ρῥγόϑοηῖ ἴῃ ἴδοπι, Ὁρδο]άϊησ 
{ποπὶ δπὰ ϑαποῦ σης ἴποπι. ΤὨ5 
τμογοίοσε τηθδηβ, ἰ(δδὲ ἴῃς πεδίβοη, νἤεη ΔΘ 
Ῥγάγοῖβ, ἀϊγεοϊοά ἰονναγάβ ἴδ [οτηρὶθ, ἅγε 
ἐτδηϊοα, νν}}} ἤᾶν 4 3.}}} δεϑιγάποε [αὶ σοά 
15 Ῥγθβθηΐ ἴῃ ἴδε διμ]άϊηρ, ἴῃ ϑοπλε νΈΓΥ ϑρεςὶδὶ 
ὙΔΥ. 

46. Τῥεγε ἐς πὸ »πᾶαπ ἰδαΐ σἰππεῖδ ποῖ ἢ 
ϑοϊοῃμηοῃ δχριεϑϑοβ ἴῃ6 ϑϑὴθ Τσοηνοὔοη ἴῃ 



ν. 45--53.] 

ἀρδϊηϑὲ ΠΕΙΓ ΘΠΟΙΏΥ, ὮΙ ΠΟΊΒΟΌνΕΣ 
τῆοι 5Π4]ς βεπὰ τῆδπι, ἀπά 504] ὑγάγ 

με Δα ἀηῖο πε ΠῸΒΡ ᾿τοννᾶγά τμε οἰτγ ννὨϊς ἢ 
ἐξ. ἴῆου ἢαϑῖ σἤοβεη, δηά ἐουυαγά τε 

Βουβε τῆς 1 μᾶνε δῖ ἔου ΤᾺ πᾶπιε : 
4ς ἼἸΠςδη ἤοᾶγ ἴπου ἴῃ ἢδάνεῃ Πεῖγ 

ΡΓΆΥΕΙ ἀπά {πεὶγ ϑιρρ !οδτίοη, ἂπὰ 
Οσ, ύξλί. τῃφιητδίη τῆ εἰν 'σδυβα. 
4 πιθ. 46 [Ἐ ἼΠΕΥ̓ 5'η δραίπβε {πεε, (“ογ 
ὑρεῖες. 7. ζδγέ ἐς πὸ πῦδη τῆδῖ βἰπποῖῆ ποῖ,) ἀπά 
Ἴζομηα -ὄ. ἴδοι δ6 ΔΠΡΤΥ Μγἢ τΠεπὶ, ἀπά ἀε]νεγ 
"ο Φῇρ ἴο [ἢ ΘΠΕΙΏΥ, 80 [δῖ ΠΥ ΟΔΓΓΥ͂ 

ἸΠδπὶ ΑΥΤΔΥ σΔρονε8 ὑπο (ἢ ἰδπά οὗ 
τς ΘΠΘΙΊΥ, ΓΔΓ οὐ ΠΕΘᾺΓ ; 

μον. κα 47 7: 1ΕἼΒΕῪ 584}} ᾿θει ἢ πη ἐπεπα- 
αἰλρὶν 86ῖναβ ἰπ της ἰάπά νγἈ ΒΕΓ τῆ ΕΥ̓ ἡγετε 
ἐαγέ. . . 

ςαγγιθὰ οἀρείῖνεβ, δηά γερεηῖ, ἀηά πιᾶκα 
ΒΌΡΡΙἰσδτίοη ππῖο τῇδε ἰπη τῆς ἰλπά οὗ 
τεηὶ τῃδε σατεἀ τμεπὶ σλρινα8, 58 Υ- 
ἵν, γε Βᾶνε 5ἰππεά, ἀπά ἤδλνε ἀοης 
Ρεγνεγβεῖγ, τε ἤᾶνε σογπηηλτ6α υνὶςΚ- 
δάῃ688 ; 

48 Απά :-9 τεΐζυγη ὑπο ἴπες ἢ 
411 τῆεῖγ μεαγί, δηά νυν 411 τῃεὶγ 8ου], 
ἴπ τῆς Ιαπά οὗὨ {πεὶγ εηεπιῖεβ9. ἡ ὨΙοἢ 
Ἰεὰ ταπλ ἀννᾶῦ σᾶρεῖνε, ἀπά ὈΓΔΥ͂ υπῖο 
τες τοννατά {πεῖς Ἰαπά, Ὡς ἢ τῆοι 
ρανεβῖ ὑπο {ΠΕ ῚΓ ἔλίθαγβ, ἴἢ6 ΟἿ 

Ῥτονετθβ-- ὙΨηο οἂπ ΒΔΥ͂, 1 δανα πιδάδ ΤΥ 
Ἠρατῖ οἰθᾶῃ, 1: τ ῬυΓΕ ἔγοτλ ΤΩΥ̓ 510 3" (Ρτον. 
Χχ, 9.) 

417. Ρ δεν «δα! δείδίπξ ἐδενεαοίυε.. 1,165 
ΤΑΪΪΥ, “ τῇ 1Π6Υ 5}4}1 Ὀγίης θδςκ ἴο ᾿ποὶγ μοατὶ" 
(πλατρ.) ὙΤὨς ῥτγοπιῖβεβ οὗ Μοβεβ, ἴῃ θουῖ, 
ΧΧΧ, 1-3, ἃ. ἴῃ ϑοϊοτηοηβ τηϊηὰ ; δηὰ ἢδ ἢεῖὸ 
τοργοάυςοβ ἴδ οχδοῖ ρῆγσαϑο, νΠΙ ἢ ΟσσΓ5 ἰη 
ὙΟΙΒΟ 1. ΤῸ “ὑγίης δδςκ ἴο ἴΠ6 Πεατ " 15 ἴο 
“ χρῇοςϊ,᾽" ἴο “ σοηϑί δ. ϑεσου 5}γ." 

«ὐὐ ῥάυε εἰππρά, απά ἄομο βεγυεγεεῖν; τὺε 
δαυε εο»η»γι δα «υἱεξεάπε:5.)}) ΤὯς νογάβ ἤδγΟ 
ιϑεὰ 56οηὶ ἴο μαᾶγθ Ὀδοοηα (π6 οἰδηάδλσά 
ἔοστηῃ οὗ Ὄχργεβϑίηρ σοπί το τ Βδη ἴῃς Ὀτὴδ 
οὗ ἙΔΡΌΥΙΥ αγτίνθὰ δηὰ (ῃς 15γδε ἴε5. "ναγα 
ἔογοι Υ τεπηονοὰ ἴο Βαδυίοῆ. Ὧνε ἢηὰ 
16 5Δπ|6 ἴῆγθε υϑτὺῦβ οσουστίηρ ἴῃ ΘΟΧΔΟΙΪΥ 
τῆς 54π|6 ογάδσγ. Ὀοΐῃ ἴἱπ ἴΠ6 σοηΐεβϑίοη οὗ 
Ῥδη]εὶ (ἰΧ. 5), δῃὰ ἰῇ ἃ μϑαὶπὶ (5. ον]. 6) 
ἀϑοῦ δε ἢ} τυ ςἢ ΡΓΟΌΔΌΣΗΥ το ἴπε Βαῦγ- 
Ἰοηίδη ροῦίοά. ὍΤῃθ ἴὔγοθ Ὄχργθϑϑίοηθ ἅΓῸ 
1ουρῇῖ ἴο ἔοστῃ ἃ οἰϊπιᾶχ, τ βίης ἔγοπι πορδαῖϊνα 
ἴο Ροσϑίξἷϊνο συ, δηὰ ἔγοπιὶ τπογο ττοηρῆι!! δοῖβ 
ἴο ἀοργανδίοη οὗ [6 τήοσγὰδὶ σμασγαοίογ (ἄνες 
ὨΙΪΟΚ, Ηεπρβίθηθογρ). 

486. 4π4 :οὁ γεοίμγη πηοὸ ἐδέε «υἱἱδ αἱ 
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ννῃςἢ τπου Ὠδϑῖ σποβθη, δηά τῆς ἢοιι56 
ὙΧΏΙΟΩ 1 μάνα Ὀυ]] ἔου ΤῊΥ πᾶπιὸ: 

49 ἼΒεη μεᾶγ ποὺ τπεῖὶγ ργάγεγ 
Δηἀ {πεῖς βυρρὶσδιίοη ἰπ μεάνεη τῇ 
ἀννο!!ηρ ρίδος, δηά πραϊηϊδίη {ΠΕῚΓ 
ἔςδι86. 

50 Απὰ ἐογρίνε [ΠΥ ρεορὶς τῆδὲ 
Βᾶνε βἰμπεὰ δραϊηβὲ ἴδεε, δηά 41] τῃςϊτγ 
{ΓΔΉΒρΡΤ 5810η5 νυ Πογείη ἴεν ἤᾶνὸ [ΓΔη8- 
Βιεβ56α δρϑίηβὲ ἴῃε6, πὰ ρῖνε {Π6πὶ 
ςοπλρδϑϑίοη Ὀείοτε τῃεπὶ νγῇο οδεγι θὰ 
ἴΠεπὶ σαρτίνα, ἴπας ΠΟΥ ΠΙΔΥ πᾶνε 
ςοπιρδϑϑίοη οὐ ῃεπλ: 

51 ΕσοτγτθοΥ ὁε τῆν ρεορ]ε, ἀπά (πε 
᾿ημεπίδηςα, γῆ ϊσἢ τῆου Ὀτουρῖεϑέ 
ἴοτιἢ ουἵ οὗ Ἐργρῖ, ἔτοπι τῆς πιιάϑι οὗὨ 
τῆς ἔχγπᾶςς οὗ ἴτο : 

52. Τμδῖ [Πϊ]πΠ6 αγεϑ πιᾶὺ δε Ορεη 
πηἴο τῆς ΒΡ] ςδιίοη οὗὨ Τῇ ϑβεγνδηῖ, 
Δηἀ ὑπο (δ 80]: οδιίοη οὗ ΠΥ ρεορὶς 
[3γδεῖ, ἴο ἢξαγκεη υπίο τῃθπὶ ἴῃ 41] 
(ἢδς ΠΟΥ ο 811 ἔογ υαπῖο τμεε. 

53 ον τῆοι ἀϊάδε βεραγαῖς ἔπεηι 
ἔτοπη δηιοηρ 411] τῆς ρεορὶε οὗ τῆε 
οδγίῃ, το δέ τηϊπε ἱπμαγίίδηςα, 425 ἴδοι “ ἘΣ 19.6- 
ϑράκεβῖ ὉΥ ἴῃς Πλπά οὗ Μόοβεβ τῇγΥ 
βεγνδηῖ, ψγἤεη τῆου δτουρἢζεϑὲ ΟἿΓ 
ἔλτθεῖβ ουἵ οὗ ἔργρι, Ο Ι,οτά σον. 

"Οτ, γυἀ. 

ἐδεῖν ῥεαγι ἢ Ἡδτὸ δραὶη νὰ δυὸ ἴῃς οχδοῖ 
ννογά8 οὗ δυῖ, χχχ, (γοῦϑα 2). 866 ποῖβ. οὔ 

560. Οίτυε ἔδει εο»ῃρασσίοη δείογε ἐδοῦς «υδὸ 
εαγγίοά ἐῤέηε πρλάμης ϑοϊοπιοη ῬσγοῦδΟὶΥ 
Τηθᾶη5, ποῖ ΤΊΟΓΟΙΥ δ οἢ σοπηραϑϑίοη 8ἃ5 Εν] - 
Μ 5μοννθά τοννασά5 [Ἑῃοϊδοἢίη ἴῃ 4116- 
νης 19 5υδογηρβ δηὰ διηεϊοσαϊίΐης ἢ 15 
ςοπάϊπίοη (1 Κ. χχν. 27-30:; [6γ. 111. 31.5.34} 
δυῖ 5Ξυςἢ 45 Ογτσγιι δηὰ Ασίΐίδχεγχοβ οδῃεννθὰ 
ἴῃ Δ]]οννης [86 οσλρῖίνε [δὴν ἴο σεΐυσγῃ ἴο 
{Ππεῖγ ον ἰδπά, (ΕΖΥ. 1. 1; υἱῖ. 13; Νεῇ. 
Ἱ. 6.) 

51. γον» ἐδ νά ΟΥΓ ἐδε διγπάος οΥ ἱγοπ.] 
Επγρὶ ἰ58 οδ]] θὰ “ἃ ἤιγηδος οὗ ἴσοη," οὐ “δὴ 
ἰσγο ἔμγπδοο," ἃ5 ἃ ρἷδος οὗ βϑυθγε {{14] δπὰ 
αἰ! ςοη. ΤἼς οχργοϑϑίοη νγᾶϑ ϑϑοὰ ὈὉῪ Μοβεβ 
(Β θυ. ἵν. 209) ἴῃ ἃ ραβϑϑᾶροὸ ὙΠ ἢ ϑοϊοπιοη ἢδ5 
ΠΕΙῸ ἴῃ [5 πηϊηά, 

5683. Τδοω 416:͵] “εῤαγαίϊε ἐδένηε.. . . 10 δὲ ἐδὶπε 
ἐπῥεγηέαπες ΤῊς τοίογθησθ 15 ποῖ 50 της ἢ ἴο 
ἘΧ., ΧΙΧ, 5, 6, εΓΟ ἴδ γοπλ 56 ννᾶ5 ἰδὲ ἴΠ6 
[5γδο  ο5 5δῃου]ὰ δε οὐ β “"ρδου δγ ἴγοᾶϑυγο,» 
ἃ5 ἴο οι, ἵν. 2ο, δηὰ ἰχ. 26, 29, οσγε ΠΟῪ 
τὸ ἴοιτηθαὰ “ἃ ρεορὶς οἵ ἱπῃεϊίδηςς," δηὼμ 
“ Οοὐδβ ᾿Ὡπεπίδηςς." 

2Μ2 
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γ Ἡςδ. 
Με ρκ. 

54 Απά ἴξ νγᾶβ :-0, τμαῖ ψῆεπ 8ο- 
Ἰοπιοη πλά πιδάς Δπ επά οὗ ργαγίπρ' 1] 
{18 ΡΓΆΥΕΓ ἀπά βαρ] οδίίοη υηΐο τῆς 
ΠΟΚΡ, ἢς ἀοβϑε ἔτοπι Ὀείογε τῆς δἰτασ 
οἔὗ τε ΓΙΟΚΡ, ἔἴτοπι Κπεαὶΐηρ οἡ ἢΪ8 
Κηεεβ νὴ 8 Παηάβ βργεδά ὕρ ἴο 
Βεᾶνθῃ. 

ςς Απὰ ἢε ἰοοά, «δπηὰ δ]εβ5εά Δ]] 
τῆς ςοηπρτεορδίίοη οὗ 15γδεὶ νυ ἃ ἰουὰ 
νοίςε, βΑγἱηρ, 

κ6 Βίκονοὴ δὲ τῆς ΠΟἈΡ, παῖ Βδῖἢ 
σίνεη τεϑὲ υπῖο ἢ]8 ρεορὶε [βγδαὶ, δο- 
ςοτγάϊηρ; ἴο 811 ἰῃαξ ἢ ῥγοπηβεὰ : τῃογα 
μδῖῃ ποῖ ἴίδι]εὰ ομς τνογὰ οἵ 41]1 ἢ!5 
δοοά ρῥτοπιῖβα, ννϊοἢ ἣς ῥγοπιίϑεα ὉΥ͂ 
τὰς Παπά οὗ Μοβεβ ἢΐ8 βεγνδηΐ. 

ς7 Τῆς ΓΟῸΚΡ οὖν Οοἀ δὲ ντἢ 8, 
8 ἢς νγλϑ ὙΠ οὐ ἐῖΠεΓΒ : ἰεῖ ἢἰπὶ 
ποῖ ἰδᾶνδ ι.8, ΠΟΥ ἔοσβδκε 5: 

ς8 ΤΠδῖ Πα ΤΊΔΥῪ ᾿πο] πα ΟἿ Παδγίϑβ 
ππηῖο ἢϊπ|, ἴο νναὶκ ἰῃ 411 ἢἰ8. νγᾶγβ. ἀπά 
ἴο Κεδρ [δὶ8 σοπιηδηάιπηδηῖβ, δά ἢ 8 
δίδιιϊα8, Δηὰ ἢΪ5 δ ρτηθπῖβ, τυ ἢ ἢς 
ςοτηπηλπάςά οὐ ἐλεῃεῖβ. 

δ4. Τρὶς ῥγαγεγ] 1 τῃε ῥργάγεσ οὗ 8010" 
ΤΟη Ὁσ, 85 ᾿ἴ δᾶ5 81]1] ἴδ ἀρρδάγδηςε οὗ Ὀεΐηρ, 
ἃ δεηυίΐης ἀοςσυπηεηΐ οὗἩ τῆς {πι6, ργεϑεγνοὰ ἴη 
[δε διοῆῖνεβ ἴο νοῦ τὰς δυΐμοῖβ οὐ Ὀοϊὰ 
Κίηρβ δηὰ (ῃγοηὶο]ο5 μα λσοῦϑβ5, 811} {Πϑογὶθ5 
οὗ ἰἰς ᾿αΐς ογρίη οἵ Γλδυϊεγοποῦ τυ ὃὈ6 
Τοραγαθα 458 Ὀάϑεῖεββ. ἍΝ ς σοξογοηςσθβ ἀτὸ 
ποῖ ᾿ηΐγεσυδηΐ ἴο οἶδεν ρογίίοπβ οὗ ἴῃς Ρεη- 
ἰδλίθυς Β (566 ποῖεϑ Οὔ ὑεῦβοβ 231, 34) 35) 8ηἀ 
37), ἴ6 ἰδηγυᾶρε οὗ ἴῃς ῬΓΆΥΕΓ 15 τηδίη]}Υ 
τού]! Ὁροη Πουϊογοηομ, ἴδε Ργοπῖϑο5 
δηά τῃγοδίβ σοηϊδὶποά ἴῃ νυν] ςἢ ἄγὸ σοη 0 8}}Ὁ 
δεΐογε ἴῃς τηϊηὰ οὗ ἴ[ἢ6 νυτῖϊεσ. (866 δθονυδ, 
Ὠοΐέ5 Οἵ Υεῦϑεβ 23, 27, 29, 34) 37) 47) 48; 51, 
53,) ἄς.) 

δὲ ἄγοἱδ... ἥγονι ἐμεεἰπηρ οπ δὶς ἀπεει. 
866 δῦογε, ποῖς οὔ γεῦϑα 22. 

560. “εεογάϊπς ἰο αἰ ἐδαί δὲ ῥαϊδ᾽ ῥγο- 
»“ε64.1 ῬΤΟΙΏΪ565 οὗ “ Γοβί ἢ Ἄὁσοὺγ ἘΧ. χχχὶϊὶ, 
141} Ὠουῖ, 11, 2ο ; Χὶϊ, το; χχυ. το; ἄς. 

57. 1: δίνει ποί ἰεαῦς τῷ πὸ ἥόγιαῖε μα. 
Οοιρασε ἴδε Ριοπιθε ἴο τ}]5 οἴοοϊ τηδὰθ 
ΌΥ Μοβδὸβ βρελκιηζ οὐ Οοὐδβ δῆ] ἴο 
[6 Ῥοορὶς (Πουΐϊ, χχχὶ. 6); δηά, «͵5ο, τπιδὲ 
τοδὰς ἀἰγοοῦ ὉΥ Οοά ΗἰΪπηθοὶξ ἴο [΄Ὀδῃυδ 
(1058. ἱ, 5). ὙὝΠΕ οχδοῖ νογὰβ ἤθγε υϑοὰ Ὁ 
δοϊοπηοη ἃ1.6 ἴποθε οἵ Ῥξ. χχυΐ!. ο, Θης] 
ῬΓΟΌΔΟΙΥ ψΠΠ σεδϑοη, “ἃ Ῥϑαϊπὶ οὗ αν ἃ.» 

δ8. Ταΐ δὲ »ιαν ἑποϊίηο οἷν ῥεαγβ ΤΒαῖ 
Οοὐ “ποῖ πο το ηβ ἢολΙῖς᾽ 5 8 ἀοοίγῖπο 
πο γδῖ ἈρροΔΓ5 ἰῃ δοιρίυσο ἰῃ ἰῃς Τλαν ἀ- 
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59 Απά Ϊεῖ [Π656 τὰν τνογάς, σπεγε- 
ντἢ 1 Πᾶνε πιδάς ςυρρ]ϊςλτίοη δείογε 
τῆς ΓΟΚΡ. δε πρὴ ἀπο τπ6 ΓΟΚΡῸ οὐγ 
Οὐοά ἀδγ «πά πίρῆϊ, τπδῖ ἢε πιδὶπιδίῃ 
τῆς σδλιι36ὲ οὗ 5 βεγνδηΐῖ, ἀπά ἴῃς οδυϑε 
οὗ ἢΐ8 Ρεορὶς ἴβγδεὶ αι 211 τἰπιεβ, 25 "Ἴ8Ὲ 
τῆς τηδῖτεγῦ 5841] γεαίγε : 

όο Τπδῖ 811] ἐδε ρεορὶε οἵ τῆς δαγἢ 
ΤΊΔΥ Κπονν τῃδϊ [πε ΓΟΚΡ ἐς Οοά, σηά 
ἐδαὶ ἐδέγε ἐς ποπα εἶβε. 

δ᾽ [εἴ γουγ πεαγὶ ἐπεγείογε ὃς ρεγ- 
ἔεος ἢ τῆς ΓῸΚΡ ουγ (οά, ἴο νγαὶΚ 
ἷῃ ἢ]5 βιδίυϊεβ, Δηά ἴο Κεερ ἢ15 ςοῦγ- 
ΤΑΔΠἀπηεηζ8, 88 δἵ [18 ἀΔΥ. 

62 4 Απά “ἰἢς Κίηρ, ἀπά 1]1 ἴϑΞγδεὶ “: 6: 5 
ἢ Ηἷπι, οῇεγεά β3δογῆοε δείογε τῆς ὅ 
ΓΆΡ. 

62 Απά ϑοϊοπιοη οἴξετεά ἃ 5δετίῆςε 
οὗ ρεᾶςε οἰξεγίηρβ, ψῇς ἢ ἢς οἰβετγεὰ 
αηῖο τῇ ΓΟΒΡ, νο ἂπά τυνεπῖγ 
τπουβαηά οχεῃ, ἀπά δὴ ἢυπάγεά ἀπά 
ὈνεητΥ τῃουβαπά βῆεερ. δὅ0ο τῆς Κίη 
δηά 11] τῆε ςὨ:]άγεη οὐ [5γδε] ἀεάϊολιεά 
τῆε Βουβε οὗ τῆς [,.0ΒὉ. 

1ςἃ] Ῥϑαὶπιβ. (δες Ῥϑξ, οχῖχ. 26: Ἅχΐὶ, 4.) ἘἈἊῸ- 
τΆδΓκ [Πδ΄ δοϊοπιοη ἴῃ [ἢ 5 Ῥγαυοσ ϑεόζης ἴο ὃς 
1βοσγου Ὠ]} Υ Ρεπεϊγαϊεά νυ δ ἢἷ5 ἔδλι μβοτ 5 ςρίγι, 

60. ΤΡαὶ αἰΐ ἐδε ῥεοῤίε 977 ἐδε εαγίδ᾽ »πᾶν 
ἄποαυ ἐραὶ δὲ Ζογά ἐς Οοα 86ε ποῖος οὔ 
γεῖβο 42. 

61. 4“: αἱ ἐῤὶς 4αγ.7 12. “85 γὲ ἅτε ον 
ἀοίηρς, ἰῃ ςσομλῖπρ ἢ ρου ἱπιοηξοπϑ ἴο 15 
ἔεϑῖναὶ." 

683. 7ευο απά ἐκυεηῖ ἐδοιμαπαῖ οχοι ἀπδ ὦ 
δωμπάγεά απά κυεῖν ἐδοισαπά :ὁεερ. ΤΈΏΘΘς 
ὨυπΊθεῖβ πᾶνε Ὀθοη (Πουρῃΐϊ ἰης ἰε, δηά 
ἘΠΕ ἘΠΕ ΓΈΠΘΗΙ ΨΕΙῪ ξτοαῖ, 58680}]1 ἴδετο ἰ5 
ποίησ ἱπηροσϑῦ]ς ἴθ ἴδ πδγαῖίνο. [15 
ΨΑΓΊΟΙΙ5 Ρᾶγίβ ἃ. τ γϑιλα Βαιτῆοηυ. Τῆς 
ὙΤΙΕΣ ποῖος ἴπαὶ “ οὐ Ζεγαοὶ" νγλβ ἀϑϑοιηδίοαὰ 
αἴ [ἐγ ϑδιοπι---ἃ}} 15γδοὶ ““ἔγοπι ἴῃς Ἔδπίοσίης 
ἴη οὗ Ηδπιδίῃ ἴο ἴῃς τῖνεσ οἵ Εγρὶ" (τεγϑε 
65) ΜΏΙΟΝ νουϊὰ ὙΠΕΡ ἂὶ Ἰελςὶ τοο,οοο οζσ 
το,οοο τηεη. Απὰ 85 ἴπογ αὐ οβεγοὰ ςδοστιῆςο 
ἢ τὲ Κιίηρ (τεῖβε 612), ἴπ6 πυδοσ οὗ 
Υἱ πὶ πιυδῖ ἤανα θθεη οποσπιοιβ. Αγαΐη, 
ἍΕ ἌΓΕ ΘΧΡΓΕΞΒΘΙΥ το]ὰ τμδὲ ἴπε οἷς ἴστιρὶς 
ΔΙΙΑΓ νγὰβ ἔουπα ἰηβυδβῆοίοηϊ ἔοσ (ἢς νυἱοϊίτης 
(νοῦβο 64), δηὰ {παῖ οὐ [πδῖ δοοουπὶ τὰς 
Κίηρ “ Πα]!οννεά [6 πιὰ ἀ]θ οὗἩ ἴπ6 οουτὶ τἴδαὶ 
νγὰ5 δείογε ἴῃς ἤουδε οὗ ἴῃ6 [,ογάὰ ; οσ, 
ἃ5 βοῦς ἰγδηβίδῖο, ᾿ δ] ]ουνοὰ [86 νοὶ ἀσθᾶ 
οὔ τῆς οουγῖ,᾽ 5: ΠΊΡΙΥ ἴῃ ογάθσ παῖ τπδηγ νυἱος- 
ἘΠπ15 τηϊσῃξϊ ὃὈε οἤετοὰ δὶ οης δηὰ ἴδε ςαπο 
Ὦπιδ. [{ Π85 θδϑη βαἱὰ [μα 6 ρϑορὶε δϑϑεῖῃ- 

“α) πιε. 
ἀω». 



"2 (ἢ σ᾿ 7. 
7. 

ν. 64---66.] 

ὅ4 ἼΠε βάπιεὲ ἀδὺ ἀϊά τῆε Κίηρ 
δα ον τῆε πιά ἀ]6 οὐ {πε σουγὶ τἢδὶ 
τυας Ὀείοτε τῆς Βοιβε οὗ τῆς [ΟΚῸ: 
ἴογ ἴδετε ἢς οἰεγεά δυγηῖ οβεγίηρϑ, 
δηὰ τηϑδλῖ οἤεγίηρβ, ἀπά τῆς ἔδτ οἵ τῆς 
Ρεᾶςα οἤετγιηρβ: δεσᾶιδα τῃς Ὀγάβεη 
Αἰτᾶγ {παὶ τυας Ὀείοτς ἴτε ΓΟΚῸ τὐσς 
ἴοο Πππ||ὰ το τεςεῖνε ἴπῈ Ὀυγηῖς οἔδετ- 
ἴηρ8,) Δηἀ τπεᾶῖ οἤξεγίηρβ, δηὰ τῇς ἔλϊ 
οὗ τῆε ρεᾶςε οβεγίηρϑ. 

ός Απὰά δὲ τῆλε πὲ δοϊοπιοη μεϊὰ 

Ι, ΚΙΝΟΞΒ. ΝΠ]. 

ἃ ἔεαβῖ, δηὰ 41] ἴϑγδεὶ νυν ἢΐπὶ, ἃ 
δτελῖ σοηρτερδίίοη, ἔγοπη τῆς επιεγὶπρ 
ἴῃ οὗ Ηδηιδιῆ ππῖο τῇ6 γίνεγ οὗ Εργρῖ, 
δείογε 6 ΠΟΚΡ οὐγ (ὐοά, ϑενεη ἀδγ8 
Δα βενεη ἀἍγ5, ούϑη ἰουγίεεῃ ἄλγϑ. 

66 Οπ τε εἰρβῃ ἀδγ ἢε β8επὶ τῆς 
Ρεορὶθ ἈνγΑΥ : ἀπά πεγ ᾿Ρ]εβθεά τῆε "ον, 
Κίηρ, δηά ννεπῖ υπηῖο τῆ οἱγ τεηῖϑ Ἰογίι! : 
ΔΠη4 ρ'δλὰ οὗ Πεαγῖ ἔογ 411 τῇς ροοάπεβϑβ 
τὲ τὴς ΙῸΚῸ δὰ ἄοπε ἴον ᾿Ὠανίά 
Ἀ18 βογνδῆῖ, δηά ἔογ [βγδεὶ ἢ 8 ρεορίδβ. 

Ὀ]οά οου]ὰ ποῖ ΡοΞ51 0] ἢδνε δδίθη πῆς ἤσδϑῃ οὗ 
50 ΠΊΔΩΥ υἱοί π|5: ὃυΐ [8195 ἀεροηάβ οὐ 1δεὶγ 
πυιήθετ, δηὰ ννὲ ΓΟΔΠῪ ἀο ποῖ πον ψνμαὶ ἴῃ 6 
ΠΟΠΊΒΟΙ Δβϑοιη δ] θὰ ννὰ5. ὙΠῸ πυπιθεῦ οὗ ἴῃ 6 
Π]] τονγῃ π|8165 δ ἴῃς ἰαϑῖ οδῆϑιι ῃδὰ ὑδεη 
1,310ο,)οὁ99 (2 8. χχῖν. 9), ΟΥ̓1,570,.οοο (: ΟἿνγ. 
Χχὶ, 5). νε οσδηηοῖ 54Υ ΠΟΥ͂ ΙΏΔΠΥ οὗὨ ἴμ656 
Βδὰ Ἴοοπὶα ὑΡ ἴο εγιβδίοπι, οσὐὁΘ ΤΥμΒδὶ ὑτὸ- 
Ροίοη οὗ [επὶ ννὰ8 δοοοιῃρδηϊοα ὉΥ ἴδεὶγ 
ἔδυ] οθ, Αγδίη, γὰ ἌἽδηποῖ 840 (παϊ [ποτ 
νγᾶ5 ὯῸ ὑγασῖθ. [ἰ ννὰ5 ρχγουάοαά ἴῃ ἴδ6 ἰανν, 
τηδὲ δηγ ίης τοτηδιηἰηρ οὗ ἃ ρεδοθ -οδεγίηρ ἴο 
[ὃς (Ὠϊγὰ ἀδγ 5ῃουϊὰ ὑ6 ὑγίναϊε! Υ Ὀυγηΐ (1,δν. 
χίχ, 6): πηυςὶ οὗἩ [ἢ πγοαῖ ΤΔΥ πάνθ Ὀδθη ἀϊ9- 
ἘΞ οὗ ἴῃ [5 ννἂυ, ἴῃς οὐ͵εοςῖ οὗ ἴῃς βδογῆος 

ἴης ἴῃς ρίοσυ οὗ Οοά, δπὰ ποῖ ἴδ ἽἿοη- 
νϑηίθηςα οὗ ἴῃς Ῥεορὶς. Ῥχγοἤιβίοῃ νγᾶβ ἃ 0.51.2] 
ἔξεδῖυτε οὗ ἴῃς Ξδοσιῆςεβ οὗ δπίαυγ. ΤΏΓες 
Βυπάγεά οχοη ἔοιτηθαὰ ἃ ᾿ςοπιπηοη 8δογίῆος δῖ 
Αἰδβεηβ. Εἶνε ἢυπάγεά Κιἀ 5 ψγεσε οἥεγοὰ δη- 
ὨυΔΙΪῪ δὲ ἴῃς Μαγδαίβοηϊδ. (Βός ἢ 5 " Αἰ βοῆς, 
νοἱ, ἱ, Ρ. 2832, ΕΤ.) δϑδογιῆςεβ οὗ ἃ (μουπαηά 
οχϑη (χιλιόμβαι) Μετ ποῖ ἱπίγεψιεπῖ, Ας- 
ςογάϊηρ ἴο Δη Αγδδίδη Ὠἰδιογίδη (Κοιοδεάάγη) 
106 (αἱρῇ Μοκίδαδοσ ςδογιβοοά αἀυγίης 15 
Ῥἰ στίπιαρε ἴο Μοςοᾶ, ἰη ἴῃς γοᾶγ οὗ [ς Ηδ- 
Εἶτα 150, 4ο,οοο οδπι6]5 δηὰ οοννϑ, Δη ςο,οοο 
βῆδορ. ΤΑνογηϊοῦ σροᾶκϑ οὗ ᾿οο,θοο ΥἹΟ Π|8 85 
οἴετεά Ὀγ τῆς Κίης οὗ Τοπαυΐη. (8εὲ Μ|Ι:- 
ΤΩΔῊ δ " ΟἸδθοη, νοἱ, ἱν. Ρ. 9ό, ποῖς.) 

θ4. ΤΡὲ »"ἰΔἀ6 9. δε εομγ. ΟΥ “τὰς 
«υδοῖς ἀγεα οὗ ἴδε οουτί "---4]} [Π6 »εἰά ϑρᾶςε 
νη [ἢ Θηο]οϑίπρ᾽ νν 4115, νος ἢ τῆ .5 ὈΘΟΔΠῚς 
οπ6 Βυρο δ]ζασ, οἢ ΔΠΥ μα οὗ ψ ἢ] ἢ Υἱςῖπι5 

«ΤΩΙ δα οδεγοά, 

Θδ. “1 ἐδαὶ ἡγιο ϑοίονιοη δείά α 7εα.,.} 
Α ἔδραβξ ποοαββαγ! Υ δοσοιηραηϊθά 800} ἃ 
βδοῦῆοε ἃ5 ϑοϊοπιοη νγὰ5 μοϊἀΐϊης, ἔογ τ86 
οἴεγοιβ ὑγοα αἰϊγεςίοα ΟΥ̓ ἴμ6 1ἃἂνν ἴο σοη- 
ΒΌς 45 ΠΠΠΟὮ 85 [ΠΕΥ σοι!]ὰ οὗ τῆς βοβῇ οὗ 
ΡοΔοθ- οἤεγίησβ. (1μδν, χίχ 5.)})ὺ Ου ἴῃς ῥγὸ- 
δεηΐ οσοδϑίοη ἴδετε ννᾶ8 ἃ ἀοιδὶς ἐθβενα! --- 
ϑούδῃ ἀδγβ δηὰ ϑοενεὴ εἰδγϑς"---ἢσϑί, 1... [6 
ἔεαλϑὶ οἵ ἰῃς ἀεάϊςεζίοη, ἰασίης ΠΌπι (ἢ 6 οἰ μι 
ἀδν οὗ ἴῃς πιοηῖ ΕἸΠΔηίπὶ (ον Τί 5γ) ἴο ἴῃς 
ΠΘοηἢ ἀδγ, δηὰ ἴμθη (Π6 ἔρασί οὐ ἵδθογηδοῖὶθβ, 
ἰαϑιίης ἴτοηι ἴδε Βἤδεηῖἢ ἀδγ ἴο ἴῃς ἔπνεπῖγ- 

"ον Η »ιεγῶ 

βοοοηᾶ, Ου ἴδε ΟΔΥ δον (115, “(ὃς οἰ 
ἀδγ," οουπίης ἴοτῃ [ἢς Τοσπηπηεποοιπεηξ οὗ 
(δες Ξϑεςοηά 5δνεη, ἀπά ἴῃς ννεπίγ- τὰ ἀδγ 
οὗ [πε τπιοηῖὰ (2 ΟἾν. νἱϊ. 19), ϑοϊοτιοῃ ἀϊ5- 
Τηϊβϑεὰ ἴῃς ροΟρ]ο ἴο {Πεὶγ Βοπιαϑ, 

ἐδε ἐπίογίης ἐπ ὁ ἥσνια! δ.) Οοπιρᾶσα Νυπι. 
ΧΙΙΣ, 21 ; ΧΧΧΙΥ. 8 ; [οϑῇ. χιϊὶ, ς ; αηὰ [πὰ, 111..1: 
ἴϊ 4150 ὁςςι8 ἱπ 2 Κ. χῖν. 25:1 ΟἿ. χ ϊὶ, ς; δηὰ 
ΑἸιοβ Υἱ. 14. Τα ρῥῆγαϑθα πιᾶγκβ [ἢ σχίσοιης 
πουΐδογῃ ὈΟυπάλσΥ οὗ 6 Ηοὶγ 1,η, ΤΙ εδη 
ΘΙΔΏΙΟΥ 8498 ΜΝ 6 }} ὀχρ διηθά 1ξ δ5 ἀεϑιρηδίνς 
186 “5οζϑϑὴ οὗἉ Ὠ1119" ννῃιοῦ ἔοστηϑ ἴδ ννδῖου- 
βῃεὰ οὗ Οα]6 -ϑγγίδ, βεραγαϊίης ἴῃς βόυγοῦβ οἵ 
ἴδε 1,ὑΠ}ὴῪ ΠῸπὶ ἴῆοθς οὗ ἴἢς Οτοπίεβ, ου 
ΜΆΙΟΒ ΔγῪ Ἡδπιδίῃ, πον Ἡδπιδῃ. (" δἰπαὶ δπὰ 
Ῥαϊοβεηο, Ρ. 399. 

ἐδὲ γένεγ 9ΥΓ ἘργῥρΙ. Ναεῤαί---τἣς νοτὰ 
στε ἰγδηβίδίθα “ ΣΊΨΟΓ "--- ποδῇ8 “ 1οστϑηῖ,} 
ἦπΔαγ." Το “(οττεηΐϊ οὗ Εξγρῖ ᾿ 15 δἰπιοϑῖ 
ΕΣ ΙΔΙΗΥ ἴῃς Δ δάγ-ΕἸ- ΑὙἹβἢ, [86 ΟἿ]Υ ἰᾶγρε 
ννδῖοσσοῦγϑα ΟἹ ἴἢ15 σοδϑῖ. 

Θ6. Τδεν ... «υεπὶ μπΐίο ἐδεὶγ ἱεημ. [2. 
“4 {Ποῖ Ποιηθ5.) Της ψογὰ “ τξη[53 νυν υϑοὰ 
ἴοσ “δουϑε5." οπι δὴ οἷά διδϊ οὗ βρθοςῇ, 
ὙὨΙΟὮ Ππδὰ σοπια ἀοννῃ ΠῸΠι ἴδε {πὶ6ὸ θη 
[86 Ι5γδθ ο85 ννέγο ἃ ποπιδάϊς παϊΐοη. (866 
7]οβῇ. χχῖ!, αι; [υ«,. Υἱῖ, 8; 2 5. χχι τς α Κ. 
ΧΙ. τ6: ἃς.) 

᾿ϑεδῃ Μηδ ἀσθϑοῦρύοη οὗ 186 βοθπθ 
τεοογάθα ἰῃ [15 οδαρίεγ (΄ Ηἰβίοσυ οὗ ἴδε 
7ονν5,᾿ νοἱ]. ἴ. ΡΡ. 315-318) ἰ5 δί οὔςθ πιοβῖ 
ΓΠΙΒΕῺ] δηὰ στηοϑὲ γάρ ϊς--- ΞΡ ΙΔ} 118 ἴοτ- 
τηϊπδίίοη. “" Α5 ἴῃς Κιηξ οοποϊυάεα," δ 5475, 
“{ἢς οἱουά νν»ῆϊςἢ δά τεϑίθά ονὐεῦ ἴῃς ΗΟοἱΪγ οὗ 
Ἡο] 165 στὸν ΓΙ ΏϊΟΣ δηὰ σοσγε ἀδΖΖιίηρ ; ἤγε 
Ὀγοῖς ουἱ δηά Τοηϑυπιοαά 41} [6 5δοσγιῆςθϑβ 
(δες  ΟἸΒ ν᾿ νἱ!. 1); "ἴδε ρῥγεϑίϑ οἰοοά δου, 
ννθ-ϑίσυςκ ΟΥ̓ ἴῃς ἱπϑυρροσίδοϊς βρ οηάουσ: 
τῆς τος Ρθορὶε 611 οἡ {πεῖγ ἴδοσθϑ, δηὰ νοῦ "- 
Βῃιρροά δηὰ ρὑγαϊϑοὰ ἴμε 1 ογά, ῶγ Ηδ ἐι χοοά, 

ἐ ᾽ν ευεγρ. ΨΝὮΪΟδ νγᾶβ [86 
δτοδῖοσ, [6 οχίθγῃδὶ πηδρηίἤοσοηος οὐ ἴπ6 Τηοσαὶ] 
50] ΠΊΠῪ οὗὨ [815 βοεπο ψ ),αζϑ ἰὶ [ες Τεπιρ]ο, 
δἰ[υδίοα οἡ 115 σοπηπιδηάϊηρ ἐπιίηθηςο, "ἢ 41} 
15 σουγῖβ, [ἢ6 4422] 1ην Ξρθηάουγ οὗ 15 πιαῖθ- 
ταὶς, [6 ᾿ἱπηυτη ΓΑ Ὁ] 6 τι] τυ ἀ65, (ἢ ΡῥΓγοϑῖβ 
ἴῃ ΠΕΣ ξογρθουβ διτγο, [6 κίηρ ψἹὮ 41} {πὸ 
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“4 (ἢ ζσ, 7. 

Ι. ΚΙΝΟΞΒ. ΙΧ. 

ἰηϑι σηΐδ οὗ ΤΟΥΔΙ ΕΥ̓͂ οἡ δ͵5 ἴτοης οὗ Ὀυγη 5ηδά 
Ὀγαβ8, [ῃ6 πχυϑῖς, ἰῆς τδάϊδηϊ εἰουὰ ΑἸ ης [ἢς 
Τερίο, ἴθ6 ουάδάδη ἢἤγε ἢδϑηϊηρσ ὕροη ἴδῃς 
αἰῖασ, {πὸ ψῇοὶς πδίίοῃ ὕὑροὴ ἴδε ῖγ ἰηθοϑν 
νδ5 ἴἴ ποῖ γσαῖμοσ [6 τε ρίουβ στδηάδυσ οὗ 

Ϊν. 1τ--. 

ἴδ ἈΥπιπ5 δηά οὗ ἴδ ὑσαγεῦ; [δες ἐχδιοά 
δηά ταϊϊοηδὶ νἱενγβ οὗ [6 Ὠϑίνιηο Ναΐυτγο ; ἴδ6 
ππίοη οὗ ἃ ψῇοὶς ροορὶο 'ἴπ (86 δάογαϊοη οὗ 
ἴῃς οπο Οτεδῖ, ᾿ποοιηργεοπϑιῦ]ο, ΑἸταΣὨΙΥ, 
Ἐρνεσϊδδίίηρ Οτεδῖοσ Ὁ "ἢ 

ΑΠΡΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕΒ οΝ νν. 31, 37. 
ΝΟΤΕῈ Α, ν. 31:1. “" Αηὰ [ῃς οαἴῇ Τοοπλο.; 

ΙΕ τὴ7ῖὶβ ψογο τῆς 56ῆϑθ ἤσγο ἱπιθηδοά, νγὸ 

8βουϊὰ πᾶνε Ἴχρεςίοά γον, “ 26ε οδίβ, ἔοσ 

τὰς 5ἰπιρὶς διε, δἀηά γνΔ, ἴῃς ξεπιϊηίπε 3 
ΡΟΓΒ. 51η.,) ἴοσ δξ 3, ἴῃ 6 πλᾶϑοῦ]ηθ ἔοστη. ΒΥ 

τολάϊηρς ΠΟΝῚ ΝἋῚ 4} ἀπῆου  αἰθαρροᾶγβ, 
ἃηὰ [Π6 ΙΘΔΠΙΣ 5 5 ΠΡῚῚ “δηά ἢθ (ἰ. ἐ. 
(06 πιδῆ δοςυθθ) Ρὸ δηὰ ϑΞϑεαγ Τὸ 
(Ὠϊης αἰΐαγ," ἄς. Οοζηρδασὸ ἴῃς ϑορίυδριης 

ΓΗΑΡΤῈΕΒ ΙΧ. 
1: Οοα)᾽» εουεριαρε ἐπε α νἱείονε τὴ ϑοίονον. 10 

7Ζάε νμομαξ ῥγερορῖς οὐ δοέογιον ἀγα ἰγασι. 
15. 7»ε ϑοίονιοκ᾽;» τυογὸς ἐδε στρ ἠος τὐεγό ἀὲξ 
δομάνιεοη, λό εγαφίίες λοκπομγαδίς τογυα»:. 
24 λαγαολ᾽» ἀσεσλίεγ γεριουσίά το ἀξ λἀρμϑέ, 
25 δοέονιον"": γεαγὶν τοἶρρερε σαεγίβεςς, 26 “ΠῚ: 
παὺν “έλείλ ροά ον Οῤά!γ. 

ΝῺ “18 οᾶπις ἴο ρ4538, ῆῇδη 8ο- 
Ἰοπιοη μδά βηἰβῃδά τῆς δι] 4 πρ 

οὗ τῆς Ποιιϑε οὗ τῆς [ᾺῸΚΡ, δπὰ τῇς 
Κιηρ᾿ 8 ποιι6, δπά 4]] δοϊοπηοπ᾿ 8 ἀδϑίγε 
ὙὮΟἢ ᾿ς νν88 ρ]εδβεά ἴο ἀο, 

καὶ ἔλθῃ καὶ ἐξαγορεύσῃ κιτ.λ. ἀνὰ ἴδε Υυ}- 
ξαῖς. 

ΝΟΤῈ Β, ν. 37. κ΄ Ἶη [86 ἰαπά οὗ [πεῖς αὔες." 

ἕου ῬΨΦ γ 132 [ἴ 566 πὶ5 δεϑὲ ἴο τεδὰ (ὑπ 
ΤΒοη5) 19» ΠΠΝΝ 3, το ΟΧΔΟῚΥ οοττὸ- 
βροπάϑ ἴο ἴδε ἐν μίᾳ τῶν πόλεων αὐτοῦ οἵ ἴδε 
Οτεεκ νογβϑίοη, δηὰ 15 ποῖ ἃ ὑετῪ στεδὲ διϊετα- 
ὕοη. ϑοπῖο οὗ {πὸ Ηοῦδτον Μ55. δδνὸ (ἢ 
τολάϊηρ ; δηὰ ἴξ ἰ5 ἐο]ονσεὰ ὈΥ͂ ἴῃς ϑγγίδς ἀπά 
Ασδδὶς νοσβίοῃβ. 

2 Τηδῖ τῆς ΓῸΚΡ ἀρρεαγεά ἰο δο- 
Ἰοσιοη ἴῃς βεςοπα τἰπης, 425 δε μιὰ 4.).:: 
Δρρεαγεά υπίο πἰπὶ δὲ αἰδεοη. 
4 Αμπὰά ἴδε [ΚΡ 86]4 υπῖο Πῖπι, 1 

ἤδλνε ποαγὰ ΤΥ ργάγεγ δηὰ τὴγ 5υρ- 
ΡΙΙςδίοη, τπδὲ ποι παϑὲ πιδάς Ὀείογε 
6: [πᾶνε δδ]οννεά (ἢϊ5 δοιεα, 
νΏῖ ἢ τοὺ ἤθε Ὀυ11τ, “ἴο ρὰξ πὶγ΄ "5 
ΠΑΠῚΣ ποτε ἔογ Ἔνεῦ; ἂπά πλῖὶπε Ἔγεὲβ 
δηὰ ῃλὶπα πδαγὶ 5Π4}} Ὀς τἢεγε ρετρε- 
τυ}. 

4 Απά 1: του ψ|]ῖ νναὶκ Ὀείογε 

ΟΗΑΡ ΙΧ. 2. ΤΡε Σονγά ἀῤῥεαγεά ᾿πίο ϑοἷο- 
γιοῦ ἐδε “εκοπά {νι..} ἴἴ Ἦὰ5 ξΘΠΟΓΑΙΥ ὈΘοη 
βΒυρροκεά (δαΐῖ ἴῃε Τ)οαἀϊςαίοη οὗὨ ἴδε Ἴ επιρὶε 
ἴοοϊκ ρίδςθ ᾿πητηθαϊδίεὶ Υ οἡ ἴδ6 σοπηρίοςοη 
οὗ ἴπ6 Ὀυϊ]άϊηρ, ἰῃ ϑο]οσηοηβ εἰσυθηῖῃ Ὑϑᾶγ, 
ὙΠεγοα58 [18 Δρρεάγδηςς ἰ58 ἄχϑαά ΌΥ νεῦβθ 1 οὗ 
[815 σμδρίοσγ ἴο δοϊοπιοη᾿β ἔννθηῖγ -ζοι ΓΙ ἢ γϑᾶσ, 
[6 γδᾶσγ ἰπ ψἘΙΓΩ Πα ΓΤοπιρΙοϊοα ἢ]15 Ραΐᾶςθ, 
(ςἢ. νυἱ, 27, 28, δηὰ νἱῖ. 1); ψἤδηος ἰτ [48 
Ὀδοη σοποϊιάεα (Πδξ ποτὰ γνῶ δὴ ἱπίεσγναδὶ οὗ 
ὕνεϊνε γδδγβ Ὀεϊννθθη ϑοϊοπ ἢ 5 ὈγΑΥοσ δηά 
Οοὐβ δῆβννοσ ἴο ἴ, ΤΏ νοσγάβ οὗ [ῃς δῆβννου, 
Ὠοννονεῦ (“1 ἤάνε πεαγὰ (ὮΥ ρῥσγαάγογ," ἄς.), 
δηὰ 115 οἶοδα οοηποοίίοη ἢ ἴ[Π6 Πεαϊοδίοη 
ῬΓΑΥΕΙ, ΘϑρΘΟΙ ΠΥ ἴῃ ΟἸγοηΐοϊε5 (2 ΟἾγ. υἱῖ. 
12), τῆλ κα [15 σρροϑί ΟΠ τηοϑῖ ἱπιργοῦδοϊθ. 
Τῆς ἕδεϊ 8εοπὶβ ἴο ὃ6 παῖ, (πΠουφῇ 186 το ρ]ςῈ 
νγ5 Πηϊβῃθαὰ ἰπ ϑοϊοτηοη᾽ 5 οἰθυθηῖῃ γοᾶγ, [π 6 
ἀεάϊοδίοη ἀϊά ηοῖ ἴδκε ρἷδος {11 ἢ 15 ἐννεηίγ- 
ἔουτίἢ γοᾶσ, οἴ μοῦ Ὀεοδυβο ἴῃς Πυγηϊυτο νυν 8 
ποῖ σοπιρΙεῖεα [Π] 1θη, ΟΥ ἔοσ βοῆς οἵδπογ 
τεάϑοη. ὍΤΠα ογάδγ οὗ (ἢς ἡλγγδῖίνε ἰη Κιηρ58 
ἄστοοβ Ἱ ἴη!5 υἱοῦν, βίησα ἰξ ᾿πίογροϑοϑ [ἢ 6 
δεοοιηῖΐ οὗ ἴῃς Ὀυϊ]άϊηρ οὗ (᾿ς ρδῖδος (ςἢ. υἱῖ. 
1-112), ἀπά οὗ (ἢς πιακίηρ οὗ [ἢς υγηϊυΓγο 
(ἰδἱά, 13-51), δεϊννεεη ἴἢ6 σοπηρὶεοη οὗ ἴδε 

θυ άϊης οὗἩ ἴῃς ἔεπιρ]ς (ςἢ. νἱ. 38) δηά ἴδε 
ΘΟΓΟΙΊΟΩΥ οὗ ἴἢς Ὠ εαϊοδίοη ((ἢ. ν1}}.). 

8. “454 ἐδὲ Ζογά «αἰά πηπίο ῥίπι.) Ές 
ΔΠΒΟΓ δίνη ΌΥ Οοά ἴο ϑοϊοτιοηβ ὑγάγετσ 
15 τερογίϊοἀ τῆοσε ΔἼΥ ἴῃ ΟὨγοηϊοϊεβ. (856ς 
1 ΟἾΓ. Υἱῖ. 12:12, Ἔ5ΡΘΟΙΔ ΠΥ γεγϑαβ 13 ἴο 15.) 

ο δὶ 7 παρὸ ἰδέγε ζογ ευεγ) Οοὐδβ γιῆξ 
ΤῈ “τ ουϊ τορεπίδηςς." ὙνΏεη Ης ρυϊς 
ΗΙ5 πᾶπης ἱπ (6 ερ]ς Ηδ ἀοδ5 ἴἴ, ἴῃ ᾿πίθ- 
ἴοηῃ, ,ογ ευεγ. Ἧς ν}}} ποῖ ἀγΌΪ  ΓΑΤΙΥ 1 }- 
ἄγανν τὰ δῇέογ 50 ἸΏΔΩΥ Ὑδᾶτβ ΟΥ̓ 50 ΠΙΔΗΥ͂ 
σεπίυγίε5. Οηςς ρῥἰδοθά ἴδοσγε, ἃ Μ}}}} τεπιδιη 
{Πεγα ,Ὁγ δυογ, 50 ἴῶσ 45 Οοὰ ἰ95 οοποεσπδά. 
Βυϊ (ἢς Ρδορὶθ πΊΔΥ ὈΥ̓͂ υπέαιι ἢ] Πη655 ἀσῖτε κα 
ΔΙΔΥ͂. (866 νϑῦβθβ 7 ἴο 9.) 

αηδ »ηπδ 472: ἀπά »7 ῥεαγέ “ῥα. δὲ ἐδεγε. 
ϑοϊοπηοη β ὈγΑΥΟΥ πδὰ Ὀδθη ἴπλὶ Οοὐΐβ ἐγες 
τρὶς Ὀς ἀϊγεοίϊεα τονγαγὰβ ἴπ6 ἴερὶς οοῦ- 
ἘΙΠΌΔΙΪΥ (ςὮ. νἱ!]. 29). ΤΈδ δηϑννοσ ρίνεῃ ἰ5-- 
“ Νοῖ πλϊη6 ἀγ68 ΟΠΪΥ, Ὀυΐζ της 6765 από »εὲπε 
ῥεαγί." 

4. ΙΡΊδοι «υἱὲ «υαἱά δεΐογε »ιε α: Παυξαὶ 
... φυαῤξεά. ὅε6 ἀδονο, οἢ. "1. 14. δοϊοπιοῦς 
5: ϑοημεηί [4]] ἰεπά5 ἴο [8656 τερεδίοα ννάγῃ- 
ἴπξ5 ἃ β5ρεςῖδὶ ᾿ηἰεγοϑῖ, 



Ι. ΚΙΝαΞ5. ΙΣ, 5395 

5.8} 8.υ, ΝΥ μα τῇς ΓΟᾺΡ ἡ Ῥειι.99. 
ἄοπε τ. πηῖο [ἢ ]5 ἰαπά, δηά ἴο {ἢ} }8 ΕΣ 

Υ. 5-ἰ2.] 

ἴὯ6, ἃ5 [αν τὴν δι πε νγαϊκεά, ἰπ 

Κ΄ 1ετ. 7. 
14. 

. 788 

ΠΈΞΕΠΗ οὗ μϑαγῖ, δἀηάἀ ἴῃ ὑρτρῃηαβ88, 
ἴο ἀο δοοογάϊηρ ἴο 41} τας 1 ἢᾶνε 
ςοπιπιαπάεα (66, σηπά νγ]ς ΚΟΕΡ ΤῊΥ 
βῖδιιϊαβ Πα ΤῊΥ̓ πἀρπιεηῖβ : 

ς ΤΒεη1 αὶ Θ8[4015}} τῆς τῆγοης 
οὗ τὴν Κίηράοπι Ὡροπ ἴβγδοὶ ἔογ ἐνεέτ, 

ΡΙοπιϑεά τὸ [αν τὰγ ἐδίδεῖ, 
. βΑγηρ, ΤΠΘΓΕ 5041} ποῖ [21] ἴμεὲ ἃ 

τλλη ὕροη ἴδε τἄτοπε οὗ [βγδεὶϊ. 
6 μὲ τ γε 5841} δὲ 811 τυγῃ ἔἴτοδι 

[Ὁ]οννπρ της, γα ΟΓγουγ σμι]άτγεη, 
δηὰ νν1}}] ποῖ Κααρ ΙΏΥ σοιαπηδηἀπΊθηῖβ 
απά ΤᾺΥ 5ϊἴδῖυϊεβ ΨΏΙΟΒ [1 ἤᾶνα εῖ 
Ὀείογε γου, θυῖ ρῸ δηὰ 8δῦνε οἵδεγ 
Βοάβ, ἀπά νγογβἢ!ρ τῆ πὶ: 

7 Ὑδεη Ψ}ΠΠΠΠΗὀό ουῖ ΟΥ̓ [βγδεὶ ουΐ οὗ 
(ἢς ἰλπάὰ ψῆϊςἢ 1 πᾶνε ρίνεη {Πεπὶ; 
ἂπά τῇ18 ποιι86. γος ἢ 1 πᾶνε μα] ]οννεᾶ 
ΚΈΟΥ ΤᾺΥ ΠᾶπΊ6, Ὑ}}}} 1 οδϑῖ ουζ οὗὨ πῇ 
βρης; δηά [βγδεὶ 8510.4}1] 6 ἃ ργονεγ 
δηά ἃ Ὀγνγοτγά διῃοηρ 811] ρβορὶε : 

8 Απηά δῖ {ἢϊ!5 ἢοιι8ε, τυῤἑεἦ 15 ΠΙρἢ, 
ΘΥΕΓΥ Οοἠς ἴΠῖ ρδββεῖῃ ΒΥ ἴζ 5841] Ὀς 
δϑιοη ϑηθά, δηὰ 5141} ἢ158; δηά ΠῈῪ 

6. Βμ 7 γε :δα]} αὐ «7 ἐωγη ἀαυαν ἥγο»ι 
70] οαυίπς »ιρ}] Τῆς πιδδηϊηρ 18 Τταῖποῦ “1 

6 Ξῃαἢ ὝΈΟΙΙΥ ἴΠΓΏ ΔΥΔΥ Ὸπὶ [0]- 
ΟΠ 1π|6. 8ε6 ἴδ6 ρᾶγα] ]εῖὶ ραϑϑαρὸ ἴῃ 
ΟἼγοηῖο]65 (2 ΟἾγ. υἱῖ. 19})-- “1 γε ἴυγη 
ΑΝΑΥ απά ἥογιαζε ΤΩΥ 5ἰδλίυϊε5. ὍΎΠε 15γδε]- 
[68 ψεσα ποῖ ἴο δε ουϊ οἷ, ἐχοερῖ ἴοὸσ δῃ 
Θηῖῖγε ἀεξοςζίοη. 

7. Ιεγαοὶ “ῥα]} δὲ α ῥγουεγὸ απά α ὀγευονα. 
ΎΠς οχδοῖ ψογάς οὗ οι. ΧΧΝἹ. 37 ἃγὸ ΘΓ 
τοροαῖθά. ϑιπλδν Γγοδίθηϊηρβ ἴο ἴΠπο56 ΠΟῪ 
εἰνε Ψ11}} Ὀ6 ἰουπα τεοογάεά ἴῃ Ὁδυῖ ἴν. 
1ς5-17; ΧΧΥΙ]. 155-68. 

8. “4π"4 αὐ ἐῤὶς δοιμε, «υδίεῦ ἐς διῇ 
Τῆς Ηεῦτον τοχὶ τυη5--“Απὰ Ἀφ Βουδ6 
8411 θ60Ὸ ΒίὶΧἘ: ΘΥΘΙΥ͂ ὁη6 [ἢδΐ ραϑϑεῖῃ ὉΥ ἰξ 
588}} θὲ αϑιοηιϑῃεά," ἄς. ὙΠ πιοδηϊης ΔΡ- 
ῬθδΔΓ5 ἴο ὃς, “ ΤἼΪ5 ἤου56 584}} δῈ δὶρῇ " (ἐς. 
ςοηϑρίσυουϑ) “ἴῃ 115 ΤᾺ 85 ἴῃ [158 δίοιγ. 
ΕΥΕΓΥ οηα [δὲ ρδϑϑεῖῃ ὈΥ 5}}}} 58ες {πὸ ἀ69018- 
[ἰοὴ δηά δὲ δεϊοηϊϑῃοα," ἄς. ὙΠα ἰοχῖ οὗ 
ΕἙΠγοηΐοϊεβ (2 ΟἾγ. νυἱῖ. 2:, “Τῆὶς δοιιδ6, 
«αυδίιερ ἐς δὲ, 5411 Ὀ6 δη δαοϊοηϊβητηθηῖ ᾽) 15 
ῬΓΟΌΔΟΙΥ ἃ σοττυρί οης. (δες δα άποηδὶ ποῖς 
δἱ ἴδε οηὰ οὗ 2 (Ἐν. υἱ}.) 

απά «ῥα δὲν4.7 Τὰ σοπίοπιρί, ὙῊΪ5 Ἔχργοδ- 
ΒΟ. ἢγοϊ Ἄρρθδτβ ἰῃ 1ῆ6 {π|6ὸ οὗ ΗδΖεϊκιδῇ 
2 Οἢγ. χχίχ. 8; Μίς, νἱ. 16). [11 8 Ἔἐβρθς δῦ 
ΤΑΙ ΠΡ ἴο [Θγαπιίδῃ (6γ. χυπ!, τό; χίχ, 8 ; 

δοιυβε 
9 Απά τῆεγ 5}411} ἀπϑινετγ, Βεοδιιβς 

ἘΠΕ ἔουβοοκ τῆς ΓΟΚῸ τδεὶς Οοά, 
ψγῆ0 Ὀγουρῆϊς ἔοστῃ τῃεῖγ [Πα γβ οὐζ οὗ 
16 ἰΙαπά οὗ Εργρῖ, δἀπά ἤανε ἴδΐκεῃ 
Βοϊά ὑροη οἴδεῦ ροάβ, ἀηὰ ἢᾶνα ννοζ- 
ΒηΙρραδά {πεη, Δηά βεγνεά ἤει: τΠ6τγε- 
ἔοτε διῇ τπεὲ ΓῸᾺΡ ὕτουρῆς ὑροη 
τΠ6πὶ 4]} ἢ 15 εν]]. 

Ι0 ἢ Απάὰ “τ σάπιε ἴο ρᾶ58 δῖ ἴδε 15 (μγ. 8. 
ἐπά οὗ ἵννεπο γεᾶγβ, γ θη ϑοϊοιμοη ἡ 
μαδὰ 01} τῆς ἴννο ουδβεβ, τῆς πουϑδε 
οὗ τῆε ΟΡ, δηά τλς Κιπρ᾽β βοιιβ6, ᾿ 

11 (Νοὺ Ηίΐγαπι ἴῃς Κιηρ οὗ Ἴγτς 
Ἠλὰ διγηϊβῃρά δοίοηοη ψ ἢ οεάλγ 
{Γ668 ἀπά Ηγ ἴγεεβ, δηά ὑνἱἢ ρο]ά, δς- 
ςογάϊηρ ἴο 411] ἢ18 ἀεβῖγε,) τῆαλι τπεὴ 
Κιηρ δοϊομμῃοη γᾶν Ηϊγαπὶ ἔνγεπῖ 
οἰΕἰ68 ἰῃ τῆς ἰαπά οὗἩ (4}1|6ς. ᾿ 

12 Δπά Ηϊγᾶπὶ οδηπὶς οὐἱ ἔτοπι 
Ἴγτα ἴο 866 ἴΠ6 οἰτ68 νγῃ! ἢ δοϊοπιοη 
δὰ ρίνεη πἰπὶ; δηά {ΠῈῪ 
᾿]πὰ ποῖ, 

Χχν. 9; Χχῖχ, 18; ΧΙΙΧ, 17: 1. 11:12, 27; [ΤΏ. 
11. 15) 16). Τδε οΟἾδοσ ῥγορῃοῖβ ι.56 1ἴ δυὶ 
ΤΆΤΟΪΥ. πὰς 

16. “1 ἐδὲ ἐμπάᾶ ὁ ἐαυεμ!γ γεαγ.ἢ ὙὍὴῸ 
“ ΥΥΘΠΓΥ γοᾶγϑ ἢ ἅτε ἴο ὃὈ6 Ἑςουηϊοά ἔτοτῃ ἴῃς 
ἔου ἢ ΥΕΑΓ οὗ ϑοϊοπιοη, ἴ86 γοᾶγ ἤθη ἢδ 
σοταπιοησοδ ἴΠ6 Ὀυϊαϊηρ οὐ τἋτἢς6 {(δπρ]6, 
ὙΠΟΥ ἅτε πιδὲὰθ ὉΡ οὗ ἴῃς ϑδευδῆ Ὑδᾶσγβ 61" 
Ῥἰογεά ἴπ ἴδε ψοσκ οὗ ἴῃς (οπρὶς (δυργᾷ, 
ν]. 18), δηὰ ἴΠ6 [Ὠἰγίδθη γεᾶγβ ἀυσίης νυνὶ οἢ 
πω ννὰ5 Ὀυ Πρ, ἢ15 οὐ Ὠουϑ6 (ΒΡΓα, 
ΥἹ}. 1). 

11. Ηιγαηε... ῥαάδ πιγπιδεά δοίονπομ. ., 
«υτὁ ξοἰά. 866 δεῖΐονν, γτθσϑεβ 27 ἃπὰ 28. 

ϑοίο»γιο! σσυε Ηϊγανι ἐπυεμῖν εἰδἰε4.2 ΒῪ τὰς 
ϑριΠῖ, ᾿ἔ ποῖ ΌΥ (δ6 ἰεϊῖετ οὗ 186 ἴδνν, 8010" 
ΘΟ. δὰ πὸ σίρῃε ἴο ρῖνθς ἈυνΑΥ ἴἢθ56 οἰ65, 
ΟΥ ΔΗΥ͂ ρα οἵ [πΠ6 ἱηπογίδηςε οἱ [5γδοὶ 
(5866 1, ον. χχυ. 132-34). Βυΐϊ ἴῃς οχίροηςοβ οὗ 
ἃ ΜΟΓΙΪΥ Ἡφθὶ ςδυποά [86 τεαυϊγεπηθηῖβ οὗ 
ἴδε ἰανν ἴο ὃὈ6 5εἴ 45146. 

12. ΤΡεν ρἰεανεά δί»ι ποί.] 11 15. ἃ γεαϑοηδθϊο 
ςοη͵θοΐυγο 1Πδῖ, νη ἃ αιιοϑίίοη ἅγοϑθο ψἹ ἢ 
Τοβροςεῖ ἴο ἃ Ἵδϑϑίοῃ οὗ ἰδαπά, Ηἰγαπὶ δὰ οδϑὶ 
ἢϊ5 εγδβ οἡ ἴῃς ποῦϊθ ὈΔῪ οὐ Ββαγθοιυγ οὗ Αςςο, 
οΥ Ριοϊεπιαὶβ (ΜΙ πιδη, νοὶ]. ἴ. Ρ. 321), δηά 
νγα5 {πεγείοσς ἴῃ6 τῇογε αἰϊδαρροϊπίεἃ ψνῆθη 
ἢ τεςεϊνθα δὴ ἰηἰδηὰ ἴσγᾶςΐ οὗ τιοιιπίδίη ἴεττὶ- 
ἴΟγ. 

ΤρΙελϑαά το 
γι ρΊᾺ 

ποῖ 
2." 

λὰξ γέ: 
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ἢΪϊ8 οὐ πουβε, δηὰ Μ|1|ο, δὰ τς 
ν.4}} οὐἨὁ Τεγυβαίεπι, ἀπά ΗδζΖοσ, δηά 
Μερίἀάο, ἀπά Οεζεσ. 

τ6 ον Ῥῃδγδοῖὶ [πρ οἔ ἔργρί μδά 
βοπε ὕρ, ἀπά ἴαίκεη (σεΖεῖ, ἀπά διιγηῖ 

536 [ν. 13---τό. 

12 Απά ἢε 5414, δι οἰτ|68 ἀγέ 
1πε86 νης ἢ τῆου Παϑῖ ρίνοη πε, ΠΥ 
Ὀγοιμβευὶ Απά ἢε οδ δά τἤθπὶ τς 

ν λα ἰλπά οὗ "δδυὶ υπῖο τ 18 ἀλγ. 
14 Απά Ηἰἴγαπὶ ϑεπὶ ἴο τῆς Κίηρ ἐ’ 2, οἵ, 

᾿ ϑίχϑοογς 12] επ8 οὗ ροϊά. 
ϊς { Απά ἢ }8 ἐς ἴῃ γϑᾶβϑοῃ οὗ ἴῃς 

Ιενγ νης Κίηρ, ϑοϊοπιοη ταϊβεὰ ; ἔὺγ 
ἴο ζιυὰ τὰς ουδὲ οὗ (ἢς ΓΆΡ, ἂηά 

18. Ηε εαἰϊεά ἐδενι δε ἰαπά οΥ Οαδω!} ΤΈΣ 
ψογὰ Οδῦυϊ δ98 πὸ τηρδηίηρ ἰῇ ΗἩδοῦτον,. 
]οϑερθυβ 5878 ἴἴ νγὰβ ἃ Ῥμοαηίϊςίδη ψογά, 
δηὰ εἰρηιῆεα “ ἀϊἸϑρ]εαϑίην." ὙΠΟΓῈ 18 ϑΟΤῚ6 
τοᾶβοῃ ἴο δοῖῖονε ἴπδὲ ἴῃς ςοἰ65 ἴδι5 ἀδ- 
βρίϑεά ὮγῪ Ηϊγαπὶ σνεγε σεβίογεά ἴο ϑοϊοπιοη 
(1 Οἢγ. νυἱῖ!. 2), ἀηά [μδὲ δοϊοσιοη σϑῦυμῖ 
1Π6πὶ δηὰ ςοἰοη!Ζοά {ποῖ τ  [5γδ 6} 1165. 

14. 45,4] Ἡἰγαρ “πὸ ὡσΐο ἐδε ἐιπ “χσοογ 

ἐαἰεμῖς οὶ φο 4. ἈΈΡΕΈΠΗΣν τὸ ον 1ἢαῖ, 
Διιδουρσὰ ἀιδαρροϊηϊεα, 6 ννᾶὰ5 ποῖ οἰεηδοά, 
ΈΠΒεο 581::1πὶ 86 ηΐἴ ννᾶ8 ὙὉ γὸ ἃ ΧΙ οη 
ἃηὰ ἃ υλτῖεγ οὗ ον ΠιοΠΕΥ, δοοογάΐϊην ἴο ΜΥ. 
Ῥοοϊεΐβ δϑεϊπιαῖο οὗ [86 τυεϊσῃϊ οὗ ἴῃς Ηεῦτεν 
ξοϊά ἰδἰειῖ; οὐ ἀδουξ 72ο,οοοί, δεςοταϊηρ ἴο 
ἴδε εϑξϊπιδῖς Ργείειτεά ΕΥ̓͂ Μτι. 5. Οἴδγκε. 
(ϑεε ποῖε οἡ ἔχ. χχχυθ, 31.) Αἴ ΔΥ ταῖρ, 1 
νΥγΆ5 ΙΊΟΓΕ (ΠΔΠ 6412] ἴο ἃ 5ἰχίδ. ρμαγὶ οἵ ϑο]ο- 
ΤΑΟἢ 5 ΓΕΡΌΪΔΥ γενδηυς. (8εε δείον, ςἢ. Χ, 14.) 

16. ΤΡ 1: δὲ γεασοθ οΥ 1δὲ ἰευγῇ Οα 
“[ῃ6 ἸΕΥΥ,7 οΥ ϑςγϑίεπι οὗ ἔοσοοὰ ἰδθουσ (566 
ποῖδ οἡ ςἢ. Υ. 13). 

ΕὸῸΡ ἰο διωά... ΜΗ. ΜΊΪΟ (οΥ τδῖδμοσ 
“ἢς Μ|]ο," ἔοτ ἰπ ἴδε ογρίηδὶ [86 νογὰ 
αἰνγαγϑ ἢ49 ἴδε ΔΙΌ ςΪ6), 56θπι8 ἴο ἤᾶνα ὑθθῃ 
ἃ ραῖῖ οὗ (δὲ ἐοπιποδίίοηβ οὗ {Ὡς ἢ 
1εδθυκίῖε οἰ ἴαίκεη ΟΥ̓ Τα! ὰ (2 8. ν. 9). 
ννὰ5 εὐ δι} ἃ ΨΕΓΥ ἱπὶ  νοσκ Ξε 
(ῃς ἐγεαυθιῖ πιεπίίοη νυ Βιοἢ 15 πηδάς οὗἉ ἰΐ ἴῃ 
οοηδεχίοη ϑ] ἢ {με ἐογΠΠοΔοηϑ οὗ [εγιιβα]επὶ 
(1 5.1.5..ϑ..ὄ 1Κ. ΧΙ. 27: 1 ΟἿ γ. χ' 8; 2 (ἢγ. 
ΧχΧΙΪ, 5) ΤΗΘ ΧΧ.. ἙΟΠΙΠΊΟΗΪΥ τεπάεν [ῃς 
ψογὰ ἡ ἄκρα, “1ἰὰς αἰλάεϊ,; δηὰ [ἃ τδῦ 
ῬΟΒΒΙΟΙΥ παν Ὀδοη ἴδε ξοτῖσεββ οὔ Μουπῖ 
Ζίοη ννῃϊο πα ΡΑΓῪ οὗ Απίοςῃυ5β οσουρίοά 
ἴῃ ([ῇ86 ΜδἼοοδῦθε εἰσπυζρίο, δηὰ νος ννᾶ5 
Γαζεὰ ἴο {με βτουπὰ ΟΥ͂ ϑίπιοη, ἴ86 ὙΕΓΥῪ 
επλίηεηος οὐ ὙΓΒΙΟΒ ἰξ βἰοοά θείπηρ ἰενεὶἸεὰ 
ι Μᾶς. ἵν. 41; ΧΙ, 49-52; [΄βερῆ. “ Απΐ, 
υάν ΧΙ, 6, ὃ 7). [15 Ἔχδοὲ βἰξὸ μδ5 ποῖ Ὀδοη 

ἀοϊοττηϊησά. 

απά ἐῤε «υαἱἱ ς77 ϑεγιμαΐρηι. αν 5 οτῇ- 
οδϊίοη (2 85. υ.9; σ Οἢγ. χ᾿ 8) ῃδὰ θεξη Πδβίγ, 
δηδ δὰ πον--- ὍὍῪ γοᾶγβ ἰδίοι--- [8] ]Θὴ ἰηΐο 
ἀεςδύ. ϑοϊοσγηοηῃ τπεγεΐοτε ῃδὰ ἴο “ γεραῖγ πε 
Ὀγόδοθα5 οὗ ἴῃς (Οἱ οὗ Πλαν! ἃ " (1 Κ. χὶ, 27) 

απ Ἡασπογ, απ Μοριάδο, ανἀ Ο κεν. 
Ηδδοῦ, Μεκειάάο, δῃὰά ὅεἊζεγ ψεγε ἴπγθε 
οὗ ἴδε πιοδῖ ἱπιρογίδηξζ 51165 ἴῃ ἴδε ΗΟΪΥῪ 

τ ἢ ἤγε, δηὰ 5]δίῃ τῆς ᾿Οδηδαδηΐτες 
τηδὲ ἀνγεῖὶς ἴῃ [ἢ 6 οἰἴγ. πὰ ρίνεη 1 207 
Ὁ ΡτΓεβεπῖ ὑπῖο ἢἷἰβδ ἀδυρῃίεῖ, ὅ0]ο0- 
ΠΟ 8 ὙΪΐα. 

Ι,πἃ, Ηΐδζοσ νγὰβ ἰοναγάϑβ ἴδ ποις, οὐ 86 
διρσὰ στουηά ονοσϊοοκίην [κε Μόογοπι, ἰη πὸ 
ΥἹΟΙΠΗΥ οὗ Ἀδπιδὴ δπὰ Κεοάεβῃῃ οἵ Οδ]Π[εε. 
8εεὲ ποῖα οὔ οβῖι. χὶ. 1.) [ἴῃ ἴδε ἄπιε οὗ 
υϑυῳ ἴξ νγὰβ ἐπ ἴπε ροβϑεββίοη οὗ [δϑϊη κΚίησ 
οὗ (δηδδῃ, ἃηὰ νὰ “με μεδὰ οὗ ἃ]} {με 
Κιηράοπιβ" ἰῃ ἴδοϑε ]οβδυδ θυπιεά 
1 οῃ δεςοοιυηῖ οὗ 15 παροτγίδηςε ( [ο5}. χὶ. 1 3). 
ΤὨε ἀϊδιτὶςὶ ἴῃ Μ᾿ ΆΙΟΒ Ιἱ ἸΔΥ̓ νγᾶβ με δϑεϊρτιεὰ 
ἴο ΝΑρΡὨ Δ] (0. χίχ, 6); δυῖ ἰἴἃ νγᾶ5 ϑοοῦ 
τεοονεσοὰ ΟΥ̓ ἴὩς (δηδδηϊοθβ, δηὰ ὑθοδπνο 
ἴῃς σδρίία] οὗὨ [δε βεοοπά [δοίη ( [υὰ. ἵν. 1). 
ΗδΖοῦ νγᾶβ ον θη! ἔστι δε 45 ἃ ργοϊεςου 
ἴο ἴδ. Ποηΐδογῃ ρῥγουποθβ. [{ ςοτητηληδεα 
(δε ἀρργοᾶοβ ΠῸπι Ἡδιηηδίῃ, ϑγτγίδ, δῃά Α59- 
δυτῖδ. Μορίἀάο ννᾶβ ἴῃς τοοϑῖ πηροτίδηϊ ΠΥ 
οὗ τὴς μτεοδλὶ ρμἰδίη οὔ Βϑαγδείοη, ἴδς Ἵοἰοῖ 
Ὀα[1ε-βεϊὰ οὗἨ Ῥαϊεβίίηε, ἀπά ἴδε τγσβεβῖ (γδςὶ 
οὗ [δε δι τερίου. (δες [υἀ. ν. 19; 1 8. 
Χχχί, στ;  Κ. χχίϊ 29; ἘΣον ΝΠ, 9, το; δά 
ςοηρᾶγε ποΐθ οἡ 1 Κ. ἵν. 12.) ΟἿΖΕῚ νᾶ ἃ 
τηδίῃ ΟἿ οὗ ἴμε βουΐμ. [1 νγὰβ 5ἰζυδίεά οἱ 
[δὲ στελῖ πιδυ πιὸ ὑ]δίη, δη ςοπιπιδληάοὰ ἴδ ς 
ΟΥΑΙ ΠΑΤΥ͂ Ἰΐηε οὗὁἨ ἀρργοδοῖ ἔτοτῃ Εξγρῖ, νοὶ 
νν25 δἰοην [5 ἰονν τορίοη, ΤὮς ἱπιρογίδηςε οὗ 
Οεζεσ Ἄρρεᾶγβ [Ὸπ| [᾿δῇ χ. 31; χιὶ. 12; 2 8. 
Υ. 25:1 ΟἾγ. Χχ, 4; σ Μᾶς. ἵν. 15; 2 'Μδς. 
Χ, 12, ἄς. [{8 ὀχαςΐ 5[ἴ6 15 υποοίδιῃ, 

16. Ῥδαγαοῦ . .. ῥαά. .. ἑαάεπ Οεκετ. ἢ] 
Τὶς πιυϑὲ πᾶνε δδθη δείοτε {86 τηλιτίδρε οὗ 
ϑοϊοσηοη ἢ 15 ἀδυγηίοσ, νὶς ἢ ϑεεπιθ ἴο 
δαγα Ὀδεη οἠε οὗ ἴῃε ἔγϑὶ Ἔνεηΐβ οὗ ϑοϊοπιου 5 
ταιβῃ. 

ἐδε Οπαπααηίε: ἰδαῤ ἀαυεῖξ ἐπ ἐδὲ εἰΐγ.} 
ὙΠουρῃ ΟεΖεσ νγὰβ νη [Π6 ἰοΐ οὗ ἘΡδγαῖπι 
(]ο5}. χνυὶ. 2), δηὰ ννᾶβ8 Υ δεϑιρῃοά 
ἴο ἴ)6 Κομδίῃιε 1 ον 68 (Ὁ. χχὶ, 21), ἃ Βδὰ 
ΠΕΥΕΓ γεῖ Ὀεεὴ οοπαυεγεά ἤῸπὶ [δε οἷά ἴπ- 
ΒΑ Δπῖ5 (10. χνὶ. το [υἀ. ἱ, 29), πο οοη- 
[ἰηυδὰ ἴο ἀννοὶ] ἴῃ ἢ εἱ ϑοϊοσηοῃΐβ {ἰπ|6, δηά 
ΔΡΡΑΓΕΠΏΤΥ ψεσα δὴ ἱπάερεπάεηξ ρεορὶθ. |056- 
Ῥῃυβ 84γὺ5 ἴπδὲ 106 ᾿πῃΠΔΪ Δηΐϊ5 δὲ ἴ}15 Ἐπ 
ες ΠΠ]ΠβίπεβΊΌ ὙμεῈ υχΧΧ, οδἹὶ ἴδεπὶ 
“ (ῃδδηϊΐϊεα δηὰ ῬεσιΖζίίεβ." (058. χυ]. 1ο, 
δὰ ἤπ.) 

,)ῶὸγν α γειμὶ.} 1... " ἔογ ἃ ἀοντγ." ὙΤδουρὴ 
ἴη [ες Ελϑῖ ἢ ἀβ ξΟΠΟΓΔΙΥ ΡΑΥ ἔογ {δεὶγ 
τνῖνο5, ἀπ ἄονου ἰ5 ξίνθη ἰῇ 50 πὴ Ὁᾶϑ65. 
ξανα ΟΠἸοὶΔ 45 ἃ ἀόοντΥ νἱὰ ἢϊ5 ἀδιρῆῖογ 
θη ἢς χρδλιτιθὰ ΠΟΥ ἴο Δαλδγ κιηρ οὗ 



Ι. ΚΙΝΟΞ5. ΙΧ. 

17 Απά ϑοϊομηοῃ δι} σεζετ, ἀπά 
Βειἢ-βογοη τῆς πεῖδοσ, 

18 Απὰ Βδαλίαῖ, δηὰ Τδάπιον ἰῃ 
ἴδε τυ] άσθγηεβϑ, ἰῃ τῆς ἰδηά, 

19 Απά Δ}]} {πε ςοἰτἰε8 οὗἉ βίογε {παῖ 
ϑοϊοσηοη ἢδά, δηά οἰτίς8. ἔογ ἢἷ8 οδδ- 
τοῖβ. Δηὰ οἰτ1ε8 ἔογ ἢΪ8 Ποιβείηξῃ, δηὰ 

πα χς ἴεδδῖ νυν ϊὶςἢ ϑοϊοπιοῃ ἀδβίγεά ἴο δυ:]ά 
ἱοέονεσε ἴῃ [εγυβα]επ), ἀπά ἰη [,εθάποη, δηά ἴῃ 
ΚΑ ἀξ }] τῆς ἰληά οὗἉ ἢΐβ ἀοπκίπίοπῃ. 

ν. 17---21.] 537 

20 “[π4 411 τῆς ρεορὶες 2ῤσὲ τυέγε 
Ἰεῖ οὗ τπὲ Απιοίτεβ, Ηϊετο8, Ρὲ- 
τ Ζξὶϊε8, Η! νἼϊεϑ, ἀπά [ερυ᾽ῖε8, νΒΟἢ 
ἐὐφγε ποῖ οὗ ἴπε σπ]άγεη οὗ [5γδεὶ, 

21 Τεῖγ οΠ]άγθη τῆλ ψνεῖε Ἰεῖ 
αἴεγ τπεπὶ ἰπ τῆς ἰδπά, ψβοπὶ τη 6 
οὨΠ]άγεπ οὗ Ιβγδεὶ αἷϑο νγεγε ποῖ δδ]6 
ΟΓΓΕΓΥ το ἀεβίγου, ὕροὴ ἴΠοβϑε ἀϊά 
ϑοϊοσηοη ἰενΥ ἃ ἐγίθυϊε οὗ θοηά-βεγνῖςε 

Τυθαὶ, (΄ Αποίεπε Μομδυο ῖες, το]. 13, Ρ. 422, 
ποῖε 6.) Απίοςμιυ5 ϑοῖοσ γᾶνε [5 οΪδ1π|5 ΟὮ 
Μαροεάοηϊδ ἃ5 ἃ ἀοντΥ ἴο ἢ5 5κἰερ-ἀδυρῆίεσ 
ῬὮΠΔ, ἤδη 516 πιδττιοὰ Απίφοηιβ Οοπδῖδϑ. 
Οαἰονϑγηία δηὰ Ῥαϊθϑί πο νεγα Ὀγοχη θεά 85 
ἄοντγ ἴο Ριοϊετιγ ΕΡΙΡἤδη65 ννἤδη ἢς πιλττίεὰ 
ΕΑἸεοραῖγα, 5ἰϑσῖεσ οὗ Απίοςοδυ ἴδε Οτολῖ, 
(ΡοΙΪγὉ. χχυὶ!, 17 ὃ 9) ὍὙῇα Ῥεογβίδηῃ Κίηρϑ 
566 ΠΔ ΣΟΠΟΓΑΪΥ ἴο ἢάνο ρίνοῃ οαῖγαρ!δὶ οὐ οἴβιοτ 
ἈΙΣῺ ομῆςοβ ἃ5 ἀοντίεβ ἴο ἴπε διυκθδηάδ οὗ 
τοῖν ἀδυρδίοῦβ, 

117. Βειδοδογοη δε πεῖδενγ.} ϑεὲ Ὠοῖς ΟἹ [0 5}. 
Χ. το. Τδε ἱπηρογίδηος οὗ ἴῃ 5εἰἴε ἰ5 1ηπϊ- 
ολἰοὰ ὉῚ ἴδε ἴἢγες στοᾶς δαῖῖ]ε5 νοι ἴοοῖς 
Ρίδοε ἰῃ [ἢς ἱπιπιδάϊδίς υἱοϊηϊγ--- δὲ Ὀδεΐνγοεη 
[ἌὈϑῆυδ δηὰ ἴδε ἥνε Απιοσγῖίε κίηρβ (᾿δῇ. χ.); 
1μδἱ θοΐννοδη [υἀΔ48 Μαςοςδῦειβ δηὰ ἴῃς δγσχίδη 
ἔογοεϑ ὑπόοσ ϑοοη (1 Μᾶς. 1". 132-24), δπά 
[δῖ θεΐνεεη ἴῃς τεῦδεὶ ξεν δὰ ἴῃς Ἀ οπιδηβ 
ὑηάοσ (οβίυ5 Οα]υ5, πο ἰογηχϊπδίεἀ :ἢ 
ἴδε ἰοῖδλ] ἀεῖεδι οἵ ἴδε ἰδϊῖεσ. (Ὀ5ΈρΡῈ}. " ΒΕΙ]. 
]υἀ 1 το, ὶ 8.) 

18. Βααία! δ.) 8εὲ ποίς οὐ [οβὲ, χίχ. 44- 
((οιραγα [οβερἢ. " Αηΐ, [υἀ.᾽ νὴ, 6, ὃ 1.) 

απ 1αάρο" ἐπ ἰδὲ αυδάεγπε.2 ΤΏΘ 
Ηδεῦτενν ἰοχὲ ἤοῖα 25, ποὶ Τδάπιοσ, δυὲ 
ὝΤΑποΣ (οὐ Τλπιατ), πὰ ἃ φιυεβίίοῃ ἢδ5 
Ὀδοὴ γχαϊϑοὶ ψμεῖμοῦ Ὑδάμπηοσ (ογ δὶ)» 
ΤΩΥΤΑ. 15 ἜΥ τηοδηΐ (Μονοῦθ). ὙΠοῖο ννᾶ5 
ἃ ΤΑΠΔΔΣ ἰη ἴῃς κου ἢ οὗ [πᾶ 8, 45 ννὲ ἰθᾶγτι 
ἔἴτοτλ ΕΖοκιοὶ (χῖν!, το; χὶνη. 28), Ῥοσῆδρϑβ 
ἴις 5ᾶπ|6Ὸ ἃ5 ΗδλζβΖοη- ΓΆΠΙΔΓ οΟΥΓΥΥΎ Εηροαὶ 

ΟἿ γ. χχ, 2). Απὰ [815 ϑουΐπειτι ρατὶ οὗ 
τ βὰ 5 ἃ ἀεϑεῖῖ ἱγαςῖ, [{ 5 ἀγριεά ἴμδί [86 
ὀχργοβϑίοη “ἰῇ ἴῃς ν]άογηθ85 ἐς 2 ε ἰαπά" 
Ῥοϊηΐϊβ ἴο 1Π15 ψΠάογποβ5, δηά ποῖ ἴο ἴδῃς 
ϑγτίδη ἀσθβοτί, νος ννᾶ5 Ὀεγοηὰ ἴπε Ὀογάογβ 
οὗ “τῆς ἰΔηὰ,᾽ ῬΓΟΡΟΙΣΙΥ 80 οι ]οά, Αηὰ [ἰ ἰ5 
ἔυμῖποῦ ποϊορά τπαὶ τῇς οἴπεσ οἰδ5 ἰοϊποὰ 
ΟἸοθεν ἢ ὙΑπιδΣ ἰη 1815 ρῥίδοο--- ΟἿ ζΖοσ, 
Βοι-ἤογοη, δηὰ Βαδδλίδιἢ---γὲ 4}} οἶδ οὗ ἴῃ 6 
ϑουῖ. ὙὝΒεθο ἀγριυπιθηῖβ ἅσὸ ψεΥ, δυῖ 
ἴο 95εἰ ἀζαϊησῖ {πὸπὶ νγὰ δυο, ἢγϑξ, ἴῃς ἐϊσίηςῖ 
βἰδίοσηθηΐς οὗ (Ὁ γοηίςοϊοβ (2 Οἢγ. ἴχ. 4) (Πδῖ 
ϑοϊοιμοῃ θυ} Τδάπιοσ, ἀηὰ ἴῃς ᾿ππργοῦ δ ΠΥ 
ἴῶλι τὴς δεῖ νουὰ 6 οπιεά ἴῃ Κίηρϑβ; 
ΒεΠο Πα Υ, ἴπε ϑἴγοηρ {κε} ποοά τπδὲ δοϊοπιοη, 
νἢ ἢ15 ννῖάθ νἱοὸννα οὐ σοϊηπηοσγοθ, ψου]ά 

πηῖο [Π15 ἀΔΥ. 

5εἷΖζε δηὰ ἔστ ἴῃς Ῥαϊσάγγεης Οδε15 (566 ἴΠ6 
αυεποη νψὲ}}] αγρυδοὰ ὉγΥὺ Με. Τνβἰεΐοη ἰῃ 
τ. δι 5 “ ΒΙΌ]ΪοΔΙ (ικιίοπατγ, νοΐ. 1, 
ῬΡ. 1428.-1430); δηὰ [ἈΙΓΟΪΥ, ἴδ Ὀπληὶ ΠΥ 
οὗ {86 οἱά γογϑίοηβ ἰῇ σεηάογίης ΤΑΠΙΔΣ ὮΟΓΟ 
ΌΥ Ὑλάμπηοσ. ὙἢῈ ῥγοῦϑὈ ΠΥ 5εεπβ ἴο ὃ6 
(αῖ ὙΔΠΔΣ νγᾶβ [6 οτγιχίηδὶ πε οὗ ἴδε 
Ρίαοο, ἑαριασ (δὰ ποῖ “σώρηογ) Ὀείης ἴῃς 
Ηεῦτεν νψογὰ ἴοσ “ἃ ρδὶπι, σἤδηος ἰΐξ ἰ5 
ἘΟΏΘΓΑΙΝ ἀρτεοὰ δαὶ [6 ἴον ἀογίνοα 115 
Ὠδίηθ, ἸὙδάμιοῦ ννᾶβ ἃ Ἴ᾿οστιιρὲ οὐ ἀϊδιεςις 
ὙΔΙΊΕΙΥ οὗ ἴΠ6 τνογά, Ὡς ννὰ5 δαορίεα δὲ 
1} οἷν 1156} (5ε6 ἴῃς ῬΑΙπγτθηθ ᾿ῃϑΟ ΓΙ ΡΓΟΠ5), 
δηὰ ρῥγονδιϊθὰ οὐδσγ [ΠῸ ογί ψίπδὶ ἀρροιἸδίίοη. 
Οὐ ἴπε ἱπιρογίδηος οὗ ΤΔάπιοῦ ἃ5 δῃ ἐμά κε 
866 Μσ. Τ ιν ϑ]οϊοη᾽β ἀιτς] 6 ἀῦουα ίο. 
11 ἰ5. ουπουβ [δῖ ψγὰὲ ἤᾶνα η0 τεξεσεηος ἴο 
Ὑδάπιοῦ ἵἱπ (6 Αϑογτγίδῃ ἰῃβοσ ρομβ, ΟΣ ἴῃ 
ΔΩΥ οἰδεϑῖοδὶ νυτῖεν δείοτε Ρ]ηγ. 

19. “π4 αἱΐ δὲ εἰδέει οΥΓ “ἰογε. 1.2. οἰτἰε8 
ΟΓΕ Ῥσουϊϑίοηβ ΨΕΙῸ βίογο ὑρ ἴογ ἴῃς 
ΓΘΟΡΒ (ςΟπρ. 2 ΟἾτ. χχχὶ!, 28). ὍΤΏΘΥ ϑθθπὶ 
ἴο μᾶνς ὑδθη ἙοἈ εβγ ἴῃ ([δ6 ποσί---ἰπ Ηδιλδι ἢ 
(2 Οἱν. τἱϊϊ, 4) ταὶ ΝΑΡὮΙΔΙΙ (ἰδ. χνὶ. 4). 

απο Οὐ Ὁ δ: ἐῥαγίοι..] 86ὲε δῦονς, 
εἷς, ἱν. 26. 

απαΔ ἐδαΐ τυδίερ ϑοίονιοπ ἀἀρεγεά ἰο δια 4 
ΒΥ “1ὰε ἀεβίγε οΥ͂ ϑοϊουσιοη ψιϊοῖ ἢς ἀ6- 
βίγοὰ ἴο 01] ἃ ἴῃ [ἐγιβδιοπὶ δηὰ ἴῃ 1εράποη,» 
8366 πὶ ἴο δὲ Ἰηζεηἀ δα “ Ρ᾽εαϑδυποα8 ἢ ἰῇ ΟΥ̓ ΠΘΔΓ 
[86 ΤολρΙΔ], δῃὰ ἰῃ ἴὰρ 1 οθαποη σϑῆρο, 01] 
ΒΡΕΟΙΔΙΠΥ ἔογ {πε επἰογτηεηΐ οὗἩ [86 Κίηρ, [Ιῃ 

Υ δυο Σ ρῥ᾽θᾶβθιιγεα ραΐῖδος 15 οἴδῃ 
οΔ]1οὰ ἃ ζΖε!, ΟΥὁ “' ρἰεαδδιιηςς." 

20. Τδε ῥεορίε ... ἰοἢ ον τδεὲ “»ηογίΙε4.} 
866 [υάξζεϑ 1. 21-.-16; 11.1.5: Σ ΟἿ. ΧΧΙΪ, 2. 

21. ὕροπ ἐδοιο ἀϊ4 δοίονποπ ἰδ) α ἐγίδωίε 
97 δοημάενουϊοε.) ΒΥ “ἃ ἰτδυΐς οὐ δοηάϑοτνῖος ἢ 
ἷ5 τηϑληὶ “δὴ οδ]ιραϊίΐἼοῃ ἴο ἔογοδαά ἰδθουγ. 
ΓῊ5 οχδοίΐοη οὗ ἰογοεα ϑοεγνίος ΠῸπι τῃ6 
Οδηδδηϊεβ 9θοτηβ ἴὸ ἤδνὸ θθθη δὴ οἱὰ ργδεῖίϊςς 
([υἀ. 1. 28, 20, 33, 35), ἀἰδοοηηυ δα ΡΓΟΌΔΟΙΥ 
ἴῃ ἴῃς ἀδγ5 οὗ 6585, Δηὰ τουϊνοά δραΐη 
ὙΠΟ ΡΓΟΘΡΟΓΟΙ5 ἘΠ165 τεϊυστιεα, ΌΥ ᾿ανϊὰ. 
(δες τ Οἢγ. χχίϊὶ, 2; δῃὰ σοραγε ποῖα οἡ 
οἢ. ν. 1ς.) 

«ρῃο ἐδὶς 44γ.1] 866 ποῖε οῃ ςἢ. υἱῖϊ. 8. 
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ΑἼ,εν. 4ς. 
39- 

ὅ , (Ὦ-σ. 8. 
ΣΙ. 

22 Βυϊῖ οὗ τῆς ΤΒΙΠ]άγεη οὐ [5γδεὶ 
ἀϊά ϑοϊοπηοηῃ ἔπηακε πο δοπάπιεη: 
Ὀυϊ [ΠΟΥ τυὐέγέ τηδη οὗ ννᾶγ, πὰ ἢ 18 
βενδηῖβ, ἀπά ἢ]5. ῥγίῃςςϑβ, δηά ἢΪ8 σλρ- 
τλῖη8, Δη4Δ γυ]εῦβ οὗ ἢ 18 σῃμαγοῖβ, δηά 
ἢΪ5 Ὠογβαπθη, 

22 ΤΠαβ6 τὐεγό ἴπ6 Τἢϊεξ οὗ τῆς 
οἷἶςεῖβ ἴμαῖ τυέγέ ΟΥΣΓ δοϊοπιοῃ᾿ β 
γψγοῦΚ, ἄνα Βυπάτεά Δἀπηὰ βῆγ, Ὡς ἢ 
θάγε γυ]ε ονεγ (πε Ρεορὶ]ς [παῖ νυγουρῃῖ 
ἱπ τῆς ψνοῖκ. 

244 4Βυς ὁ ῬΠΑΓΔΟἢ᾽ 8 ἀδιρδέεγ 
οδπιδ ἃρ ουξ οὗ ἴδε οἰ οὗ [λανίά 
πηῖο Ποῦ ποιβαὲ ψνῆϊο δοίοοη δὰ 

--«--- 

ὯΔ. Βμὲ ΟΓ᾽ ἐδὲ οδίϊγεπ οΥ Τεγαοὶ 44 8ο10- 
τιον παῖε πὸ δοπάριοη.) “ὮΪ5 πγιδῖ θ6 ὑπάογς- 
βἰοοά ἴῃ ϑ:1ςἢ ἃ 56η96 88 ἴο δδιτηοηίζα ἢ 
[06 ρῥγονίουβ 5ἰδίοπιοηΐ, [ῃδῖ 1ο0,οοο οὗ ἴῃς 
15γδο  ἴ68 γεγο δ ρὶ ογθὰ ΟΥ̓ ϑοϊογλοη ἴῃ ἑογοεὰ 
ἰλῦουσ ἔογ οπθιϊῃϊγὰ οὗ ϑδοὴ γε (1 Κ. νυ. 13, 
14). Α πιοάϊβεὰ Ξςογνίος οὗ [815 Κη ννὰ5 ποῖ 
γτεαγαεὰ 85 τεάιςίηρ ἴἤο56 ννο γΟσο δυδ)εςὶ 
(0 1ἴ ἴο ἴῃς σοηάϊξοη οὗ θοηάπλρη, 

απά δὶς “εγυαπ.. 1.2. “Ὧϊ5 δι[εηάδηΐβ.ἢ 
((οπιραζε ἱ 5. ΧυἹἹ. 22; ΧΧΙχ, 3, δίς.) 

28. Ερυε δωμάγεά απά 33,.)γ.] δ5εῈὲ ποῖε οἡ 
ςἢ. τ. στό. 

24, Ῥῥαγαοδ᾽: ἄσωςδέεν εαριο ωὸ οἱ 7 4δὲ 
εἰν 9.5, Ῥαυ!4.) ὅε6 δὔονε, οἷ. Υἱ!. 8. ὟΝ ς ἸΙϑάγῃ 
ἔγοπι 2 Οἢγ. νἹ}. αὐ, τἴὰδλὶ ῬΏδγδον Β ἀδιρῃῖοῦ 
ἢδὰ ΒΗΠοτῖο ἀνσεὶξ τη ἴῃς ραϊδοο οἵ αν, νυν ἃ] ἢ 
ννᾶ5 οἡ Μουηῖ Ζίοη, ἴῃ ἴδε ᾿πηπηεάϊδίο ΥἹΟἸ ΠΙΕΥ͂ 
οἵ ἴδε ἴδ ρ 6. ϑοϊοσηοῃ ννᾶ5 ποί βαϊ5Ξῆθα τηδ 
δῆς 5ῃουϊά τεπιδίη ἴΠπεγα, θθοδυδα ἢ6 τεραγάθα 
[Ὡς ψἢο]ς Υἱο ΠΥ οὗἉ [Π6 ἴδΠ1ρ]6 45 πιδάς ΒΟΪΥ͂ 
ΌΥ τὰς ῥγόϑεηςς οὗ ἴῃε ἀγῖκ οὗ σοά. Ηἰβ οννῃ 

(6 ννᾶ5 οἡ ἴδε οΟἴπογ (τννοϑῖογῃ) ἢ], ὑτὸ- 
ἰγ ἀἰγεσῦν ορροϑβῖίο ἴο [Π6 ἴετηρὶςο, [Πε νδ] εν 

οὗ [86 Τγτοραυπι Γυπηίΐηρ Ὀθεΐννεθη ἤθτη. 

45. Τόγεε ἐΐρηξὶ ἐπ ὦ γεαγ.) Τῶ6 δυῖδοσ οὗ 
ΟἾγοηΐο]65 Ἔχρ δίπς ἴμδὲ [ἢ 6 “Τγοθ ἘΠῚ65 
ΕΓ (485 νὰ τῆῖρῆϊ μάνα ἐχρεςϊθα) [Π6 ἴγθα 
“ὁ ΘΟ] δ ζολ515---Π6 ἔραϑσί οὗ υπη]εᾶνεηρά Ὀτεδά, 
ἴῃς ἔεαδοὶ οἵ σψεεῖκβ, ἀπά ἴῃε ἔεδαβὲ οὗ ἴδθεγ- 
Π26ς]65 (2 Ο(ἾὮγ. νἱ11. 13). 

διά ϑοίονιοη ΟΣ... ἀπά δὲ διιγη ἱποοηπσε. 
1. 8498 Ὀδοη οοηςὶ]πάδά τῸπὶ ἴΠ656 ΘΧρ σα βϑί ἢ 8 
(δῖ δοϊοπιοῃ δϑϑυπιθὰ ἴἢ6 Ὀγ ϑ οἢῆςε, 
οἴἴἶεγίηρ νἱςιπὶ5 δηα Ὀυγπίηρ ἰησθηβα ὕροη ἴδ 6 
αἰΐαν νὰ ἢἷ8 οσσῃ Βαηά. Βυΐ ἴδετο 18 δῦϑο- 
ἱυξεὶγ ποιδίηρ ἴῃ (6 ψογάβ οὗ ϑογρίυσγε ἴο 
Ἶυπν (815 νἱονν. [ἢ βδογεά, 48 ἴῃ ογαΠΔΓΥ, 
ΒΙΒΙΟΥΥ͂, ΤΠ  ἃγὸ βαϊὰ ἴο ἀο [παῖ ψυῃϊοἢ ΓΠΕΥ 
οαυδὲ ἴο δε ἄοῃθ. Οη ἴδε ἢγβ πιεηοη οἵ 
ϑοϊΪοπι ἢ 5 880 Ποη γα ΠΟΤ 4150 τπαΐ “ τῃς 
ῬόΟρΪΘ βου ποθ " (1 Κ. 1... 2). δι: πΊ]σῖν, δἵ 
[π6ὸ ἀεάϊοαίίοη οὐὗἩ ἴμ6 ἰ(ετρῖὶς, “ἴδε Κίηρ, 

Ι. ΚΙΝΟΞΒ. ΙΧ. ν. 22---27. 

δυΐ ἴοσ ποῦ: Ἃἢεη ἀϊὰ ἢς δυ1]4 
ΜΙΠο. 

Ὡς  Απηό τῆτες {{π|68 ἴῃ ἃ γεᾶγ ἀϊὰ 
ϑοϊοιίοη οξεγ δυγης οὔεγίηρβ δηά 
ρΡέᾶςε οὔεγίηρβ ὕροὴ τς αἰϊᾶγ ψῃςἢ 
ἢς δ} υπῖο τῆς ΓΟΚΡ, δπά με Ὀυγηῖ 
ἴησδηβα ἴπροη τῆς Δἰταγ τηδῖ τυας Ὀείοτε ἢ ΗΕ 
τε ΓΚ Ρ. ὅο ἢε δηϊθῃεά τς πους. 

26 4 Απά ἰεΐηρ δοϊοπιοῃ πιδάθς ἃ 
ΠΆΝΥ οὗ 5Πϊ]085 ἴῃ Ἐν τοπ χεθέν, ννΠ ἢ 
ἐς θεβίἀς ΕἸοτῆ, οἡ τῆς ἴβῆογε οὗ τῆς 7 Ἠεδ ῳ. 
ΚἈεά 564. ἰῃ τῆς Ἰαπά οὗ Εάοῃηι. 

27 Απά Ηἰἴγαπι 8εηὶ ἰῃ ἴῃς ΠΑΡΥ͂ 
ἢϊβ βεγνδηῖβ, βῃϊριιεη ἴπδῖ δά Κπον- 

απΔ οἷ Τιγαοὶ «υἱὲ ῥί»ι, οὔετοὰ δδοσίῆςς 
δεῖογε ἰδς 1 οτγὰ " (Ὁ. νι]. 62). Βυῖ πο οὔε 
ΒΌΡΡοΘε58 [Πδὲ [86 Ῥϑόρὶε 5δοσιεοὰ σῆδβουῖ 
Ὧδε ᾿ηϊοτνοπίοη οὗ ἃ ὑγιοϑί. ὉΠ ὑγοϑεῆςε οὗ 
ἴ!ο υγίοδίβ αἵ δοϊοπηοη 5 8δοσῆςεβ ἰ5 ἠοϊε 
(ι Κ'. νἱἱ, 6:  (γ. ν᾿ 7514: σ᾽].  δηά 6: 
ΥΊ. 14); δηά ἰξ 15 οετγίδίη ἔσοῶι ἴ6 Ὡυπιθεῦ 
οὗ τῃ νἱςἶπι8 ἴπδξ ϑοϊοιηομ εοω ποῖ μᾶνα 
αἰδὶη τπθπὶ 41} δἰ τηβοὶ. Ακαίη, δά δοϊοσηοῃ 
ΪῺ ΡΕΙΒΟΩ “υγηΐ ᾿ησοῆβϑα ἀροὴ ἴμ6 αἰϊαγ," 
αἰθουῖϊ σοῦυκο ΟΥ Ρυπιϑῃπιεηῖ, δηά διδά 
Ὀ Ζίδη, «δοσγείοσε, τγοσεὶν ἔο]ονγεὰ 15 εχ- 
ΔΙΏΡΪς (12 ΟἾΓ. ΧΧΥ͂Ϊ!. 19), Ὁ ἰ8. Βοδγοε νυ ςΟη- 
ςεἰναδὶς τπδὲ ἴπ6 ἰὴ οὗ [ὲ Ἰδῖζεσ βῃουϊὰ πᾶνε 
ῬΑ, Υἱϑϊθἃ 50 56ΥΈΓΕΪ 45 ἰζ νγὰβ (ἰδ. 20, 
21). 

460. Ἐπίοηερεδεν, «υδίορ ἐς δεσίάε Εἰοίδ. Οπ 
{Π 51165 οὗ ΕΖίοη-οῦεν δηὰ ΕἸοῖδ, ογ ΕἸδίΒ, 
866 ἠοΐο5 οἡ Νυπὶ. χχτὶϊ, 15 δηὰ Του. 1. 8. 
ΑΚ ἴδε επᾶγε γαῖ δουῖ Εἰδῦι (ΑΚδθα) 15 
ἀοβεξκυίε οὗἩὨ ἴγϑοϑβ, ἴξ 18 ςοη]εοσϊυγεά [δῖ ἴδ6 
νοοά οὗ νης ϑοϊοιμηοη Ὀ011} δὶ5 ἤεεῖ νυᾶς 
ουξ ἴῃ 1μοθδηοη, Ποαϊοά ἴο ΟΑΖ8 ΟΥ̓ 568, ἀπά 
ἴμοπος Τοηνεγεὰ δοσοθ5 ἴο ΕΖίοη-ξοῦετ, δ 
ἴῃ μοδά οἵ [πΠ6 ΕἸδπιῆς Οὐ], ὉῪ ἰαπὰ οαττίδρε. 
((οσραγα 2 ΟἾγ. 1]. 16.) 

47. διρίῤηιεη ἐδαῤ ῥαά ἐποαυϊεάσε 9.7 ἐξε 
“εΖ.}8 Οἡ ἴῃ σεηοσαὶ φυεδίοη οὗἩ ἴῃ6 πδυΈοδὶ 
Κηονϊοάρε οὗ ἴῃς Ῥμαηϊςοίδηβ, 5εὲ6 ποῖθ οὔ 
ςἢ. ν. 6. ΨΜΝῈΔ τγοβρεςῖ ἴο {Πεῖγ δοφυδλιπίδησα 
νὰ (ἢϊ5. ραγίουϊδτ θὰ, ἴξ τλδὺ ὃς οὐϑεσνεὰ 
[Πα [ΠΟΥ͂ ἅἃτὲ ποῖ ὑπ] Κεὶγ ἴο μᾶνὲ "δὰ ἰγδάϊηνς 
56 ΕἸετηθηῖβ ἴπογα, 85 [Δ6Υ μαὰ ἴῃ ἴῃς Ῥεγξίδῃ 
Ου (δῦ. χνὶ. 3, ὃ 4), Ἔνεὴ δῖ 15 ΘΑ Υ 
Ρεγιοά. Ὑῆς οομήπιοσος ἢ ΟΡΒΪΤ νγᾶς 
ΡΓΟΌΔΌΪΝ δὴ οϑίδιιβῃοὰ ἰγαάθ, Ῥγευ ουϑὶῦ 
Εἰἴηογ ἰη τποὶσ παηά5 οὐ ἰὴ ἴποϑθε οὗ [6 ΕΞΥΡ- 
(ἴΔῃ8, ἤθη ϑοϊοπιοη ἀοίοιτηϊηθαὰ ἴο δᾶνὸ ἃ 
8ῃδτο ἰη ἴ, Τῆς ΚΕ γρίίδηβ μδὰ παυϊρζαϊεὰ 
τῆς οἴδεῦ ἀγτὶ οὗ [Ὡς Ἀπαὰ 862, δηὰ ρεογῆδρϑ ἰϊς 
Ἰονσεῦ ραγίβ, ἕτοϊῃ ἃ πιο ῖ τῆοσὸ δηςϊοηΐ ρογοα. 
(Ηετχοά. 13. το;  οά. δὶς. ἱ. ςς5, 8.2; )0π|- 
σἤδη, “ ΕἸοοῖ οὗ δὴ Εςγρίίδη Οὐυδεη, ἰδῇ 
ΧΧΥΊΙ, 5.) 
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ΝῸ σβεη τῃε “αυξεη οὗ ὅδεδα 7 (3.9. 
μεαγά οὗ τῆς ἔδπιε οὗ ϑοϊοπιοῃ Μαιι. :α. 

ςοποεγηΐηρ, τπε πᾶπ|ε οὗ ἴῃς [ΟΚΡ, 88με ζυκο χ-. 
σάπια ἴο ρῥίονε ἢίπι νι Παγὰ 4165- 3" 

ν. 28---2.] 

ἰεάρε οὗ τῆς 864, ἢ 1Π6 βεγνδηῖβ οὗ 
ϑοϊοπιοη. 

28 Απά {πεν ςαπιεὲ ἴο Ορῆϊγ, δπά 
ἔεις Πεἀ ἔτοηι ἴμεηςε ρο]ά, ἔουγ Πυπάγεά 
Δπα ΕΠ ἰΑ]θηΐβ, Δηὰ δτουρῆςϊ 2: ἴο 
ἰίηρ δϑοϊοιηοηῃ. 

ΓΟΗΑΡΤῈΚΒΚ Χ. 
Σ 744 φμεε οὐ δλεόα αάνεγαίλ {λε τυάονε οὗ 

ιϑοίονοπ. 14. «ϑοίονκποκ᾽: ροίά, 16 257  ἐαγρείς. 
18 7} ἑἀγορε οὐ σον. 21 ΤΠ υστϑείς. 24 Δ’ 
2γαρη. 26 ἶῊἠ  ἐλαγίοίς αμπαά ἀογεέ. 28 Ζἴὰ 
Φγεῤμζέ. 

28. “4π4 ἐδὲγ εανιο ἰο Ορῤῥίγ ΤῈ οοη» 
ἘΓΟΥΟΥΞΥ σοποογηηρ ἴδ6 ἸΟΟΔΙῪ οὗ ΟΡΒΪΓ 
Ὑ}11 ῬΓΟΌΔΌΪΥ πονοῦ ὃς 5εϊ θὰ, [τ ἢᾶ8 Ὀδεῆ 
Ῥίδοθὰ ἴηὴ Ασγδρία, ἴῃ [πάϊ8, ἰη ἴς Βυγτπθβς 
Ῥοπίηϑιδ, δὲ σευγίοη, οὐ ἴῃς Εαϑὶ οοδϑὶ οὗ 
ΑΠιοα, ἴῃ Αἰτηδηΐδ, ἴῃ ῬΉγΥρία, ἰπ [Ὀ 6.8, 
δηὰ ἴῃ ϑουῖϊῃ Απιογίοᾶ, ΠΟΤΕ 1 Π45 Ὀδθη 
ἰἀεηδεὰ τὰ Ῥέα  Απιοηρ ἴΠ656 νοι 
ΟΡίπίοθ ἴἧγθθ ριδάοχηϊηδίθ, 411] τηοάδγῃϑ, 
Θὀχοθρῖ ἃ ΥὙΕΙΥ͂ ἔδυ, θείης ἴῃ ἔδνουγ οἰ μογ οὗἁ 
Αγ, [πάϊᾶ, οὐ Εαβίοσῃ Αἴτῖςβ, αὐτῖοδ 
848 ΟΟΙΠΡΑΓΑΙΨΟΙΥ ἔονν δάνοςδίοβ, ὈυΣ Μ. 
Οὐυδίγεπλες δηὰ θη ΜΙπιδη ἄγε δηοηξ 
186. [πάϊ8 15 ργείεστοά ὈΥῪ 1,2586η, Τ Ἤδη 18, 
Ενναϊὰ, δηὰ Βεσγῖηδι. Ασδυὶδ8 οἶδ 8 ἅ.6 
βιρρογίεἀά ΌΥ ἴῃ6 ρτοδίεδξ πυτδεσ, διηοηρ 
ψοτ ἅτ ΔΝ ποῦ, Κεὶ, Καὶ ϑοῆ, ἀηὰ Μζ. 
ὙνιϑιείΐΊοη. ΤΏΘ σγδηά ἀγρυμηθηΐζ ἱπ ἕδνυουῦ 
οὗ Αγδδϊδ ἰ5 ἀογίνοα τῸπὶ ἴὴ6 οσουτγτεησα οὗ 
ΟΡΒΙΓ ἴῃ 186 τρδη ει] Ασδθίδη 115 οὗ πδπγθα 
ἴῃ σθη.χ. 2ς5-29. ΤῸ εἶς οὐδ)]οςτίοη δαὶ Αταδὶᾶ 
οουϊὰ ποῖ ῥτοάιιοςς εἰ ον σο]ὰ, οὗ δἰπιυς ἴΓοο5, 
(ϑ8εε δθεῖονν, οἢ. χ. 11), (1 [5 Τρ] δὰ : 1. 1 [88 
ποῖ γεῖ Ὀδοη ῥγουθὰ δδῖ δῆς Ἵοουϊ ποΐ ὕγο"- 
ἄυςς {ποπὶ; δηὰ 2. δὶ ΔΠΥ σαῖε δῆ τηϊσῆϊ 
Ὧανς δΙγηβῃοα πολ ἴο ἴῃς [οὐ 3,0» “5 
ΦΡΡΟΓΙΡΉ. 

ΟΗΑΡ, Χ. 1. {δε χμεεη 97 ϑῥεδα.} Α58 ἴδοσα 
56 ἃ ϑμ:οῦα δηγοηρ ἴπ6 50οη5 οὗ ( Οοη. χ. 
7), Δα δηοίῃοῦ δῆθδα διηοηρ [Π6 5οη5 οἵ [οκίδη 
(Ὁ. 28), 4 ἀουδί Πᾶ5 ἀγίβεῃ νυπεῖδοσ [Π6 “ 4υδθη 
οὗ ϑ5ιηεῦα" ννᾶβ δὴ ΕἸΒΙΟρίΔη οΥΓ δὴ Ασδϑίδη 
ῬΥΪΠΟΟ55. ὙΠὲ οχργοβϑϑίοη “υθοη οὗ ἴδῃς 
δου," Ὡς ἢ 15 Δρρ θὰ ἴο ΠΟΙ ΟΥ̓ οὖὐγ 1, οτὰ 
(Μαῖι. χίϊ 42), νου]ὰ ου δα 02 }}} ννῈ}} οἰ Γ 
σουπίσγ. Απὰ Ὀοίἢ σουηίγ!65 ργοῖθϑϑ ἴο πανὸ 
(γα Ποὴ5 οὐ τῆς 5ιυδίεςξ σοπηροῖίης [86 
΄ύυθδοη οὗ ϑηοδα ἢ τΠοῖγ Ὠϊοίουγ. [Ιἢ Ὀοΐἢ 
σουπίσιθβ8, ἴοο, συ ΓΙ ΟΙ ΒΥ ὁπουρῆ, σονογηπηθηξ 
ΌΥ 4υδεηβ ννὰ5 οοπηθοη. (866 Αςῖβ ΥνἹῖϊ. 27; 
δίγαῦ. ΧΥΙΙ. 4, ὃ 8; Ρ]η. "Η. Ν᾿ νἱ. 29, ὃ 186, 
ἔογ ἴῃς οὐυκῖοπι 'ἰη ΕΤὨϊορία, δηὰ “ Αποείδηϊ 
Μομδσοῆιδβ, το]. ἰΐ. ΡΡ. 396, 416, Δηὰ 471, 
ποῖς 10, (ογ 115 οχίβίδηςθ ἀπιοηρ ἴπε Αγδῦϑ.) 
5111] {Π6γὸ 15 {π||6 αἰ βΠσυ Υ πόγα ἴῃ ἀφο ϊης 
Βεΐνεεη ἴδ τῖναὶ οἰδίπιβ, βίῃος ἴποϑς οἵ Ασδϑίᾷ 

[ΙΟΏ8. 
2 Απὰ 8} ολπιε ἴο [εγιϑαίθτη νυν] ἢ 

ἃ ΨΕΙΥ ρίελῖ τγαῖπ, ἢ οδηλαἷβ τη δῖ 
θᾶγε 8ρίςεβ. ἀπά νεῦὺ πιῇ ρο]ά, ἀπά 
ΡΓΕοίουβ βἴομθϑ: δηά ἤθη 85Π6 νγᾶ5 
ζςοπῖα ἴο ϑοϊοπιοη, 8μ6 ςοπρημπηεά 
ἢ Πἰπὶ οὗ 411] τῆλ νγᾶβ ἴῃ ΠΟΓ 
᾿δαγῖ. 

«δο αγ Ῥγεροηάεσγαίϊθ. Τῆς Ασδθίδη δῃεῦα 
γγᾺ5 [86 ξτεδῖ βρίσε σουπυ οὗ {πε δηοϊθηΐ 
νου] (δῖγδὉ. χν!. 4, αὶ 19); νῇεγεδβ ΕΠ ορίδ 
ξυγηϑῃδὰ πο 5ρῖςοβυ Τῆς Ασαδίδη ϑῃεὺδ νγᾶβ8 
Δῃ ἱμπηροτίδηϊ Κίηράομμ. ϑῃεῦα ἱπ ΕἸΠΙορίἃ 
νν85 ἃ τῇογα ἴον, βιιδ͵οςῖ ἰο Μεγοῦ. Εὐτγῖπογ, 
1ξ ΤΥ 6 ἀουδίοὰ ψννῆεῖδοῦ ἴῃς Ουπδῃι6 δηεῦα 
οὗ ϑεηρίυγο 18 ἴο Ὀ6 βουρῇῃξ ἴῃ ΕἸΒΙορί δὲ ]], 
δηὰ ποῖ σδίποσ οἡ [86 ϑ5βῆογεβ οὗ ἴδε Ῥογβίδῃ 
Ουἱ (5ε6 ποῖς οἡ Οςη. Χ. 7, Ρ. 38), δηςα πὸ 
ΟἿΘ 5ΌΡΡοϑεβϑ “ἴδε ΄φυδεη οὗ 58 εθδ᾽" ἴο ᾶνδ 
σοοπλθ. ἴξ Ορῆϊγ δὲ ρἰδοθὰ ἴῃ Ασδθία, ἴπογα 
Ψ11 Ὀ6 δὴ δααϊοηδὶ σδϑοῃ ἴοὺσ σοργαάϊης 
56 ῦδ 85 ἰῃ [8:6 52π|6 4υδλχίεσ, βίπος [ἤδη 8010" 
τΤλοὴβ (Γδάθ ἢ τηλῖ ΡΪδος ψ}}}} δοοουηῖ ἴογ 
ἢ]5 ἔϑπιὸ βανίης τεδοῃεὰ ἴῃ6 δαῦσϑπ ΧΙ ΠΟδ55. 

ἐδε ὕανιὸ Ὁ δοίο»"οη.] “ΤΏΘ ἔδλπιθ οὗ ϑοϊο- 
ΤΟ. ΠΟΠΟΘΓΉΪΣΖ ἴδε πδπὶς οὗ ἴῃς [οτὰ, 
ὙΒΙΟΝ 85 ἃ ᾿[Π ΓΔ] ἰγδηβίδίοη οὗ [Ὡς Ηδοῦτενν 
ἴοχίῖ, μα5 ὈδΘη νδγου 5 ἌἘχρίδίποα, 85 “ [6 
ἔχταος ψῃϊο Οοά πδὰ ρίνεη δϊπι,᾿ “ Π15 ἔδτπθ 
νυ οἢ τεἀδοιπάεα ἴο Οοὐδβ ρίοσυ," “ ἢ15 ἔδπιθ 
ἴῃ τοϑροςῖ οὗ ἴδε [δῖηρβ μος Οοά δά ἄοῃα 
ἔοσ. δϊπι,; “ ἢ]5 ἴδηι ἴῃ σεϑροςΐ οὗ [πο [Ὠὶπηρ5 
ψΒΙ ἢ ἢς Πδὰ ἄοης ἔοσ οὐ, ἄς. Τῆς οἰδυε 
8 Ποῃδββοα ΝΥ Ὑε Ὺ οὔϑουγο. ΜΔΑῪ ἰξ ποῖ τηδδῃ 
τ μδῖ ννῈ δῃουϊὰ οΔ]1] “ἢϊ5 γε φίοι ἕἴατης," 85 
ἀϊςεϊηςξϊ ἔγομι ἢ15 διιϑίς, ΠΠ ΟΓΑΓΥ, τ] ΠΑΓΥ, ΟΥ 
ῬοΪοδ] ἔδτης.-- 15 ἕδπις 845 γεβρεοϊεά Οοά 
δηά 186 {πϊηρ5 οὗ Οσοά "--οΥ, ἴῃ οἵδεσς ννοσγάϑ, 
“ἢ 15 ΣΟΓΑ] δηὰ σοὶ ρίουβ νυ ἱϑάοσῃ "ἡ ἢ ((ομι- 
ῬᾶζῈ νεῦβα 6.) 

ῥαγά φωρδοη,.] ΟΥ̓Κ τὶ 4165 (αἰνίγματα 
1ΧΧ.ὺ, 45 ἴδε νογὰ 158 ἰγδηϑιδίει ἴῃ [υὰ. 
ΧΙγ. 12, (δουρῇ ποῖ ΘΧΔΟΙΥ τά θα ἴῃ οὐγ 
86η596. Τδε Οτσιθηϊδὶ5 ἤᾶνθ ἰνγαγβ Ὀδοη ἑοηά 
οὗ ῥίδγίπς ἢ νογάς δηὰ ἰοϑίπρ δος οἵ μογ᾿ 5 
Μ ἀηὰ ἱπίε!]!ξεποε ΕΥ̓͂ νεγῦδὶ Ρ.22]65 οὗἉ 
νδγῖοιϑβ κἰπάς. ὍΤῊΪ5 βρι γι 566 πὶ ἴὸ ᾶνθ Ὀδθη 
Ραυ ου Ατὶν τῇδ ἴῃ δοϊοπιοη 5 ἘΠΠ|6, ἴῸΓ Π6 νγᾶ5 
ποῖ ΟἹΪΥ σὨΔ]]οηρεα ΌΥ ἴῃ6 ϑαδασδῃ ὑσγίῃοδϑϑ, 
δυῖ 4ἰ5το δδά δποοιηΐοῖβ ἢ Ηγαπὶ οὗ Τγτα, 
δηἃ δῃοίμοῦ Τγτγίδηῃ οδ θὰ Αὐθάδπιοηι, 86- 
σογάϊηρ ἴο ἴΠ6 Ὠἰδίοσιοβ οὗ 105 δηὰ Με- 
Ὡδηάοσ. (δες [᾿βερῆ. “ςοπίγ. ΑΡ. ἷ. 17, 18.) 

Δ. μδ εανιοίς ἐδαΐ δαγε “ρίεε..}1 Οὐ [86 



540 Ι. ΚΙΝΟΞ. Χ. [ν. 3-- ο- 

1 Απά δοϊοπιοη τοϊά ἢεγ 411] με ἃ ἴγυς ἵγερογὶ τηδῖ 1 ἢεαγά ἰῃ πιὶπε ἴ τὰ 
!Ηε. Ἰρμεβιίοῃβ : ἴΠεγα ννᾶ8 ποῖ ὧν τὨϊπρ ονγη ἰαπὰ οὐἩἨ τὴγ ᾿δοῖβ δηὰ οὗ ΖΝ 1 Οτ, 

υν]βάοηι. 
η Ἠονδεῖς 1 δεϊϊενεὰ ποῖ {πα 

τνογάβ, ὑπ|}]} 1 Τᾶπιε, δηά πηὶπθ Ἔγεβ 
δά βδεεη 27: δπά, Ὀεῃοϊά, τῆς μδὶῇ 
νγᾺ8 ποῖ τοὶ ἁ πιε: [ΠΥ συ ϊβάοπὶ δπὰ "ΓΗ 
ὈΤΟΡΕΠΗΣ Ἔχοεςάσδι ἴπε ἔλπια νυν ΒΓ ἢ κεν: 

Πιά ἔτοπι τε Κίηρ, ν ῖο ἢ Π6 το]ά Πογ 
Ποῖ. 

4 Απά ψῆεπ τδε 4υξεη οἔὗ δ58εδα 
ἢδά 86εη 4}} δϑοϊοπιοπ 8 υνυἱβάοῃ, δηά 
τὰς Βουβε τῇῆλι ἂς μδά θυ}, 

ς Αμπά τς πιεαῖ οὗ ἢ]5 τδ0]ς, ἀπά 
τῆς 5ἰτίηρ, οὗ ᾿ΐ8 βεγνδηῖβ, ἀπα {δὲ 

ΠΑ ᾿Τατιεπάδηςε οὗὨ ΗΪ8 πιϊηίδτετβ, δῃὰ πε’ 8 ΗΔΡΡΥ ἀγέ ΤῊΥ πηεη, ΒΑΡΡΥ͂ σγέ κ΄ κα 
"Ον,.. ἌΡΡΆγεὶ, δῃά ἢἰ8 ᾿σιρθεάγεγβθ, ἀπά ἢΐ8 {ἢ 68ε ἀρ δρι ϑεγνδηῖβ, ὑνῃ ] ἢ κἰδηὰ ςοῦ- 

αϑοεηῖ Ὁγ ψΐϊσἢ ἢ ψψεπῖ ἃρ πηῖο [ῃ6 εἰμι }}γ Ὀείοτγε ἴα, σπά τῃδὶ ἤεᾶσγ ΤΥ 
Βοιβαε οὗ ἴΠ6 ΓΟΚΡ ; ἴδοῖα νὰ πο νι ]βάοῃ. 
ΤΆΟΓΕ 8ρ γξ ἴῃ ΠΟΥ. 

6 Απά 8} 544 το τε Κίπρ, [{ νγδϑ 

βρίςοβ οἵ Αγαδίδ, βὸῈ ΗἩστοΐ, 11. 1Ο7 111: 
ϑ.ΔὉ. ΧΥΪ. 4, αὶ 19. ΤΏΟΥ ψεγε ΟλΙοΗῪ ἐγδηκίη- 
σθΏ56, τυγττῃ, οροδαϊβαπι, συπὶ ἰγαρϑοδηῖῃ, 
δηά ἰλάδηιι. ΤῈ β5ρϑοΐδὶ βρίοθβ σου πη Υ ἰ5 
τς Ὑεγλθη, νυ] ἢ σογγοϑροηαβ ν Π} 1ῃς ἰοττὶ- 
ΤΟΥΥ δϑϑψηθά Υ͂ {Ππ6 ςἸ455104] νυυγεῦβ ἴο ἴῃς 
ϑαῦσδηβ. (866 δείον,, ἢοΐδ 2 ΟἹ γεῦβο 10. 

απά Ὁεν »πμορ σοίά.) Αἱ ρῥγεϑεπί ἴδεογε ἄγε 
ποῖ, 580 ἃ ἃ5 ννὰ Κηοῦν, ΔηΥ͂ οἰ -πιηθ65 ἴῃ 
Αγαρίδ. 51}}} ροϊὰ πιᾶὺ πᾶνε Ὀεεπ ἔουπὰ [πεσε 
ΔΠΟΙΕΠΕΥ, ἃ5 Αραιμαγοιάεβ δηὰ οἴμετβ ἀθοϊατο 
μαι [ἃ 45. Οἵ ἴδε φοϊὰ Ὀσουρῃῖ ὮΥ ἴμε αυδεῃ 
ἔτοπι ϑῃεῦα ΠΙΔΥῪ πᾶν Ὀδθη δχϑὶ ἱπιροτγίοα ᾿ηῖο 
ΒΕΓ σουπαῦ. ΓΠε “ ξοϊὰ οἵ δμεῦα" 15 οεἶε - 
Ὁγαϊοὰ ἴῃ Ῥς, ἰχχὶϊ. ᾿ς. ϑίσγδδο σοϊδίοβ (ῃδι ἴῃς 
ϑδθαδῃβ ὙγΕΓῈ ἘΠΟΙΤΊΟΙΒΙΥ ΘΔ ὮΥ,, ἀπά υϑεὰ 
ξοϊὰ πὰ 5ἰΐνεγ ἴῃ ἃ πιοϑὲ ἰανίβῃῃ πιδηπεῦ ἰη 
{πεῖν δυγηϊζυτο, [Δ οἰγ υἵδη5115, Δηά ἀνε οὐ [ἢς 
νν4115, ἀοοῦβ, δηὰ τοοῖς οἱ τμεῖγ Βοιιβεβ (ϑίυδθ. 
1.5.... 

απά ῥγεοίοια “Ἰοπε4.} ΤΏς οἰεῦ ῥγεοῖοιιϑ 
βἴοῃαϑβ ϑμῃϊοἢ Ασαδία ποὺ γ᾽ εἰ ἀ5 ἅτε [86 ὀὔυχ 
πὰ 186 ἐπιογαϊ ἃ, ΑΠΟΙΘΠΕΥ 886 ἰ8 βδιὰ ἴο 
δᾶνὸ ὑγοάυςοά, δεϑβίἀεβ {Πμε56 σοϑπιβ, ἴῃς [Ὁ]- 
ἰονίηξ : --- δάλιηδηῖ, δἀιηει ῃγϑῖβ, Ἴῃγυ90}1 
Βατωδίεβ, βαγάβ, ϑδγάοηγχεθ, ἃῃὰ ϑενε 
δἴοῃδθϑ ὧν ΒΓ ἢ τποάσγῃ ᾿νεῆεες ἢλνθ πὸ 
ΠΔΠΊ68. (δες Ρ]Ιη. “Η. Ν᾿ χχχυἹ!.) Ῥεδσὶβ, ἴοο, 
ἍΟΓΟ ΓΟΔΟΣΪΥ ργοσυγδῦϊο ἴῃ Αγανία ΠΌτλ ἴῃς 
Ῥογβίδη Ουἱξ ἤβμειγ. 

“δε εογγιγπεισφα «υἱὲ ὀίπι οΥ αἱ ἐδαὶ «υα’ ἱπ 
δεν δεαγι.} 12. 4 4}} τἰῃαλϊ 58:6 δὰ δά πῃ ἤοῦ 
ταϊηὰ ἤδη 8ῃ6 “ἰαγίοα, 411 (Παὶ 36 δά 1» 
τρηάἀοὰ ἴο δ: κΚ ϑοϊογμοη.» 

8. δϑοίογιοπ ἰοίά δὲν αἱ δὲν φωεεδοηπ 
Τ ΚοΓΑ Υ τἢ6 Ηδεῦτγεν στυηϑ, “ Απά ϑοϊοπιοη 
το]ὰ ΠΟΙ 411 ΠΟ «υογάε; ἸΒοτα ννὰβ ποῖ ἃ αὐογά 
δὰ ἔἴοπι ἴδ6 Κίηρ, (μαΐ μα ἰοϊὰ Βεοῖ ποῖ; 
ϑοϊοσηοη, ἐ.2.,) δΔηβυνεγοὰ 411} ἢῈσ φυεϑιίοης νυ" 
ουκ ΔηΥ οχοερίίοηῃ. 

4. Τόε δοισε ἐδαὶ δὲ δαά δι} Ὅς ραϊδοο 

9 ΒΙεββεὰ δε τῆς ΓΆΡ τὰν Οοά, 
ΜΓ ἀε]ρῃτεά ἴῃ (Π66. ἴο 5βεῖ ἴῃες 

5 τηδδηξ, οὶ ἴα (οΠΊρΡ]6, ἃ5 ἀρρθδῖβ ὉΥ͂ ἴδε 
ςοηΐϊοχί, (δες ἴδς ποχῖ γ6Γ56.) 

δ. 454 ἐδὲ νιεαέ 9" δὶ: αδίο.) Οοτιραγε 
οἰ, ἷν. 22, 28. Ὑῇο 5οθῆε Βογὸ ἀδϑοσι θεά γὸ- 
Θεἶναβ ὙΘΓῪ ἂρί 1ΠΠυϑἰγαϊίοη τοσὰ ἴῃς ΑΞϑϑγτγίδη 
Ὀαπαυεῖ βοεηεβθ, βεγε γ)͵ὸ Βᾶγε ὨυπΊεγοῖι5 
ξυεϑῖβ βἰτης, ἀγεββεὰ μδη ϑοπιεὶῦ ἴῃ ἐπηρεὰ 
τΟῦε5, ὙΠ ἀγπιϊεῖβ ὑροῦ {δβεῖγ ἄτταβ, δηθὰ 
Ὀγαςοϊοῖβ τουηὰ ἘΠοῖν υυτϑίβ, αοηἀδηῖβ οἰδπ "- 
ἱπχ Ὀοππὰ τποῖῃ, δηὰ ἰδοοπὶ ἀτιηκιηρ- 
Οὐ 5, ΕΥ ἀ ΠΕ οὗ Δ ΠΟΘ πηείδὶ, ἰη (Ὡς μδπες 
οὗ [86 κυσδϑίβ, νυ ἢ ἄγ Β]1οὰ ἴτομ ἃ στεᾶϊ 
Ὑ]Πη6-ὈΟΥ] δ ομδ οπά οὗ [6 σδδαπρεσ. (ὅ8εῈ 
. Απῃοΐϊεηξ Μομρμδγο ίεβ, νο]. 1. ΡΡ. 213-215.) 

αηαὶ δὶς ἀποεπὲὶ ὃν «υδίοῦ δὲ «υεπὶ μὸ ἵπὴο ἐδε 
δοιμε 7 δὲ Σογά.) ΑἹ] ἴδε οἱά ἰσαπϑϊδίογβ, δὰ 
ϑοηὴ6 τηοάδσγῃ σομηπηθηίδίοῦβ (895 ἔννν τὸ 
υηάδεγοίδη ἃ (ἢἷἰ ρᾶββασο ἀἱϊδέ 
τεῆς εν “Δηὰ ἴδε δω πο εγιν 
γε ἐπ ἴδε Βουϑε οὗ [6 ΠΑ ΑΝ ὌΝ ἴα 

ἔυίμευ. Βυξ {πε δυϊβοι οὗ [δε δεσῖ Ηε- 
Ὀγαιβδίβ 5 ἴῃ ἔδνουσ οὗ ἴδε σοηάοσίηρ ἴῃ οὐζγ 
νεγβίοῃ. (ες ποῖς Α δὲ ἴμε ἐεπὰ οὗ ἴδε οβδρ- 
[6..) ναὶ [86 “δϑοεηϊ" ν;ᾶ8 18 βογηεν δὶ 
ἀουδίδι!. Κεῖ! δηὰ οἴβειβ βυρροϑβε ἴ ἴο ὃς 
ἃ Ῥγναῖα ΨΑΥ ΟΥ̓ ΜὨΙΟΣ ἰἢς Κίηρ ρῥαϑϑεὰ ἔτοπὶ 
ἢ 5 ραΐδος οὐ ἴῃς νυδβίογῃ ἢ], Δογοσ5 ἴπ6 σαυῖπα 
(Ὑγτοραυχ) ἀπά ὑρ ἴδε εἀβίογῃ ἈΠ], ἴο {με 
νγοβὶ 5:6 οὗ ἴΠ6 (δηρῖ6 ἃσθᾶ.Ό Απὰ {15 ἰβ ἃ 
γε Ῥγοῦδοϊς ἐχρ δηδίοη (ϑεε πος ου τ ΟΒσ. 
ΧΧΥΪ. 16). 

7. Τῷ... ῥγορεγ).1 ΤΌς Ηεῦτεν πογὰ 
Ποῖα υϑοί ΠΙΔΥῪ τηδδῃ οἰ ΠΟΥ “Ἢ ΡΓΟΘΡΕΓΙΥ ἢ ΟΣ 
“ ξοοάῃε55.᾽ 1 566 1}5 ἴο ὃἊ ἰοϊδηάεά 
ἴῃ [815 ρίδοθ. (866 νυϑῖβα 5.) 

9. Βιοεά δὲ ἐδεὲ Σογά ἐγ Οο47] Τῆϊ 
δοκπονϊεάςτηοπξ οὗ [εβονδὰ (2}}5 δείονν ἴῃς 
ςοηξεββίοῃβ οὗ Ηϊΐγαπὶ (1 Οβσ. ἴϊ. 12) ἀπά 
Ογτχτιβ (ΕΖγ. ἱ. 3). 1ἴ ἀοεβ ποῖ ἱπιρὶγ ποτα 
1Δῃ δὴ δάπιϊβοίοη οὗ Ηἰβ ον ἘΣ 85 ἃ ἰοοδὶ 
ἀειῖγ, αὶ Ης ἰ5 ἴδε Οοά οὗ ἴδε [εἐνν5 δηά οὗ 
1861 σουηθγ. 



ν. 1ο0---ἰῷΠ3.} 

οη ἴῃε τἤγοης οὗὨ [βϑγδεὶ : δεσδιιβα τῆς 
ΓΟᾺΡ ἰονεά Ιβγδεὶ ἔογ ἜἼνεῦ, τμεγείογε 
τηδάς ἢς πες Κίπρ, το ἀο ᾿υάρταεπι 
ἂπά ᾿υ5[ς6, 

Ιο Απά ἢε ρᾶνε ἴῃς Κίηρ δὴ δυη- 
ἀτοὰ δηὰ τνεηῖν ταἰεπῖ8 οὗἩ ροἱ]ά, δηά 
οὗ 8ρίςεϑ ν.Ὺ ρίθδῖ βἴογε, Δηά ργεςίοιιβ 
Βἴῖοῃμεβ : ἴδεγε οᾶπὶῈὸ ΠῸ πλοῖε 81:0 ἢ 
Δϑυηάλπος οὗ β8ρίςεβ 485 ἴπεβϑε Ὡς ἢ 
τῆς φυεεη οὗ ὅμεδα ρᾶνε ἴο Κίπρ δο- 
Ἰοπιοηῃ. 

10. δόῥε σαυε ἐδὲ ἀϊπῷ απ διπάγεά απαᾶ 
ἐπυεμῖν ἐαίεπὶς Γ᾽ φοίά} Οπ ἴδε ναϊυς οὗἉἍ [}15, 
866 Ὠοΐα οὔ οἷ. ἰχ. 14. Τμαῖ ἴῃς χοϊὰ οἵ 
5Πεῦα 5βουϊὰ δὲ γρίνθη ἴο ϑοϊοπηοῃ ννᾶϑ Ρῖὸ"- 
Ρμεϑιθά ὉΥ ἴῃς στοῦ οὗ 5. Ιχχῇ!. 

αηπά Ὁ “ρίεε: “ΕἾ σγεαΐ “(ογε.) ΤῊς ἱπηπ 6 η56 
δΔουπάδησο οὗ 5ρίςθϑ ἰη Ασγαδία, δηὰ ὀβρες δ }}ῦ 
ἴῃ τε Ὑεπλθη οὐ δϑαθαδη σου ΓΥ, ἰ5 ποίθά ὉΥ 
ΤΆΔΗΥ υτεσβ. ΗἩσογοάοίι5 5δ8γ5 (δὶ ἴῃ 6 τυμοὶς 
ἰγαςΐ ἐχβαϊθὰ δὴ οἄοιυγ τρδγνο! οὐ 5}} συνεεῖ (1. 
1132). ιοάογιι5 σοϊδῖος (δὶ ἴῃς οὐσυγ νγᾶ8 
ολγτοα ουξ ἴο 564 ἴο ἃ σοηῃϑιογδῦὶς αἰσίδησς 
ἔτοπι ἴδε 5δῆοτγὸ (1. 46). Αςοογάϊηρ ἴο δίσγαδο, 
(ἃς 5ρὶςθ-ἴγδάς οὗ Ασγδδὶδ ννᾶβ ἰῇ ἴθ πδηάϑβ οὗ 
ἴνο παῖίοηϑ, [6 ϑαῦδαδης δηά [ἢς Οοιτῃδδῃϑ, 
ψγΠοϑς6 Ῥγοῆίβ ἔγοπι ἃ ΕγῈ 50 δῃοστηου5, [πὶ 
ἴῃ ἢὶ5 ἔπη ΠΟΥ ψνετα [86 ἴτχο τοδὶ] οϑὶ 
πδίϊοῃϑβ οἡ ἴδε ἕδος οὗ ἴδε δλττῃ (ΧΥΪ. 4, αὶ 19). 
ΎΤὮε βρίςεϑβ ἢ ΒΟ ἢ ΠΟΥ͂ ἀθδὶς βεοῖι ἴο ᾶγδ 
Ὀδδη ΟΠΪΥ ἴῃ ρμαγί ἴὴ6 Ῥχγοάυςς οὗ Ασαδίδ 
ἰ561Γ: δοπιὲ οὗ {πε πιοβὲ ἱπιρογίδηξ Κιπάϑ, 85 
ἴῃ6 αἰπηδιηοη δηὰ τῆς «δ5ϊ8, τισὶ πᾶνὸ Ὀθοη 
πηροτγῖθαὰ ΠΌΤ [πάϊ8, βίπος Ασανίᾳ ἀοεβ ποῖ 
γἱ]ὰ 16 πὶ. 

11. Μπ4 δὲ παὺ αἰο 9 Ηίγαηι, «υδίεϑ 
ὀγουσδέ σοίά ἥγονε Ορδίγ)] 1.6. ϑοϊοπιοη 
ὭΑΥΥ ἰῃ ἴῃς ἘἈρὰ 868, οὶ τγᾶ8 ΟΠΙΘΗ͂Υ 
ταληηθα ΟΥ̓ δυν)εςῖὶ8 οὗ Ηἰγαπὶ (8εῈ ἂῦονς, 
οἢ. ἰχ. 26-28λ»: Τῆς αἰϊζεγηδίίοη οὗ ἴπ6 Ὠλγ- 
ΓΑῖνο ἤΟΓΟ Θοὴ ἴδε ἵνο ιδ)οςῖϊ οὗ 
τὰᾷς Ορδῖν γδὰς δηὰ ἴδε υἱδῖϊ οὗ ἴῃ6 αιδϑῃ 
οὗ δμοῦα ἴο δοϊοιθοῃ, ψ ῃϊοἢ ἅσγε τηϊχοὰ ὉΡ 
ἴῃ ΘΟΧΔΟΙΥ ἴΠ6 βϑᾶπὶὸ ὙΑΥ Ὀοΐδ ἤεγε δηά ἴῃ 
ΟἸτοπ οΪο5 (2 ΟἿΣ. νἱῖ. 18: χ, 1512), Π6- 
ΟΟΘΒΆΓΙΠΥ ἱπηρ 1685 ἃ οἶοδο ςοπηοχίοῃ Ὀδεΐνεεη 
τῆς ἵνο; δηά, ἴο 84Υ ἴ6 Ἰ᾿δδϑῖ, Βδιτῃοηΐϑοβ 
Ἑοπρ εἴθ ἢ (ἢ6 νον 1παῖ ΟΡΉΪΓ νγᾶβ ἃ 
Ῥογῖ οἡ ἴπ6 δαῦαδη Ἴοδϑῖ, δῃὰ παῖ ἰξ τνᾶβ 
δοϊοπιοηβ ΟΡΠΪΓ ἰγαὰθ πο δά οδυκοά 
ἴῃς ϑαδάδη ιδθη ἴο ἢοᾶσ οὗ (ῃς ἔδλπης οὗ δἰ5 
νυ ]ϑάοπι. 

αἱνιμφείγεο. τ 15 ἀἰθῆσς ἴο 510 ψνῆδὲ 
ἴδ ἰ5 πιοδηΐ ΟΥ̓ ἴπ6 Δ΄πηλς (ΟΥ̓ αἱρυπι-ῖγοο, 
2 ΟἾγ. ἰ, 8; ΙΧ. το). Ῥεγβᾶρϑβ, οἡ [86 σῆοϊο, 
[6 5αηάλ)-ψοοὰ ἴτε (ρίεγοοαγρι: “απία- 
ἐΐϊπω9) Ὧ45 ἴα 65 οἰαὶπὶ ἴο Ὀ6 τεχζαγάδα 45 ἴῃ 6 

Ι. ΚΙΝΟ5. Χ. 

11 Απὰ τῆε πᾶνυ αἷβο οὗ Ηἰἴτγαπι, 
[παῖ Ὀγουρμῖ ρο]ά ἤοπὶ Ορἢῖγ, Ὀγουρῃξ 
η ἔτοια ρῆιϊγ ργεαῖ ρθη οὗ αἰπιὰρ 
ἴγ668, Δηἀ ῥγεςίοιι βἴοπεϑ. 

12 Απά τῆε Κίπρ' πιδάς οὔ (ἢς αἰταιρ 
{Γ668 ἢἾΡΙΠ]ΔγΒ ἔογ τῆε ἤοιιθε οὐἩ [ἢδ6 ! Οτ, γυζε. 
ΠΟΆΡ, διηά ἔογ ἴδε Κιίηρ᾽ 8 ποιι86, ΠᾶγΓρβ φνυρ. 
αἶδο δηὰ ρβδίτεγε8 ἔὺγ βἰ ΠΡΈΓΒ : ἴπεγε 
ΠΔΠ16 ΠΟ 810 ἢ δ]πγιρ ΤΓΕΕ8, ΠΟΙ ὙΨΕΓΕ ΓΑ Ὅκεν: 
866 πηἴο 118 ἀδγ. 

132 Απά ἰκίϊπρ ϑοϊοπηοη ρᾶνε ιἱπῖο 

[εο ἱπίεηάδεάῦ, ὙΒὲ ποοά 5 “ΥΕΤῪ ΒΟΆΥΥ, 
βατά, δηὰ ἤπε σταϊποά, δηὰ οὗ 4 δοδιυῖδι 
ξαγποῖ οοἱουγ" (Ηουξξβίοη ἴἰη “ ΒΙδ]1ς 41 1)1ς- 
Ὀοπάᾶσυ, γνοΐὶ, 11, Ῥ. νἱ., Αρρεπάϊχ), πϑὶς, 
Δοσοσγαϊησ ἴο [6 ἘΔΌΙηΙςοα] τυτιζοσβ, νγᾶβ ἴῃ 6 
οοἴουγ οὗ ἴὰς αἷσυσι. [ νψουϊὰ 6 Ξυϊίαῦ]ς 
ἔογ ἴβε ρυγροβοβ ἔο ὑψοῖ δοϊοπιοη δρρ θά 
ἴδς αἰχσχυπι. Απά, πιοσδονοσ, οὔδ οἵ ἴΠ6 ΠΔΠΊ68 
οὗ [ἣς τεὰ βδηάδὶ -νσοοά, ἱπ ἰἴ8 οὐ παῖϊνο 
σου ΟΥ ([πάϊ4) 15 υαζγμξα, ἃ ψοτὰ οὗ ψὮΙΓΝ 
αἴξ Ϊ9 ἃ Ὡδίυσγαὶ σοστυρίοη. (ὅεῈὲ Μαχ 

Ὁ1Π1εγ 5 “Ἱμεσΐυτεβ οὐ 1 δηριάσε, Εἰγβῖ 
ϑοσιο8, Ρ. 191.) 

15. 12ε δὶς »ιαάδ οΓ ἐδεὲ αἱνιωφ-έγεο 
2 )ἰαγ4 ΤῊς Ηεῦτεν ψνοσγὰ ἤόγὸ υδεα 5ἰρ- 
ΠΙῆ65. ΟΥΑΙ ΠΑΓΙΪΥ ἃ “ ΡΓΙΌΒ," ΟΥ “5ιρροῦ." Ιἰ 
15 ῬΘΏΘΓΑΙΙΥ ϑσυρραϑθά ἴο πλδδη ἴῃ {815 ρίδος ἃ 
“χα ηρ," οὐ “Ὀα]υϑίγαάο" (Κοῖϊ, Οεβεηΐϊυ5, 
ὅζο.), ψνδιοἢ 5 ἃ Κιπὰ οὗ συρρο. ὙΤῊϊ5 
δ6Ώ96 561γ65 ἴ0 σοηποοῖ δηά δδιτηοηΐθο ἴπ6 
Ῥτγοϑθηῖ δὲ ἢ τὴς Ῥᾶγα οὶ ρδϑϑαρὸ ἴῃ 
ΟΠ σγοηΐοϊο5 (2 ΟἾγ. ἰχ. 11), ὑεγα ϑοϊοσηοη 
5 βιὰ ἴο πᾶνε τπδάβς οἵ ἴδε δἰπιιρ-νοοά 
“ φἰδίγβ" ἴοσ (86 ἴερὶς δηὰ ἔὺσγ ἢ15 οὐῃ 
Βουϑεο. 

δὰαγ,ε αοἡ ὍΤΒε ον δὴ δᾶγρ (ἐίέππον) 
γγὰΞ Οὗ ἃ {ὙῚΔΠΡΌΪΔΓ 5ῆδρο, δπὰ ογάϊ- 
ΠΑΓΥ ἴθρηῃ 5ἴγιηρθ. [Ι{ ὈγοῦδοὶΥ σϑϑε θεὰ 
(Π6Ὸ πιοσὲ δησίεπὶ ΠΑΡ οὗ ἴῃ!6 Αϑϑυγίδῃ5 
(( Δῃοϊεηξ Μομδγοῆίοϑ, νοὶ. ἰδ. Ρ. 1.51), νυ ἢ 
νΔ58 Ὀἰαγεὰ ἢ ἃ Ρῥ᾽εςίγυμι, 85 νγὰ5 (οσγάϊ- 
ὉΠ ΠΕ ἀίππογ ( [Ὀ5οΡρἢ. “Απηΐξ, [υἀ νἱῖ, 
12, ὃ 3). 

"μαἱονί..7 ὙΘ ῥβδ οΥΥ, οὐ Υἱοὶ (πεδεὶ, 
Οτ. νάβλαν, νγὰβ ἃ 5: ΠΠηρεά ᾿πϑϊτυπΊεηϊ ρἰαγοά 
ἢ (6 Ὠδηά (᾿ϑορἢ. 1. 8. ς.); Ρεσπᾶρβ ἃ 
Ἶγτε, ἰκῈ ἴῆοϑε βδθεὴ οὐ Ηρδσγον οοΐπβ, [86 
βΒουησ!ηρεδοαγά οὗ νης 15 5ϑμαροὰ ᾿ἱκὸ ἃ 
7ὰς (οι οὰ 4159 ἰῃ Ηδοῦγενν πεόεῖ) : οσ, ροσ- 
ΠΔΡ5, ἃ ϑυγἱ} οὗ ψυϊδγ οὐ ἰλπιῦουγα, ἢ ἃ 
Βοίϊονν ᾿υρτϑμαροὰ Ῥοὰγ δἱ ἴπ6 ἰοννεσ Ἵπά. 
ΟΣ; Αποιεηξ Μομδιοῆῖθβ, νοἱ, 11, ΡΌ. 156, 
τός. 

18. ἢῥαϊοευεν “)ὲ αιλεά] Αϑκίηρς ἴογ 
ῬΓεϑθηϊβ 5 σοτηποη ἰη [6 Εδϑῖ, ἀπά ἰ5 ργδο- 
ἘἰΞοὰ ΟΥ̓ ΡεΙβοῃβ οὗ 41]} σϑῆκς, Νὸ ἔδεϊϊηρ οὗ 

541: 



542 Ι. ΚΙΝΟ658. Χ. [ν. τ4--τῇ. 
τῆς 4ιδεη οὗ δμεῦα 411] πεῖ ἀεϑβῖγε, 
ὙΒδίβοενεσ 8ῃη6 δοκεά, δεϑίάες ζῴσέ 

ΤΟΝ. αὐ. γγ ϊς ἢ ϑοϊοπιοη ρᾶνε ἢεγ ἰ οὗ ᾿ΐ8 γογαὶ 
ἐλελαπάφ' ὈΟΠΤΥ. 80 8Π6 τυγηεά ληὰά νγεηΐ ἴο 
ἐς δ μοΓ οἾνη ΠΟυηΓΓΥ, 886 δηὰ Πεῖ βεῖ- 

νληῖβ. 

14 { Νον δε νγεῖρῃς οὗ ρο]ά {παῖ 
ςλπιο ἴο ϑοϊοϊῃηοπ ἱῃ οὔδ γϑδῦ ννᾶϑ8 5Χ 
Βυπάτγοά τῆγοοθϑθοοσο δηὰ 9ς1χ τδἰοΐβ οὗ 
δοϊά. 

Ις Βεβίάςε 2ῤαἱ δε ῥαά οἔ τῆς πιεῖ- 
ςδαηΐπιεῃ, δηά οὗ (ες {γαοῖκ οὗἉ τῆς 
βδρίςς τῃθγοῃδηῖβ, ἀπά οὐ 411] τῆς ἰκίπρϑ 

; ! οἔ Αγαδαρίδ, δῃά οὗ τῆς 'ρονεγποῖβ οὗ θς, 
τς σου. 

16  Απὰά Κίπρ' δοϊοπιοη τηδάς ἴσο 
πυπαάτεάταγρεῖϑ οὐ Ὀεδίεη ρο]ά : 5ἰὶχ ἢμη- 
ἀγεά «λεξείς οὗ ρο]ά νγεπῖ ἴο οῃς ἴᾶγρεις. 
1 Απὰ δὲ πισάς τῆτες πυπάτγεά 

816148 ο΄ θεδίεῃ ροϊά ; τὰγεε ρουπάὰ 

βϑῃδτηο Ὀσουθηίβ ΟΠ οΥ [ἢ6 ὈΓΊΏσΟ ΟΥἩ {πε Ρεδϑδηςξ 
ἤτοι τοαυσβίης ἴο μᾶνε ρίνεη ἢϊπὶ δηγίίης 
(δὲ δὲ 8668 δηά Ἴ᾿ονοῖβ. Α σεΐυστι, μουγδυοῦ, 
15 πιδλάθ 45 ἃ πιδίίϊοσ οὗ σἼουγϑε ῸΓ ργθβϑθηΐβ 
τοσοίνοα ἴῃ [8 νναῦ, δηά, ἱπάεοά, ἕοσγ 4]} 
ΡΓοϑοηῖβ, ἐχοορὶ (ΠΟῪ ὃς τενγαγάϑ. Ὁ βεγνυϊσθ 
ΟΥ̓ Αἰ πι5. 

14. δὲκα δεπάγεά ἐδγεειζογε αμαὶ «ἱκ ἑαίεπε: 
9 κοἰ41 Τα ναϊυς οὗἁἩ [8 γεΑΣῚΥ τγενεηιθ ἰ5 
ἐπιιπιλίοα ὈγΓ Κοὶϊ δὲ 1,9οο,87ς πλλυῖκβ, ΟΣ 
1,646,1ςο, οὗ ΟἿἦ πιοπογ. Μσ, Ῥοοϊεἶβ εϑὶ - 
τηδῖς οὗ τῆς Ηδρῦγοεν ροϊὰ ἰδίοπὲ νου ]Ἱὰ γταὶθς 
ἴπ6 διπουηΐ ἴο 7,780, οοο ΤΉΪ5 ἰαϑὶ ἰ5. δη 
ἸΤΑΡΓΟΌΔΟΙΥ ἰᾶγρὲ ϑ5ι1π|, δϑρεοῖδι τ θεη γα 
ἴλκο ἱπίο (ῃς δοοοιηῖ ἴῃς δά οηβ Ὡς ἢ 
ἕο ον, (νεγθα 19). ὅδ ΘηΓΓα ΤΟΠΟΥ͂ ΤΕΥ ΠῸ6 
οὗ τὴς Ῥογβίδη Κίηρβ, ἡ πεη [Πεὶσ ΘΙΏΡΙΓΟ 
τοδομοὰ ἔγοπι ἴδε “Ἔρεδη ἴο 186 [ηάυ.5, ννᾶ5 
Ὀυξ δδουϊ ἴἄγοθ τα ]Ἰοη5 δηὰ ἃ ἢ] οὗ ουγ 
ΤῊΟΠΕΥ͂ (Ηετγοά. 11. 95). ὙὍῶὲ σενεπὰθ οὗ 
τιαοάοσῃ Ῥογϑία 15 Ὁποῦ ἴγοο ΜΠ] οπ5. ΑἹ], 
ῬοΓθδρβ, ἴμαξ οδὴ ὃς δἱ ργοϑεηΐ οι ψῈ} 
ΠΟΥΔΙ ΠΥ 8 ἰμδῖ δοϊοπιοηβ δηηυδὶ σγούθηϊα 
ἐχοθοάθα (Παϊ οὗ Οτεηΐδὶ ἐπιρίγε 8 ν ΤΥ τὰς ἢ 
δτεαῖεγ ἴῃ ὀχίθης ἴδῃ [158, δῃηΐ τηυδῖ ἰᾶνθ 
ταδάς ἰπὶ οὴθ οὗ ἴδο τ᾽ οϑβῖ, 1 ποῖ {86 γΕΙΥ 
Τὶς Βοϑῖ, οὗ [6 τπόοθασολβ οὗ 815 {ἰσης. 

16. 12ε ἐγαζεξ οΓ ἐδὲ «ῥίεε »ιεγεδαη.) 
ὝΠΟΓΟ ἰ5 ΠΟ πηοπίοη ἴῃ ἴῃς οΥἹ χίπδὶ οὗ “ “δίοξ 
του ἢ δηΐβ. ΤὙνο οἶδϑθος οὗ ἰσγδάεγθ ἃΓῸ 
βροκοη οἵ; διιῖ ὈοΪΠ ΘΧΡΓΟβϑίοη5. ἅσε βἜΠΕΓΑΙ, 
[6 ψογάβ ιϑοὰ δοίης ἔοττηθαὰ ἕγοτῃ στοοῖβ 
Βανι ἴπθ ϑγρ]Θ ππθληϊης οὗὨ “ξοίηρ δδουΐ, 
τγᾶυϑ!] ηρ." 

αἰ ἐδε ἀίηφε Γ᾽ «γαδέα. Ἐδίδοσ, “ Κίηρβ οὗ 
[80 τοὶ ρᾳ]θὰ Ρ60}]10, 45 ἴΠ6 52Π|6 Ἔχργθϑβ"- 
Βίοῃ ἰ8 ἰγδῃϑίδίθα ἴῃ [θγοπ.. χχυ. 24. Ὑἢ656 
ὙγΕΓῈ ΡΓΟΌΔΟΪΥ {1065 41} [ἐνν]ϑῆ, Π4}} Ασδδίδη, 
οὐ ἴδε Ὀογάστϑ οὗ ἴδε ννεϑίογη ἀδθϑετ (βασι- 
λέων τοῦ πέραν, 1, ΧΧ., “80 ἄν} ἴῃ τῃ6 
ἀεβετί," [6γ.].5.ς.). ὙΠΟΥ͂ ἀγα στορασγάθα ἃς 
ΑΥΔῸΒ ΟΥ̓ ἴῃς δυΐδμοῦ οὗ (Ὠγοηΐοΐοβ. (2 (ἢ γ. 
Ἶχ. 14. 866 ῃποῖε δά Ϊος.) 

Οουενγπογ. Τῆο νογὰ υδοὰ ἢογα ἰ5 [που ρῆῖ 
ο δ6 οὗ Ατίδη οτἱξὶηῃ. [1 ἄρρϑᾶγβ ἴο ἢδᾶνδ 
Ὅόοη ἃ [Π|6 σίνεη ΟΥ τῆς Ῥογϑβίδηβ ἴο Ῥεῖ 
ΦΟΥΕΓΠΟΥ͂Β, ἱηΐοσίου ἴο ἴῆς ρτοαῖΐ ϑαΐῖγαρβ οὗ 
Ῥιονίῆςοβ. ζνε ἤηὰ ἰξ Ὀοττιο, ἀπιοὴρς οἴμοῦβ, 

Ὀγ Ταίδὶ (ΕΖ. νυν. 6), Ζεγυδῦαδειῖ (Ηδξ. 
ἷ, 1), δηά Νοεβεπιδῃ (Νεῖῆ. ν᾿ 14). [ἴἴ οδα 
ΒΟΔΙΌΘΙΥ δᾶνα ὈδΟη ἰπ υϑὲ ἀπίοης [86 [εν 
80 ΘΑΓΥ 45 ϑοϊοπιοη, δηδ τὲ πηιϑῖ 
ἴογε βΌρροθε ἃ ἴοὸ δᾶνὸ Ὀδοη κυδουτυτεά 
ΌΥ ἴδε ψηΐεγ οὔ Κίηργβ ἴοσγ ϑοπῆς οοστο- 
βροπάϊης δες [116. [1ἰ ἰ5 ἀϊβῆσυς ἴο ΦΔΥ 
ὙΠΟ ΘΧΔΟΙΥ (Π686 “ΣΟΥΟΓΠΟΣΘ" ψεσο. ΤΈς 
δι Ρίγα οὗ δοϊοπλοη νγᾶβ, ἱἰῃ ἴῃ πιδίῃ, ἃ εοπ- 
ΦΕΓΙΕΙ οὗ 5:8}} Κιηράοπιθ: ποῖ ἃ 5ἴδῖς ρὸ- 
νεγηοα ἔτοπὶ ἃ βἰηρὶο σεηῖγε ΟΥ̓͂ Δὴ ΟΥαῃίσαίιοη 
οὗ 5λίγαρι 65 οὔ Ῥσγονίηςθβ. (866 ἂδονς, ἽἢΒ. ἵν. 
1 δηὰ 24.) ὍΤῆαε 5ιυδ)οςϊ Κίηρβ τηυϑὲ Βᾶτε 
ξυγηϑη θα στολῖ ρατί--ὈγοΌΔΟΪΥ ἴῃς τηδίη ματὶ 
- οὗ (ῃς δῃηυδὶ γενεθθ. ΤΉΟΥῪ Ἐδεγείοτε οδη- 
ποῖ 6 ἴΠπ6 “ ξονδσγῃοσϑ" ἱπίοπάθ, Ψνε οδη 
ΘΉΪΥ ΞΌΡΡΟΞΚῈ ἴμαΐ ΧΟ ΡΕΟΠΔΙΪΥ, ἰη ϑοπιὸ ματῖς 
οὔ [86 ἐπηρίγο, ἴη6 Κίηρβ ῃδὰ ὑδεη βυρογϑεάθά 
ὈΥ “ ξονεσγῃοσβ." ((ορρᾶσε οἰ. χχ. 24.) 

186. Χίης ϑοίονποη »παάδ ἑαυο δισιάγεά ἐσγχεῖς 
αΓ δεαίεη οί ΤὙῃοθε “ ἰἀγρεῖβ᾿ ϑδεζὴ ἴο 
δύ θη ἰοης 516] 458 ὑγοϊδςπηρ ἴδ νυμοὶς 
Ὀοάγ, 8116 (ἢ 6 “ 5}161ἀ5" οὗ ἴδε ποχῖ σνεσξὲ 
ἍΟΓΕ ὈΌΟΚΊΕΓ5 οὗ ἃ 5Π|2}16Γ 51Ζ6, Ῥγοῦδοὶῦ 
τουηά, δΔηὰ τυςἢ ᾿ἰσμίοσ, [ἢ πὸ ΤΒεηϊυ, 
Ὸ ΠΟΠΊΡΑΙΕ ἴΠ6 ἔοστηεσ ὙΠῸ [ἢς Ι 
ἰοης 581 εἰ ὰ οὐ ζέγγδος (' Αποιθης Μομδσοδῖος, 
γ0]. 11, Ῥ. 483), ΜῈ ΣΔΥ τεραγὰ [ἴῃς Ἰδίϊοσ ἃς 
ςοττεβροηάϊηρ ἴο ἴδε οΥΏΔΓΥ Αϑϑγτίδη γουπὰ 
δ} 1ε]ὰ (δά. Ρρ. 49, 50). Α5 ἴδῃε ἀπιουπί 
οὗ γοϊὰ υϑοὰ 1ῃη εδοὶ οὗ [Π6 Ἰδγροσ βῃτοϊς 
ψΔ5 ΟΠΪ ὄοο δ5}εκοεῖϑβ --- πο ἴτοπὶ ὅςοξ 
ἢ. γοοΐ, οὗ Οὖγ τηοπογ---ἀηά ἴμδῖὶ υϑεε ἴῃ 
ἴῃς 5Π|Δ 16 Γ οὔδβ ννᾶβ ΟἿΪΥ [41 85 πιυςὴ 
(3 γνιαποι τὸ 10ο 586 ε]5), ἴ 15 εὐϊάεπὶ τῇδ 
ἴδια πιεῖδὶ αἀϊὰ ποῖ ἔοσπι ἴπ6 συῤδοΐδηςς οὗ τῆς 
8}16145, δυϊ ννᾶβ ἰαϊὰ 85 ἃ οοδην οἵ ρἰδειης 
ΟΥ̓ΟΣ [ῆ πὶ. ' 

17. Τόε ἀΐπρ ῥμξ δεν ἐπ δὲ δοιε 9Υ᾽ ἐδι 
νον ὁ, ̓ εδαποη.] ΜΝ εῆσε ΤΠΕῪ στεσὸ ἴδκοη 
δΔηὰ ολιτιοὰ οἵ Ὁ δ 9, ἤδη ἢ6 σἀρίυτοά 
ετγυβαίοπι (ἰπῆτα, χῖν. 26). [ἴἴ 15 5Ξι 
(Πδῖ [8686 5816145, τοχεῖ μοῦ ἢ (ἢ 6 ςοο ἱλκεη 
ΌΥ αν ἔτοπι Ηδάδαςζεσ (2 8. υἱ. 7) 
ΕΓ δυης τουηὰ [Π6 Οὐΐεσ νγ8}}5 οὗ ἃ δι} - 
ἰηφ, τοοκοηδα 45 δεϊοηξίην ἴο ἴῃς “ Βουϑο οὗ 
{πε Εογεϑβὶ οὗ 1νοδηοη," Ὀυῖ ϑεραγαῖθ ἔγοσῃ ἴξ, 
δηά οΔ]]6δἀ βοπηθίπηθ5 “ 6 Τοννοῦ οὗ αν "ἢ 
(Οδηῖ. ἵν. 4), οὐ ἔτοτλ [18 '86 “πὲ ἀστῆουσγ ἢ 



Ι. ΚΙΝΟΞ. Χ. 

20 Απά ἵμψεϊνε ]Ἰοῃ8 βῖοοά {Πετε οἡ 
(ες οπα βδἰ4α δῃηά οπ ἴῃς οἵδμεγ ὑροῃ 
τῆς 51]Χ 5ἴδρϑβ : ἴπεσα ννδβ ποῖ ἴῃς [πα ἢ ΗςΡ. “». 
τηδάς ἴῃ ΔΠΥ͂ Κἰπράοπι. 

21: 4 ΑΠπάΔ8]] Κίῃρ ϑοϊοπηοη᾿ β ἀγίηϊς- 
ἴῃρ; να586}]5 τὐεγέ οΓ ρσοϊά, ἀπὰ 811 τῆς 
γε5856]8 οὗ τῆς ἤουβε οὗ [δε ἰογεβὶ οὗ 
Ι,εθάηοη τυέγεσζρυτε ρο]ά; 'μοης τεγε ὅτ, ἔνετα 
ογ 5ἰϊνεγ: ἴζ νγᾶβ ποῖβίηρ' δοςουητεά οἔἉ εἰζνεν ἰα 
ἴῃ ἴῃς ἀλγ8 οἵ δοϊοιηοῃ. ἰξὼ 
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οὗ ροϊά νγεπὲ ἴο οπε 8}|16]4 : δπά τῆς 
δες Β, 7... Κίηρ ρυΐ τΠδηὶ ἴῃ τῆς “Βοιιδε οὗ τῇς 
᾿ ἰοτεβὲ οὔ [κεθαποη. 

18 ἡ Μοτεονεῖ {με Κίηρ πιδάς ἃ 
στεδῖ τῆγοης οὗἩ ἱνοῖγ, δῃὰ ονεγίδιά ἴξ 

ΙΣ ψΠ} τῆς Ἀεϑῖ ρο]ά. 
: Ι9 Τῆς τῆτοῃς δδά 8ἰχ βῖδρβ. δὰ 
Ηρ σα πε ἴορ οὗ τς τῆτομε τάς τουηά 
":42 Δέπάεν ᾿ ὈΞΗΪ Πα : δηὼ ἑλέγε τυέγε ἴβϑῖαγβ οἡη 

“ εἰεῆετ 8.46 οἱ τῆς ρίδος οἵ τῆς β86δῖ, 
-τανέΐε:. 

ων 
»« 

., 11 

ῖἰπιως 

Δα νο ]ἴομβ βῖοοά δεβϑί4β [ἢς 5[2γ8. 22 ἕογ τῇῆε ἰϊηρ μαά δὲ 8εᾶ ἃ 

(Ὁ. 15. χχὶϊ, 8). Ὑπὸ γχγασῦες οὗ διδηρίηξ 
8.1ε]1485 ουϊδίάθα νι4}}18 [οσζι ογῃδπιθηϊδ[οη 
866 18 ἴο πᾶνε εχίδίοὰ δὲ Τγτε (ΕΖεκ. χχνῖϊ, 
1ο, 11), Κοπιθ, ΑἸ θηβ, δηὰ οἰδενσῆοσα. (866 
ϑίδη!ογ, " μοςΐυγεβ οἡ ἴδε [ον ΟἸγοΣ, 
Δα 86.768, Ὁ. 195, ῃοῖΐαὰ 7.) Ὑτδςαβ οὗ ἴΐ 
ἃ 1δουρῆς ἴο δὲ ἔουπὰ ἴῃ ἴῃ6 Α55γ- 
τίδῃ βουϊρίυτοβ. ([ ἀγαγά, ὁ ΝίηονοΝ δηά 18 
ἘἈ πλδΙ ἢ 9, γο]. ἰ1. Ὁ. 188 ; “ Απείεηξ Μωοῃασγ- 
Ομ ἴ65,᾿ νοὶ. 11. Ρ. γ7.) 

18. 7ῶ2ε ἐἀίηρ »ισάφ ὦ γε! ἐῤγοηθ οὗΓ, 
ἐυονγ)7γ.} ἸἹΝΟΥΥ͂ ΤΑΥ͂ ἤανα ἰοσιηχθὰ ἰῃς 5υὺῦ- 
βίδῃςθ οὗ [86 [Ὡγοηθ, ἃ5 1 ἀοεβ οὗ ϑβϑοζὴς 
[ηάδη οἡδ8: δυῖ ᾿ξ 15, οἡ ἴπΠ6 ψ ὨοΪς, τΟΓα 
ῬτοῦΔδ]6 ταὶ 1Π6 βυϊδδίδηςε ννὰ8 ψοοά, δηὰ 
1παἴ {πε ἴνοσυ, εὐυξ Ἰηῖο [81η 5405, δηὰ ὕγὸ- 
ΒΑΌΪΥ οσατνεὰ ἰη μαϊζοτηβ, ννγὰ8 δρρ] θά οχίογ- 
ὨΔΙΪῪ ἃ5 ἃ υθῆθοσ. ΤῊ]5 15 ἔουπὰ ἴο δᾶνε δεθη 
(Π6 ῥσχαςίίος ἰῇ Αβϑϑγσίδ. (“ Αποίθεηξ Μοπδῖ- 
οἶ65,᾽ νοἱ]. 1. Ρ. 463.) ΤῇςἊ ρμοϊά νγὰ8 ὑσὸ- 
ὈΔΟΪΥ ποῖ ρ]δοθά ονὸῦ ἴδε ἵνοσυ, δυΐ οσογογεὰ 
οἴοῦ ραγίβ οὗ ἴῆς [Ὡτοηςσ. 

19. 72ε ἰῤγοπ ῥδαάδ “ἶκ «ἰεῤ5.1] ἈρΡτο- 
βοηϊδίίοηβ οὗ {πτοπο5 ἅγε ἤπεαιοπῖ ἱῃ τῆς 
Ἐσγρὕδη δηὰ Αϑογτίδη βοιι]ρίησος, ὙΠΕΥ πάνθ 
ὯῸ 5ἴερβ ὕὉΡ ἴο {ποπὰ, Ὀυΐ ἔγεαι θη βἰδπὰ 
ὌΡΟη 540 ᾶγὸ θα4965. ΤῊς ὈΔΟκ ἀρρεᾶσγβ ἴο θὲ 
ἢδῖ δ ἴπε ἴορ, ποῖ γτγουηάθα, Αϑϑουσγίδη [ΠΓΟΠ65 
ἢδνο “ϑ(δΥβ᾽᾽ ΟΥ ΔΙτ5 Οἡ ΟἸἴΠοΓ 5ἰάθ, δηὰ 
[86Υ 5ἰδηὰ βϑΏΘΓΑΙΪΥ ὑροη ]οηϑ᾽ ἔεεῖ, ΤΏΘΥ τὰ 
αἰνγαῦϑβ δοσοιῃρδηϊθα ὈΥ ἃ Ἰοοίςίοοὶ. (86εε ἴῃς 
ῬΑΓΑΪ6Ὶ ραϑϑαρα οὗ (γοηιοῖθβ, 2 ΟὮγσ, ἰχ. 18.) 
ἸΥΟΤΥ͂ νγᾶ58 ἃ τηδίοτιδὶ ι9ϑεὰ ἴῃ ἴ86πὶ; δυῖ [ΠΟΥ 
ὍΕΙΕ ΟΠΙΘΗ͂Υ οὗ ψοοά πὰ πιεῖδὶ, (8εεὲ Με. 
1 λγαταὰ δ΄ ΝΙπενεῇ δηὰ Βαδυοη, Ὁ. 198.) 

ἡίονς “ἰοοά δεείἀδ ἐδὲ “ἰαγ..ἢ ὙΤΗδ ἀγπὶϑ οὗ 
ΑΞϑύγδῃ ἴΠΓΟΏ65 ἃγὸ ΟσΟΔϑΙ ΟὨΔΙΥ͂ δυρρογοά 
ὈΥ ἤρυγεβ οὗ δηϊπιαῖὶβι (' Αποίθοηξ Μομδΐ- 
Οὔ 65,᾿ νο]. 1, .488.) ὙΠῸ ἴἤτοης οὗ Ἀἀπλ6565 1]. 
αἱ Μεαϊηεῖ Αδοιι ᾽25 ἃ βρῃϊηχ δὲ ἴδε Ξἰάδ 
δηάὰ ἃ Ἰἰΐοη Ὀεῖονν [6 βρῃϊηχ, (ΥΥ̓ΙΚίπϑοη, 
. Αποϊοηϊ Εργριίδης, νο]. 111. Ρ. 287.) 4.5 1Π6 
ἸΙοη 5 [π πδίαυγαὶ “ Κίηρ οὗ δοδϑίβ, 90 [ἢ ἤφιγο 
οὗ ἴῃς Ἰίοῃ ἰ5 παίυγα! γ δάορίεα ΌὈΥ ΔΗΥ͂ ἱπιᾶ- 
δἰπδίϊνα γᾶσθ ἃ5 δὴ δ δ] ἐπὶ οὗ βουφγεϊ βηῖγ. 
νε Ππὰ Ιξ επιρίογοὰ (ΔρΡΡαγθ ἘΠ] 7} ἰπ (ἢ]5 
ὙΨΑΥ͂ --- ΓΟΌΔΟΌΪΥ τ πουξ ΔῈΥ ἀϊγοςϊ σοπποςξοη 
ΟΥ̓ σοπηηιηϊοδέοη---ἰη Εσγρῖ, ἰῃ Αϑϑγγία, ἱπ 

Ι1,γάϊδ, ἴῃ 1, γοῖδ, ἘΣ τὸς ]ἐνϑ, ὃν (ὃς Ατδῦβ 
ἴῃ ϑραίη, ΌΥ [δε νεηείίδηβ, ΟΥ̓ ἴῃ6 πιοάσγηῃ 
Ῥετγβίδηβ, δηὰ οἴμεσβ. Ι͂η [πε ργεϑεηΐ Ἵϑϑο ἰἴ5 
δἀορίσοῃ 5615 ἴο δᾶνα στον αἰγος οὐ 
οὗ ἴδε γνοεῖίς ἱπιδροτγ οἱ ἱπϑρίγοα ὑσορῃοίβ, 
ψἢ0, ᾿ἰνίης Ὀείογο 1ῃ6 Ἐπ)ς οὗ ϑοϊοπιοη, ῃδὰ 
ςοπιραγοὰ [βτδοὶ] (Νυπ. χχὶμ, 24; χχὶν, 9), 
δηὰ τῆογε ραγι οι τὶν [υἀ δὲ (Οεη. χ]ῖχ. 9), 
ἴο ἃ ἰΙοη. ΤΕ “ ἔυνεῖνο ἸΙοη5᾽ οὗὁἨ νϑῦβθθ 20 
ὙΈΓΟ ὈΓΟΌΔΟΪ ἱηϊοηάεοὰ ἴο δὲ οι ]επιδῖῖς οὗ 
ἴῃς ὕνεῖνε ἰδε8. [Ὀβαρῃυ5 δά 5 ἴο [δος ἀ6- 
ΒΟΠΡΌΟΩ οὗ ϑοϊοιημοη β [ὩσΟοηΘ ἤεγθ σίνδῃ, 
(ἰδὲ [6 βοδΐ νναβ βιιρρογίε ὉΥ ἃ ροϊάθη οχ 
οΥ 0}, ψ τὰ 15 μοδλὰ τυγηρα οΥοΥ [15 ΒΟ] ΘΓ, 
Α5 ἴῃς Ἰίοῇ νγᾶβ ἜΡΕΟΙΥ͂ Θπλ οπιαῖῖς οὗ 
]υάδῃ, 950 νγα8 ἴῃς οχ οὔ 00}} οὗ Ερἢγαίηι. 
(Ηο8. ἱν. 16; ΧΟΙΣ; [6π. Χχχὶ, 18, ἀεῦ. 

20. Τδεγε «υα! ποὶ δὲ ἠάε πιαάδ ἐπ σην 
ἀιηφάοηι.) ϑοϊοσηοῃβ [ἤγοης, 845 ἀδϑοσ θεά, 15 
ΠΟΙΔΙΏΙΥ σταπάοῦ ἴδῃ δΔῃγΥ οὗ ννῃϊο ἢ να ἢανα 
ἃ τορσγεβεηίδίοη, εἰ ΠοΓ ἰῇ ΑἙϑΥστὰ οὐ ἘΕΥΡῖ. 
Μυςῇ πιογο, ἴβθη, ννου]ὰ 1 ἰσδηθοοπὰ τἢ6 
1ΠΥΟπ685 ἰῇ ΠΟΣΟΥ͂ Κιηράομμβ. ΤῊς ἸΟΗ͂Υ 
εἰεναϊίου ἱπρὶεὰ ΌΥ ἴλς 5ἰχ βἴθρβ, [Ὡς ἀοιυδὶς 
Το οὗ Πδηκίηρ ἸΙοη5, δηὰ ἴῃ πιδίογδ)--- νος ἢ 
ἴο {86 εΥὰα ννᾶ8 ῬγΟῦΔΟΪΥ 41}1} σοὶ δηὰ ἱνουγ.--- 
ΨΕΓΕ, 580 2 ἃ5 ψὰ Κηονν, ΡΕΟΌ ΔΓ ἔεδίυσαϑ, 
δηὰ ᾳυϊΐα οχρίδίη [86 διρῆδις τνοσάβ οὗ [86 
βδοσεὰ τ ρίεγ. ((οσῆρασγο οἢ. χχ. 24.) 

21. ΑΔ ἀπ ϑοίονιοη ἀγέπδιηρ εεσοῖς 
«υεγε Ὁ σοί. ὙΠ15 Κιηὰ οὗ τπιδρηϊἤοεηοε 15 ποῖ 
ΥΕΓΥ͂ πποοπιηοη δὲ Οσϊθηΐδὶ σουγῖβ. Ο ἱ 
οῦςης ἴῃ 5ρ᾽οπάουγ οὗ ἴῃς σουπ οὗ Ῥεγϑὶδ 
ἴῃ δἰ. ονγῆ ἀδύ, γεπΊδγίκϑ :--ἰ 1.4 αυδίτ! ἐπις 
οἤοθο οϑὲ ͵ἰὰ στο θβϑο ἃ ΘΈγυςο, οὐ ἂς 18 
να ῖ5561156. Το εἰ α0γ πιασοζ οὐ ἀδ Ῥογοθ- 
Ἰλίπμθ." (“ογάᾶξεβ θοῇ Ῥεγϑβο, ἴοῃι. 11. Ρ. 374.) 
Απὰ Ὀοίἢ δ πιο5 ἀπ Υυ]ὲ ποῖε ἃ 5  ΠΉΣΪΔΥ υ56 
οὗ χοϊὰ υἵεη5:}5 ὈΥ ἴῃς Κιηρ οὗ Ανᾶ. (ϑ5υπι65, 

Ρ. 372: Υὐ]ε, Ρ. 84.) 
ποῆθ «ὑεγὸ Γ᾽ “«υεγ. ΤῊΪ5 15 θεῖος ἤδη 

16 τιλγρίηδὶ γοπά θείης, “ ἴθογα νγ8 ὯΟ 5ιΐνοσ 
ἴῃ (Ποπ. 1,ΠΠ ΡΓᾺΪ (δε Ηεῦτενν εχ συῃ5 
-ΑΙ! τῆς νοβϑϑοὶς οὗ ἴῃς ἤοιδο οὗ ἴῃς ἔογοϑςί 
οὗ 1 οθαποη ψΟΙῈ Ῥυγε φοϊὰ: ποηςρ 5ἰϊνοσ. 
ΤὮς τεῦ ἀοοβ ποῖ σοηίεμηρίδῖο ἃ ροϑϑιῦ] 
δηλ πὶ οὗ ἴδε ἔνψνο πιεῖδί5. 

22. ἔονγ ἐῤδὲ ἀιηφ ῥδαά αὐ “τα ὦ παὺ οἵ 
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! ον, οἴε- 
2 κέδ᾿ 
Ζεείά. 

ΠΆΝΥ οὗ ὙΤΠαλιβ δὴ 8 τῃ6 πᾶνΥῪ 
οὔ Ηἰγαπὶ: οπος ἴῃ [γα γϑαῦβ σΔΠ16 
τῆς πάνυ οὗ Τδιβϑῃ βῆ, Ὀγηρίηρ ροϊά, 
ΔηΔ 58:|1νϑῦ, ᾿ἴνοιγ, ἂπά δἅρεβ, δηά 
Ρεδςοςζκ8. 
τ δὸ Κίπρ δοϊοπιοη Ἂχοθαάβά ]] 

ἱ (ἢ Κίπρβ οὗ ἴῃς δαγίῃ ἔοσ τσ θ5 δηά 
ἔογ νυἱβάοῃι. 

4 Ἠοδ. 24  Απά 41] {πε φαγῇ ᾿βουρῆς ἴο 
“ΕΝ ϑοϊοπιοῃ, ἴο ἤοᾶγ ᾿Ϊ8 υγίϑάοπι, νυ ἢ ἢ 

(ὐοά μαὰ ρυὲ ἱπ Πἰβ8 Πελσί. 
2ς Απά {πῈῪ δτοιρῆς δν ΤΥ πλδη 

Τραγεδυδ ΤΉ 18 ξίνθη 25 ἴπ6 σϑᾶϑοῇ οὗ 
τῆς στεδί ἰοὺ] 655 οὗ 5ιἶνοσ ἰη ἴῃς τἰπλὸ οὗ 
δϑοϊοπιοῦ. ΤΠ ΠΑΥΥ οὗ ὙΒΑγΞἢ 5 ἢ" τηαιϑὶ 
τιῃογείογο (ἰδ 15 δυάθητ) πᾶνα ἱτηρογίθα νεσῪ 
ἸΑτζε φυλης 65 οὗ (παῖ πιεῖ]. (δες ποῖς Β αἵ 
1Π6 εηὰ οὗ ἴδε οπδρῖεσ.) 

48. δὸ δίπρ ϑοίοννιοπ ἐχοφοάεά αἱ ἐδὲ ξίπρι 
97 1δε εαγν! ὁ.) ΤῊὨΪ5 ψψ85 ἴῃ δοοογάδησςε ψ ἢ 
Οοὐΐξβ ρῥγοπιῖϑο ἴο ἢἷπὶ (1 Κ. “1. 11). [ἡ [δς 
ἀερτοβϑθὰ σοπάϊποη αἵ {πε {πὶ Ὀοΐ᾽ οὗ Επγρί 
δηά οὗ Αϑϑογτίδ (' Απείεης Μοηδγολῖδβ, νοὶ]. 11. 
Ρ. 333), ἴἴ νου]ὰ 5ϑοῖῃ ἴο ἤᾶνθ ὕδθη ἰΙἴογα]]} 
ἴγυς [Πδὲ ϑοϊοπηοηἾβ κίηράοπι ννᾶϑ ἴῸΓ ννϑδὶ] 
δηά ϑ5βρίοπάοιγ [ῆ6 ἢγβϑί ἰὴ 411 1η6 νογ]ά. 
ΤὨΗῖ5 ἔο ον, ἢοΐ πλογοὶ ἤτοσὶ ἴῃς ἀεβηϊα 
βίδίεμηθηΐ σοποογηίηρ ἴπ6 ὅπηι] σονεπι6 
(ϑυργα, νϑῦθα 14), δυΐ ἔγοπι [ἢ νῃοΐα δοσουηΐ 
εἰνθη ἴῃ τΠ|5 ΒοΟΚ δηὰ ἰὴ ἴῃ6 ϑεςοοηδ Βοοκ 
οὗ ΟἸἩγοπίοϊεβ οἵ ἴδε Ἵσουγῖ, (ἢ6 ΠσΟΠΊΠΊΘΓΟΕ, 
δηὰ ἴΠ6 Ὀυ]άϊηρ5 οὗ ἴῃ στεδῖ [ἐν 5} ΠΠΟΠΔΓΟᾺ ; 
ῬΑΙΓΓΠΟΟΪΑΥΥ ἔτοσι δυο σᾶϑυδὶ ἘΧΡργΟβϑ 5 
85 {πὸ ΤΟ]]ονσίηρ :--- ΤῊΘ Κιηρ πιδάς 5ινογ ἴο 
Ὀ6 ἴῃ [Θτυβδ]οπὶ 45 δἴοπϑϑ " (ἰηγα, γεσβα 27); 
“ ϑΙνοΓ νν858 ποίῃίηρ δοςουηῖϊοά οὗ ἰη ἴπ6 ἀδΥς 
οὗ ϑοϊοιμοῃ ἢ (νδῖβε 21); “ἴδε πεῖρῃι οἵ ἴῃς 
Ὀγάᾶ55 οουϊὰ ποῖ Ὀς ἔουπά οὐἱ " (2 ΟἾγ. ἱν. 18). 

24. 4] δὲ εαγὶδ “ομσδί 1ο δϑοίο;ποη.) 
866 ἃδονε, εἢ, ἵν. 134. Τὴθ 5ίοσγυ, νϑϊοὴ 
Πῖυ5 τοϊά, οὗ Ηἰγαπὶ βεηάϊης τ ἀ165 (αἰνέ 
ματα) ἴο ϑοϊοπιοῃ ἔογ πῖπι ἴο β8οἷνε ( [05ερῇ. 
ἐς, Αρίοη "ἱ. 17}, .5 δὴ ΠΠυ5ἰγαϊίοη οὗἁ [Π|5 βἰδῖθ- 
ταθηῖ, ΒΥ “8]} [πε δαττἢ ἢ ννε γε, οὗ σουγϑθο, 
ΟἿΪ ἴο υπάογϑίδπα τῇ Κίηρθ ΟΥ Ῥϑορὶς οὗ 
πο ῃουπην πδίοῃβ. 

26. “πά {δὲν ὄγομφδι οὐεγ7 για δἰ ῥγδ 
4.5} 1.2. 5 ἰθυῖ6. (866 ποῖο οἡ οῆ. ἷν. 21.) 
Ὗνε πάνθ ἢεόγθ, Ὄχργοβϑεά ἴῃ νογάβ, νπδὲ (ἢς 
Ἐπ γριίδη δηὰ Αβϑγσίδη τῃοηδγοῖβ Γεσογάθα ὈΥ͂ 
ΤηδΔηῃ5 οἵ οἰαδογαῖς δου] ρίισεβ οἡ οἰδὺβ δηά 
οὔ ο 15 Κ8---(ἢς ἔγεαυεηί σοπηην ἴο ἴΠ6 οουτὶ οὗὨ 
{Πουΐϊο. ογουα τοση ἴπ6 5υδ)]οςῖ Κίηρβ, ψῆο 
Ὀγουχῆῖς ποῖ ΟἿΪΥ ἴπΠ6 ἤχοα γαϊς οἵ δι] οη 
ὙΒοΓεῖο οδοἢ οὗ ἴλετη νν85 ᾿ἰδδὶς, Ὀυξ 4 ἰΠυΐα 
ἴη Κὶπα δ6ϑιά65, σοπϑιβίης οὗ [Π6 τηοϑῖ ργθοίοιβ 
Ῥτοάιςῖϑβ οἵ {πεὶγ γεϑρεςῖνο σουπίγιεβ. Ατποης 
[Π696,. “νε55615,7 ρι ΟΌΔΟΌΪΥ οὐ 5 ἵνοῦ δηά δο]ά, 

Ι. ΚΙΝΟΞ. Χ. [ν. 23---27. 

5 ργεβεηῖ, νεββαὶς οὐ βΪνεσ, ἀπά νεβϑεΪβ 
οὗ ρο]ά, δηὰ ραγπηθπῖβ, δηά δγπηουγ, 
ἃηά 5ρίςςβ, ἤοῦβεβ, ἀπά τι]ε8, 4 γἂῖς 
ΔΓ ὈΥ͂ γεᾶγ. 
26 4 “Απά δοϊοπιοη ραιπεγεά ἴο- 4: ει 

Σ4. 
σεῖθεγ σΠδγίοῖβ δηὰ Πογβειηθη : ἀπά με 
ἢλά ἃ τῃοιιβαπά δηὰ ἔοιισ ῃυπάτγεά ςἢ2-- 
τοῖβ, ἀπὰ τὐννεῖνς τπουβαπά Πογβεπιςῃ, 
ὙΠ οπ Πα θεβίοννεα ἴῃ πε οἰ165 ἴοσ σμδ- 
Ποῖβ, ἀπά νντἢ τῆς Κιηρ δὲ [εγυβδίεπι. 

27 Απά τε Κίηρ ἵπιδάε διῖνετ ' Ης, 
19 ἦδ ἷπ Τεγυβαίθηι 88 βἴοπεβ, δηὰ το 

“ αττηοηΐβ," δηὰδ ἐἤοσϑεβ, δἃΐὸὲ ὙΕΣΥ ςοῦ- 
δρίσιυουβ οἱ ἴπε τῃηοης πο ηΐ8. 

4Θ. ““{π4 δοίονποη σαϊῥεγεά ἐοσείδεν ἐεδα- 
γίοί..}] ὍΠΕ] ἴῃς Επλο οὐ δοϊοπιοῦ, νγὰγ- οδγιοῖς 
δὰ ποῖ Ὀδθῃ ἱπ υ8ὲ δπιοηρ ἴδε [ἐ΄νϑ, ὀχοθρὶ 
ἴο ἃ ΥΕΟΙΥ͂ 5Π|8}} οχίεπὶ, αν, πη Βὸ 
“ΟΟΚ δῸΠπὶ ΗδάλδαάθζΖοσ ἃ ᾿πουκαπὰ σδαγοῖς ἢ 
(. ΟἾνγ. χυἱ. 4), Γεβεσυνεὰ οὴς δυπάτεα οὗ 
1Ποτὴ ἔοσ υ56. ΤΉ 656 566πὶ ἴο ἢᾶνε οοηϑςυζοα 
{Π6 ἜπΈγο σθηρίῃ οὗ (ἢ58 τῇ οὗ ἴῃς ϑεγυῖοθ 
11 δοϊοσιοηβ γεῖζῃ. Ηδρῆςε, ἰπ ογάοσ ἴο ρυῖ 
ἈΣΠΊΘΟΙ ἢ ΟἹ 8ῃ ΘαΌΔΙΠῪ ἴῃ [815 τεϑρεςῖ 1 Ἠ} 
με ουσηρ ῬΟΎΕΙΒ, 1 τγῶϑ ΠΟΟΟΘΘΔΙΎ ἴῸΓ 
ἀν πὶ ἴο “ »δῖποῦ ἰορεῖποσ οδλγιοίβ." 

ἐαυεΐυε ἐδοισαπά δογιορβοη.} Οἡ ἴ6 πυτηθεσ 
οὗ ϑοϊοπιοηβ σμαγιοῖβ δηὰ ἰοῖ Βογϑος, 566 
δῦονο, ποῖθ οἡ ςἢ. ἵν, 26. 

ἐπ δε εἴδει 79 ἐδαγίοί.. ϑοϊοπιου᾿β " σδδσὶοι 
οἰτἰ68 δὰ θδοη πηοποησα Ὀείογο (8 ρΓΆ, οἰ, 
ἶχ. 19). ΤΕΥ εγῈ ὈΓΟΌΔΟΪΥ ἔογίσεσϑοϑ ὕροη 
ἴΠ6 Ὀοτάετβ οὗὨ ἢ15 [ΟΥΠΟΤΥ, ἰῃ τ ΠΙΟΝ δε 
τηδιπίδίπθα ἴῃρ ϑἰδπαϊηρ ΔΙΤΩΥ ὨδΟΟΘΘΔΙΓΥ ἴοσ 
ἴδε βυρροχί οὗὨ δ15 ἀοπιηίοη. 

47. ΤΡε ἀίηρ "παάφ αἰέν ἰοὸ δὲ ἐπ “εγιδα- 
ἐσ ἢ ἼΡΡΕῚ ἢ ΤὨῖ5 ΒΩ ὨΥΡεγθοΪς τηϑγκο ἴῃ 
[86 πιοϑβῖ 5: ΓΙ ΚΊΙΉΡ ΝΑΥ ἴῃ6 στεδῖ νθϑ ἢ πὰ ὑσὸ- 
ΒΡΟΓΓῪ οἵ [Π6 σΑΡΠΔ] ἀν ηρ δοϊοσηοη᾿β τοῖρῃ. 
ἼΠ6 ἰανϑἢ ἐχρεπάϊτυσγε ΠΟ ἢ ἱτηρονοτϑῃοὰ 
[6 φῬγουίποθϑ, δηὰ ρῥγοάιιοδα, οσ μεϊροὰ ἴο 
Ῥτοάιοςο, τῆς ἡδϑαῤο ἢ ἀἰθοοηΐοηξ [παΐ ᾿ἰοά ἴο 
[6 ουϊδτεαῖς υὑηάογ [οσοῦοαῦπι, εητο πο ἴδε 
τ ΕΙΓΟΡΟΪΙ5, νυ ἢ τηυκὶ μανὸ ὑσγοδίεα σσεδνγ 
ΌΥ ἴῃς γεϑίάρηος οὗ [π6 οουγῖ, [6 οοηπεοιδηΐ 
ἱπῆπτιχ οὗ ορυϊεηξ σἰσδηρεῦβ, ἀπά [Π 6 μεσ οάϊοδὶ 
νἱϑὶι5 οὗ 411] 15 γδεὶ ἴο5 ποῖ διηδετοα ΟἿ ϑοπις 
Ὀγροηΐ γϑάϑοη αἵ ἰῃς στοδί [οϑινα]ς, 

ἐδε “γεοριογε-ίγεε; ἐδαΐ ὥγὲ ἐπ ἐδὲ γα 
ΤΟ “ 5υςοϊηογοῖγεοβ οὗ ἴπο να]ὸ ἢ (δερῥέϊαὸ 
ΔΤ ΤΠ ΘΠΠΟηΘα 4150 ἰῃ Σ (ἢγ. χχυῖ. 28. Π||Κὸ 
[πε οἸἶνο5 δπὰ [πὸ νἱηθβ, [ΠΟῪ ἡτοσγε ρἰδοδὰ ὈΥ̓ 
αν ἃ υὑπάσοσ ἃ βρεςὶδὶ ονεύβεεσ, οἡ δοοουπί 
οἵ {ΠΕΣ ναϊθ. Καὶ ἴδκοὸς τπὸπὶ ῸΣ πιὺυ» 
Ὀοττίοβ: ὃυῖ [ἢ ἴγες τηεδηΐ 566 Π|5 ἴο Ὀ6 ΓΕΔΠΥ 
1ῃς ΘΥΟΟΙΠΟΤΟ ΡὈΓΌΡΕΙ, ΟΓΥἈ “ ἢβρ-τη ]Ὀ ΤΥ," 
ὙΠΟ 5 51}}} σοπιήοη ἰῃ Ῥαϊθϑϊίπο, πὰ 15 
ΠΙΡΉΙΪΥ εϑἰθεστηθά θοῖδ οὐ δοςοιηῖ οὗ [ἴ5 ἔπιπὶ 
δηὰ [5 ὈσΊθΕΣ. 



᾿ Αον:ες δ ᾧ .- 
κά νας ἴπ6 Κιπρ8 πιοισῃηδηϊβ γεςσεῖνα 

»εε. 

ν. 28, 20. 

ΤΟΥ ἴγοαϑ [δὶ 476 ἰῃ ἴΠδ νδῖὶςθ, ἔογ 
ἃρθιυπάδηςε. 

28  “ΓΑπά ϑοϊοπιοη μδά ἢοῦβαβ 
δτγοιρῃῖ ουἵ οὗ Ἐργρῖ, ἀηά ]ἰπεη γάγῃ: 

τΠ6 
᾿ηθη γάγῃ δῖ ἃ ρτγίςε. 

Ι. ΚΙΝΟΞ. Χ. 

(ράδλιβ πιδάβς ἢς 290 δ 85 τῇς 5 7ς0- 29 Απά ἃ οδαιίοϊ σλπια ᾧἃρ δηά 
ψεηῖ οὐἱ οὗ Εργριί ἴοσ εἰχ δυπάτεά 
σἠολοίς οὗ 5Ἰ]νοτ, ἀπά λη ἤογβα ἔοσ λῃ 
Βυπάγεά ἀηά ΔΗ͂Υ : ἀπά 80 ογ 81] τς 
Κίηρβ οὔ της Ηἰττίτε8, δῃ 4 ἔοσ τῆς Κίηρβ 
οἔ δγτίᾷ, ἀϊά τπῈγ Ὀγίηρ ἐὐθηι οὐκ ΤΌΥ ἐσῖλεν 
ἘΠΘΙΓ Πη6ΔΠ5. 

28. απά ἐπεπ γαγη ΤῊΘ νψογὰ Ποῦ ἴγΓδη9-» 
ἰαῖθα ““ἸἸπθη γάγῃ ἢ 15 που ρῆϊ πονν ΌὉΥ ἴῃ δεϑῖ 
Ἡεὐγαὶϑῖβ ((ὐεβεηΐιβ, 66, Ν 61}} ἴο πηθᾶη “ἃ 
ἸΤΟΟΡ ΟΥ̓́ ΘΟΙΔΡΔΙῺΥ.» {{{Π6Ὸ ργοϑοηῖΐ γοδάϊηρς 
15 γεϊδιπεά, {ΠΥ ννου]ὰ {γαηϑδῖθ [6 ΡῬΡ4554Ρ6.--- 
“ΑΚ ἴ0γ ἴῃ6 ὈΓΙΠΡῚΠΡ ὑρ οὗ ϑοϊοτηοηβ Πουβοβ 
οιΐ οὗ Εργρί, α δαπά οἵ ἴμθ Κίηρβ τηογοῃδηῖβ 
ξεϊοΠοὰ ὦ δαπά (οΥ ἱγοορῚὺ οὗ Πογϑβ65 δ ἃ ρτίοβ.» 
ΘΌΓΘΙ ἃ ΟΙΔΥ͂ ὕροη τνογβ ἰ5 ϑοσηδννδαῖ ἔγιρίὰ: 
δυΐϊ 1 ἰ5 ποῖ δὐϑοϊυἴεὶν 4] θη ἴο τῆς 5ριγιξ 
οὗ δποίθπξ ἔπη. Βιυῖ ἴῃς σελάϊηρ 5 ὙΟΙῪ 
Ὀποογίδη. Τῇ ΓΧΧ. δαὰ δείογε ἴποῖὴ 
ἃ αἰβετγεηξ οπο, νη οἢ ΤΠΟΥ ΤΌΠΟΥ καὶ ἐκ 
Θεκουέ---“ δηὰ ἔγοτῃ Τεκοα." (δες ποῖρ Εὶ αἵ 
{Π6 οπὰ οὗ ἴῃε σῃαρῖθσ) Ὅείοα, ἢ 6 Ποχὴδ 
οὗ Απιοβ (Απ|. ἴ. 1), Ψν»ὰ5 ἃ 5Π|8}} ἴοννῃ οἡ 
[Π6 τουΐε ἤτοπι Εξυρῖ ἴο [εγυβαϊεπι, [Ὠσουρῇ 
ννΒῖσἢ [Π6 Βοῦϑοβ νου] ἤανε Ὠδίυ ΓΑΙ ΠΥ ραςϑοὰ, 
11 μᾶὰ5 δὴ ϑιυρρεβίεα ἰμαῖ τῇς Ἐργρίίδη 
τη γο ἢ δηϊ5 Ὀγουρῆϊ τμοπὶ ἴἢι|5 ΔΓ; δηὰ τῃδῖ 
αἴ Τοκοᾶ ἃ Πούβο- δι ννὰ5 μοὶ, ψνηογοδῖ 
ΘΟΪΟΙΠΟἢ 5 ΠΊΟΓΟΠδηΐῖβ τηδάθ {ΠΕΟΙΡ Ριγοἢ 4968 
(Τβοηϊ5). [ἴ ΠΙΔΥ πάᾶνὸ θδθη ἔγουη 115 οἰγ- 
ουπιδΐδηςε ἴπδῖ οπε οὗ ἴδ σαῖο5 οὗ [Θγιιβδί θη 
ςαπηῈ ἴο ὃε Κηονη 85 “ἴδε Τεκοῖϊο μαΐς." 

(ϑεε Ὁγ. δ: 5 “ ΒΙΌ]1ςδ] ΠὨϊςτἰοπαγγ, νοὶ. 11]. 
Ρ. 1448.) 

29. Σὸὺν “ἱκ ῥωπάνγεά «ῥδεξεῖς Ὁ εὐ κάδὴ 
1 τὴς υποοίηοα σῆμα καὶ ᾿)28 (845 ἰ5 ργοῦδῦϊς 
οὗἩ 16 884π|6 ννεῖρῃξς 85 ἴπ6 οοἰποὰ οὔθ, ἴδ 
νάϊ πλιϑδὲ πᾶν Ὀδοη ἀδθοιΐ ἴπγθο 581}}}Πρ8 οὗ 
ΟἿΓ Π]ΟΏΘΥ. δ1Χ Βιιπάγοα 51] Σ βῆθκοὶς ψου]Ἱά 
{πετείογε 6 δαυλὶ ἴο ἀδοιΐ 9οοἱ ; δπὰ 1:ςο 
βῇεκοὶβ ἴο 22. 1οβ. “νεγαφε Ῥτῖςθ 566 Π18 ἴο 
6 ἴῃ φοἢ οδϑε ἱπίεπάθα ; δπηὰ ννὸ τιδὺ ἃς- 
ςοιπηΐῖ ἔογ ἴθ σοϊηραγαίνοὶ διρῃ ῥτγίσο οὗ 
ἴΠ6 σμαγιοῖ ΟΥ̓ διιρροβίης [πδὶ ὉΥ “ςδδγίοι " 
ἰ5 ἱπίεπάδα {π6 δηζίγα δαυΐραρο, ἱποϊυάιης 
ΟΔΓ, ἤᾶΓ658, δηά ἰγαϊπθὰ ἤογβοβ, οὗ ψῆϊο ἢ 
ἴογο ψου]Ἱὰ 6 ἴνο αἱ ἰοδϑῖ, 17 ἢοΐ ἴῆγθο. 
ΤὮΘ “ΠΟΓΒ65᾽ τησπίοηθά ϑ5θραγαίοὶ Υ ἔτοπὶ 
1ῃ6 οδαγίοῖβ ἅγὲὰ ποῖ οδαγιοΐ-ῃοσβοβ, δυΐ 
ΟΠΔΓΧΕΙΒ ἔῸΓ ἴῃς σᾶναῖὶγγ. ((οήρασγο σὑεῦβο 
26.) 

απ “ὁ ὃν αἱ ἐδὲ ἐίηρι οὗ δὲ ΗΜ 6 
866 δεΐον,, 2 Κ. νἱ. 6. ὙΠ Ἰκίηρϑ ἱηϊοηάοά 
ὍΟΓΟ ΓΟ ΔΌΪΥ δο]οπιοη᾿β νᾶ55415, ννἤοβο ἀυτη 165 
νογα δὲ ἢ15 ἀἸβροϑδὶ 1 ἢδ τϑαυϊγοὰ τποὶγ αἱά, 
(οΙρΑΓΟ ἄῦονο, οἢ. ἱν. 21 δηὰ 24. 

ΝΟΤῈΘΒ οΝ (ΗᾺΑΡ. χΧ. νν. δ, 22, 28. 

ΝΟΤΕ Α, ν. ς. “Ηἰ5 δεςθηῖ." 

ὙΒοΟυΡΕ ἸῸΝ πΙΔΥ πλθᾶη “ εἰβ δυγηΐ οὔεγ- 

ἴτας 85 νν6}] δ5 “ ἢἰβ δϑςοηΐ, γεῖ Ἰην, πο 
ΟΟΟυ5 ἰη [6 σογγεβροπάϊης ραϑϑᾶσε οὗ Οἶτο- 
ΠΙςΟΪο5 (2 ΟἾγ. 1χ. 4), οδῃῆ, σοηξοβϑϑεαϊυ, ΟΠ]Υ͂ 
Τλθδη ἴῃς ἰδίίεσ. ὙΠοηϊ5 ψουϊὰ (μεγείογε 
οἤδηρε Ἰ ΡΟΝ ἰπ τπαΐ ρίδος ἱπῖο ἸΠῸν ( Εχορεῖ, 
Ἡδηάδιυςἢ,᾿ νο]. 111. Ρ. 155), ψὨιο ἢ 5 φυϊῖα 
ΔΥΌ ΓΑΓΥ. Ακγαδίη, ᾿ξ τῆς οἴἶεγίης οὗ 4 Ὀυγηΐ- 
οὔἤεχίηρ νεγε πιοδηῖ, [ἢ ΗἸΡΗΙ ἔοστῃ οὗ 186 

νεγῸ πον, δά ποῖ [ε Καὶ, ψοιά θ6 τοηυϊγεά; 
ἀηὰ Γ3 τηυβξὲ αν Ὀεεη ρῥγεσδάθαά ὉΥ τῃ6 
ῬΓΕΗ͂Χ .,, “1. 

ΝΟΤΕ Β, ν. 221: Οἡ ϑοϊοπιοῃ 5 ΝΑυ]68. 
ΤΏΘ “ὩΔΥΥ οὗ ΤἈδΥϑη ἢ" δᾶ5 δδθη 

«Ππουρπξ ΌΥ σοπι ἴο Ὀ6 ἴΠ6 54Π|6 85 [6 ΠΑΥΥ͂ 
φυ ποσὰ νγοηΐ ἴο ΟΡΒΙΓ (ϑυργα, ἰχ. 26:28). Βυΐ 
ὝΠοΓΟ Δ’Ὸ ΠΊΔΩΥ͂ ςΟρθηΐϊ σοδϑοῦβ δρδιηϑὶ συ ς ἢ 
δη ἰἀοπΕβοδίίοη; 85,1, ἴῃ βορασγδῖθ σζῃθηζοη 
οὗ ἴῃε ἴνο δοεῖς, Ὀοϊἢ ἤστο δηὰ ἰη Ἑ ΣΟηΪΟΪ65 
(2 ΟἾγ. ΥὙ1}}. 17. 18, δΔηὰ ΙΧ. 21); 2, ἴΠ6 ΠΑΙΉΘ, 
“ἢροῖ οὗ ὙΤΠΑγϑῃ ἢ," Δρρ]δά ἴο ἴῃς οἠθ ἢεεί 

γο:. 11. 

δηὰ ποῖ ἴο [6 οΟἴδΟΥ; 3, ἴΠ6 5ἰδίοπηθηϊ ἴῃ 
ΟΠ γΌΠΙς 65 ἴῃαΐ [πο “ Πεεῖ οὗ Τ ΠΑγΞ ἢ ἢ " «ὑπ 
ο ΓὨΔΙΘΙΞἢ ; 4,) ἴῃ6 δροοῖὶ σοηποοϊίΐοη οὗ 
[15 δεῖ νι τῆς δοιπάδηςς οὗ 5 νοῦ, νυ ϊς ἢ 
(ἀρραγθηῖγ)} νγᾶ5 ποῖ ἱπηρογίεἀ ἔτοπιὶ ΟΡἢΪγ : 
δηά ς, [πΠ6 δἰπιοβῖ σοτηρίεῖς ἀϊἔογοησς δοϊζινοοη 
(Π6 ᾿τηροσῖβ ἔτοπὶ ἴΠ6 ἴννο ρίδοθϑ, νῃϊοἢ ἢδνα 
ΟἾΪΥ οπδ Τοιαπηοα ΠΥ ἴῃ Τοϊμσῆοῃ, νἱΖ. βο]α, 
Ιξ, (θη, τῆς Ἀοὰ 864 ἢβδεῖ ἰ5 ποῖ ἱπίεπάδά, 
νὸ δῇ ΟΠἿΪΥ ΒΌΡΡοΘε ἃ ἢἤδεϊ οὐ {πὸ Μεάϊει- 
ΤΑΠΕΔῃ ἴο ὕὈ6 πιοληῖ : δηὰ Ὑ ΠΑγϑῃ δὰ (]οἰποὰ ἰη 
Οδη. χ. 4 νὰ ΚΙκίτη οὐ Οἰτυ πὶ, Κ οὐδηϊ πὶ ΟΣ 
ἈΠποάσ5, δηὰ ἰανδη οὐ [οπἰδ) τισὶ Ὀ6 ϑουρῆξ 
ἔογ οἡ τῃαϊ 5146 οὗ ᾿υἀαα. Ηδγο δοσογα!ηρὶῦ 
Τηοϑδῖ σοπηηθηΐδίοσβ οἷδος ἴ: δηὰ ἤοσὸ ψγ6 
δηὰ ἴνο οἰ[165--- Τ ἀγίδϑϑι5 ἰη δραίη, δὰ ΤἌΓϑιιβ 
ἴθ ΕἸ ςἰ4---ο ποῦ οὗ νηοῦ πρῃΐϊ (50 σ ἃς 
[6 πδπὶὸ ρο65) δ6 τοργεϑοηϊοα ΟΥ̓ Τ Ββαγϑῃ! βῆ. 
Ιη ἕδυουγ οὗ ΤἌγϑιβ 15 [ἢ6 δυϊπογΥ οὗ [ο86- 
Ῥδι5 (( Απί. [υἀ. 1. 6, ὃ 1), ἀπά ἴῃ νἹἱ ΠΥ οὗ 
Τάγου ἴο (ἸΏ υπὶ δηά Ἀποάθβ. Βαυῖ 1} οἴδεν 
ἱπάϊςσδίίοηβ δηὰ ἀγριπιεπῖβ ροϊπί ἴο Ταγίθβϑϑιβ 
ἃ5 ἴῃς σὰς Τ ΒΑγϑηιδῃ. Ταγίθϑϑιιβ νγᾶ5 ἃ στοδὲ 
ΓΔ η ῬΙΔς6 ἔσγοιῃ ἃ ΝΟΥ ΘΑΥΥ Ὦπιθ. ΤΑγϑιβ 

2Ν 
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νγ85 ὩΟΥ͂ΟΣ ἔδπηουῦ5 ἔοτ [γας, Δη ἃ νν85 ποῖ 5: ἸΟῪ 
ϑΡοδΚίην ἃ δὲ ΤΆΏς ἱπηροσγΐϑ τηθητοηδά σου] 
Ὠοϊ ΡῬΟΒΒΙΌΪΥ ἤδνθ Ἴσοπὶθ ἔγοπὶ Αϑίὰ Μίποσ, 
ὙΠ οΓοᾶ8 ΓΠΕΥ σου] 411] τεδ αν ἢᾶνε σοπΊο ἔΓῸΠῚ 
[6 ρτγοδαῖ επιρουπὶ οὗ ἴῃς ννοϑῖ, Ταγΐθβϑιϑ. 
ϑρδίῃ πδά ἴῃς στο οϑῖ 5:1 γ6 7 ΠῚ} Π 65 κήοννῃ ἰη [ἢ ς 
δηςίεηΐ ννου]α, δηά Πδὰ ἃ σοοά ἀεὶ οὗ ροϊ]ά αἷβ8οὸ 
(ΡΙη. “Η. Ν.᾽ 1.3}; ἂρὲβ8 δηὰ ἱνοσῦ ὑεγα 
Ῥγοάυςοά ὈΥ πε ορροβϑιῖε Ἵοαϑὶ οὗ αΑἰἴηἝςδ 
(Ηεγοά, ἱν. 191); δηά, ᾿ἢ ποῖ Αἰτῖςα αἀἱά 
ποῖ ρῥγοάιιοα ρεδοοςῖκϑ, ψνῖο ἢ ἰ5. υποργίδίη, 
8Π|6 ΤΙΏΔΥ͂ ἤν ὑγοάιιςοα ἴπΠ6 Ὀἰγάς οδ] δ ποτα 
ἐμξκιγίι, ΜΏϊσἢ δοπὶα ἰγαηϑίδῖθο “ κδλκ κα 
οἴδοῖβ “ σιϊποα-ίονϊ "--ἰἢθ ἰαϊῖοῦ Ὀεηρ ἃ 
Ῥυγεὶγ Αἴήοδη Ὀἰγά. Ὑῆθ ΟὨΪΥ πηροτσίδπίι 
ιζυπιεηΐ ἰπ ἕδνοισ οὗ ἰἀθηηρ [Π6 “ ΠΔΥΥ 
οἵ ΤΙ μαυβῃιϑῃ " ψ ἢ (ἢδὶ ψν ισἢ ννθηΐ ἴο ΟΡΠΙτ, 
5 ἴη6 εἰγπιοίοσιοδὶ οθθ, Τῆς Ηδθῦτγονν ΠδπΊ65, 
ἴξ ἰ6 5314, ῸΣ ἹΝΟΣΥ͂, ἅρεβ, δηδ ρβοδοοςῖκβ, ἅΓῈ 
41} οἵ ᾿πάϊλη οσκίη; ἰμεγείοσα ἴῃς τῆϊηρϑ 
Τηιδὲ πᾶν Ὀδεη ἀεγινοά ΌΥ ἴπΠ6 ενν5 ἔτοτι 
[πάϊᾶ ; ἱπογείογε ἴπΠ6 ΠΥ οὗ ΓΠΑγϑἢ ἢ ἢ 
τὰυϑί να ἰγαάοά ἴῃ {παῖ φιλγῖεγ. Βιυῖ, ὀνθῃ 
1 ννὸ δἰϊονν ἴῃς εἰγπιοίοριθβ, σῇ τὸ ποῖ ἴῃ 
ΦΥΕΙΎ οᾶΆ8ε ςεγίδίη (5ε6 ποῖς ( θεῖον), ννῈ 
ΤΩΔΥ ἄδην ἴδε ςοποϊιϑίοη ἀγάννῃ ἔγοηι Ποπῖ. 
ΤΗς [ἐν ΠΙΔΥῚ ἤᾶνα ἀογινοα {6 ἢγϑὶ Κπονν- 
ἰεάρε οἱ ἱνοσύ, δροβ, δῃἃ ρεϑᾶζοςκβ, [γουρῇ 
πδίοπ5 Ὑἢϊςῆ ἰγαάθὰ ἢ [πάϊᾶ, Δπα ΠΊΔΥ͂ 
(υ5 πᾶνὲ σοΐ {1πΠ6 ψνογαάβ πο 1ΠεῚΓ ἰδηρυδρο 
ἴοηρ Ὀεοίοτε πὸ τἰπὶς οὗ δοϊοσηοπ. Τῆθ Πδπιο5 
οηςο ἤχορα νουϊά Ὀς τείϊδιποά, ννῆἢδίθνοσ ἴῃ 6 
αιιδτίοῦ ννῆθηος ἴδ6 [Πρ νοῦ ργοσυτγεα 
δῇἰεγιναγάς, 

ΝΟΤΕ (Ὁ, ν. 22. “ἸΝΟΥΥ͂, δηᾶ ἂἅρεβ, δηά 
Ροδοοοκ8.} 

Τῆς ὑγοϑοηΐ Ἡεῦγεν τοχὲ πηιοηζίοης, ΔΡΟΓ 
“οϊά δηὰ 5“ 1νϑγ," Ὁ) ὈΒΡῚ ὉΝ5 ΠΠ. ΟΥ̓ 
[πε586 ννογάϑβ, [Π 6 ἤγϑῖ, Ὁ", ἰ5 οοτηραγεὰ ἢ 
(ἢς ϑδηβογιῖ ἐῤῥας, “ οἰερῃδηΐῖ :" τὴ6 ϑβεοοηά, 
50, } τῆς σδηβοσι ἐαρὶ, “ρὲ. δηά ἴῃ6 
τηϊγά, ὉΠ, νὰ ἴὨς ΤΑΠ}}} οξα, “ ῬΡοδοοςῖ, 
Βυΐῖ Ὠ"2Π ἰ5 ἃ νεΙῪ ἀουδίῆι] τοδάϊηρ. [ΥΟΥΥ͂ 
ἰβ ΠΕΥΘΓ οἰϑοννβογε οδ θὰ ὩΝ ΤΣ, Ὀυζ 5  ΠΙΡΙΥ͂ 
Ἰδ. Απά Οεβεπὶυβ. [85 ἱπρεῃί οι! Υ οοπἾεο- 
τυτοὰ τῃαῖ γα οὐρῆϊ ἴῃ [Π15 ρΐδος ἴο σχοδά 
ὨΝΔΠ 1), “ ἸΝΟΣΥ͂, ἐὐοΩΥ," ἃ5 ἴῃ ΕΖοκ. χχυὶϊ. 
ιῖς. Νόονν, 85, δρᾶαγ ΠῸσῚ (ἢ]5 ραϑβᾶρῈ ἴῇθτο 
ἰ5 Π0 ρῥγοοῦ {παΐ ἴπ6 [ενν8 δυο ς δ᾽] “οἷθ- 
Ρῃδηΐβ" ὯΔ, [6 εἰγηηοϊορίοαὶ γρυγηθηΐῖ, 
ἴἢ5 τ, [21}15 ἴο [Π6 σγοιπά. Εὐχίποτγ, 1 8 
ἰουηά ἴπαΐ ΠῚ νν88 δὴ Εργρίίδη ννοτζά, β'σῃηγ- 
ἱπῷ ἃ Κιηά οἷ το ΚΕΥ͂, 85 ΘΑΥΪΥ 85 ἴπε σεῖρῃ οὗ 
Ηδίδϑου, τῆς ψίάονν οὗ ΤΤ ΠΒοΐϊπι65 []., 2,6. δἴ ΟΣ 
δείοτε της πὶς οὗ ἴπΠ6 Εχοάυ8. [{ ἰ5 {| κο]γ, 
{πογεΐοσγο, ἴπαῖ 16 πᾶπὶὸ ραϑϑοά ἔγοῃχ (ἢ 
Εκγυρὕδηβ ἴο ἴπὸ Ηῦτεννβ, δηα ννᾶ8 ἤχϑά ἴῃ ἴῃ 6 
Ηδεῦὗτοεν ἰδησύυάρο ἰοης Ὀδείοτο ϑοϊοπηοη β ἘΓΊΘ. 

ΝΟΤῈ Ὁ, ν. 28. Οῃ ϑδοϊοπιοη 5 ἱπιροσίδίίοῃ 
οὗ ἢοῦϑβεβ ἔτοτὰ Ερυρί. 

Τῆς ἱπιροτίδιίοη οὗ ἤοσϑεβ ἔγοτῃ Ἐργρί ὃν 

[ν. 22, 28. 

δοϊοπηοη 195 ἃ ροϊπί πεῖ ἢ45 ρὑγονοκεοῦ πιοςὰ 
δάνογϑβε οὐ ἰοίϑ, ΗἩεγοάοϊιβ Ξαγ5 ἴδδὲ Εκγρί 
νγ8 “ἃ ΓΕΡΙΟΩ ΘΠΓΓΕΙΥ υὑπῆὲὶ ἔρος Πογϑεβ ἢ 
(ἰϊ. 1οϑ), ἀπά τᾶὺ ὕὈε ὑπάεγθοοα 49 ᾿πιρὶ γης 
(δὲ ἴἴ ννὰ8 ἀσυοίά οὗ ποῦϑεβ ἱπ ἢἷ5 ἄγ. οἱ 
ἴῃ6 οἱάεοῦ Ἐργριίδη πιοπυπηθηῖβ ἴθοσο 15 ὯῸ 
τοργεβεηίϊδίίοη οὗ ἴῃς ἤοῖϑο, δηὰ οἢ ἴδοϑςε οὗ 
(ἢ6 εἰγῃιϊθεηῖ ἢ αΥ̓παϑῪ ἴΠ6 Δηϊ1π|2]---οϑὶς- 
πδιοὰ ΟΥ̓ ἴπ6 δεπητς Ὡδπις οὗ 5...---ἀρρεᾶῖς 
ἃ5 ἅπ ἱπηρογίδίίοη ἔγοπι Αϑία. (ὟΥ Πκίπθου τὰ 
Ἀδν Ἰηθοπ " Ηογοάοζι, νοὶ. ἰϊ. ρΡὈ. 1 52,153, 
2π6 δα.) Ηονόνοῦ, [ἢ τηοπιυπιοηῖβ οὗ [πὶ 
δηὰ οὗ ᾿δῖοῦ ἀγηδϑῖῖθβ παῖ ᾿ξ οἰθᾶσ δὲ ἴδὸ 
ἤοτγϑεο, τπουφὴ ἰηϊγοάυςοα ἔτοπι δργοδά, ὃἊ- 
ΟΔΠῚ6 ΥΕΙΥ δουπάδηϊξ ἴῃ ἴΠ6 σουηῖγγ. ἊΝ Κιη- 
Θ0Οἢ 5405 ἴῃδΐ “ἴῃς Ὀγεεὰ οὗ ἤοῖϑὸβ. ψῶ5 ἃ 
ΡΓΠΟΙΡΑΙ σατο οὗ (πὰ γσταζίογϑ (" Αποϊεπί 
Ἐκγρίίδηβ, δηά ϑεγίθβ, νοὶ. ἱ. ἢ. 2ο) ; δηέ, 1 
(ῃ6 οδαγαςίοσ οὗ ἴῃς ἰδπὰ ννὰβ ποῖ Π9εῖξ νετν 
βΒι 20 ]6 ἔογ {Πεῖγ στα Ρ ΠΙςδίίοη, αἵ ΔΠΥ ταῖς 
(ΠΟῪ ἢοννοα Ἰλγρεὶν ἰηῖο [πὸ ΠΟΙΠΙΓΥ, ΡΕτΠΔΡ5 
ἴτοα Νουῖῃ Αἴτίοᾶ, νδεγε {ΠΕΥ̓ νογὸ δϑυπάδλπι 
(Ηετοά. ἵν. 170 δηὰ 1:90). οάοσιιβ εἶοςς 
ῃοῖ {π|ηκ ἰξ ἀρϑυγὰ ἴο δεϑίρῃ ἴο ϑεϑοξῖσιβ ἃ 
ΟΑΥ̓ΔΙΤΥ ἴοτοο οὗ 24,οοο, δηὰ ἃ ἔογςς οὗ ςδαγιοῖβ 
διηουηίίης ἴο 27,οοο (Ϊ. 54), ὑνδῖο ἢ}; πτουἹά 
ΜῈΡ ΤᾺ ἰοίδ] οὗ δἱ Ἰεαϑῖ 78,οοο ἤογβεβ. Τῆδθς 
ὨΌΤΩΌΘΓΒ ΤῊΔΥ θῈ ἐχαρροεγαϊοα  Ὀυϊ [Βογο σδῃ 
θὲ ἢο ἀουδὲ ἰαΐ ἀυγίηρς ἴῃ6 στ ο]Ὲ ρετὶοά οὗ 
Ἐξγυρίδηῃ ΡῬΓΟΒΡΕΓΙῪ [86 σογρα οὗ ςδβασγιοῖς 
σοηδιτυϊοα ἃ ἰαγρὲ δηὰ οἤεςζνε ρογίίοη οὗ 
1Π ἄστυ. (8566 ΨΥΠΚίηβου, “ Αηςσίοης Εσυρῖ- 
805, νο]. ἴ. Ῥ. 335; δηὰ Ἴοϊηραγε ἴδ ϑοουΐρ- 
ἴυγοβ, ραβϑὶπι.) Ὁμδί Βοσϑοθβ γΈσὸ δϑυπάληϊ 
ἴη Εκγρῖ οἵ ἴθ πιὸ οὗ ἴἢς Εχοάυ 15 Ἅετιάφηϊ 
ἔτοπι ἔχ. ἰχ. 1; χίν. 9, 22, 28; Ὠευξ, χυὶὶ. τό. 
ΤΒαῖ [ΠΟΥ σοπ[ϊηιεα Ὠυπλεγοιβ ἴῃ ἰαῖεσ Ὀχπος 
ΔΡΡΘαΓβ ἴτοῦλ ἔτεαυσηΐ 8]]υϑοη5, θοῖμ ἴῃ ἴδε 
διβίοσιςαὶ θοΟΚ5 οὗ ϑεσίρίυτε δηὰ ἴῃ ἴῃς ρεο- 
ῬΒεῖβ, ἃ5 2 Κ. Υἱῖ. 6; ΧΨΥΙ. 24: [5. ΧΧΧΤῚ 9: 
ΕΖ26Κ. χτὶ!. τς, ες, ΤῊ Ιβγαθίϊτες Ἰοοκεά ἰὸ 
Εργρὶ ἴογ ἃ σδνδὶγΥ ἔογος Ὀοῖὰ ἴῃ ἴΠ 6 τεῖρη οἵ 
ἩδζΖοκίδα (18. 1.3.ς.), δηά ἴῃ (μδὲ οὗ Ζοάθκιλῃ 
(ΕζΖεϊκ. 1.5.5.) ὍΤΕ πιοηυτϊηεηΐβ δον ἴδ ἴδς 
ΠΟΥΙ͂Θ6 νν8 οι ρ] ογοά ΟΥ̓ ἴδε Εσγρίίδπβ ἴῃ Ρβεβϑοε 
ὨΟ 685 ἴῆδη ἰῇ ννᾶσ, ὑγίναϊε ρεγβοῃϑβ δεϊης οἥεῃ 
τεργεβεηῖεα 45 Ῥαυηρ Υἱϑβὶ 15 ἴο ἴδεῖγ ἔστι εηαϑ ἰῷ 
οδαγοῖβΌ. (ὙΝΙΪΚιηβοη, το]. 1}. Ρ. 211.) 

ΝΟΤῈ Ε᾿, ν. 8. “ Απά ᾿ἴπεὴ γαγῃ." 
ΤΠΟΙΊΧΧ,, νῆο ΤΌΠΟΥ καὶ ἐκ Θεκονέ, δηὰ, 

δξαΐη, ἐκ Θεκουέ, ταδὶ βᾶνς πδὰ ἴπ6 στοδάϊηρϑ 
ΜΡ. ΟΥ ΠΊΡΙΘῚ ἴοσ ΠῚΡΌΊ, πὰ ΣΡ ΓΤ οἵ 
ΠΡ ἴογ ΠῚΡΌ, ἴῃ [ἢ15 ραβθϑᾶρο; ὃυϊ Πὶ ἰ5 
ἀϊβῆσυ!ξ ἴο 566 ννμαῖ τοδάϊηρϑ {πε ἔουπά ἴῃ 
21 ΟἸγ. 1. 16, ψἤογε {ΠΟΥ͂ τοπάοσ καὶ ἡ τιμὴ 
τῶν ἐμπόρων τοῦ βασίλεως πορεύεσθαι, καὶ 
ἠγόραζον. [ἴ ψουϊά οἷεαγ ἴπῸ δεῆϑθε τηοεῖ 
σοΙΏρΡΙ οἴ εἶγ ̓ ἔπτε γεσὲ ἴο τοδὰ ἢ Ηουδὶραπὶ 

ὝΠΙΣ ΠΊΩΞῪΣ ἸΠΡ᾿ ἼΟΠ ὑΠΌ ΠΡΌ, ἀπὰ 
τυδηϑίδῖο “ Απὰ ἃ σοϊῦμδην οὗ ἴῃ Κιηρ᾽᾿ 5 τηεστ- 
οδδπηίϑ ἐεϊος οά ἐφραγίοί δ ἃ ὑγῖςθ." Βυϊῖ ἴδὸ 
δπιοηάδιίίοη 15 ρεγῆδρϑ ἴοο ἰοιά, δεῖηρ υἢ- 
δυρροσίβα ὈΥ Δηγ οὗ ἴδε δῃηοϊεηΐ νογϑίοπϑς. 



7 Ὅσυι. 
17. 17. 
Βεοίως. 47. 

ν. 1--4. 

ΟΗΑΡΤΈῈΚ. ΧΙ. 
1 «“οϊοριομ᾽ς τυίνες ἀμαὶ εομεμίμο. 4. 7κ λὲς 

οἷάδ' ἀρὲ ἐλεν ἄγατου ἀένε ἰο ἑάρέμγγ. 9 Οοά 
ἐῤγεαλεηείλ ἀξ. 14. “οίογεσ"᾽: ασαΐϊνεῦ ΩΣ: 
τὐεγ ἶσα, τυάσ τοας ον εγίαίνμρα ἐπ Ερν»ι, 
23 ἄορ, τοάο γεϊρνεα ἐπε Θασιίάσεμς, 26 ἀκα 
σούόσανι, 1ο τολο Αἱ ἀΐαλ ῥνορλεείξα, 41 
«δοέονιονρ᾽ς ἀείς, γέλρρε, ανα ἀεαίά.: Αελοόοανε 
σειραί ἀέρε. 

ὕΤ᾽ Κίπρ ϑοίοπιοη Ἰονεὰ “7 πιᾶδῃ 
ϑ[ΓΔηρῈ ῬΟΠΊΘη, ᾿ΤΟρΡΘΙΠΟΓ υἷα 

186 ἀδιυρῆτεγ οὗ ῬΒαγδοι, σγοπιεπ οὗ 
τῆς Μοεδίϊεβ, Απιπιοηῖῖεβ, Εἰ ἀοπλῖεϑ8, 
Ζιάοπίλη8, απά Η! πα ; 

2 ΟΥ̓ τῆς παῖίοῃβ εὐπεογπίηρ ΜΥἈΊΟΝ 
τῆς ΓΙΟΚῸ 8414 υπῖο {πε ΤΠ] άτγεη οὗ 

ΓΗΑΡ. ΧΙ. 1. Κρὴς ϑοίονιομ ἰουεά »ιῶπν 
“σἰγαησε «υογκπεη.} [1ἴ ἰβ, οἶδαγ ἴμδῖ ἴῃ ποιοίη 
81ΟΟΟ 551: 6] ϑοϊοσμοἢ 8 ὄχοθϑϑῖνε δοσυ πη Δ] Οἢ 
οἴ 5ιἵνοσ δηὰ ροϊ]ὰ (Χχ. 1.4-25}),, 815 τ ] ΕΠ Ρ]]σδτίοη 
οὗ ποῦβοβ (ἰδ. 27-29), δηὰ [18 τλ} ΠΡ] Ἰςδἴίοη 
οἵ νῖνεϑβ, ἴῃ 6 ᾿τὶῖοῦγ 45 ἰῃ πιηὰ [ἢ ὑγασηϊπς 
οὗ Μοβεβ8 δραϊηϑδὲ ἴμ6886 ἴῆγεε [ὈΣΠῚ5 οὗ ργποεΪΥ 
οκἰοπίδάοη (ει. χυΐ!. τό, 17), 411 ΔΚ ἔογ- 
διάάφη ἴο δῃ [5γδοὶ δ ΠΠΟΠΆΓΟΒ. 

Ζιάοπί απ. ΤῊΪ5 πηεηϊοη οὗ Ζιάοηϊαη, ἐ.. 
Ῥῃαηπίοίαπ, νουηθη κῖνοθ 906 ΓΠουηΐθδηδησα 
ἴο ἴῃς ττγλάϊπίοη τοσοογάςα ΕΥ̓ Μοηδηάευ (δρ. 
ΟἸετα. ΑἸοχ. " ϑίσοπι.᾽ '. Ὁ. 186), [παῖ δοὶο- 
ΤλΟη τηδιτιοα ἃ ἀδιυρῆϊεῦ οὗ Ηἴγαπι, Κίηρς οὗ 
Ύγτα. 

Ω. ΟΥ̓ 41δὲ παιίορ» εοπεργπίηρ «ὐδίερ ἐδὲ Σιονά 
“αἱ4. ϑι ΠΟ ΕΥ δρεαϊκίης, ἴπ6 ῥγολι το οὗἉ 
ἱπιογτηδλιτίαρε ἴθ ἴῃε ἷανν ψγὰ5 σοηῆποά ἴο 
ἴπ6 ΟΔηδδη 5} πδίίοηβ (ΕΧ. χχχῖν 11-1ό; 
Ὠουῖ, νυἱῖ. 154), δηά τλ5 τουςῃεδαά ΟὨΪΥ ἴῃς 
Ἡμπῦὔϊζεβ, δηὰ ροῦπᾶρβ ἴῃς Ζιάοπίδηβ (Οδεη. Χ. 
14}, ἰη ἴπ6 δονς ᾿ἰισῖ. Βυῖ ἴῃς Ρῥγίπεὶρὶς οὗ 
[6 ργοβιδίοη, ννῖσἢ ννᾶ5 [δὲ ἴβογε βμβουϊὰ 
86 πο ἱηϊοττηλιτίαρε ἢ [Π6 πεῖ ῥοιγιης 
ἰαοἰδίογβ, νῆο ἡνου]ά οχογοῖθα ἴμ6 στελίεβέ ἰη- 
Ββυιρηςο ἰῃ τυγηίης ἴῃς 15γδο 65 ἀὐνᾶὺ ἔτοσῃ ἴΠ6 
ΨΟΥΘδὶρ οὗ [οπονδῆ, ἀρρίεὰ θαυδιγ ἴο {πε 
Μοθίϊεβ, Απηπιοηϊίοβ, δηὰ Ἑάοηῖοβ, ψῃῸ 
411 θογάογεά οἡ ἴμε Ηοὶγ [ψὯπὰ. Απά δι 
να ἤπάὰ ἴῃε ργίποιρίὶα δρριῖθὰ ΟΥ̓ Εζγὰ 
(τ. ἰχ. 1) ἴο ἴδε Μοβδδιῖεβ δηά Ατηπιο- 
Πῖτεβ : ἂδηὰ ὈΥ Νεδεπιδῃ (Νοῆ. ΧΙ, 23) ἴο 
(ἢ. Μοδδιῖῖεβ, [6 Ατητηοηϊΐο5, δηὰ ἴπ6 Ῥἢ1}15- 
Ἐπο65 οὗ Αβϑῃμαοά. 

γε σῥαϊ! πο σὸ ἱπ τιπίο ἐδεγι, 9. ΤΏαβα 
νογάβ ἀγὸ ποῖ ἃ αυοϊδιίοη ἔτοπιὶ ἴῃς Ῥεηίδ- 
ἴουςῖ. ὙΤΉΡΥ πιογοὶγ ρῖνε [πε ζοπογαὶ ππθδηΐην; 
οὗ ἴῃς ἵτνο ξὅε58 ρτο ἰδ Εηρς ᾿π θυ τηλγγίδρε 
σὴ ποϊρηδουτγίηρ Ιάο]δίοτβ, υἱΖ. ἔχ. ΧΧΧΙΥ. 
11-16; δηὰ ει. Υἱῖ. 1-.4. 

8. δευεη διιπάγεά «υἱυε! ἀπά ἐδγεε δισιάγεα 
εοπεωδῥμε.. ΤὮ656 ΠΌΤ ΕΓΒ 566 πὶ Ἔχοῦβϑινε ἴο 

Ι. ΚΙΝΟΞἕ. ΧΙ. 

Ιβγδεὶ, ς Ὑ 8 5}}2}] ποῖ ρὸ ἱπ ἴο {ῃεπὶ, { ἔχ. 34. 
ΠΕΙΤΠΘΓ 5}14}} [ΠΥ σοπλα 'π ὑπο γοιι: 
,)ῶν ϑυγεῖὶγ [ΠῈῪ νν}}} τυγπη ἀνγᾶν ὙΟῸΓ 
Βοαγὶ δίτογ τῃεὶγ ροάβ ; ϑοϊοπηοη οἷἶδνε 
τηῖο [ἢ 686 ἴῃ ἰονα. 

2 Απὰ Πε μδά βενε πιιηάγεά νγίνεϑ, 
ΡΙΏΠςα658565, Δηἀ τῆτες Ὠυπάτγοά σοποιι- 
δῖπΕ68 : δηὰ ἢΪ5 ννῖνε8 τυ Γηθα ἀννᾶγ ἢ]8 
Πεδγῖ. 

4 Ἐογ ἰζ σάπιῈὲ ἴο ρᾶ38, ἤδη 80- 
Ἰοπιοη ννδβ οἷά, ἐἠαέ ἢ15 ψνῖναβ τυγηοά 
ΑΥΝΑΥ͂ ἢἰ8 Πδαγὶ ΔΙ͂ΕΓ ΟἿΠΕΓ ροάβ: δηὰ 
᾿ς Πεαγί ννῶβ ποῖ ρεγίεσ ψ ἢ τδὲ 
ΠΟῸΚΡῸ ἢὶβ (ὡσοά, 45 τυᾶς ἴῃ6 πεατῖ οὗ 
᾿λανιά ἢϊβ ἔλιμεῦ. 

ΤΏΔΩΥ ΟΥΟ5; δηὰ ἴἴ τηυϑὲ ὃς δάἀπιτοὰ παῖ 
ΠΙΘΙΟΥΎ ΙΓΏ5Π65 Ω0 ῬΑΓΑ οὶ ἴο ἴπεπὶι. δγίυ8 
(οάοπιδηηιϊ8, νυ οϑ6 5ΟΓΆΡΊΙΟ 18 ἴῃς ἰαγροϑβὶ οὗ 
ΒΊΟΝ 6 ἤᾶνθ ΔΩΥ (Γυ5ΓΟΓΠΥ δοςοοιπῖὶ ἴῃ 
Ργοΐδηθ δυΐπογβ, τηδιηἰδιηθά, Ὀοβϑί 68 ἢ18 οὔθ 
να, 129 σοπουδίηθ8. (Ῥαττήθη. ἂρ. Δἴδεη. 
“εἰρη. 111,3.) [ἢ (δηΐῖ. νἱ. 8 ἴπε πυπιῦοΥ 
οὗ ϑοϊοιθοπβ ἰοριεπλδῖς υνῖνοθ 15 βαιὰ ἴο ὃ6 
ΒΙΧΙΥ, δηά [πδῖ οἵ ἢ15 σοηεουδίηθϑβ εἰσ. [Ὁ 
15, οὗ σοιιγβθ, ροββϑι 6 παῖ [656 πατεῖ τες ΨΟΓΟ 
δῇϑἴογυγαγαάβ ᾿πογοαβϑοά ἴο 7οο δηά 30οο, γεβρες- 
νεῖν ; Ὀυΐ ἰξ 18, ρεγῃαρβ, πῖοσα ργοῦδῦϊε [μαΐ 
ἴδε ἰεχῖ Β458 ἴἢ {Π18 ρίας βιβεγοά σοσττιρὕοη. 
ΕοΥ “700 Μὰ 5ουϊὰ ρογῆδρϑ σγεδὰ “" 70." 

4. ῥέε ϑοίονιομ τυα. οἱ. [ἴ 15 ενάθπὶ 
ἤἴτοπι ϑοϊοσηοηβ ἅρμὲ δἱ ἢϊ5 δοςδβϑβϑίοη (566 ῃοῖς 
Οἡ (ἢ. ἰΪ. γεγϑε 2) ἴπδΐ ες οουἱὰ ποῖ πᾶνε 
Ὀδοη πιο ἴπδη ἂδουΐ 5ἰχίῖΥ δῖ [15 ἀδδίῃ, 
“«ΟἹά " 1΄η [Π]5 ρίδοε. τηυδὶ μογείοσε πιόδῃ 
αὐδουϊ ΠΗ͂Υ οΥ ΠΑγ-«ἤνο, 

ῥὶ4 «υέυε! ἐμγηεά αυαν ῥὲς δεαγί φῇθέγ οὐδέν᾽ 
σοἀ..] Νατίουβ ορὶπίοῃβ ἤᾶνθ Ὀθθη Πεϊά 845 ἴο 
[()6 εἐχίοπίξ ἀπά ἴθ ἴσια παίυγο οἵ ϑοϊοτηοη β 
ἰάοἸαῖτγ. ϑοπὶθ (45 Αὐφυπεὶπε) ἢᾶνὸ τεραγάεα 
ἴϊ 85 σοτηρίεῖε δροβίδογ---π δροϑίδου ΠῸΠι 
γνΠοἢ ἴπογὰ σου]ὰ 6 ὯΟ ΓΕΓΟΥΘΙΥ ; Οἴμοτβ (45 
Εννα]4)ὺ αν δθθη ἰπ ἴ ποίδιης δυῖϊ ἃ νν]56 
(ο]ογαϊίοη, σγαϊμεγ ῬγαϊϑουνογῖῦΥ ἤδη δ] Πη6- 
ΔΌΪΘ, πηϊσγοργεϑοηῖϊεά δηὰ πηϑιηάογεϊοοα ὈΥ̓ 
(ἢδ6 τοἰϊισίοιιβ ζεδοῖβ οὗ ἴπε6 ἀδύ. Τῆε {ππ ἢ 
566 Π18 ἴο 16 θεϊννοθη ἴΠ656 ἵἴνγο ἜΧχίγοπης υἱοῦν8. 
ϑοϊοπιοη ἐϊὰ ποῖ δὐοὺ ΟΡΘΩΪΥ ΟΥ ΠΟΥ ἀροϑ- 
(Δἴ156ὅ. Ηες ςοπεπιιοα ἢ]5 αἴϊεπάδλησθς οἡ [6 
ὙνΟΥΞΗΙΡ οὗ [εἤονδῖ, δηά ρυποῖυδιῦ πιδὰθ ἢ5 
οἤογίηρβ ἴῆγεθ Ἐ{π|ὸ8 ἃ ΥὙΕΑΓ ἴῃ ἴἢ6 ἴθ ]6 
(ι Κ. ΙΧ. 25). Βυΐ ἢϊ5 ἢοδλεῖ ννᾶβ ποῖ “ ρεγίες: ἢ 
ἢ Οοά. ΜδηΥ οδυ5ε5 μδὰ σοπεουττεά ἴο 
ννοΆΚοη ἴΠ6 σε ρίουϑ φαγηθϑίηςβϑβ οὗ ἢ 5 ΥὙΟΙΏΡΟΓ 
ἀδγ5---Ὧ5 ἴῃ σοιτιρίηρ ᾿ἡβιδηςο οὗ σθδ ἢ δηὰ 
ἸυχυγΥ, [6 σλη ΚΟΥ οὗ 56 η501 15Π|,Δῃ ᾿πογθδϑίης 
τυ] ἀ]η6585, Ἰεδάϊησ ἢἰπὶ ἴο δάορὶ τόσο ἀπά 
ΤΏΟΓΟ ἃ νου  ἰγ ΡΟΙΙΟΥ, δηἃ ρουπᾶρ5 ἃ στονηξ 

2Ν4 
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κὲ ]υάς. 2. 

13. 

ΜΝ Μ 

"οἱ φεγ. 

Ι. ΚΙΝΟΞ. ΧΙ. 

ς Εοτ ϑοϊοπιοη επί δῆεν “ Αβῃ- 
τογοῖῖ τῆς ρσοάάεθ8 οὗ τε Ζ,ΔοπΊΔη8. 
δηά δῆϊεογ Μη κοσι τς δϑοπικϊπδίίοη οὗ 
τῆς Απιπιοηϊῖα8. 

6 Απά ϑοίϊοπιοη ἀϊά ενὶϊ ἱπ τῆς 
οἰρῆς οὗ πε Ι͂οκΡ, ἀπά ἵνεπι ποῖ 
ἫΝ δε της ΙΟΚΡ, 45 ἐά [Πανὶ 18 
ἔλιμοσ. 

 Ὑ επ ἀϊά δοϊοπιοη δυ}] 4 δὴ μίρἢ 
Ρίδος ἔογ Οβεπιοϑῃ, {πε δϑοπιίπαιίοη 
οἵ Μοαδῦ, ἱπ τὰς 81] τας ἐς Ὀεΐογε 
7ογυβαίςπι, δηὰ ἔογ Μοϊεςῇ, ἴῃς δροπιὶ- 
πλδῖίοη οὗ τῆς Ἑσμ ] άγεη οὗ Απιπιοη. 

[ν. 5--]ε τ. 

8 Απά [ΙἰΚεννίβε ἀϊά δε ἔοσγ 411 ἢὶβ 
δίγδῃρε νγίνεβ, ΨΒΟἢ δυγηΐ ἱποδηβε 
ἀπά Ξδογ βεεά υπῖἴο {Πεῖγ ροάβ. 

9 ἴ Απά τε ΓΟΚΡ νγᾶβ8 ΔῃρῚῪ ἢ 
ϑοϊοιμοη, δθοδιιϑε 5 πεαγὶ νγἂβ τυγηθά 
ἔτοτα τῇς ΓοκΡ Οοὐ οὗ ΙΞγδεῖ, ἔνψῖς ἢ 
Πδά ἀρρελγεά ιιπῖο ᾿ΐπὶ τίς, ' 

10 Αμπά “δά ςοπιπηληάοά ἢϊπι ςοῆ- “ «ἃ ὁ τε 
Ἑςεγηίηρ Ἐ}5 τϊπρ, τπδὲ με 5ῃουϊ ποῖ 
δο δῆϊεγ οἵἴμεγ ροάβ: δυῖ δε Κερῖ ποῖ 
τὲ ψ Ὡς ἢ τῆς ΠΟΚῸ ςοπιπιαπάεά, 

11 ὉΝΒεογείογε τς ΟΚ 5414 υπῖο 
ϑοϊοπιοη, Εογαβλιςἢ 45 [ἢ 15 18 ἀοης 

Ἰλε τἀ πατίδηΐσπι, ατὶϑῖπς ΠῸπι οοηίΐδοῖ ἢ 4]} 
(Πὴ6 πιδηϊοϊά ἔοτπιβ οὗ δυπιδη ορἰπίοη. Η]Ϊ5 

Ἶαρβϑε ἱπῖο ἀφδάϊγ δὶπ νγᾶ5 πο ἀουδί ἐγδάυδὶ. 

ῬΑ ἤοπι οβιεπίδίίοη, ΡΑΓΕῪ ἤτοσπὶ [μδὲ βεη- 

ϑιιδ᾽ σα βίο ἰ5 ἴῃς πιοβὲ σοπιπιοη ΑΙ της 

οἵ Οτοπίδὶ τποηδσοῖβ, ἢ 65. }5Πε ἃ ἃ μδγότῃ 

οπ ἃ ριαπὰ δηά δχίγδογαϊ ΠΑΥῪ 5.816 ; δε ἤδη 

λαάτιϊτοα ἀπιοης [5 ννῖνεβ δηὰ σοπουδίπεβ 

ἐἰ σίγαηψε ΜΟΤΊΘΠ," ἐ.6. ἔοτείστιεγβ, εἰ μεῦ ΤῸ πὶ 
ΜΟΥ ΡΟ ΙοΥ, οἵ ἔογ ναγί εἴγ 5 5ᾶΚε ; με δϊοννοἀ 
Ηἰπηβ οὶ ἴο [211] ἴοο πυς ἢ υπάογ βογαρῖϊο ἰπῇῆπ.- 
δποα; δα νυῖνοϑ “τυὐγποὰ ἀνναΥ ἢ15 μοατῖ," Τὸ 
ται ἴπεπὶ μα 0} πααρηϊποθηξ [επιρ[ε5 ἴο 
{πεῖν 2156 γοάϑ, ἰεπιρὶε5 ννῃῖο ννετε ἴΠ6 506 ῃ6 
οὔ τίϊος5 οσιιοὶ ἀπά ἱπιρυγὸ ; ἢ ννᾶ5 ῃοῖ δεμαπιδά 

ἴο διά 1656 ἰοπιρὶς5 τ ῃϊ ονεγ δραϊηϑί [εγι- 
βδίθπι, 88 πιδηϊξεθὶ σίναὶς ἴο “ἴθ Τεηιρίε." 
Ηδ ἴιι5 θεοᾶπιο ἴπ6 δυΐποῦ οὗ ἃ 5Ξυπογείϑπι, 
ΜΠ ἢ δουχῆΐ ἴο δΙοπὰ τορεῖμεσ ἴΠ 6 οσβἢΡ 
οὗ [Ἔπονδὴ δηὰ [πε ὑγουβῃὶρ οὗἁ ἰάοΪ5---ἃ 5γη- 
οὐοίϑαι νυ] ἢ (λιδὶ αἰἰσγαοίΐοπϑ ἴογ 
[6 [Θννῖϑῃ παϊίου. ΕἾΠΑΙΥ, ἢ6 ἀρρθᾶγβ ΗΪπ|- 
561} ἴο ανα ἐγεηιυθηϊοα ἴδ6 Ἰάο] [επιρ] 68 (5εῈ 
γΟΓ568 ς ἀπά 10), ἀπά ἴο πᾶνε ἴδκθη ρατΐ ἴῃ 
ἴμοβο ἔδραγξιϊ ἱταρυγεῖο5 νος ἢ σοηϑιτυϊοά [Π6 
ννοῦϑὶ Βοῖτοσ οὗ ἴπε ἰἀοἸλίγοιι5 βυϑίοπιβ, {π 5 
ρταςτ Δ} ἀροϑίδιἰ5ίπρ, ἰπουρ ἘΠοογε ΙΔ] 
[6 πϑύοῦ ςοδϑοά ἴο μοϊὰ ἴμαὶ εμουδὴ ννὰ5 με 
{πιὸ Οοά. 

δ. ἥξεπε αϑεν] ΤῊΪΐ8 Ἔχργαββϑίοῃ 15 ᾿σομ" 
ταοη ἴῃ ἴπε Ῥεηίϊδίευςῃ, ἀπά ἰνγα 5 δὶ βηῆ65 
δεῖυδὶ ἰάοἷδ (8εε ϑευῖζ, χὶ, 28; ΧΙ, 2; 
ΧΧΥΙΙ. 14, ἅζο. 

“:διογε! δ. Οἡ Αϑβϑίογείμ, ἴῃ ροάά685 οὗἁ 
ῃ6 Ζιάοηΐϊδης5, 566 ἴ)6 δαάϊπίοηαὶ ποῖθ οἱ 
Ἐχ. χχχὶν. 13. 

ἐδε σοάάε:. οΓ δε Ζίάοπίαη.. Οἡ ἴῃ ἴοπὶῦ 
οὗ ἃ Ρμαηϊςίδη Κίηρ, ἀϊδβοονογοά ἴῃ 185, ΟἹ 
ἴΠ6 5116 οὗἉ δ᾽άοη, πηεπίοη ἰ5 πιδάδ οὗ ἃ ἴδηρὶα 
οὗ Αϑίασίέ πόσο, ννἢϊεἢ ([Π6 τιοπαγοῖ 01] ΟΥ̓ 
τοοίογοά ; δηὰ ἢἷ8 πποῖθοσ 15 βδ! ἃ ἴο ἤδνε Ὀδθη 
ἃ Ὁτοϑίςβ88 οὗ [πὸ χοάάε88. 

Μη ον. Αἰζοιηρίβ αν θθθη πιδάθ ἴο ἀϊ59- 
ὕηγχυΐϊ58 Ὀείννοεη Μιϊοοσὶ δηά Μοὶθοὶ; δυΐ 

ΠΟΥ 9οοπὶ δαϑθὰ οὔ οὐδῦ- τε πεηεπῖβ. Βοῖἢ 
ϑνοσάς ἅτ νδγϊδηῖβ οὐ [Π6 ἴσστῃ ΟΓΟΪΠΑΓῚΥ͂ 
υϑοὰ ἔογ “ Κίπρ " δπιοὴρ ἴπ6 ϑεπηὶς τὰοες οὗ 
ἊΝ εβίεσῃ Αϑίδ, Ὡς ἢ ἀρρθαγβὶπ εξ  ΡΒα-- 
ηἷς.), Αδὶ»εείοῦ (Η6δ.), Αἀγαπινιείεξ ( .}, 
Αδά-υ])}αΠὲ (Αταῦ.), ἄς. Μοϊεςξ οὐ Μο 
16 ἴη6 ἴοττῃ ἴῃ 115 βἰταρ οὶ ἔοιπῃ, αἰ ουτηρ ΟΪγ 
ποσὶ ἴῃς Ηεῦτον Μείεξ δὰ [86 Ασαδις Μαζξ 
ΌΥ 1ἢε νοννεῖ ροϊπίης. Μ|ὶοοπὶ (οΥ Μαίοδπι, 
7εγ. χιῖχ, 1-; Απὶ. ἱ. 15) 15 ἴῃ βλπιῈ ψοσὰ 
ΨῈ ἃ 50 ΠἾΧ, -αρε ΟΥ -ο»ι, ϊςἢ Οσϑθηϊυϑ τὸ- 
ξατάς ἃ5 “ἃ αἀϊπιλίπυζίνο ἔοστῃ οὗ εηάφαιτηςπί.ἢ 
(1μοχίοοη, Δὰ γος.) Οἴδεῖβ ἴδκς ἴὶ ἔοσ ἴδε 
ΡΓΟΠΟ Δ] δυϑδχ οὗ ἴΠ6 {π|γὰ Ρεγβ. ρίυγαὶ, 
δηὰ ἰτληϑίαῖο “ὙΠ ῖγ Κκιην" (ντρηῖ). Τῆς 
ἔοττη Μοϊδεοῃ 5. υδυδι᾽γν δοσοπιραηϊεὰ ὉΥ [86 
ἁιίίοο πη ἴη6 Ηρφῦτον, π6᾽ τννοσὰ θοὴν τὸ- 
ξατάθα σδῖποσ 85 δὴ δρρε δῖϊνο ΤΠΔη ἃ5 ἃ 
ῬΓΟΡΟΓ πᾶσθθ. Οπ ἴδε σμάγαςίοσ ἀπά ΤΟΣΒΒΡ 
οὗ Μοϊδςῇ, 866 ῃοΐδ ου [.ου. χχ. 2--Ξ. 

7. Οδενιο δ. ΟΠΒεπιοϑῆ, [86 συργοπης ἐς 
οὗ ἴα Μορδδιῖεβ (566 ποῖα οἡ Νυπι, χχὶ, 29), 
866 π|5 ἴο πᾶν ὑὕδθη ΕἸ ὑογϑῃρρεὰ ἴῃ 
ιν εϑίοση Αϑὰ. Ηἰ5 Ὡᾶπὶὸ οσουγβ ΤΟ ΘΏΕΙΥ 
οὔ ἴῃς “ Μορδθϊε δίοης." Οδι- που 58, “ἴῃς 
ἔοστὶ οὗ Ομεγλοβὴ," ἃ ρτοδῖ οἵγ οὗ ἰΒε πογσίδμεσγῃ 
ΗἩϊζο5, ταυδὲ πᾶνε θη ὑηάογ ἢϊ5 ὑσχοϊεςοη. 
ἴῃ Βαθγίοη πὸ βεοῖηβ ἴο ἢανε Ὀθθὴ ΚΟ 85 
ΟΠοπιδ5- δ 8, οσ ΟΠμοιηοβἢ-Βεὶ. 

ἐδεὲ δ, ἢ Τῆα 81] (δὲ 15 Βεΐογε 
76 γιβδ οι "ἢ οδη ΟἾΪΥ ὃς ΟἸΪνεῖ ; ἀπά ἴποσε, δο- 
ΠοΓα ΡΥ, ὑδάϊθοη ρἷδοθς ἴῃς ἰάο] βδποΐυλσχιες 
οὗ δοϊοίποη. Αἴ ργϑϑεηΐ ἴῃς τηοδῖ βουΐπεγῃ 
δ. ΓΤ ΟὨΪΥ͂ ((Π6 δοπ.: Οὔεηείοπὶς) 18 ροϊηϊοὶ 
ουξϊ 85 πανϊης ὑὕδοη {δι ἀσδοογαῖοά ; το 
ΘΑΥΪΥ Εδοίογῃ ἔσάνο εῦβ 1611 ὺ5 ἰη {δεῖν ἴἰπια 
[86 πιοϑῖ πογίποσγῃ βυδυγὺ (πονν οδ]]οὰ Καγερε 
“:-ϑεγαά) Μτἃ8 δο ενθαὰ ἴο αν Ὀδθη ἴδε 5ϊῖἴς 
οὗ ἴδ δίψῃ ρίδος οὗ (δεπιοδῆ, ἴδ 6 βουΐδοιτι 
οηθ ἴπδϊ οὗ Μοϊδθοιβ: οἱγ. (Βγοσδγάιι, Α.Ὁ. 
1280.) 

11, Τὸ 187 “ἐγυση!.} 1.4. “ἴο οπε οὗ [ὰγΥ 
βι}]εςῖ5." [Θγοθοδπὶ νγὰβ ἃ ρβεγβοὴ οὗ γοοά 
Ροβϑιοη, (66 νϑῦβα 28.) 

διὰ κςςᾳ 
ἂς « 

1 Ἠεδ ἃ 
τοὐϊά εων. 



«4 ςὮ χ2. 
Σς. 

ν. 12--1}.} 

οὗ τῆς, δΔηά τῆου Παβὲ ποῖ Κερὲ πὶ 
σονδηδηῖΐ Δη4 ΤΥ ϑἴδίιζεβ, τνῃ]οἢ 
ἢδλνε σοπηπχδηάςα τΠ66. 41 νν]}}] βιιγαὶ] 
γεπά τῆς Κίηράοπι ἔγοπι ἴπες, δηά ἀκ 
δῖνε ἴἴ ἴο ΤΥ βεγνδπῖ. 

12 Νουνι τ ϑιδηδίηρ ἴῃ ΤΥ ἀδγε 1 
1} ποῖ ἀο ἰτ ἔογ ἰδανὶἀ τὔγ ἐβιμετ᾽: 8 
βϑᾶκε: διε 1 νν}} τεπὰ ἴτ ουέ οὗ {δε 
μδηά οὗ [ΠΥ 8οη. 

12 Ηοψθεῖς 1 Ψν}}} ποῖ τεπά ἄνγᾶγ 
411 τε Κίηράοπι;; ὀμέ νν}}} ρίνα οἠς 
ἀπῦς ἴο ΤΥ 80η ἔογ αν! ἀ πὶγ 8εῖ- 
γδηῖ᾿β βαΐζθ, ἀπά ἔογ [εγυβδί θη βαΐκα 
ννῃ ΙΓ ἢ 1 Πᾶνε οἤοβεη. 

14. ον δαυϊά ἐδ) ζαϊδεγ “αξε.1] Βεςσλαθ6 
οὗ αν 8 ζοοάπο58 δηὰ οὗ ἴπμ6 ῬγοπΊ!565 πηδθ 
ἴο δἰπὶ (2 8. ΥἹἱῖ. 132-16), ἵἴννο δραϊεπιθηΐϊβ ἃγὰ 
τηδάο ἴγοτῃ ἴῃς ΤΟΙΣ οὗ {πῸ ἤγϑι βεηϊδθῃςα. 
(1) Το δἷονν ἰ5 ροβίροηεδά, δηὰ 15 ποῖ ἴο 
[211 111] δἔῖεογ ϑοϊοπιοηβ ἀεαδαίῃ, δηὰ (2) ἴδε 
Κιηράοχῃ 5 ποῖ ἴο 6 ΠΟΙΪΥ ἴδκεοη ἤῸπι ἢϊηι. 
(οιηρατγε, ἢ 86 ἤγοῖ πὴπἰχαῦοη, [ἢ ροϑῖ- 
Ῥοποηηθηῖ ργοσηϊϑοά ἴο [οϑίδὴ (2 Κ. χχιὶ 20). 

18. 1 «ὐ σίυε οπε ἐγίδε [ὁ 187 “0π.} 
ΎΒετε 15 ϑοηα αἰ ἜσῸΪΥ ἴῃ υὑπασγϑίδπαϊπς 
ΨΥ ὁπό {ΠΠῸς ΟἾΪΥ͂ ἰ5 Ῥσοπιϑεὰ ἴο Κθῆο- 
θοδπι, θη 6 νγᾶϑ σοὶ ὶγ ἴο σεςοῖνο [ἢ 6 ἠευο 
1Π0ε5 οὗ [υάδὲ αηὰ Βεηϊδπιη. (δ6ε χὶ!, 21.) 
ϑοιης γοργὰ (ἢ6 {06 οὗ Βοη δ η 45 ἴἢ6 οὔς 
Ἰηϊοπάδαά ἴῃ [ἢϊ5 ρῥΐἷδος, δηὰ Ἴοηϑάεγ δαὶ 
{5 ννὯ8 οπηποά, [5 ἀσοοοηὶ ἴο Ἀδἢοδοδπὶ 

ἴὴρ ἰΓοδῖςα 85 ἃ πηδίίογ οἵ οουγθε. Βυΐ 1 δ 
αυϊΐε ον! ἀοηΐ, ἔτοπι χὶϊ. 2ο, ἴμδὲ [6 “ οἠς {Πῦ- "ἢ 
νγ5 ΤΟΔΙΪΪ ἴῃς ἰτῖῦς οἵ [υάδῃ. Τῆς ἔπ 
56οΙῺ5 ἴο δ [ῃδῇ “ {π||6 Βεπ᾽δηλη ἦ γ85 Ἰοοκοὰ 
ὍΡΟΙ ἃ58 ἀρϑογυοὰ 'π [υὐδῆ, 50 45 ποῖ ἴο ὃς 
ΤΕΔΙΥ ἃ ἘΠ 6 ἴῃ [6 5λπ|6 56ῆ86 85 {π6 οἴδογα. 
5111}, 1 ΤΠΘΠΊΟΥΥ οὗ ἴδε δεῖ τπδὲ (ἢ6 οχίϑτης 
ἐτῖδε οὗ [υάἀδῇ ννᾶ8 4 ἀοιδὶε οης, ἴπε ῥγορῃεῖ 
ΑΒ ἢ ἴοτε ἢ5 γψαττηοηὶ ἱπῖο ἔννεϊνε ραγίβ, δηὰ 
Κερί ὑδοκῖνο πὶ [ογοδοόδτῃ (νν. 30 δηά 31).. 

14. 72ε Ζονά «ἰγγεά μὸ απ σάδυέγηαγ ἰοὸ 
ϑοίονιον. ΤῊ νυτῖϊετ ἢ85 γοϑεγυθ ἔογ [15 ρίδος 
16 ναγίουβ ἴσου ]εβ οὗ ϑοϊοπιοηβ σείζῃ, ποῖ 
ΔΙ] οννίης τότ ἴο ἱπίογτυρί ἢ]5 γενοῦ 5 ΠΑυτἃ- 
ἴϊνε οὗ ἴπδ ΚΈΠΟΓΑΙ ΡΊΟΓΥ ἀπά ργοβρετ οὗ 
[9γδοὶ υπάογ (ἢἷ5 Κίηρ. Ηδ ἢλ5, σοπϑεαυοηίγ, 
ποῖ ἐο]]οννοά ςῇτοποίοψίοδὶ ογάοσ, ΗἩδάλά 5 
τεῖυγῃ ἴο Εἄοπι, ἀηὰ ἈδΖοη 5 οσσυραίΐοη οὗ 
᾿ρδτλᾶϑοιβ, θεϊοης ἴο ἴῃ ΘΑΥΙΥ γεᾶγβ οὗ ϑ01]ο- 
ΤΟ 5 Γερῃ. (866 ῦονο, ποῖθ οἢ ςἢ. ἵν. 24.) 

Ἡσάσά δὲ δον». Ἠλὰ νγᾶ5 ἃ τογαὶ 
Ὥληης, ὈΟΪΏ ἴῃ ϑγτίδ δηὰ ἰὴ [Ἃἀυπα. [ἰ νγᾶ5 
Ὀογης ὉΥ͂ ἃ Κίης οὗ Εάοτῃ νῆο ἀεἔεδίεα [πὸ Μ'|- 
ἀϊδηϊδ5 ἰη ἴῃ βεϊὰ οὗ Μοδὺ (Ο:εη. χχχυΐ. 35), 
δΔηα ΟΥ̓ Δηοίπογ, ψγῆο τεϊρηεά ἴῃ Ῥδυ, δπὰ ψνῆο 
566 Π|5 ἴο δανὸ Ὀδοη ἴΠ6 ἰαοὶ Κίηρ Ὀεΐοτε ἴδε 
ἀυκο5 (1 (ἢ τ. 1, 51). Αςοογάϊης ἴο ΝΙοοΪΔ5 οὗ 

1. ΚΙΝΟΞ. ΣΙ. 

14 ἢ Απά {πε ΒΡ 81ἰγγεὰ ὉΡ δη 
Δάναιβαι ὑπο ϑοίοπιη, Ηδάλὰ τῆς 
Ἑάἀοπιῖτε : ἢς τσς οὗ [πε [Κηρ᾿ 8 5εβά 
ἴῃ Ἑάοπι. 

15. “ἔογ ἰξ οάπιε ἴο ρᾶ58, ἤδη 73 86. 8, 
Πανὶ νγαβ ἰῃ Εάοπι, ἀπά [οδὺ τῆς 
ολρίδίη οὗ τῆς ποβῖ ννῶᾶ8 ρΡΌΠ6 ὉΡ ἴο 
ΒυΓΥ [ἢ 5]4᾿π, δίῖεγ ἢθ ἢδὰ 8πιθη 
ΘΥΟΓΥ πιαὶο ἱη Ἑάομι ; 

16 (Εογ 58|χ πιοηῖῃ8 ἀϊὰ ]οδὉ τε- 
τοδίη {πε ἢ 411 ϑγδαὶ, ὑπ} ἢς 
μιδά ουξ ΟΝ ἜνεΓΥ π|λ]6 ἰπ Εάοπι :) 

17 Τῆδι Ηδάλά ἢεα, με ἀπά ςεγίδίη 
Ἑἀοηιιῖοβ οὗ 8 ἔδυ μου 8 βογνδηῖβ ἢ 

Βλατιδϑουβ (ΡΥ. 31), 1 ψψὰ5 [6 πδπια οὗ οἰετεη 
ϑυσοοϑϑίνο τἰηρβ οἵ ϑγτίδ, Ὀεσίπηϊηρ ἢ 186 
Δάν γα οὗ [λαν, ν Ο 15 οδὶεὰ ἰη δοπρίυγε 
Ηδάλδαάεζεσ. [{ 5θεπὶβ ἴο ὕᾶνε Ὀδθη, κὸ Ρἢ2- 
ΣΔΟΝ, πιοτὸ ἃ {{|6 1 Δηῃ ἃ τοδὶ πᾶπηθ. Αςοογά- 
ἴῃ ἴο Μαοσγοδίυβ δηὰ Ῥ]ηγ, ἴἃ ννὰβ ἴΠ6 δυσγίδς 
ὩλπῈ ἔογ “(6 ϑ8υη. Τῆς Ηδάδαά δεῦο 
ϑροκοη οὗ νγᾶβ ργοῦδῦὶυ ἃ ἀεοβοεπάδηϊξ οὗ ἴῃ 6 
Ἡδάδα πιεηποηφα ἀδονςε 85 ἴῃς ἰδεῖ Ἑαοπῖο 
Κιηρ. 

16. αυι4.) αν! σοηαιεσὲ οὗ Ἑάοπι 
μαά θεεη νεΙῪ ὈΠΕΗ͂Ὺ ποιςοά τη ἴῃς ἰδίογυ οὗ 
ἢἷ5 γοίψζη. (866 2 8. ὙΠ]. 14; δηὰ σοιραγο ᾿ ΟἿἾγ. 
ΧΙ, 13.) ἌΝ Βογὸ ᾿ἰϑᾶστὶ ςογίδίη δα! οηδὶ 
Ῥαγ ουϊλτβ οὗ ἴ, [ἃ ἀρρεοᾶσγβ ἰπδῖ δῆεσγ ἴΠε 
ξῖοδῖ ΥἹΟΪΟΥΥ ἱπ ἴπ6 ΔΊΟΥ οὗὨ 5411, ννῆθσε 
οἰσῃίθθη τπουβαπὰ (οΥ νεῖν τμουδληά, {{|6 
οὗ Ῥ881πὶ ἰχ) Εαοτηοβ ννεσὲ ϑἰδίη---ἃ υἱσίογυ, 
[πε πιοῦϊ οὗ ΠΟ ἢ νγᾶ5 δϑογι δε ἴο ΑὈΙΞἢδὶ 
(1 (ἢν. χυῆ!, 12)-- [οδὺ ννδβ ἰεῆϊ, οΥὁ βεηΐ, ἴο 
ςοπρ εΐο τπ6 δυδ)υραϊίοη οὗ ἴῃς σουπίγΥ, ἢ 
ΟΥάο 5 ἴο δχίεστηιηδῖε 411 [6 στονγῃ πιλ]ς ἰη- 
ΠΔὈϊΔηῖϊ5. 1( ννᾶβ ποῖ γετῪ οἴϊεη {πδὶ 1)αν!ὰ 
δεῖϊεὰ ΔΩ Θχίγεπιε 9ΕΥ ΓΙ ἴῃ ἢ]5 ννΑΓΘ; 
δυῖ 6 ΠΙΔΥ͂ ᾶνα σοηδιογοα Ἀπ] 5 Ποὰ 
ΌΥ ΡΟΙΪΙΟΥ͂, Ὧἃ5 ἢς Τογδίην ννᾶ8 ΟΥ̓ ἴἢ6 ἰεἴῖοτ 
οὗ [86 ἴαὰνν (Πευῖ. χχ. 13), ἰῃ δάορίπρ {815 
βοσγοῦ σουγϑε ἀρδιησὶ Εἄοπι. 
᾿ᾳυα: ἐπ Εδο» ἢ ΟΥἍ, "“»ιοίς ἘἙδομ.. (866 

Ὠοῖθ Α δ ἴῃς δηὰ οὗ [ἢ6 ςδλρῖοσ.) 
ἐδε“[41:5.} 1ἴ 15 υποογίδίη νυν βοῖθοῦ [Π656 νετὸ 

ἴῃ Εἀοπλῖῖο 5141}, οὐ [5γδο 65 ννῆο ἢδά (δ) ] θη 
ἴῃ ἴῃς δύικρῖο. Ῥεγῆδαρα ἴπ 6 Ἰαϊίοῦ 15 ἴῃς 
το ᾿ἰκεῖὶγ. Βυῖ ἱΐ 8ο, ννὲ πιυϑὶ ἰγαηβίδῖο, 
Φ Ὦδη.. .. [οΔὉ ννᾶ8 ξοῆς ὕρ ἴο ὈυΟΓῪ ἴῃς 
βἰαίη δηὰ πδὰ 5πι)τοῃ ΘΥΘΥῪ πιδὶς,᾽ ἄζο. 

106. Ευεῖγ »ιαίο ἐπ Ἐδον»ι.} 1.2. ἜΝΘΥῪ πιαὶθ 
σοῦ δ6 οου]ὰ ἢη. Α5 Ηδάλδά ἢςεά, δηὰ ἃ 
ΠΟΙΏΡΔΩΥ οὗ Εάοπιῖος ὙΠῸ δΙπὶ (νεγβα 17), 
80 ΟἴδοΙβ σοῦ] ὀβοᾶρθ ἴῃ νοι ἀἸ γος. 
ΘΟΠΊΘ ΓΊΔΥ οὐ ἧδνε σοποςξαὶεὰ {Ποπιϑεϊνοβ ἴῃ 
ἴδε σΟυΓΥ, ἀπιοης ἴπ6 οᾶνο5 οὗ ἴῃς πιουη- 
(Δῖη5. Α5 1,6 αἴεγς οὔϑδογνυοβ, ἴῃς ΕἙἀοχηο 
Ὠδϊίοη Μ»ὼ5 ῃοΐ ἀοπίγογεα οἡ ἴδε οσοδϑβίοη. 
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Ἀπ, ἴο ρὸ ἰηῖο Εργρῖ; Ηδάδά δείηρ 
γεῖ ἃ {ππ||6 ς ἢ] ά. 

18 Απά {πεν ἅγοβε οιἨ οὗ Μ|άϊδη, 
Δηἀ οδηης ἴο ἐμόρν δηὰ ΠΥ ἴοοκ 
θη ἢ τῆδαὶ οὐἕ οὗ Ῥάγδη, δηά 
{ΠΕΥ σᾶπιε ἴο Εργρῖ, υπῖο Ῥμαγδοὴ 
Κίηρ οὗ Ἐργρῖῦ; ψῇϊςἢ ρᾶνςε Ἀϊπὶ δῃ 
Ποιι8ς. π᾿ δρροϊπιεά ἢϊπὶ νἱςζυλί5, 
ἃπά ρᾶνα ἢϊπὶ ἰδηά. 

19 Απά Ηδάδά ἐουηὰ ρτεδῖ ἔνοιγ 
ἴῃ τῆς βίρῃξ οὗ Ῥηδγδοῦ, 80 τμᾶῖ ἢς 
ᾶνα ἢϊπὶ ἴο γῇ ἴῃε 8ϊ5ϑἴεσγ οὔ ἢί8 
οννῃ ᾿νε, τῆς 5:ϑῖεγ οὔ ΤΤἌἤρεπαβ τῃ 6 
΄υεεη. 

20 Απά {δε 8,βϑῖεγ οὗ Τλπρεποβ 
θᾶγε ἢἰὶπιὶ (ὐεπυθαῖῃ ἢΐ8 ϑοη, ὑνῃοηΣ 
λἤῆρεπαβ ννελπεά ἴῃ ῬΒΑγδο 8 ποιιϑ6: 
δηά (πεπυδδίῃ ννᾶ8 'η ΡΠ Αγδοῖ 8 δοιι86- 
Πο]ἀ δπιοηρ ἴῃς 80η8 οὐ Ῥῃδγδοῆ. 

18, Τὸ σγωώθ οἷ Γ᾽ Μιάιαμἢ ΤΈΣ 
Μιάϊδηϊῖοβ ῃδὰ βοδιϊογοὰ ςοι ]οπηθηΐβ [σου ἢ 
ΑΙ (6 σΟὈΠΙΓΥ ϑουϊῇ οὗ [υάδῃ, δηά δρρᾶ- 
ΤΟΠΓΥ ἃ ἴον οδεὰ Μιάϊδη (Μοδίανα οὗ 
ῬιοΙοτΥ) ἱπ ἴδεϑθο ραγῖβ. δὲ πΙΔΥ γαΐθεγ 
ἔτοτα ἴΠε τεδαϊΐηρ οἵ ἴπε Ν ἰίοδη ϑεριυδρίηί (ἐκ 
τῆς πόλεως Μαδιάμ) ἴπδὶ ἴΠ6 ἴον! 15 ΠΕΙῸ 
τηθδηϊ. 

ἀπά εανιὸ ἰο Ῥαγωμ.} Ῥατδῃ 5 υπάοιυδίογ 
(ἢ. ἀεϑοτγὶ ἰσαςξ ἱπιπιθάϊδιεὶν ἴοὸ ἴπῸ ϑουῖἢ οὗ 
1υάχ, {πὸ τπιοάογῃ ἀσϑοσγί οὗ Ε]- ΤΊΒ. 

μῃο Ῥῥαγαοδ.ὴ Τῆς Ῥαγδοῖ 80 τεοεϊνοα 
Ηδάλα τηιϑὶ πᾶνε Ὀεεη ἃ κίηρς οὗ [6 ἔννεηῖγ- 
ἢγϑῖ (Ἰδηϊῖθ) ἀὐπδϑεῖγ ; ΠΡΟΙΘΡΙΥ ἢς ννᾶ58 Ρ5υ- 
56 ΠΠ65 ]., Μαποίδοβ βεςοηά Κίηρ. [ἴ ἀρρθδγβ 
ἴο δᾶνε Ὀδεη ἴμε ρο]ου οὗ με Ῥαγδοῖβ δδουῖ 
[819 {πὸ ἴο πηᾶῖο ἔγιοηάβ δηὰ σοπίγαςϊ 41}}}- 
δῆς65 ἉΠῊ {ΠΟΙ ολϑίογῃ ποὶρῆθουΓϑ. 

19. Ταδῥεπο. ὙΠ6 παπὶς οὗ ΤἌπρεποβ δας 
ποῖ Ὀθοη ἔουηά οἡ ἴπ6 πιοπυπιοηΐβ, Ἡν]Οἢ 
ΑΓΟ, ΠΟΥΥΘΥΘΓ, ΨΟΥΥ͂ ΒΟΔΠΙΥ ἔογ [15 ρεγὶοά. 

ΩἹ. Τραῤ οαὸ..... «υα,. ἀεαά.) Ὑμδῖ 
ΗἩδάδα 5μουϊὰ νναῖϊ ἔογ ἴἢ6 ἀεδίῃ οὐ υοαό 
Ὀεΐοτο στεηισϑίίηρ ἰεᾶνα ἴο γοίυσγῃ ἴο [ἀυτησα 
βδῆοννβ ἔἴονν [ογγ 0]. δὴ ἱπλργοβϑίοη δὰ θϑθη 
τηδάς ΟΥ̓ [6 βόνοσγε πηθλϑυγος νης ἢ (Πδί σοτῃ- 
πδηάοῦ ἢδά οδτιτὶςὰ ουἷΐ ἔννεπίγ-ῆνε οὐ {ΠΙΓΓῪ 
ΥΘΑΓΒ ὈΓΕΥΟΙΞΙΥ. (ὅ8ὅ66 δῦουθ, γοῦϑα 16.) 

ἐεὶ »ὸ ἀεῥαγ.] ΤῊς ἱπαθ} Υ οὗ τοδροοβ ἴο 
ἀοραῖ ἤοῸπὶ δὴ Οτίθηϊδὶ οουτ νίτπουζ ἴΠ6 
Κιηρ 5 ἰοᾶνς, δηὰ ἢϊ5 υηνν}  ηρηθ85 ογά ΠΑ }Ὺ 
ἴο φγαπῖ ἰεᾶνα, ἄγ "]υδιγαϊοα ΌΥ ΠΊΔΩΥ 
ἴῃ ἴῃ6 Πἰϑίοσγυ οἵ Ῥεγϑίδ. ὅ6ὸ ἴῃς δίοιυ οὗ 
᾿ειιοςοάδα ἰη ἴη6 ττὰ Βοοῖκς οὗ Ηεοτγοάοίϊυ 
(“ἢ 5. 132-117}, ΔπΠ4 {παί οὗ Ηἰ5ιαυ ἴῃ 1Π6 
5. ἢ ΒοοΚ (εἶι5. 235, 35) 1οό, 107.) 

Ι, ΚΙΝΟΞ. ΧΙ. [ν. 18----24. 

21 Απά ψδεη Ηλάλδά δεαγά ἱπ 
Ἐργρὲ τιδὲ [αν 8ἰερὲ στὰ ἢ 5 
[λῖῃεγβ, δῃὰ τῆδι [δῦ {πε ςλρίδιη οὗ 
ἴῆ6 Ποβῖ νγὰ8 ἀελά, Ηλάλδα 52:14 το 
ῬΒΑγδοῖ, ἴΠμεῖ πε ἀεραγῖ, τῆλῖ 1 τδῪ 15Ηε 

ἴο ΠΊΪΠ6 ΟΥ̓ΤΏ ΠΟΙΙΠΕΓΥ. ἰάριον 
22 Ἴδη ΡῬΠδγδοὴ βαἰὰ ὑπο δίτα, 

Βυς ναὶ ἢδϑὲ του ἰλοκΚεοά τ τῆς, 
τηδῖ, Ὀ6Πο] 4, τῆοιι βεείκεβι ἴο ρΡὸ ἴο 
της οὐ σουπογ Απά ἢς δη- 
βυγεγοά, ΤΙΝΟοΙίηρ : ποιγθεῖς Ἰεῖ πιὰ ᾿Η 
80 ἴῃ ΔΠΥ͂ νγῖ56. 

1  Απάὰ Οοά 5εἰττεὰ ἢϊπε ὑρ 
σποΐδεν δλάνε ν βεζΖοη ἴδε 5οὴ οὗ 
ΕΠ,άΔἢ, νος βεὰ ἔτοπι ἢἷ5 ἰογά 
ΗἩδάλαεζεγ ἰκηρ οἵ Ζοθδῇ : 

24. Απά δε ραϊπεγεά πιδη ὑπο Πίπι, 
πὰ Ὀεσᾶπιε ολρίδϊῃπ ονεγ ἃ δδηά, 7:5: 
νδεη αν! ενν τΠπεπὶ ογ Ζοῤαλ : τ 

22. ῥα! δαη ἐδοι ἰαεξεά 7] (Οὐυτουϑιῦ 
Οἷοθο ἴο ἴδεθθ ἅτ {π6ὸ πνογάβ οὗ Ηςῖσυς, 
ἉΏΘη ῥγοϊοδειηρσ (Πδὶ ἢς 15 ολἰϊ5ῆοα δὲ ἴδς 
Οουπ οὗ Ρειξίᾶ, δηά ἀοδθβ ποῖ νυν ϑἢ ἴῸΓΣ δῃγ 
σἤδηρε--τεῦ δὲ ἐνδεὴς ἐών; “ὙΝδαῖ δατεΪ 
[δὲ 1 Ιδοκ " " (Ηεοτγοά. ν. τοό). 

ἐδὲ μΉ 30 ἐπ 7 «υἱπε.} ὙΒεΓε 15. ἃ τεσηδσῖ- 
80]. ἀργυρίποθθ ἱπ τ 58 ἰεττηϊηδίοη, νυςὰ 
ἀοεβ ποῖ [6}} υβ8 νδῖ Ηλδλάδὰ ἐἀϊὰ. Τῆς 
ϑορίυδρίπὶ δά ά---- Απὰ Ηδάδά τεϊυγηεα ἱπῖο 
ἢϊ5 οὐσῃ σουπίγ. ΤῊ ἰ5 ἴῃ6 ον} [δὲ Ηδάδλὰ 
ἀἰά [ἴο ϑοϊοπιοη]; δηὰ ἢ στίενουϑὶν δϑθοϊοά 
ἴϑγδεὶ, δῃη4 σεϊξηθὰ οὐὸσ Βάοῃι.; Βυῖ ἴῃς 
δὐὈτυρί ἔοστηῃ 15 ἴῃ τποσὸ ἀγοδαὶς ἴῃ ἌἽπγαςῖεσ, 
δηά [ῃς6 ϑερίυδειηὶ δ Π!οη ἰ5 ̓ πιρ θὰ ἴῃ ἴδιο 
ἰεχὶ 85 ἴὶ δἰίδῃάβ. (866 γϑῖϑο 14.) 

428. Κεκον.) Ἀδζοη ἢδ5 Ὀδθη βυρροβεὰ ἴο δὲ 
τῆς βλπηθ ἃ5 ἴῃς ΗοζΖίοη οὗ τ Κ. χν. 18, ἰὰς 
ἴοχί θεῖηρ τεραγάθα ἃ5 σοιτυρῖ ἰπ οπθ ρίδος οἵ 
[ῃς οἴδοτ. ὙὝΠ15 8 σοσίδι ἾΥ ροβϑίδὶο: ὃ αὶ 
566 ΠῚ5 2Γ τῇογα Ῥγοθδῦϊε ἐμὲ ἈΘΖοπ, ἃ ϑυτίδη 
οὗ Ζοῤαῤ, ἱπιεττιιρίεἀ τῆς τΟγΑ] ᾿ἰ'πε οὗ τὰς 
᾿Πλαταλϑοοπο ΗἩδάδλάς, νος ννᾶ5 τοςζοτοα αϑεσ 
ἢϊ5 ἀραίῃ. ΨνῈ ΠΙΔΥ ἄγτδῆχὸ ἴῃς Γλαπιδϑοις 
Ἰήηρϑ οὗἉ [15 ρογιοα 5 ἔθ] Ϊοννϑ -:--- 
Ἠδάδάεξεν (ον Ἡδάδα 1.) δΌ. Βις. τοφο (οου- 

ηὐυετοά Ὀγ Ὀανίά .. 
Ἐδζοη (υδΌγροῦ), ςοὨ ΕΙΏΡΟΓΆΓΥ νεῖ τ ϑοίοπιου., 
Ἡε:ξίου (Ηδὐδὰ [].) ἣν ἙἘοδοῦδοαπι. 
Ταδτίπιοη (Ηδάδά 111.}ὁὖ) ᾿ Αδί)ατι. 
Βοη-Πδάδά (Βδάδά ΙΝ.) 399 83 Δ.68. 

24. “κα {δέγ..... γεϊκπεῦ.} ὙΒατε ἰς δη 
Δ ΚΑ ἀπε: 5 ἴῃ [86 Θχργεββίοη, “ {δε τεϊσηυοὰ 
ἂἴ Ιαπιᾶϑοιι5,; 5βίηςε δΖοῃ δίοπο νου μὶ ὈῸ 
κίηρ. Ηουδίγχαηξ ργοροϑβεβ ἃ ὑεῖ 5ἰἵἢϊ ἐπιθη- 
ἀλίοη, ψῃϊοΒ Ψουϊὰ εκῖνε ἴδε βεῆϑε, “ {8εγ 
τηδάς ἢἰπὶ Κίηρ αἵ [δπιδϑθοι8.» (866 ποῖς 
Β αἱ 186 επά οὗ (ῃς οδαρῖετ.) 



νυν. 25---.3.} 

Δη ΠοΥ νγεπῖ ἴο [λαπιᾶθουϑ, δηά ἀνγεὶς 
τΠεγείῃ, Δπα τεϊρποά ἰπ [)απηᾶϑοιι8. 

25 Απά δ ννᾶβ δὴ δάνεια ἴο 
Ι5γδ6] 41} τὴς ἀδγϑ8 οὗ δοϊοπιοη, δεβϑιἀς 
τε πλϑο !εΐ τηδὶ Ηδιδα 414: δπὰ ἢς 
ΔΌΠοτγγεά [5γδεὶ, Δπα γεϊρῃθά ονεῦ δ γγιλ. 

ἔοι. 426  Απὰά “ Ϊεγοβοδπὶ ἴπε 8οη οὗ 
τ τ Νερβαῖ, Δη ΕρΒιδιμίτε οὔ Ζετγεάδ, 8ο- 

Ἰοπηοη 8 ϑβεγνδηῖ, ννῇοϑε πηοῖμετ᾿ 5 ΠΑπΠὶς 
Σ «υὐας Ζετυδῆ, ἃ ννἱάονν ψοηδῃ, Ἔνθ 
τ: ᾿ς πο υρ λὲς Παπά δραϊπϑὶ ἴῃς Κίηρ. 

27 Απὰά 1}15 τοας ἴῃς σδιι56 τῃδξ ἢς 
: πὰ ᾧρ λὲς Παηά δρδίηβε τῆς Κίηρ: 
ον. ϑοϊοπιοη δ} ΜΊ1]ο, σπά ἡμεακινς 

{πε Ὀγεᾶς 68 οὗ τῃε οἰ οὗ ᾿λανιὰ ἢ]8 
[λῖῃεγ. 

Ὲ 28 Απά δε πηδῃ εγοῦδοδηι τυῶς ἃ 
; τα πηδη οὗ νδίοιγ: δηά ϑοϊοπιοῃ 
ΠΗ εν, τα ϑεεῖπρ ἴπε γουπηρ πιδη ἴμαῖ ἢς ἴνγαϑ 
᾿ ἱπάυβεγίοιιβ, ἢ τπηδάς ἢϊπὶ τυ ]εγ ονὰῦ 
Ποῦ. 4}} τῆς ἴοδαγρε οὗ ἴῃς Βοιι5ὲ οἔ [οβερῇ. 

290 Απά ιἴ σλπιαὸ ἴο ρ458 δῖ [ῃδῖ 
τἰπὶὸ Ψψῃοπ εγοδοδῃλ νγεπὲ οὐἱ οὗ 

45. Βευίαἷε δὲ ηιοδίοῦ δαὶ Ἡκσδαδ αἰϊά. 
Τῆς ἴπι6 τοδλάϊησ, Ὀοίῃ οὗ 118 οἰδυβδο δῃ 
(Π6 ποχῖ, 15 βοπιοσμδί ἀουδῖ, Βυϊῖ ΟἿὦΥ 
τγδηϑιδιίοη Ἔχργαβϑε8 ΔΟσΌΓΑϊοΙΥ [6 5εηϑς οὗ 
1Π6 οχιδης Ηοῦτεν ἴεχί, (δες ποῖο ( δ ἴῃς 
επά οὗ ἴῃ Ἑςδαρῖοτ.) 

26. αὐῤῥάτι Ζεγθάδ ἰ5 ζΕΠΟΓΑΙΥ τεραγάεὰ 
85 ἴῃ 54Π|6 ρίδοἊ νἢ [ἢ6 Ζαγίμδη οὗ 1 Κ. υἱ]. 
46: ΜΜὨΙΟΝ ἰ5 αἰϑο οδ θά Ζογθάδιῃδῃ (2 (ἢγ. ἵν. 
17), Δηὰ ρογῆαρβ Ζογεγαὴῃ ( [υάζ. νἱ]. 22). 1 
της ἸΔοηβοδίίοη ἰ5 οςοττεςξ, Ζεγοάδ ννᾶ5 5ἰϊυ- 
δῖε ἴῃ [6 [ογάδῃ να] 6 γ. 
βεά ὦρ δὶς ῥαπαά αἀραϊπαὲ δὲ ἀΐηρ. ΤῊΪϊ5 

ἶ5 ἃ Ηοῦτονν ρῆγαϑο, 5 ρηγίης “ Β6 σοῦο]]εα,᾽" 
(ΟΠΊΡΑΓΟ 2 8. ΧΥΙΙ]. 28 ; ΧΧ. 21. 

47. δοίονιοπ διε! Μρ0.1 ὅεὲὲ ποῖςὲ οἱ 
οἢ. ἰχ. 15. ΤῊ 5 πιλτῖκϑ [6 πιὸ ννῆθη 80]0- 
τθοη ἤγϑι ἴοοκ ηοῖίϊςε οὗ ἰεγτοῦοδη. Μ||ο 
ννᾶ5 ὈΥΤΟΌΔΟΪΙΥ ἐογβεα ἴῃ δοϊοσηοηΐβ ἔυνθηϊγ-ς 
ἔουἢ οἵὐ ᾿ννεηγ ἢ γεᾶσ, (ὅ86ε δῦονε, οἷ. 
ἶχ, το δηά 1:ς.) 

28. Α͂ »ἼΙῦ νιᾶαν 977 υαἱουν. ὌΠ ρἤγαβα 
το] 566 πὶδ ἴ0 πηϑδῇ ἤθγα “ἃ ἤδη οὔὐδίσοη τ 
διὰ δοιϊντῖγ," [ἴ 15 ἃ νᾷρ!ς ἴοσῃ οὗ σοπι" 
τιοηάδιίοη, ἴῃ6 ὀχαςῖ ἔοσοο οὗ ψ μοὶ τη Ὁ6 
ἤχεά Υ (δε σοηΐοεχῖ, (8ες πὲ} 11. ; 1 8. χ. 
1, ἄο. 

»ισοΐδε δέρε γωΐενγ συν αἱ ἐδεὲ εὐσγσε 7 ἐδὲ 
δοιμε ΦΥ͂ “ο:ερ.1 ϑοϊοπιοι, 4... πιδάθ ᾿ἐγοϊοδπὶ 
δ Ρογπιοπάθηϊ οὗ 4}} ἰῃς ογοεα ἰδδοιυγ ἐχδοῖοὰ 
ἔτοπι ἢ15 {τῦ6---[ῃς ἴτῖδς οὗ ΕΡΗγαὶπι---ἀὐτίην 
{86 {ἰπι6 ἴπδὲ πα ννᾶβ Ὀυ!άϊηρ ΜΊο δπὰ ἑογ- 
ἔγὶπρ ἴδ οἰ οὗ [ετυδαίετα. (ὅες 1 Κ. ἰχ. 15.) 

Ι. ΚΙΝΟΞ. ΧΙ. 

7εγυβαϊεπι, τῆδὲ τῆς ρτορῃεῖ ΑΒ δῇ 
(ἢς δῃΠοηῖτς ἐουηά Πἰπὶ ἴῃ τΠ6 ΨΨΑΥῪ ; 
ἀπά ἢς δὰ οἶδά ἢϊπιβεὶῖ ἢ ἃ πεν 
δαττηεηῖ ; ληά (Π6Ὺ τνο τυέγε δίοης ἰῃ 
τῆε ΠΒεϊά : 

20 Απά Αἢῆ δῆ σαυρῆς τῃς πεν 
γηιεηῖ τα τυ’ οὐ ᾿ίπλ, Δηά γεηξ ἰξ 

1 ὕψεῖνε ΡΙεςα8 : 
21 Απά ἢε 82:4 ἴο Ϊεγοροδπι, Τ ἀκα 

[ες ἴεῃ ρῥίεςαθβ : ἰοῦ τῆιι8 841 τῇς 
ΙῸκΡ, ἴτε Οοά οὗ ἰβγδεὶ, Βεῃο]ά. 1 
νν}} τεπὰ τῆς Κιπράοπι οιΐ οὗ τῃε 
Πδηά οὗ ϑοϊοπιοῃ, ἂπά νν}}} ρῖνε ἴεη 
{Π068 ἴο πες: 

422 (Βυῖ ἢε 5841] ἢανε οπο {τῖδς ἔοσ 
ΠᾺῪ ϑεγνδηῖ [αν 48 βᾶκο, δπά ἔογ [ε- 
Γι 5416 Π1}8 δῖε, ἴ[Π6 οἰ ΒΙ ἢ 1 πᾶνε 
σἤοβεη ουἱ οὗ 41] τῆς {1068 οἵὗὨ [8γδεὶῖ :) 

23 Βεοδυθς [ἢδῖ {Π6Ὺ ἢᾶνε ἰογβαίζεη 
πα, Δηὰ πᾶνε ὑνοσϑπρρεά Αββῃίογειῃ 
της γοάάεβ8 οὗ τε Ζ,άἀοπίαπθ, (ε- 
ΠΊΟ8ἢ τῆς οὗ τε ΜΜοαδδίτεβ, δηά 
ΜΙςοπι τπς ροά οὗ {πε ςἢ]άγεπ οὗ 

40 “1 δαὶ “»ι.} ΤῊΘ δεριυδοίης “ δαἀά!- 
Εἰοη 5" πηλκο {Π15 5δοθὴθ ἴδιο ρίας αἴεσ [οτος 
Ὀοδη)δ τεΐυγη ΠῸπὶ Εἰ γρί. 

ἐδὲ ὙΠΟΜΕ ἢ ΒΥ “ ΒΘ Οπῖὸ ἢ 15 τηθδηΐ δη 
ΔΠδ οι δηΐξ οὗ δη:ο ἢ ἴῃ Μουηΐ Ερῆγσαϊπι, [ἢ 6 
ΘΔΓΙ Ιεϑὶ δηὰ τηοϑὶ βδοσγεὰ οὗ ἴπ6 Ηοῦγον 58ης- 
ἴυλτῖεβ. (ὅ8εε [οϑῇ. χυῇ!, το; [υἀρ. χΥΝὶ, 21; 
1 5. ἵν. 3, ἄς) ΑΒΔ 2Π 5 σοϑιάθηςθ δἂἵ [ἢ|5 
Ὀίδοθ ἰ5 ρΡοβί ὈΥΟΪΥ δἰδίθα ἴῃ τ Κ. χίν. 2-4. 

80. “όιαδ εαυρδέὲ ἐδὲ πεαυ γαγηιθπ.} 
Ἡξετεο σὰ ἢπαὰ ἴῃς ἤγβί ἱπϑοίδηςς οὗ ἴδδῖ 
Τιαοάθ οὗ ἀοἰνουης ἃ αἰνίηθ τησϑβᾶρο ΨΏΘΕ 
Ὀεςδη6 80 σοπιοῃ ἰπ ἰδοῦ ἘΠ 65, ηὰ νυν ἢ 
85 Ὀδοη οδ] δὰ “ δεῖθδα ραγδῦϊς. Οποσα !} 
ἴμε πιοὰς ννᾶβ δαάορίεά Ὡροὴ ἐχργεϑβ αἰνης 
ςοπηπδη (566 [Θγόπλ. ΧΙ. ΙΤἸῚ; ΧΙΧ, ΙΕἸΟ; 
ΧΧΥΪ,. 25:11; ΕΖΕΙΚ, 111, 1.1; ἵν αἰ ΥὉΣ, ἄζο.). 
ἴῃ τ} 15 ἰποίδῃος γὸ ἸΏΔΥῪ ἴγδος ἃ ςοπηδοῖοη 
δεΐνεοη (6 ἴγρε βεϊοςϊοαὰ δηὰ ἴ8ε νογάς οὗ 
[Π6 δηπουπορηθηΐ ἴο ϑοϊοπιοῃ, τεοογαάθά ἰπ 
ΥΥ, 11-13, 1 Ψ}] ϑυγεὶγ γεπά ἴῃς Κιηχάοπι 
ἔτοτη πες. Οοτηρᾶσε ἴΠ6 οἰγουϊηϑίδηοδβ δς- 
ςοπιραηγίης ἴῃς ἀορηναϊίοη οὗἩ 840] (1 8. χν. 
216-28). 

82. Ηρ «δα! ῥασυε οῃε ἐγίδε.} 8εὲ ὅθους, 
Ὠοῖδ Οἡ ΥΟΙ56 14. 

838. Τὸν ῥᾳυε ἡογιαλοη »ρ.}] ϑενοεγαδὶ 
Ἡεῦτον Μ955. πᾶνὸ τῆς νεγὺβ ἴῃ [ῆ6 5’ σι ]λγ 
ΠυθοΓ ΤὨσγουρῃουῖ 118 νοῦϑο, δηὰ 50 ἴδ6 
δερ[υλείηῖ τεηάοσβ. Τῆς 86η56 18 οἰδαγοὰ ὮὉ΄ 
(815 σῆδηξε; δαῖ, ρεταρβ, Βετ 85 εἰβενβεγε, 
τῆς αἰβῆςυξ τεδάϊηρ 5 ἴῃ πιὸ οπθ. ΒΥ 
ἜἼΒΟΥ ἢ (6 ᾿τίϊοῦ Ῥσγοῦδο!υ τωρᾶπὶ ϑοϊοσλοῦ 

551 



552 

Α εἷι. 1:2. 
:-ς. 

ΤΉΣΦΡ. 
ἔα», οτ, 
τον. 

Απιηπιοπ, ἀπά ἢανε ποῖ νγαϊεά ἴῃ ΤΥ 
νΥΆγ8) ἴὸ 4ἀο ἐσὲ τυλιεῖ ἐς τῖρῃς ἴπ 
ΤᾺΪΠΘ 6γ68, Δηἀἃ 20 ζέεῤ ΤῊΥ 5ἴδιιιῖεβ δά 
ὨΔΥ͂ Ἰυἀρπιεηῖϑ, 85 ἀ4 [)ανὶά ἢ 8 [Πεγ. 

24 Ἡονῦεῖς 1 ν}}} ποῖὶ ταῖα τἢς 
ψνΠοἷς ἰπράοπι ουὐἱ οὗ ἢ]5 Παπά : δΒυῖ 
1 ν»}}} τρᾶκε ἢἷπὶ ργπος 41]} τῆς ἀδγϑ8 
οὗ δῖ8 [{ἔὸἴἷ ἔογ ᾿ανιἀ ΠΥ 8εγνδηῖ 8 
βᾶϊε, ἡ ῃοπι 1 Τσἤοβα, δεσδιιβε ἢς κερὶ 
ΤΑΥ͂ Ποπηπ]λΠἀπηδηῖβ Δηἀ ΓᾺῪ 5ϊδζιι68 : 

35 Βυῖ 41 ν}}}} τακε τῇς Κιίπράοπι 
οι οὗ Πἰ8 8οη᾽8 Πδηά, δηὰ ν}1}} ρῖνε ἷξ 
ππῖο τ 66. ευέμ ἴδῃ ἘΠ 65. 

26 Απά υπῖο 8 ϑοὴ ΜῈ] 1 ρίνε 
οπς τΠὉς, ἴπαἰ Πανὶ ΠΥ βεγνδηϊ ΠΊΔΥ 
δανε ἃ ΡΝ αἰνγαν ὑείοτα πῆς ἴῃ 
]εγυβαίει, τῆς ΟἿ ψ ΒΟ 1 πᾶνε 
σβόββῃ Π1|6 ἴο ριιζ ΠΥ Πᾶπι6 [ἤδγα. 

237 Απά] ΨῊ] τακε τἢεο, δηά τῃμου 

ἐβρθο δ! (δηὰ ἤδησο [6 εχργεϑϑίοη αἱ {πε 
εηά οὗ ἴῃς νϑῦβο, "δε ἀϊά ᾿δνι ἃ 15 ἐδίῃογ ἢ, 
δυΐ ΒΘ ᾿ἱπϊοπάςά [Κουνγ86 ἴο σοηνοῦ ἴῃς ποϊίοη 
τηδὲ οἴμογβ ἴοο---ϊα. ψγῖν65, ἢ15 Οουτί, [58 
σι] ἀγεη--- δὰ ραγίδκοη ἴῃ [6 ἸἀοἰδίΓυ οὗ [86 
Τ ΟΠ ΔΙΟἢ. 

84. ΗἩραυδειί 1 «υἱἱί ποὶ ἰαξε ἐδὲ α«υδοίε 
ἐδιπράουι, ἂς. Ἀδίδον τγαηϑίδῖε.-- - ον θεῖ 1 
ἀκ ποῖ ἴαΚε οαβδὲ οἵ [80 κί πρᾶοι οιὖἱ οὗ 
815 Βδηά," ὙὍὙμὲὸ Ηδοῦγον ΜΜ1}} Ὀεᾶσ εἰ μος 
86ῆ86; ὃυΐῖ {πῸ σοηϊοχξ Γοηυγοβ {Π15. 

386. δαὶ διαυϊά »}} “σεγυακί γᾶν δανυε ἃ 
ἐδ! ἕοσ ἴπδ ῥγοπγβε πιδάε ἴο αν ὰ οὗ ἃ 
Ῥεγρεῖυδὶ “Ἰἰρῶϊ," 9.6 Ῥϑς. σχχχὶὶ, 17; δηὰ 
σοήραγε αἷϑο ἢ ἴα ργοϑθηΐ ρᾶβϑᾶρο 1: ΚΝ. 
χυ. 4,2 Κ. νἱῖϊ. 19, Δηά 5. χνΠ. 28. ὙΤἼΘ οχδοῖ 
τιαοδληίηρ οὗ ἴπΠ6 ὀχργεβδίοη 15 ἀουδίῆι!.. Ῥετγ- 
Παρϑ5 τῆς δεβῖ Ὄχρδπαϊίοη 15, [δὲ “Πρ ς ἢ Βετε 
8 ἵᾶκοῃ 85 (ἢ6 δϑϑθηῖδὶ ἔδαζυσο οὗ ἃ Ἷοῃ- 
Ἐἰηυἱηῆς δονις. Οοιηραγο ἴῃ 6 ΟΥ̓Κ ἑστία. 

38. 1 «υἱἱ δὲ «υἱήδ ἐδεε.) Οη ἴδπ6 ἔογοθ οὗ 
[Π6 Ρῆγαβο “1 ΜΠ] 6 «υἱτ ἐδες," 8εὲ6 ηοΐε οἡ 
οἱ. 1, γϑῦβε 37. 

α “γε δοιμε.}] Τὸ “τιλίο ἃ ἢοιυ56,᾽" οΥσ “ εἷὶνε 
ἃ Ὠοιι56,᾿" ἰ6 ἴο σίνε ἃ σοῃζηυ ῦ οὗ οὔδρσίηρ, 
δηὰ 80 8δοισε {86 ΡΕΓΡΟΪΟ οὗ ἃ ἔαπηϊγ. 
ΤΏὨΘ βαῖῆθ ῥγοπιϑο ἢδὰ Ὀδθη τηδάθ ἴο αν 
(2 8. νἱῖ. 11), Ὀυϊ ἴπ ψογάϑ 1655 ἔοσοϊ]ς τπ8η 
(ἢ656. ὙΠ ρῥσγοπῖβο, ἰξ 1] Ὀς οὐϑοσνοά, ἰ5 
ςοηά!οηδὶ ; δηὰ δῷ ἴπ6 σοῃάϊξοη τᾶς ποῖ 
σοι Ρ] Ιοὰ ἢ, ἃ ἀϊὰ ποῖ ἴδκο εἴἴἶεςῖ, (866 
1 Κ. χὶν, 8-14; χν. 29.) ΤΈΘ Θηῦσγο Βοιβα 
οἵ [εγοόθοδπὶ ννᾶ5 ἀδβίγογοὰ ΌΥ̓ Βδδβῆδ. 

389. Βω ποὲ Ὧν ευὸγ.] ἴπ Ὧο οᾶξϑθ, ποῖ 
δυθη 1Σ [οσγοθοᾶπὶ ἀπὰ ἢϊς οθοὰ ςἼςοπθπυδα 
(αι Ὧι}, βοσνηρς Οοὐ 45 ᾿ανιὰ δὰ ϑογνεὰ 
δίπι (νεῦϑὲ 38), νγὰ5 ἴπε θεὰ οὗ αν ἴο θὲ 

Ι. ΚΙΝΟ5ϑ. ΧΙ. [ν. 34--4ο. 

88ιἱς γεῖρῃ δοοογάΐπρ ἴο 411] τῃδὲ τὰν 
8011} ἀφβίγει ἢ, δά 5ῃαἷς θὲ Κίπρ ονεγ 
ἰϑγδεὶ. 

48 Απά ἰζ 5141} δε, ἱξ του τς 
πεαγοη ὑπίο 411] ἴπδλὲ 1 σοπιπιληά 
ἴπεε, δηά νυν] νγαὶῖς ἰπ ΓῊΥ ᾿ναγβ, πὰ 
ἀο {αὶ ᾿ς ΠΡ ἴῃ ΠΥ βἰρμῖ, ἴο Κεερ 
ΓΩΥ͂ βἴδτιιε8 Δηἀ ΠΥ Ποπηππληἀπιεηῖβ, 
8ἃ8 ἰλαν ἃ πιγ βεγνδηῖ ἀϊὰ ; τῃλὲ 1 πει}] 
Ὀε ψ τῃες, δηὰ δι} 4 τἢδα ἃ 5ιγε 
ἤουδ6, 45 1 δι} ἔογ αν, δηὰ ψ]]}} 
σῖνε ἰβγδεὶ υπῖο ἴδεα. 

29 ΑΔ 1Ι ν}} ἰογ τῇῖ5. δϑῇῆί!ςς τῆς 
δεοά οὗ αν, δυῖ ποῖ ἴοσγ ὄνου. 

40 δοϊοπιοη βουρῆς τπῃογείογε ἴο 
ΚΗ] ]εγοδοαπι. Απά Τεγοθοδπὶ ἄγοβα, 
ΔΠηΠὰ ἢεά ἱπῖο Ἐργρῖ, υὑπῖο 5815 ῃδκ 
Κίηρ οὗ Ἐργρῖ, ἀπά νναβ ἱπ Εργρε 
αητ} {πε ἀεδῖὴ οὗ δοϊοπηοη. 

δ ϊοϊοὰ “ο» ευον. Ἰανὶὰ μαὰ θδθη ἐσ ΠΟΥ͂ 
Ῥτοπηϑοὰ [πα Οοὐ 5Ποι ἃ πενὸσ [21] ἢϊ5 ϑοθὰ, 
δ δΐονοσ [Πεῖσ Ξῃπογιςομηίηρβ. (δεε Ρ5, ἰχχχῖχ, 
248-17.) ὙΤἢΘ δΙΙΒΙποπὶ οὗ ἴπεϑθ ρῥσγοηιῖϑες 
νγᾺ5 566ῇ, Υ ἴῃ ἴδε ρῥγονάθπος ψ Ὡς ἢ 
τηλιηϊδιηθα 1γαν 5 ΠΥ ἴῃ ἃ σογαὶ ροβίουῃ 
Ὁ} Ζεγυδθαθοεὶ, δυιζ πλδίη]γ ἴῃ {μ6 ῥγεϑοσταϊου 
οὗ ἢἰ5 βεεὰ ἴο ἴδε ἔπηε ἤχοά ἔογ ἴῃ οοπιης 
οὗ ΟἸγίβῖ, δηὰ {π6 Ὀϊσ οὗ Οσιςι---ἰῃὸ Εἴοσηδὶ 
Κίης---τοπὶ οπε οὗ αν ἀςϑοεπάδηϊΞ. 

40. δοίονιομ σοφὲ ἐδεγεζογε ἰο 1} ὕεγο- 
δοαν»".}) [ἃ ψου]ὰ ἀρρεὰγ ἔτοπι [815 ράϑϑαρε, 
σοι πο τ γ. )ό, τπλΐ ἴῃς δηηουηςο- 
τηοηΐ οὗ ΑΒΔ} ννᾶ8 ο]οννοὰ τὴ ἃ {π||6 
ὙγὮ}]6 ΟΥ̓ βοιηεϊμίηρ Κα ονετί δοῖβ οὗ τεδεὶ- 
ἴοη οὐ ἴδε ραγί οὗ ]εγοδοδπι. Ετοηι ἴδε 
ὕμπηε ἤδη ΠΟῪ ἔυγηισηςὰ ἴο {πεῖ πιο 
{πε στεδῖ σοηφυεγίης ἰεδάεῦ ννῃο βει]οὰ [5γϑοὶ 
ἴῃ [ῃ6 ροβϑεββϑίοη οὗ ΡῬαϊεβίίης (Νυπηῦ. χὶν!. 8), 
μὲς {τἰδς, [πε {τῖδε οὗ ΕΡἈγαίπι, δἰτεδαγ Ἔἐποου- 
ταροὰ ἴο ἤορο ἔογ διῇ (πῆρ Ὁγ [πε 0]ε55- 
πᾳ οὗ ]δεοῦ (Οδη. χἰν!!. 117-22 ; ΧἸΙΧ, 22-26), 
μὰ οἰδιπιοά δηὰ ἴῃ ἴῃ τρδίη Ἂἐπ)ογεοὰ ἃ ργὸ- 
δπηίπεηςος ἀῦονα {πὸῖγ Ὀτγείΐσεη, Αἱ ἴπ6 ρᾶγ- 
ὔοη οἵ Ῥαϊοςῦπο ΠΟΥ ἡψεσα ρίνεη ἴπ 6 δεϑῖ 
Ῥοϑιξίοη ἴῃ τῆς Ἰδπά, δὲ οῆςε 1ἴ5 ςῃοϊςεξῖ γοξίοη 
δηά [15 νϑτῪ ἢεαγί δηὰ Ἴςθηῖσε, οχίθησίηρ ἔγομι 
[Π6 πεᾶῦ πεϊρῃδουγῃοοά οὗἩ [Θγιβαϊθπὶ δἰπιοσὶ 
ἴο ἴῃς ῥἰδίη οὗ Εβασαξίοη. ᾿υτγίηρς ἴῃς ρΡεγιοά 
οὗ ἴδε υἀρὲθ γε πὰ {Πεπὶ οἰδιπιησ ἴο Ὀὲ 
πε ἑογεπιοσῖ γι ῦ6, βου νοῦ ποῖδίησ 
πηρογίδηϊ οὐρὰ ἴο δε δἰτεπιρίεά (υἀρ. να ; 
ΧΙ, 1). ὙΠΙ5 διλδοη ἰοδὰς ἴο ἴπ6 οττ]6 
ον Ὡς ΠΟΥ τοοοϊνοὰ δὲ ἴδ παπάς οὗ 
]ερμίμδῃ (0. νόγϑα 6): ἃ Ὀΐονν ἴτοπὶ ὙΠ ς ἢ 
ὙῈ δἴῸ βΓργϑοά ἴο πηὰ ἴπεπὶ 50 ἔῶγ τοςοτογοὰ 
νη δϑουΐ ὈΝΕΠΙΥ γοαῦβ 45 ἴο ζυγη 3 ἢ Δῃ- 
οἴδες [υάρα ἴο [5τδοἰ---Αὐόου, ἴπ ΡΙγαϊποπίῖο. 
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'ο,ς, 41 ὅ Απά [δε τεβὶ οὔ τὰς 'δοῖβ σγείρῃεά ἰπ εγιβαίεηι ονεῦ 411} [βγδεὶ 
ἑάληξε. οὗ ϑοίοπιοπ, ἀπά 411 {παῖ ἢε ἀϊά, τυάς 4 [ὉΓῪ γεδΓβ. 42 ("ν᾿ 9. 

δηά ἢἷ8 ννϊϑάοπι, γε ΠΕ ποῖ τη 432. Απά ϑοϊοπιοῃ 8ἰερὲ ἢ Πΐ5 ἦ᾿ 
ἰπ τε δὈοοῖς οὗ ἴδε δεῖβ οἵ ϑοῖο- ἐδίμετγβ, ἀπά ννᾶβ δυγιεά ἰπ τῆ ΟἰΓΥ̓ Οὗ ὁ Μβει. σ᾿ 
πιοηὶ ᾿Πανίά ἢἷ8 ἐδῖμεγ: δηὰ ὁ ἈἊβοθοδπι ἢ αΠοὰ 

ἡ φες 42 Απά τῆς Τπια τπδὲῖ ϑοϊοσιοῃ ἢ15 8οη τεϊρῃπεά ἴῃ ἢ 5 βἴεδά. 
»--ὦν 

ΤῊΣ ρῬοβϑοϑδίοη οὗ [6 δος οϑίλϑιοδὶ σδρίδὶ, 
δ. ολ, ἀυγης [ἢ15 ρεογοά, πο ἀοιδὲ πεϊρεὰ 
ἴο πιαϊηίδίη ποὶσγ Δϑοθ πη θηοΥ͂, νἢϊςἢ, Ποννϑυοσ, 
ν᾽ 5 ποῖ ἰοϑὶ νὰ ἴἢ6 τετῆονδὶ οὗ 16 αγκ ἴο 
Κιγαῖἢ- [Θἀτῖτλ. ϑαιηυεὶ, τπου ἢ ἃ 1,ονϊε, νγὰ8 
ἃ [,ενς οἵ Μουηί ΕΡΒγαίπι (1 8. ἱ. 1); δηά 
διηοηρ ἴῃς ῥΪδοθβ δὲ Ὡς ἢ δα ἰυάροά [5γδεὶ, 
οπδ δ ἰοαδαϑὶ, Βεῖμεὶϊ, νγᾶβ δὴ Ερηγαιπιῖε ἴοννῃ 
([υἀξ. 1. 22:25). Τῆς {Π06 οὗ ΒΕ πη νγᾶϑ 
50 ςοηπηεοϊεα ἢ (ἢδλὶ οὗ Ερῆγαϊπιὶ ΌΥ ποᾶγ- 
Π655 οὗἩἨ ροϑβι[οη δηὰ ᾿πίοιτηλιτίδρο ψϑυάξ. Χχί, 
19-23), δὲ 1ῃ6 εἰεναίίοη οὗ ὅδιιῖ ννδὰ9 μοὶ 
[οἱ] 25 ἃ ζσνδηςε ΟΥ̓ ἴῃς ἘΕΡὮΉγαδι πλϊῖοβ, νῆῸ 
ΤΕΔΟΠΪΥ δοςορίοα [5ῃ-οϑμοῖί 45 {βεῖγ κιηρ 
δῇοῦ 8541}}᾽ 5 ἀθδίῃ (2 8. ἰϊ. 9). Βυῖ ἴδε ᾿Γδηβέεσ 
οὗ Ροννεῦ ἴο ἴΠ6 τῖναὶ {γίρε οὗ [υὐδὴ ἰηνοϊνεοά 
ἴῃ ἴῃς οἰονδίίοη οὗ αν, δηὰ ἴπθ |οβ5 οὗ 
2γεεϊσε ὈοΙ. ΟΥ̓ δ. ΠΟ0 ἢ} πὰ ϑῃθοδεπὶ Ὠγου ἢ 
ἴῃς οοποεηϊγαϊίςοη δ [οὄγυβαϊοπὶ οἵ Ὀοϊῃ ἴΠ6 
ΤΟΙΏΡΟΥΔΙ δηὰ ἴμ6 δςος]οϑιϑίςδὶ σδριΐδὶ], πιυϑβῖ 
ἤατε θδθη ὈΠΙΕΓΙΥ ἔεϊϊ Υ 186 ΕΡΗγαϊπηοβ. 
νΒεη αν θοδοῖοα (παῖ Οοά “ τεδιξεά [86 
ἰλθεσγηδοῖὶς οὗ [οϑορὴ, δὰ οἤοσθς ποῖ ἴδε {τὸς 
οἵ Ἐρμγαῖπι, Ὀυϊ εβοϑς ἴτε {δὲ οὗ [υἀ δῇ ἢ 
(Ρ5. ἰχχν. 67, 68), 6 ἰουςπεά ἃ 5ογε ρῖδοε 
ἴῃ ἴ)εὲ δΒοαγῖβ οὔ ἢΐἷ5 Ἐρἢγαίπητίς βυδ]εςῖς, 
ΤΈΕΥ ἔεϊο {ποπδεῖνοβ ἴΠ6 “ βίγοηρτῃ " οἵἉ [ϑγδεὶ, 
ΜΉΠς [υἀδῇ ννᾶ5 ἴπε “Ἰδλυνίνεν" (Β5. Ἰχ. 7; 
ΟΥ̓. 8). ΤῈ δου, αθέ εἰοτγ οὗ [αν ἀ 5 γείζῃ, 
δηὰ ἴῃς ϑρίθηάοιυσ οἵ 8 8οηβ ἰῇ ἰΐἴ5. θδύϊοῦ 
Ροπίίοη, δδάὰ ργονοηϊοα ἴπ6 ἀϊβοοηΐεπίὶ οὗ ἴῃ 6 
ἘΡῃσδι πλῖ65 ἔγοπὶ ραϊπογίηρ ἴο 4 μοδά, Βιυΐ 
ἃ5 ϑοϊοϊῃηοῃ᾿β [ἴτε δάθα, 48 ἢ15 ὀρργεϑϑίοῃ 
Ὀεσᾶπια ζτθαῖοσ δηὰ [15 οὐδ]εςῖϊ τοτὸ 53εἰ βϑῇ, 
δηὰ 845 ἃ ὑγοβροςῖΐῖ οἵ ἀδ]ϊνεγδηος ἄγοϑὲ ἔσοπὶ 
186 Ῥεγβθοηδὶ αιυδε5 οὗὐἨ ἁ ἰ[Ἔγοδοᾶπὶ (υθῦϑε 
28), ἴπε γίδες, [ἃ ἰ5. Ργοῦδδθῖὶθ, δραὶπ δϑρίγοά 
δῇἴογ 8 οἷά ρμοβέῖοη. [εγοδοδᾶσι, δςῖίνο, 
δηογβεῖς, δηὰ ἀηιθιου8, ρἰδοθα Ὠἰπηβοὶε δ 
(Πεῖγ Πεδά, ἀπά, ἐποοιγαρθὰ ὈΥ͂ ἴπΠ6 Ῥγορῃοῖβ 
ννογάϑ, σοπιπιεηςδά ἃ γος] οη. (866 νογϑα 26.) 
Το 5ἴορ ργονυεὰ ργεπιδίιισο Γῆς ρονεσ οὗ 
ϑοϊοπιοη ννᾶ5 ἴοο ἤστην ἤχεα ἴο ὃῈ ϑβδΐίκεῃ :; 
δηὰ [πὸ ἢορεβ οὗ ἴῃς ΕΡὨγαϊπἶε5 ῃδὰ ἴο ὃς 
ἀείεγτεά {1} ἃ δίϊεν βϑεδϑοῇ, 

εγοδοανε αγοδε απά Μεά ἱπίο Ἐργ..] ΤΟ 
ἐχαεῖ ἀλὶθ οἵ Ϊεγοδοδτηβ Πκηΐ Ἰηΐο ΚΕ 
ολπηοῖ δε ἤχεά. [ζ ννᾶβ8 σογίδ ὩῪ ποῖ εαγὶϊοῦ 
ἴδῃ ϑοϊοπιοπβ ἰνεηϊγ-ξουγ ἢ γε, βίποςε 
ἴ σὰβ δῆεγ [6 Ὀυϊάϊηρς οὗὐὨἩ Μ|]|ο. (866 
1: Κ᾿ ἰχ, 24; χὶ. 27.) Βυῖ 1ἴ ΤΏΔΥ πᾶνε Ὀδδη 
ΘΟΎΟΓΑΪ γεοᾶσβ ἰαῖεσσ. ὙῆῈ στὸ “Αἵ [δῖ 
Ἐἰπλε,᾿ 1ἢ νεῦβὲ 29, ἃΓ6 ποῖ ἴο ὃδ 50 51:ὙἸς{]Ὁ 
ΚΆκοη 85 ἴο [ἰ6ὰ ἴῃ6 δοίίοη οὗ Αμιδῃ ἴο τῃ6 
ΥΟΤΎ γᾶ οὗ [86 ἑοστιβοδίίοη οὗ ΜΙ] ο. 

δδυδαζ. ὙΠ15 Κίῃρ ἰ5 ἴῃς ἤγβί ῬμᾶσδΟΣ 
τησπίοηοά ἰῃ ϑοσίρίυσε ννῆο οὯη δ6 ΠΟΥΙΔΙΗΪΥ͂ 
ἰἀεπαβεα νυ ΔΩΥ Κποννη Εργρίδη τποηδγοῖ. 
Ηε ἰ5 ἴπε ἢγβί ὑγῆοδθθ ῬΓΌΡΟΣ πδπὶς ἰ5 ξίνθῃ : 
δηὰ ἴῃ [15 πδιηε, ϑ8ι5Πδκ, ΓΔ δὲ οἰ θα Ὺ 
τεσορηϊϑοά [ἢ6 ϑῃοϑδοηκ (5 οϑῆοηϊς 1.) οὗ 
ἴδε πιοηυτηθηῖβ, ΠΟ ἰ5 ἴῃ ϑεϑοῃςσῇοβὶβ οὗ 
Μαπεοῖμβο. Τὰς Εργρίίδη ἀδίες ἴογ ἴπ6 δο- 
οαϑβϑίοη οὗ (58 815})κ, οὐίδιποὰ ἔγοτῃῃη Μαηεῖδο 
δηὰ [π6 τηοηυπηθηῖς ἰῃ σοπιδιηδλίϊοη, 15 Β.Ο. 
980 ΟΥ̓ 981, ΠΟ ἢ ΞΥΠΟΏΓΟΠΙΖΟΚ, δοςοσάϊης 
ἴο ἴῃς ογάϊπασγ Ηοῦσγενν στεοκοηΐης, ἢ 
ϑοϊοιηοη᾿β {δἰ γγ-ϑεσομα οΥ (Ὠἰσὶγο ἢ γοᾶγ. 
ΘΟΙΏ6 ὑποογίδιη{ῦ διίδοῆεβ ἴο ἴῃ6 ἀδίοβ. ου 
ΒοΙἢ 5:ἀ65; δυϊ ἴῃς ΒΥπΟ ΤΟΊ 5Πὶ 15 δἃἴ ΔΠΥ σαῖς 
5: ΕΠ᾽ΟΪΘΠΕΙΥ οἰοδα ἴο τπᾶκο 1 ργοῦδοϊο τ 
15. 1815 ϑμοββοηκ, ἀπά ποῖ Δὴγ οἴδοσ, [μδὲ 18 
ἱπϊεπάο, [{{ Βονόνογ, πόσο σουϊά 51}}} ὃς 
Δὴγ ἀοιδί, 1 ἰ5 τεπιονεὰ ὉΥ ἴπε ἀϊβοουεσγ 
(δῖ ϑμεϑιοηῖκ [. μᾶ5 ἰεῖδ ἃ σεοογσγὰ οὗ δ ἰ5 
οἐχρθϊοῃ ἀραϊησὶ [υάδῃ, ψνἰςἢ δοςογάβ νγ6]]} 
ΜΓ ννπδῖ 15 γεϊδίοα οὗ δμιι5διαὶς ἴῃ : Κ. χίν. 2ς, 
26, δῃά 2 ΟἿ γ. χὶϊ, 2-4. 

41. ΤὋὲε δοοῖ ο ἰδὲ αεί» 97 ϑοίογποη. Οοτ» 
Ῥατὸ Ἱ [ἢ15 ράϑϑασο ἴῃ ἴΓος 5ΟΌΓΟΘ5 τη 6 ῃ- 
οπεά ΟΥ̓ [6 ντῖῖοσ οὗἨ Οῃγσοηὶςοβ (2 (ἢν. 
ἶχ. 29) ; δηὰ 566 δου, “" ᾿πίσοάδυςξίοη," ὃ ς, 
“Οη [ῖἢ6 ϑδουγοῦθ ιιϑοὰ ὉΥ ἴῃς διῖποσς οὗ 
Κιηρβ.; 

42. δε "ἔ»ιο ἐδαΐ ϑοίογποη γεϊρτιεά αὐα: ΖΓ 
)εαγ..) Ϊοβερδιβ ξᾶνε δοϊοσῃοῃ ἃ σεῖρῃ οὗ 
οἰ ΜΕΥ γεᾶγϑ (( Απηΐ, [υά,,᾽ νἱῖϊ. 7, δ. 8.}, ΕΠ οΣ 
Ὀδοδιιϑα Ὡς υνϑῆεαὰ ἴο ᾿ποεᾶϑθα ἴῃ φίοσγ οὗ 
ἢ]5 σΟυΠΙΓΥ 5 στεαϊεδὶ ἰηρ, οὐ Τῃγοιυρίι ἢἰ5 
μανίης ἃ ἔδίϑε γοδάϊηρ (Π ἴογ Μὴ ἴῃ [15 ζορυ 
οὗ ἴδε δερ[υδρίηΐ νεγβίοη. ὍΠε “ΤΟΣΙΥ γοᾶσϑ ἢ 
οὗ ἴπ6 ῥσχγοβθηῖ ρίδοε ἃζὲ Ἴςοπῆστηθα ὉγΥ ἴΠ6 
ΡΑΓΑ]16] ραϑβϑᾶσε οὗ (Ὁ γοηίΐςοϊεβ (2 (ἢγ. ἰχ. 10). 
[τ 15, πο ἀουδῖ, ΣοτΔΥ ΚΔ ]6 τῆς ἴἴγοα 
ϑιισοσβϑῖνθ Κίηρϑ, 540], 1λανϊὰ, δηὰ δοϊοϊηοηῃ, 
ϑῃου]ὰ πᾶνε ες σεϊξποα ἔοσ ἼΘΙ (Αεῖ5 
ΧΙ, 21: δηὰ 2 8. Υ. 4,) 5); Ὀυΐ κυςἢ πυτηοτίοδὶ 
ςοἰποϊάδποαϑ σου ἔγοπι τἰπλ6 ἴο {ἰπηο ἰη οχδοὶ 
ΒβίοσΥ. δϑδοβάυςμίηυβ, ΟΠ πιλάδηιιβ, δηὰ 
Ναδοροίδεβαγσ, ἴσος Ἴοηϑβεουῖΐνε Κίηρβ οὗ 
Βαθγίου, σεϊπιεά εᾶοβ ὑνεηίγτοπα Ὑεᾶγα, 
ΑἸδιάϊυ5 δῃηὰ 5 βιισοθβϑοσ, Νοσο, σεϊρηεά 
οδοῖ ἔουγίοοη γεδῖβ νη ἃ ἔδνν πποηί 8. 

48. δοίονιον “ἰορὲ «υἱό δὲὲ γαίδεγ:, Ὁ’. 
866 αὔονο, : Κ. ". το. ΨὟνε 58}4}} βηὰ {ἢ ]5 
ἔοστα δ τυ ἰπγουρδοιῖζ (ἢ6 ἔνο ὕὈοοκβε οὗ 
Κιηρβ. [ἴ ὀσουζβ 4ἷ5ο, θυϊ 1655 σευ δγὶυ, ἴῃ 
Ογοηίοϊϑδ, ' 



Ι. ΚΙΝΟΞΘ. ΧΙ. ίν. 1--- 3. 

ΑὈΡΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕΘ ον νν. 1:5, 24, 25. 
ΝΟΤΕ Α, τ. ᾿ς. “Απὰ 1ἴ σᾶπιε ἴο Ρᾶ55 ἤδη 

αν ὰ ννᾶβ ἰπ Εἰάοπι," 
Τῆο ῥγεβοηΐ γοδάϊηρ ἰΘ6 Ἢ ΠῚ ΠΣ "Πὴ 

ὈΥΝΠΝ. [ἔνα σμδηγε ΓΔ ἱπῖο ΠῚ9Π2, 
ΨῈ πᾶν ἴῃ6 τηρδηΐηρ “ἡ Πεη 1λαν! ἃ 5πιοῖς,᾽ 
ΜΈΙΟΝ [ἢ6 ΠΧΧ, ΕΧΡΓΟΒ5 ΟΥ̓ ἐν τῷ ἐξολοθρεῦ- 
σαι. Δηα ν»»ῃϊςἢ ἀρΡεδγβ α͵5ὸ ἰῃ ἴῃς ϑγγίδς ἀπά 
Αγδϑϊς νόγϑίοῃβ. 
ΝΟΤῈ Β, ν. 4. “ Απὰ γεϊξιηεάᾶ ἴῃ ᾿λαπιδϑςιι5.ἢ 
ΤΈε ργεβεηΐ ἰεχὶ ἷἰ5 Ῥ  ἽΣ 1390». Ηουδί-᾿ 

ζδηΐ νου] τοδά Ἰ2 0) ἔοσ 159. 
ΝΟΤΕ (Ὁ, ν. 25. ““Βεϑίδ ἴπ6 τι ϑοδίοξ τπδὶ 

Ἡδάδά ἀϊά. 
Εοῦ Ἢ ἭΝ πσ Π ἴδ ΧΧ. 56επὶ 

ΓΟΗΑΡΤῈΚΝΒ ΧΙ]. 
1 712 7γαεδζε:, αττορρόζεα αἱ δλεοόλενε ἐο ἐγ ΟΊΟΝ 

Δελοόοανε, ὧν δεν οὐσανε »εαξέα σε οἵ γεαχ- 
αὔοη «το ἀΐπ. 6 Αελούοανε, γομεείηρ ἐπέ 
οἰά »ερρἰ: εομνσοί, ὃν ἐἀε σάνε οΥ γομρρ᾽ ῬιΦ 
αησιυεγά ἑάονε γομσλδν. 16 7:Ὁ)ε ἐγέδες γέ- 
υοίέμρ, δὲ} Αάογανι, ἀπά ὑπαξέ Αελούοανε 10 
,α. 21 Κελοόσανε, γαϊείηρ απ ἀγύρν, ἐς )0»- 
ὀίάίδροε ἐν δλεριαίαλ. 25 ενγοόοανε σγερρτά- 
οερίλ ἀρμσε ὃν οὐἶέδὲ, 26 αν» ὁγ ἐδό ἀρ 
οὔ έλε μυο εαἶνε:. 

ΝῺ “Ἐεομοῦδολιη ννοηΐ ἴο 8516- 
σἤσαι: ἔογ 4]}] [βγδεὶΐ νγοῖὸ 

ΟΗΑΡ. ΧΙΪ. 1. Κοῤοδοανι «ὐεη! ἰοὸ δε" 
εδε». ΤΉ ἤγβί βἴορ ἴδ ὉΥ ἴπ6 πενν κιησ 
88 ἃ τηοϑβῖ ἠιά!εΐοιι5 Οὐδ ; δῃὰ ψὰ ΠΔΥῪ ὕγο- 
ὈΔΌΪΥ ἴγαςς ἴῃ ἴἃ (ἢ6 δάνϊςς οὗ ἴποβϑε νυῖϑα 
Ββοδὰς ψοϑα σουπϑε]ῖ9 ἢ6 β8θοοὴ δῇῆογιννασάβ 
Τεϊοςϊοα (νοτθα 8) [ἢ δηγίπίηρ οουὐἱά ἢᾶνθ 
τοπιουθά ἴῃς ἀϊβαβοςίίοη οὗ [86 ΕΡΉ σαὶ πυῖ65, 
δηὰ οδυδοὰ ποτὰ ἴο δυῦπηξς ἃ ΠΠ1|6 Ἰοῆροῦ ἴο 
τῆς ἀϑεθηάφηοῦ οὗ [υάδῇ, ἴἃ ννου]ά ἢανε Ὀδθη 
ἴῃς Ὠσηουγ ἄοηθ ἴο ποεῖν σΔΡΙΔ] ΌὈΥ [15 5εἶθο- 
ἴίοη ἴο 6 ἴδ δοεῆθ οὗ ἴθ πὸνν πιοηδγο ἢ δ 
ςοτοηδίίοθ. ϑδδῃοοδεπὶ (πονν Νιαδίζς) ἸΔῪ οἡ 
[δο ἤδηκ οἵ Μουπίὶ ΟογΖίπι, ἀϊγεςς ορροσϑιῖα 
ἴο Μουηΐ ΕΡΔὶ, ἴῃ ἃ ροϑιτίοη ϑθοοηὰ ἴο ποὴθ 
ἴῃ 4}1} Ῥαϊοϑίίπθ. [ἴ ροϑβϑοϑϑοὰ (τῆς Ὀοποβ οἵ 
]οβδερὴ ([ο5}. χχῖν. 32), δῃηὰ δὰ Ὀεθη ἴῃς 
Ρίδοα οὗ ξεπογᾶὶ τηθοῖηρ ἰη {πε ἀδγ5 οἵ [οβϑῆνδ 
([Ὁ. νἱ "1, 309-15: χχίν. 1-.28). Αἰ ποῖος ἢ δά 4͵90 
Τεϊρηεὰ {πεγὸ ([υἀξ. ᾿ἰχ. 1.23}; Δη4, του ἢ 
δα δά ἀεπίγογεα ἴἢ6 ρῥἷδος (ἰδ. νϑῦϑθα 4.5), 1 
διδά ΡγοῦδὈΪΥ ϑοοη τίβοη ἃρδίῃ, ἀπά ννᾶ8 οὔος 
ΙΏΟΓΕ ἃ «Πίοῦ ΟΥ̓, ΟΥ ῬοΓΠᾶρ5 ἐῤε οἰϊοῖ ἙΟΥ͂, 
οἵ Ἐρῃγαῖίπι. [1158 σοπίγδὶ ροβιϊοη τπδάς ἰΐ ἃ 
σοηνεηϊθηΐ ρῥἷδοθ ἔογ ἴῃ 6 βΘΠΟΓΑΙ Ἀ5ΘΟΠΌΪΥ οὗ 
τῆ {065 ἀπὰ 1ἢ15 ννου]ὰ ξιγη 8 δὴ δά α]- 
ἘἸΙΟΠΔ8] γϑάϑοῃ ἔου 115 βεϊεςίοη, 

ἐο»παῖὶε ῥῥ»ε ξίηφ.] ΤῺς {Ὑἴδ65 ῃδὰ δϑϑθη)δ]οὰ 

ἴο Βᾶνο γτεδὰ ΠΡῚΠ Ποῖ, “ Ἐι15 15 [86 το 9οΒιεξ " 
(αὕτη ἡ κακία); Ὀυΐ {πΠ1ὶ5 ψῖνεβ πο ἴοϊοσδυίο 
856η536.0 Ηουδίραπί ργοροϑόβ ἼΡ ΠῚ ἸΠΚΊ 
ὙΠ, δηὰ νὰ] Ἡδάδαά ἀϊά πιἰϑομιοῖ".- 
Ηδάδά, ἐ. ς. νγᾶβ ᾿ἰἰκουνῖϑο ἀοίηρ πϊϑομιοῖ δὲ ἴδε 
58 Π|6Ὲ Ὦπη6. Ηὸ 4150 οἴδηρεβ Ὁ Ἂς δ ἴῃς εὐά 
οὗ ἴῃς νεῦβο ἱπῖο Ὡ ἽΝ, νη] ἢ ϑδοσβ ἴο δᾶτὸ 
Ὀδοη τεδὰ ΟΥ̓ ἴδε 1,ΧΧ. δηὰ ΌΥ ἴῃς ϑυτίδη 
ἃηὰ Αγδοίδη τγδηβἸδίοσβ. Ηλι τε θ6- 
Ποπ68 ἴΠ6 κυδ]εςῖ οὗ 4}} ἴἢγος αηὰ τς 
ὙΠΟΪῈ σνεῦϑα συῃ5 ἴἢυ5, “Απά δος (ΚΒ εζοῃ) 
ὙΔ5 δὴ ΔαΥΘΟΙΒΑΙΎ ἴο [5.26] 411] [ης ἀδγςε οἵ 
δϑοϊοπιοῃ ; ἀπά Ηδάδά ᾿Ἰκοννῖϑα τουρῆϊ τη 
ΑΘ τύ ο κόρου Ὁ ἰεῖος, ως τοῖσδ οὐεσ 

οπλ." 

σοπῖς ἴο ϑῃδοῆεηι ἴο πηγαῖίςεα δΒἰπὶ 
ἰπηρ. 

2 Αμπά ἰξ οδηιε ἴο ρ4885ϑ, θη ε- 
τοδοδπὶ ἴῃε 80οη οὗ Νεβραῖ, νγῇο νυᾶς 
γεῖ ἴῃ “Εργρι, Πελγά οἵ ἐΐ, (ίοσ ἢε σὰ αὶ 
νγὰ8 βεά ἔτοπι ἴῃς ργεϑεποα οὗ ἰκῖπηρ " 
δοϊοιηοη, δηά |εγοροδπὶ ἄννεϊς ἰῃ 
Ἐργρι :) 

2 ΤΒδῖ ΤΠΕῪ 8επί| δπά οδ᾽]εὰ ἢΐπι. 
Απά Ϊεγοδοᾶπι ἀπά 4}1 ἐπε σοῃρτερα- 
τίοη οὐ ἰβγδθὶ Ἴᾶπιε, ἀπά ϑραῖκε υὑηΐο 
Ἐς δοθοδπι, βαγίπρ, 

νυ Βοιι δὴ ἰηϊεπίίΐοη οὗ τενοϊ πε. ΤΉΘΥ ντετε 
ΡΓΘ ἴο δοοορί Ἀδδοδοῦτῃ ἴοσ Κίηρ, δηά 
ἴο Ἰοἷπ ἰῃ ἴδ6 υϑιδ]ὶ δοςϊαπιδίίοηβ (1 8. χ. 24; 
1 Κι 1. 30). 

Ω. ἢ ο «υα: γεΐ ἐπ ἘΕΡΙ} ]ετοδοᾶπι, ἐδ. 
νὰ5 γεῖ 'ἰπ Εεγρὶ ννῆδῃ ϑοϊοπιοη αϊεὰ, ποῖ 
ψνἤοη ἴΠ 6 {{|865 Δ55θ Ὁ] 6 ἴο ϑῃθοποση. 

ῥεαγά φΥ 7 ΤῊ νοσγάς “ οὗ ἵἴ," ὅσο ποῖ ἴω 
ἴῃς οτὶ ίηδὶ, ἀηὰ ἃσε ἡ ΤΟΠΡΙΥ ἰπβοτῖθά - οἰπος 
ναὶ [ἐγοδοδπὶ πελσγὰ οὗ ννγὰ5 ποῖ ἴῃς ἀϑϑετη- 
Ὀίασε ἴο ϑ5βοσῆοπι (ἔογ ἢθ νγὰ98 οὔδὰ οὗ ἴδιοϑθς 
ὙΠῸ Δϑϑου]εα), θυϊ 16 ἀοαίῃ οὗ ϑοϊοπιοη 
δηἀ δοςεββϑίοη οὗ Κεποδοδῃ. ΤῊΪ5 ννουϊὰ ὃὈΘ 
ΤΛΟΥΟ οἶοαγ νου [ἢ 6 αἰνιδίοη ἱπῖο σῃδρίοσς; 
ὙΠ ἢ ἀἰνδίοη, ἃ τηυδξὶ ὃς τεπιοιηθοσεά, ἰ5 
ψουΐ δ  ΠοΥΥ. 

αηπᾶ εγοόοαν» ἀαυεὶ! ἐπ Ἔρι. Α εἴδηρὸ οἵ 
16 ροϊηξίηρ οὗ οπα ννογά, δη Ν᾽ ΟἿ ἰεςῖοσ ἴῃ 
8ποῖδοΥ, ψν}}} Ὀσπης ἴὰς Ηεῦγον ἰοχὶ Πότε ἱπῖο 
Ἔχδοῖ σοπίοστλ υ ἢ ἴπ 6 ραγα] 6] ραβθαρὸ οὗ 
(Βγοηΐοΐο5 (2 ΟἾτγ, χ, 2), ϑ ἢ ΟΟΓΙΔΙΠΙΥ͂ 
ξἰνεβ ἃ Ὀεϊίεσ βεῆῦβθο. Τὴ ραϑβᾶρε νν1}}} ἰῃςῃ 
τυη ἴῃυ5:-- Απὰ ἰἴ σᾶπι6 ἴο ρᾷ55, ἡ ΒοΏ 
ἐγομομοο, ἴῃς 5οὴ οὗ Νεδαῖ, ψῃο νῶϑ γεῖ ἴῃ 

ἡ γρῖ, ν ΠΠΟΓ ἢς Πδὰ ἢςὰ ἔτοπη (δ ῥγόβεῦοο 
οὗ Κίης ϑοϊοπιοη, μεαγά, ταὶ [εγοῦθοδπι τὸ- 



5 ςὮ. 4. 7. 

ν. 4-.] 

4 ΤῊνΥ ἔδιβεγ πιδάβ οὐ “γος ρη6- 
νοι: πον τῃεγείογε πηᾶκα ἴδοι τῃ6 
σηίενουβ β8εγνίος οὗ (ΠΥ ἐδίμεγ, δηά 
ἢϊ8 ΠαΑνΥ γοκε ψῃϊο ἢ} ἢς ρυξ ὕροπ 
ι.3, ΠΙρἤτοτγ, ἀπά ννα νν}}] βεγνε [Π 66. 

ς Απά ἢξς 544 υηῖο τδεηι, [)εραγῖ 
εἰ δῶν ἴῃγες ἄδυβ, {6 οοπὶα δρϑὶη 
ε "ἃ Απά ΤΕ Ρεορὶς ἀερατγίεα, 

6 4 Απὰ Κιπρ Κεδοδοᾶπι σοηϑυϊτεά 
νὴ τῆς οἷά τηδη, τπαῖ βιοοά Ὀείογε 
ϑοϊοπιοη δῖ5 ἔδῖμεσ ν Ὦ1]Ὲ ἢς γεῖ ᾿νοά, 

τυτποά ουΐ οὗ Εργρῖ; δηὰ τπῈΥ πδὰ 9εηΐ δηά 
οδ]οὰ πἰπι. (ὅ8ὅεὲ ποῖς Β δἱ ἴδε οηά οἵ 186 
ἙὨδρῖογ. 

3. “41π4 ενγοδοανε απά αἱ! ἐδὲ εοηργεσα- 
ἐἰοη οΓ ̓ γαεὶ εανις, ἀπά σραξε ὠπίο Ἀξ, »η. 
ϑοῖηδ Γοχηπιοηίΐδίοσβ 566 ἰῇ (ἢ15 ἃ ξογοΌηΘ 
ἀειεττηϊηδίοη ἴο ΡΙοΚ ἃ φυλττεὶ. ὍΠΟΥ ἄγρὰς 
[μαῖ ]εγοδοδπὶ νγὰ5 ΟἿἹῪ βεηΐ ἔῸΣ ἴο μεδὰ ἃ 
τοῦ Ποη, δηὰ ἴπδῖ ἴπ6 ἀοπιδηάβ πιδάθ ννΈγο 
ΒΓ ἢ ἃ5 ἴδε Κίηρς ςουὰ ποῖ δοοορὶ μου 
βει(ἰηρς ΔΙ ΈΓΑΤΥ {ἰπ|118 ἴο 18 οὐνὴ ῥσγεγογδίνο. 
Βυῖ ἴδῃς τεΐυγη οὗ ἃ ξιρίεῖνο, ννῆοϑθε [πὸ δὰ 
Ὀ6οι ϑουρῆϊ (1 Κ. χί. 40), οη ἴῃ ἀδδίῃ οἵ ἴῃ 6 
κίηχζ ψῆο διδὰ βοιυρῆϊ ἢ, ννᾶ5. ΟὨΪΥ͂ πδίυσαὶ 
(5εςΕ Μαῖϊ. 1]. 21), ἀπά ἀοεβ ποῖ δῆον ἴδμαῖ 
ΔΗΥ͂ ἀεῆηϊε ἱπίεπίοη οὗ λούνθκν ῃδὰ ϊΞ 
Ὀδοη [οστηςὰ : ἀπά {πῸ ἀετηδηάβ νν1}}} ργοῦδΟὶΥ 
566 ΠῚ ἴο πιοδῖ ρεΐϑοῦβϑ, 8ἃ5 ἰπεὺ ΟΥΔΘΠΙΥ͂ 
βεειηθὰ ἴο ἴῃς νυ οὗ Κίηρβ (566 σεῦϑαβ 
123-15}, ΥΕΙΥ πιοάοταίε,. ἍΝ ΒΟΙ͂ΒΟΣ δὴ δοαιυ}- 
Θϑοθποο ἰπ ἴποπὶ ψνοιϊὰ ἢδανο ρσγενοηϊοά ἴῃ 6 
ἀἰνδίοη οὗ [με Κίηράοπι, ΟΥ ἕᾶνθ ΟὨΪΥ͂ ἀείεττοὰ 
186 ΟΥἹ} ἀδγ, 15 ἃ αἰ εγεηΐ αιιοσοη. Ῥογῆδρο 
(ἢς σδι.ι565 ἡνΠΙοἢ τοπάδα ἴο Ὀτης δδοιϊ 56: Ρ4- 
Ταῖϊϊοη ψεγα ἴοο ἰηνείοσγδία δηὰ ἴοο ἀξερὶγ 
ϑοδῖορα ἴο αν Ὀδθη σεοηουθα ὈΥ̓͂ ΔΗΥ͂ Ο0η" 
ςοϑϑίοῃβ. (866 ποῖε οη ἵ Κ. χίὶ. 40.) 

4, Τὸν γαιδὲνρ »ιράφ οὼγ γοῖφ σγίφυοι 
ΤΠς Γςοπιρ δίης ννᾶ5 ργοῦδΟΪΥ ἰννοίοϊά, ΤῈς 
[5γδ6} 65 ἢο ἀουδί ςσοτηρίδιπϑά ἴῃ ρασί οὗ ἴῃ 6 
ΠΟΑΥΥ νεῖ ϊ οὗ ἰλχδίίοῃ ἰδιὰ ὕροη ἴμεπὶ ἔοσ 
(Π6 τρδἰηιθῆδηος οὗ (δὲ το γο ἢ πᾷ ἢ15 
σου (566 τ Κ. νἱῖ. 19-22), Βυΐῖ τποῖγ οπίεῦ 
ξτίονδηςς νγᾶ5ϑ ἴῃς ἔογοθά ἰδδοὺυγ ἴο τ δ οἢ 
ἴΒ6Υ δαὰ Ὀδοη βιδ)οςϊοεά (1 Κ. ἱν. 6: ν᾿ 13,14; 
χὶ. 28). Ἐοτγορά ἰδῦουγ Ὀδοη ἁπιοηρ ἴδ6 
οι .865 ᾿ελαϊπρ ἴο ᾿πϑυγτοσίίοη ἰῇ ΤΊΔΗΥ ἀζ68 
δηά οουηίτο8. [{ δ᾽ἱεπδίοα ἴἢ6 ροορὶς οὗ 
Ἐοπιο ἔγοπι ἴΠ 6 ἰδλδῖ Ταγηυΐη (1 ν. ἱ. 56}; 
ΒοΙρϑά ἴο Ὀσίης δδοιῖ ἴῃς Εγοηςι Κπονοϊυθοηῃ, 
δἃηά ἰἴ νν»ᾶϑ ῸΓ ΤΊΔΗΥ͂ γϑᾶγβ οπα οὗ ἴδ ῥγίη- 
εἰραὶ χτγίενδῆςοβ οὗ ἴπ6 Ειιδοίδη βογίβ. [ἰ ἰ5 
ἃ τολϑοηδῦϊα οοηϊεσίιγε, (παῖ [εγοῦδοαπιβ 

ΟΠ 45 ϑβυρογίηϊοπάρηϊς οὗ (ἢ6 ἐοτοοά 
υγ5 οὗ ἴῃς {γίδε οἵ ΕΡΆγαὶπὶ σγενεδὶ θὰ ἴο 

ἢϊπὶ [86 ἰΑγρὸ ἀπηουπηῖὶ οὗἉ ἀϊ55λἰἰςλοίίοη τῆ ςοἢ 
δϑο]οπιοη 5 5σγϑίθπι δὰ ργοάυςοά, δηὰ μδὶ ἢ 15 

Ἰ. ΚΙΝΟΞ. ΧΙ]. 

δΔηὰ εαἰὰ, Ηον ἀἄο γε δάνῖβε τῆσι 1 
ΙΏΔΥ͂ ΔΏΒΥΟΓ (ἢ]|5 ρεορὶςοὶ 

7 Απά τῆδγ βρᾶκε υπἴο ἢϊπὶ, 88 γ- 
ἱπρ, [{ τῆου ψὴς ὃς ἃ βεγνδπῖ. υπῖο 
[15 ρεορὶθ τἢ}8 ἀδγ, ἀπά ννῖ 8εῦνε 
[Π6π|. δηὰ δηϑννεῦ τπδπὶ, ἀπά βρεαὰκ 
οοά τγογάβ ἴο τπεπὶ, πε {ΠΕῈῪ νν}}} 

ΤΥ βδγνδηΐβ ἔου ὄνοσ. 
8 Βυῖ Πε ἰογβοοῖς ἴ6 Ἴςοιηβαὶ οὗ 

τῆς οἷά πιοη, ψν Ἀο ἢ ΠΟΥ Πδά ρίνεῃ 
ἢϊπὶ, ἀπά ςοηϑυ!τεὰ τ τῆς γουηρ 

ςοηϊετηρίδίοθα σοῦϑ! ! οη ἰῃ ϑοϊοπηοηβ σείρῃ 
25 ἴο ἤᾶνα δδοη σοππεοςίδα νγῖ} [815 5ἴδπά- 
ἱῃς σγίενδησθ [{ 50, ἴἃ ΠΙΔΥ πὸ ἀουδὲ αν 
θεοη ἢ ΨΠῸ βυρρεδίοα (δὶ πονν νγᾶ5 ἴῃς 
{ἰπ|6 ἴο οοπιρἰδίη οὗ (6 Ὀυσίμοη, δηὰ ἴο ὑγοβϑ5 

7 ἔογ ἰϊβ τοπιουδὶ. 

Θ. Κεῤοόοαν»ι εομσωδοά «υἱ΄ ἐδὲ οἷά »πεπ, 
ἐδαὲ “ἰοο ὀφίογε ϑοίονοπ δὲ ψαδεγ ΤῈΣ 
ΠΙΞΊΟΥΥ 825 ποῖ [ο]ὰ υ8 τηυςἢ οὗὨ δοϊοπιοῃ᾿β 
σΟυ56 ΙΟσβ, ὑη]ε55 ΠΟΥ ἅγο 6 “ Ὁσίῃςοϑ "ἢ 
οὗ οἷ. ἰν. Ἅνε ΤΔῪ γμαΐδοσ, ἤοννονοσ, ἔσο. 
ἢϊ9 οντὶ τυτϊηρβ, [86 ναὶϊιθ [πδί ἢς ρἰδοοὰ 
Ὡροῦ βοοά δάνίϑοσβ. (δες σον. χίὶ. 14; ΧΥ͂. 
22; Χχίν. 6.) 

7. 1 έδοι «αὐἱδὲ δὲ ὦ πογυαηπὶ σο ἐδὲ, ῥεοῤἕδ 
ἐδὲ: αν, Θ'. ὙὍμαδῖ 15 ἴο ϑΞγ, “1 ἴοι ννἹῦ 
,)ῶγ ομὲφ ϑυῦπις ἴο ὃς ᾿ἰοὰ ὉΥ ἴΠ6 ρεορὶἊς 
ἰηϑίοδά οὗ Ἰοδλάϊηρς ἴποπι, ἴο αἴἰοπάὰ ἴο [Πεὶγ 
υΥϑ)65 ἰποίοδά οἵ ἕοσοίηρ ἴπέηὶ ἴο αἴζεπά ἴο 
(Ὠ1πὸ οὐῇ, ἂἀπὰ “0 γ ἰοξῖ (ἢθπὶ Ὀε πηλϑῖοσ 
ψΏ1|ς του αὐ δεγυδηῖ, ἴοι ΜῈ πᾶνθ ηῸ 
ἔασῖμοῦ αἰ Πσ Υ ἢ (Π6πὶ. Τῆς δανῖςος 
ννὰ98 ποῖ ἴμαὶ ἴῃ Κίηρ 5ῃουϊά ΘΠΙΥ 
τοϑίζῃ ἴδε οἶος οὗ συΐϊογ, Ὀυΐ [δἰ πα 5ῃουϊ!ά 
“0. ομεὸ ὃ6 τυ]εὰ ΌὈΥ 815 Ρθορὶο. 

ϑ3οοά α«υογά4.}] “ Οοοά νογάβ᾽ ἅσεὲ ἢοσε 
“ κιπὰ νογάς," “ βοὴ νοσγάϑ :" διιςἢ 85 801]0- 
τλοῃ δἰ] ἀρὰ ἴο ἰη ἴπ6 βαυίηρ, “" Α Ξοῇ δῆϑννεσ 
τυγηεῖἢ ἀΥΑΥ τνσδῖἢ " (Ρτον. χν. 1). 

8. ΤὍε γομηρ »ιέπ ἐδαΐ «ὐεγὲ μὸ «υἱἱὁ 
ῥί».] ΤΠ ρὲ οὗ Ἀεποδοδπὶ δὲ 15 δοσθβϑίοῃ 
5 Δη ἰηϊεγοβίιης δηὰ ἀϊῆουϊε ᾳυςσϑίίοη. Αο- 
ςογάϊηρ ἴο (ἢφ ΤΌΓΠΊΔ] σἰδίοτηθηϊ οὗ ἴπ6 ργθϑεηΐῖ 
(εχ οὗ 1: Κ. χίν. 21, ψῃ ἢ 8 σι ρροσίεα ὉΥ͂ 
2 (ἢν. χῖὶ τ3, ἢς ἢδά τεδομοά 1[ῃ6 πηδΐυγε ἃρε 
οὗ ἔογίγεοης γεδγβ, δηὰ νου]ὰ ᾿βογεΐοσε Ὀ6 
ΠΑ] ἴο ρῥἰεδὰ γουΐῃ 45 δῃ ὄχειιδε ἴοὸσ [15 
οοπάυςῖ, ὙΠῸ ρΌΠΟΓΑΙ πδιταίίνο, Ὠουνουοσ, 
Θ66π85 [0 δϑϑιπὶ (παῖ ἢδ νγὰ5 46 ἃ γουης 
τΏΔη. ἕν 6 ἂζὲὶ ἰοϊά βεσγε οἵ ἴῃς “ γουης τηεη "ἢ 
(σοι αινι) “Ὧο δὰ σον ὉΡ ἢ πὶ. 
Το ϑεριυδχίπε ὄυθὴ ο8}}5 1ποπὶ παιδάρια, 
“δογ5. Αραίη, ἰῃ 2 ΟἾνγ. χὶϊ. γ, ἘΘμοῦθοδπι 
5 5δἰὰ ἴο ὅδνα Ὀδθ “γοιυηρς (πα 47) δηά 
τεηάδεγοδελτγίοα ᾿" δἵ ἢ)1}5 δοςεδδοίοῃ. ΤὮθϑε 6ὁχ"- 
ῬΓΟΞ5ΙΟἢ5 Ἷδῇ δοδγοοὶυ πᾶνε ὕδεη ἀρροὰ δὲ 
[815 Ροσγίοα οἵ ἴα [6νν δ ὨἰϑίΟΥΥ ἴο ἃ τηδῃ 
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θη {πὶ ψεγα ρτοννῃ τρ γῇ Ἠϊηι, 
σπά σῇ βιοοά δείοτε Ὠϊπὶ : 

9 Απὰά ἢε 8214 υπῖο ἴπεπὶ, ΟΥ̓ μαῖ 
σοιηδ6ὶ ρίνε γε ἴπδῖ νγγε ΠΊΑΥ ἌΠΒΡΡΕΓ 
τι ϊ]5 ρεορὶε, γγῇο πᾶνε βροίκεπ ἴο π|6, 
βΑγίπρ, Μδκε τῆς γοῖΐζς συ ηϊς ἢ (ὮΥ 
λιμοῦ ἀϊά ρυς ροη υ ΠρὨϊετγὶ 

10 Απά {πὲ γουηρ πιεὲπ [Πΐ σσεγε 
ρτοννῃ ᾧρΡ νὰ δῖπι βράΐα ὑπῖο Πἰπὶ, 
βαγίηρ, ΤΏυ8 5Π411 ἴῃου βρεὰκ υπῖο 
[818 Ρδορὶς [πὶ βϑρᾶκε υπίο [ἢςς, 
ΒΑ πρ, ΤῊΥ ἔλΠοΓ πηδλάς οὐ γοκε 
παᾶνγ, Ὀυῖ πιᾶκα ἴμοὺ 12 Πρ του ἀπο 
115; ἴἢιι5 5Π41} ἴῆοι! 5ΔΥ τἱπῖο [Π6πὶ, 
Μγ [{πε|ε ἐπε 841} θὲ τι κατ ἤδη 
ΤᾺΥ ἔλιμογ 8 ἰοΐῃβ. 

11 Απά πον ψΠεῦοα8 ΤΥ ἔλίποῦ 
ἀϊὰ 146 γου νὴ ἃ Πεᾶνγ γοῖτ, 1 
Ψ}}1 δά τὸ γουγ γοΐζε : ΠΙΥ ἔδῖθοΓ 
Βδῖῃ ποτε γου ἢ νῖρβ. θυ 1 
Ὑ}}}} σμδβῦβε γοὺ ψ ἢ βοογρίοηΒβ. 

12  8ο [εγοδοδπὶ δπὰ 41} τῆς ρεο- 
Ρἷε σδπὶς ἴο δῃορδοδᾶπὶ ἴῃς τΠγὰ ἀδγ, 
8ἃ8 ἴῃε Κίηρ Πλά δρροϊηϊαά, βγίηρ, 
ὕοπιε ἴο πιῈ ἀρδίῃ ἴῃς τἈϊγά ἀδγ. 

οἵ ἔοσίγ. ἊἈποῖδεσ αἰ ΠΟ ΌΜΥ [165 ἴῃ (πὸ δεῖ, 
τοοογάδα ὈοΙ ἴῃ Κίηρβ δηά (σοηίςΐοβ, [μὲ 
85 τροῖθοσῦ νγῶὰ5 δὴ Απηποηπὶῖϊεβ8. (85ε6 τ Κ. 
χίν. 11: 2 ΟἾνγ. ΧΙ, 12.) [ἢ εβοδοδπὶ νγᾶ9 
ἔογίγεοης δὲ ἷ8 δοςθϑϑίοη, ϑοϊοηοη τηϊβῖ 
δᾶνθ τλλυτὶεαὰ δῇ Απητηοηϊῖεβ5 ἰὴ ἢ195 ΔΊ ΠΟΥ 5 
{ππεπι6, ἔνγο γοᾶσϑ δῖ ἰεδϑὶ Ὀεΐογε ἢ 5 ἀθοθᾶϑο. 
11 βθθβ ἴο ὃς ΥὙΕΙῪ ἱπιργοῦδῦὶς παῖ αν 
ψουϊὰ πᾶνε βδποϊοηθά 5υςἢ ἃ ΙΔττλρο. Οη 
[με οἴμες μαηὰ, γε Κπονν 1παΐ ϑοϊογηοη ἀἱὰ 
ΤΑΔΥΤΥ ΑἸησηοηϊο ψομηεη δῆεγ ἢς νγν85 ὁ5:8- 
ὈΠΙ5Ποὰ οὐ ἴμο ἴἤγοηθ, δῃηὰ δῇἦεοσς ἴπ ἢγχοϊ 
ἔογνυουσ οὗ ἢἰ8 γουϊμι Ρἰεῖγ πδὰ δδαϊοά. 
(ϑ8ες 1 Κ. χὶ. 1.) Ῥεγῆαρβ πε Ὀεβδὶ ΨΑΥ οὗ 
Τοπλονίηρ ἴπθ τοῖς αἰ βΠσ Ὑ σου ὃὈς ἴο 
τοδὰ ἰη τ Κ'. χὶν. 2ι δηὰ 2 ΟἿ τ. χίϊ. 11,“ Ἐυνεηῖγ- 
οὔθ᾽" ἔογ “ΤὈγίγεοπε." ΤἈὍὙΠῸ ςοιτιρύοη ἰ5 
οπδ ψΒοἢ πιρῆς Θαϑὶν ἴδκο ρἷδοο, 1 Ἰεϊζο 5 
ἍΜ ΕΤΕ υϑεὰ [ῸΓΣ ἢ] (ϑες ποῖς ( αἵ ἴῃς 
εηὰ οὗ [86 ςἰαρίογ.) 

10. Μὴ εἶς ἤηρεν “δα. δὲ ἐδίεξογ ΤΈΣ 
ψοσὰ “Πηχογ᾽ἢ ἰ5 ποῖ ἰπ [ἴῃς οτἱριηδὶ; δυῖ 
τ ΠΙΑΥ͂ Ὀ6 5 ΕΪΥ συρρ εὰ, ὙὍὌἘδ τρεδηίηρ ἰ5, 
“ΦὙοὺΣ 5}}} Πηά ΤῊγ δηὰ δϑανίεσ οἡ γοῦ 
1ΠΔῃ ΤῊΥ δῖ μογ᾽5---85 της ΠΟΑΥΙΕΓ 85 ἰ7 ΤΩΥ͂ 
11||6 ἤηζεσ ψεσε [Ποῦ τηδη μἰ5 Ἰοἱη58.ἢ 

11. 1 «υἱἱ εἰασίμε γορ «αὐ “εογρβίον 
Οεϑοηϊυ5 υπάογβίδηα 5 ΌΥ “5οογρίοῃβ ἢ ἤογο, 
ὦν ῃρ5 μανίην ἰοδάθηῃ 4115 δ [6 οηάβ οὗ 
1ποῖν ᾿ς ο5 νυ ἢ οοῖκβ ὑσοϊδοίης ἔτοσι {Π 6 π|.᾿ 
Απά [δος ἰδίεσ Ἀπιδη5 56ατι ΟΕΣΔΙΠΙΥ ἴο. πᾶν 

Ι. ΚΙΝΟΞ9ὅ. ΧΙ]. [ν. 9ο---τό. 

11 Απά τε Κίηρ ἀηϑυγεγεά τῆς 
Ρεορία ἵγουρῆϊγ, δηά ἰοιβοοκ τἢε γ ς 
οἷά πιεπ᾿β σοιηβθοὶ τῆλϊ {πε γᾶνε. 
ἢἰπι; 

14 ἐδ βραΐίε ἴο τδδπὶ δῆϊεγ τῇς 
σοιηβ86] οὗ τῆς γοιηρ πιδη,, βαυηρ, 
Μγ ἔδεδεγ ἀπε τ ἀρ γοκςε τύαλοι 
πὰ 1 ν}}}} δὰ το γουγ γοκε: τῇγ 
ἔλι θεν σίο σμαβιϊβδεά γοι ἢ ὙγΠ 105, 
δυς 1 ν1}} ομδϑεῖθε γοὺ [ἢ 5οοῖ- 
ΡΙΟΠ8. 

1ς ὉΝ Βεγείογε τῆς ἰσίηρ ποαγίκαπεά 
ποῖ υπῖο ἴδε ρεορίε; ἴογ τῆς Ἵσδυϑε 
νγὰ8 ἔτοπη ἴῃς Ι͂ΟΚΡ, παῖ ἢς πιρδῖ 
Ρογίογπι ἢ 8 βαγίηρ, νης τπς ΠΟ 
΄βράκε ὉῪ Αμι)αῖ τῆς δ] οπῖτε ἀπο Πὰν κ 
7ετοθοαπι πε 8ϑοη οὗ Νεβδῖ. 

16 4 8ο ψῇδη 4}1 [βγδὲὶ αν τῇδι 
{6 Κίηρ πεαγκαπθά ποῖ υπίο τμεπὶ, 
τῆς ρεορΐα δηβυνεγοὰ τῆς Κίηρ,, βδγίηρ, 
ἍΝ μαῖ ροτγῖίοῃ ἢανε ννὲ ἰπ ᾿ανίά ἡ 
πεῖῖποῦ ῥσὺυς τό ἱπμεΐδπος ἴῃ ἴδε 
80η οὗὨ ε886: ἴο γουγ τεηῖβ, Ὁ ἰβγᾶδεὶ: 
πονν 86ε ἴο ἴῆϊης οὐνῃ δοιΞε, αν. 
50 [βγεῖ ἀεραγίεά ιπῖο τἢεῖὶγ τε πβ. 

οδ]]εὰ ὉΥ͂ (Πϊ9 πδπιὸ ἃ οεσίδίη κιηά οὗ γνἘϊρ οἷ 
τοὰ ([5ἰάοτσε, " Οὐ ζίηθβ,᾽ νυ. 27. ΟἾδοσδ ἔδτε 
διρροβεὰ {πε ἱπογηῦ βἴεπι οἵ ἴπε ἐξε-Ρἰδπί, 
οδ]εὰ ἔγοπι ἴῃ ἱστιίδιίίηρ υυουηάς ἩΠΙΓΒ τ 
Ἰηῆ!ςϊοά “ [πε σοοτγρίοη ρἰδηΐί," ἴο ὃς ἱπϊεπάςά, 
Βυΐ 1ἴ 566πὶ5 Ὀεδὶ ἴο τοχασγὰ ἴῃς ἌἼσργοϑϑίου 25 
ἃ τοσο ἤσυζγε οὗ ΞΘροθς ἢ. 

16. ΤΆ εαιε εὐα: δον» {δὲ 1 ον 1... “ῶὰο 
ἴυγη οὗ ονθηῖβ ννᾶ5 τοηι (ἢ 1,οτὰ," Ηΐυπλδη 
Ῥδϑϑίοῃβ, δῆρεσ, γα, δηὰ ἰηϑοίϊεσποδ, ννογκεὰ 
ουΐϊ ἴῃ Δοσοιηρ 5ηπηοηΐ οὔ πε Ὠϊνίης ἀσϑίσησ. 
νπδουξ ᾿ηϊοτίοσιης ἢ τλδη᾿ ἔτος 1}, Οοά 

ἰάε5 ἴῃς οουγϑε οὗ Ἔνεηΐβ, αηὰ δοσοσηρ  ἰϑδες 
'5 ΡΌΓΡΟΒΟϑβ. 

10. Ἡαὲ ρογέίοη δαῦυε «υῊ ἐπ Παυϊάδ ἢ ΦΘ ἢ 
Τῆς πογάβ ἤοσὸ υϑοὰ ΟΥ̓ ἴῃς [Ξγα οἰ δ5 ἅσὰ 
ΠΕΑΓΙΥ ἰἀεπεςδὶ τ ἴποϑε οὗ δμ6ῦδ, ἴῃ ϑοὴ 
οὗ Βιςῆσι, ῆο οσαιτιθὰ οὐ ἴῃς ᾿πϑυστεςτίοη 
θεχυη ΟΥ̓ Αὐϑδίοιι δῆς ἴῃς ἀεαῖῃ οὗ ἢ 
Δυΐῖθοσ (2 8. χχ. 1). ὙΠΕΟΥ Ὀσελῖμε υὑπστηὶς 
ΚΑΚΔΟΪΥ ἴῃς 5ρί γι οἵ ἐγ δαὶ Ἰεδίουξυ δηὰ ἀ:5}1Κο, 
866 ποῖδ οη (ἢ. ΧΙ. 40. 

ποαὺ “16 ἴο ἐδίπε οαὐη δοισε, δαυΐά. ΤῊ 
τηοδηίΐης οὗ 1.18 βθοπὶβ ἴο ὃε--- Ηεςποοίοσίιδ, 
Βουβο οὗ αν, Ἰοοῖκ δῇοσ {πἴπε οὐσῃ ἴσῖθο, 
Τυῤδῆ, οὐἱγ." [ἴ ἰ5 ποῖ ἃ ἴὩγοαῖ οἵ ψασ, δυῖ 
ἃ Ατηρ; ραϊποῖ Ἰηϊογίεσεποε. [|οβερῆυς, 
δίΓΔΏΡΟΪΥ, υπάετϑίδηάϑ ἴ ἃ5 ἃ ἀρ οὐ ματι όνθτι, 
οὐ ἴῃς ρατί οὗ ἴῃς 5γδϑὶ ἴε5, οὗ 41} ϑιβᾶσἪε ἴῃ 
16 ἐργηῤίε : 



Ι. ΚΙΝΟΞ. ΧΙΠ. 

17 Βυῖα: ,ὴγ τῆς “Πάτα οὗἉ βγδεὶ 
γῆ ἢ ἀννεῖς ἴῃ τῆς οἰτε8 οὗ Τ[υάδῃ, 
Ἐς Ποθοδτῃ γεϊρπεά ονεγ [Πδπι. 
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Βοδοδηι ᾿πιδάς βρεθὰ ἴο ρεῖ Πἷπὶ ὑρ ᾿Βεν. 
ἴο ἢϊ8 σμιαγοῖ, ἴο ἤεε ἴο [εγιυβαίθτη. ἐυαλ λιν 

19 80. [βγϑεὶ 'γεθει!εά ἀραίπϑε τῆς [δς, μὰ 

ν. 17---2ο. 

ατυά. 18 ΤΒεη Κίηρ Ἐεβοδοδπὶ 8επῖὶ 
Αἀάογᾶπη, ψγῆο τὺα: ονεῦ ἴῃς τηδαῖε ; 
Δηὰ 411] ἰβγδεὶ βιοπεά ἢΐπὶ ννὮ βἴοποβ, 
ἴπδὶ με ἀϊεά. Ὑπεγείογε Κίπρ Ἀδ- 

17. “: 2ῶν ἰδὲ δἰ άγεοη οΚ᾽ Σεγαοὶ «υδέεϑ 
ἀφυεῖς ἐπ ἐδε οἰεἶες οὗ ὕμάαϑ.] ΒΥ “ἴδε οἰ] άγεη 
οὗ 15γ86] ννῃϊος ἀννοὶξ ἴῃ ἴῃ6 οἰζο5 οὗ [πιά δὴ, 
Μ6 τηυδὶ υηάετοίδηά, ἠοῖ ἴῆ6 {δὲ οἱ [υὐδῇ 
1156], δυϊ [Π6 5γδεὶ 65 Ῥγορεσ, ΟΥὁ ΤΟΙ 6 ΓΒ 
οὗ ἴδ οἴδμοσ {τδοβ, ῆο δαρροποὰ ἴο ὃς 
βεῖιεἀ νὴ τῆς ᾿ἰπ5 οὗ ἴῃς ἰδηὰ οἵ [υάδἢ. 
ΤὮοϑεῈ [5γδρ ἴ68 4016 Ε}} δυδπιοά ἴο Ἀδδο- 
Ὀοάπι. ““15.86] τῃγουγῇ [ἢ]|5 σῃαρῖοσ, δηὰ 
[πγουρδουΐ [Π6 τεϑί οἵ Κίηρβ, ἀδϑειρηῃδῖοϑ 
ΟΥΑΙ ΠΣ “δε ἴση {τῦ65,7 δηὰ 5 ἀπ οί οδὶ 
ἴο “ [υἀδῃ." 

18. Χιπρ Κεῤοδοασι τοπὶ “άονγα»ι.} "ΓῊΪ5 
Λάογαπι [ᾶ5 θθεη ᾿ἀδπεποὰ ἢ ἴἢ6 Αἀοη!- 
ΓΆτῃ οὗ οἷ. ἵν. 6 δηὰ ςἢ. ν. 14, Δηά ονοη ν ἢ 
ἴῃς Αἀογδπὶ οὗ 2 8. χχ. 24. Βυϊΐ [ἴ 15 ΒΙΡΕΙΪΥ 
ργοῦδο]ς ἴπδὲ [6 βᾶπης βεγβθοη νγνᾶ5 Ἵἢϊοῖ 
ϑδυρεσιηϊεηάοηϊ οὗ ἴῃ6 ἔογοεαά ἰδῦουγβ ἀυγης 
ἴῃς ΨὨΟΙς οὗ ϑοϊοιηοη᾿β ἰοῃρ σείζῃ, δηὰ 4]5οὸ 
ἀυγίηρ ἃ ρατὶ οἵ ᾿ανι 5 δηὰ οὗ Ἀμοδοδι δ. 
Ὗνε ΠΙΔΥ τβεογείογο σοηοϊυάς τπαῖ [π6 [γος 
ὨδΔηΠΊ65 ΔΓΕ γε αἰσίίηοςί ΡΕΓΒΟΏ5, ῬΟΓΠΔΡ58 
οὗἩ ἴδ βᾶπις ΠΥ, νῸ ΕΓ σοβρες νεῖν 
σοηἰΟΠΊΡΟΓΑΤΥ ἢ ἴῃς ἴῆγοο ΚΙΏρΒ:--- 
Αἀογᾶπι (2 8. χχ.ὸ) οοηϊεῃρ. τῦῖϊ ανὶά 

Αἀοπίγαιῃ (1 Κ' ᾿ν) νν ϑοϊοπιοῃ 

Αάοτασι (1 Κίηρβ χἱΐ.) - πενοδοαπι 

ὙΠ τοραγὰ ἴο [Ὡς ρυγροβο οὗ ἈΠοθοδτα 
ἴῃ βοπάϊης Αὐἀογαπὶ ἴο σομηπηυηϊοαῖο ἢ τ86 
τεῦοϊβ, γὙὸ ΤΏΔΥ Ῥοσῆδρ5 ςοπἸεσΐυγο τηδί 6 
νγᾶ5 σῇοϑοῃ, 45 δεβὶ δςαυδίηϊο ν Ὡ [π6 Παγά- 
ϑῃϊρ5 ὑνπογοοῦ ΠΟΥ σοτηρ δίηθα, ἴο ἄστδῆρε 
ΒΟ δἰϊενίδτοη οὗ {Ποῖ Ὀυγίῃοη5. 

αἰ 1 εγαεἰ σοπεα ῥένι «υἱτὸ “οπε5.} [Ὁ ἀπ 4 ΠΥ 
ϑἴοηϊηρ 566 π|5 ἴο ἤᾶνθ ὕθθη ἴῃ τηοβῖ 51] 
τοοάς 1᾽η ΜΝ Ποἢ τοῦ ἴοοῖς νϑηροᾶπος οὐ ἴΠοβ6 
ψῦο Πδὰ οἰεηάεά ἴμοπι. [ἢ Εχοάιιβ (Υἱ}}. 26) 
Μόοβοβ ὄὌχρεβϑϑοβ ἃ ἔδασ (παῖ, οσὸ Ηδοῦγοννβ 
ἴο 5δογῆοςς ἴῃ Εργρί δηΐπιδ]5 τοραγάθὰ ἃ5 
βδοσεὰ ὉΥ ἴπε Ἐργρίίδηβ, [ἢς Εσγρῦδηβ ψου]ὰ 
βίοῃπα ἴπθπι. δοοὴ δῇἤεσγιναγας ἴῃ ἴη6 νυ] ἀοτ- 
Π655 ἴῃ ἰ5γδο 65 γοσα σεΔαΥ ἴο βίοῃθ Μοβοβ 
ἔχ, χνὶϊ. 4). αν ά᾽5 ἐοϊϊονγοσβ, ν᾿ βδη {ΠΟῪ 
υηὰ ΖΙΚΙας δυγηῖ, ΞΘροῖκο οὗ κἰοπίης ᾿δανα 

(ι 5. χχχ. 6). Τιυχηυϊυλγυ ϑιοηϊηρ νγᾶβ5 ννῸ]] 
Κπονσι Ὀοΐδ ἴο ἴῃ6 Οτεοῖκα ἀπά Ἀοχηδῃβ. 
(ϑεε Ηοπι. 1}. 111. 56 ; 1εἰν. ᾿ν. ςο, ἅζο.) 

Ἀοῤοδοανι νιαάξ “ρεεά. ἘΘΒοθοᾶση οὐ Ὁ ΠΕ 
εαγεά ἔοσ δ πλϑο]. [{ νουϊὰ σθοῖῃ [δῖ ἢ6 πδᾶτ- 
ΤΟΥ οβοᾶροά ἴδε δία ψ θοῦ μδὰ δε] θη 
Λάογαιι. 

ἰουθς οὗ ᾿λαν! ἃ υπῖο τἢ}5 ἀδγ. 
20 Απά [τ ςάπιῈ ἴο ρᾶ58, γῇςεη 8]] 

ῖ3γδεὶ πεαγά τμδῖ [εγοροδηι νγᾶϑ σοπλα 
Δρδῖῃ, ἴῃδλῖ ΠΟΥ 8εηΐ ληὰ ς᾽ ]ςἀ ἢϊηὶ 

19. ὕπο δὲς ἀ44γ.7] ΤῊϊβ Ἔὀχρσγεϑϑίοῃ βἤοννβ 
(δῖ ἴῃς ντιίεσ, ψῃο ᾿ἱνεὰ ἀυγσίην ἴπ6 ἐδρ- 
ΕΠΥ, δη ἃ σοηβο ΘΠ 6 ΠΥ ἰοηρ δθἔῖεσ [Π6 τε ]οη 
οὗ ϑγϑεὶ δὰ Ἴσοπῆε ἴο δὴ επά, 15 διδοάγίης 
ἴῃ 5 ΠΙβίοσυ ἴδε ὄχᾶςῖ ᾿νογάβ οὗ δὴ δησϊεπῖ 
ἀοευπηεηῖ, Ηἰ5 ϑουσοθ, νυν μδΐθυοσ ἴἴ ννᾶ5, ΔΡ- 
ΡΘΩ5 ἴο ἢᾶνε ὕδθθοη δἱ5ϑὸ [ὉΪονεὰ ὈΥ ἴῃ6 
ντιϊοῦ οὗ ΟΒγοηΐοϊεβ. (8ὅες 2 γ᾿ χ. 19.) 

40. ἤδεη αἱἱ ἱεγαοὶ δεαγ ἐδαΐ «εγοδοαρε 
αὐα: εογῖς αραϊπ.}] ΤΏΣ “411 |5γδοὶ οὗ [15 
ΥΕΓΘῈ [45 ἃ ΜΊΔΟΥ 56η56 ἴδῃ ἴῃ6 582Π|6 ΟΧΡΓ65- 
Βίοῃ ἰῇ γὑϑῖϑθθ :. ὙΠογε ἴδ6 τοργοβοηίδιινοβ 
οἔὗ ἴδε ἴδῃ {πΠῦ65 ΕΓ ἱπιοηάθα : ἤογα [Π6 
{Π065 1ποπιϑεῖνοβ ἅτ τηεδηῖ. ΒΥ ἴδε τεΐυγη 
οὗ 1δεῖγ τεργοϑθηίδίινεϑ ἔσοπὶ ϑῃθσδοπΊ, νυ ΘΓ 
7 εγοδοᾶπὶ μδὰ ββοννη ἰπιβεϊῇ, ἴο μεῖγ ΠοπΊε5, 
τι θδοδπιὸ Κπονσῃ ἴο “ 41]] [5γδεὶ" (ἢδὲ ἴῃς ρτεδῖ 
ἘΡΔγαϊπηῖῖο ννᾶ5 σοῦς δᾶςκ. 

δε} “επἴῷὸ. αϑπά εαἰϊεά ῥίὲ»ι ὠπίο ἐδὲ εοπσγές 
ϑαίοη.] 1 νου] 5εοπὶ ἴμδῖ 1Π6 ἢγϑεϊ δεῖ οὗ 
[86 5Γγδ6} 165, ου ἰδαγπίης νῃδῖ δὰ οσουττοὰ 
ἂἱ δῇθοδμοτι, ννγὰ5 ἴο ὑπηρ τοροῖμοσ τῆς ψτεδῖ 
“ὁ σοηρτορδίοη ᾿" οὗ ἴ[Π6 ῥϑορίθ, ργοῦδοὶυ σις ἢ 
Δ ΔΘΘΘΙΠΌΪΥ ἃ5 οηςα τηεῖ δῖ ΜΙΖρε {( [υἀξ-. 
ΧΧ, 1), ἴῃ ογάογ ἴμδὲ παῖ τπιϊρῖς ὈῈὲ ἀοης 
ΓΟρυ Αγ ἀπά ἰῃ 50] πη ἕοσπη ννῃιο ἢ 4]} 
ἔε! τηυϑὲ θ6 ἀοπὸ ἱσησηθάϊδοεϊγ.---ς στγοννῃ 
ἀεδοϊαγοὰ νδοδληΐῖ, πὰ ἃ κΚίηρ οἰοςϊοὰ ἴῃ ἴῃ 6 
τοοπὶ οὗ ἴΠ6 πιοηδσοῦ τυβοϑο δυῖ πο μδὰ 
Ὀεοη γον οΥ, ΤῊ σοηστεραδίίοη, δανίηνς 
ὯῸΟ ἀοιυδῖ σλγοί 7 σοηϑιάεγεὰ ἴῃς τηδίζεσ, 
βεϊεςῖο [ογοδοάῦ, ὍὉμῈ σδηκ, ἴῃ ἰδ]θηΐ, 
δηὰ πε Κποννῃ ΘΠΕΓΡῪ οὗ (ἢ ἰαῖς οχῖϊο, ἢΐβ 
ΠΌΣΑ] ΒΟΞΏΠΥ ἴο ἴῆς πουδε οὗ ϑοϊοϊηοπῃ, 
δ᾽ῖ5 ΕΡἢσαϊμτς ἀδδοθηῖ, δ 15 υδ᾽ηΐδησο 
ἢ τὰς τὶ οὗ ξοπιβοδίίη, ἀπά τῆς ΓΙ ΠαΪγῪ 
τεἰδιϊοη 5 δι: 5:5ϊπρ Ὀεΐννεθη Πῖπὶ ἀπά ἴῃς στοαὶ 
Ἐκγριίδη κιηρς, ροϊηϊθα ἢϊπὶ οὐξι85 [86 δΠίϊεσι 
ΤλΔῃ ἴογ ἴῃς νδοδηΐ ροϑῖ. [Ὁ ἰἴ Ὀς ἴπις ἴῃαῖ 
ϑΒίϑμαικ μβδὰ ποῖ ΟὨΪΥ Ρτοίεοϊεαὰ ἢϊπὶ ἀραϊηϑῖ 
δοϊοιποη, Ὀυΐ ξίνοη ἢϊπὶ Δὴ ΕΣΥΡὨΔη ῥσίποεβϑ, 
ϑἰδίεσ ἴο 5. οὐνὴ 40 εθη, ἴῃ τηλγτίασε (566 (ἢ 6 
δορ[υλχίπὶ “ δα ἀϊπίοηϑ᾽), [5 Ῥοβιτίοη τηυϑῖ 
δνὸ Ὀδθη δυςἢ ἴπδὶ Ὧἠο οΟἴποΣ ἰ5γδοὶς σουϊὰ 
ἢδν Ὀοσηα ἃ οοπιρασγίϑοη ἢ ἢ. Αγδίη, 
ἴῃς ΡΓΌΡΠΘΟΥ οὗ ΑΒ ὐδῆὴ ννουϊὰ ἤλυθ ἔπ 
τειποιδεσοὰ ΟΥ̓ [6 τῆογε σε]! ρίουβ ρατὶ οὗ 
ἴπ6 πδίίοῃ, δηὰ νουἹὰ πάνθ βοσουγεά ἴο [6τὸ- 
Ὀοδπὶ ἱμεὶγ δα πεβίοῃ; 50 πὶ ἜΥΘΥΎ πιοῖϊνο, 
νυν Ποῖμοῦ οὗ ΡοΪοΥ οὐ οὗ σεϊϊ ξίοη, νοι]Ἱὰ πᾶνθ 
υπϊτεὰ ἴο τεσοιηστλεη ἴῃ6 βοὴ οὗ Νεῦαί ἴο (ῃ6 
βιδταξεβ οἵ ἢ5 σουπίγπιεη. Ὅν ε ΤΔΔΥ ῥγε- 
δια μδὲὶ Π|5 εἰεςίίοη ννᾶ5 αἰτηοϑδίὶ υπδηϊπλοι, 



Ι. ΚΙΝΟ5ϑ. ΣΙ. 

ππῖο πε σοπρτόρδτοη, 4η4 πηδάς ἢἰπὶ 
Κίηρ ονεγ 411] ἰβγδαὶ : [ἤδγε νγὰ8 Ποης 
τῃδι [ο]]οννεά τῆε Βοιιβε οὗ ᾿ϑλανίά, δυῖ 
τῆς τῇδε οὗ [υἀλῃ ΖΟΗΪγ. 

21 ἴ Απά ψἤεη Ἐομοῦδοδπὶ ννᾶϑ 
σοῖς ἴο εγιιβαίθπι, ἢε 45ϑεπ) ]εἀ 41] 
τῆς Βοιιδε οὗ Τπάλῃ, ἢ τῆς ττῖρε οὗ 
Βεη]δηχη, δὴ υπάγεά Δπηα ἰουτβοογε 
τῃουβαηά σἤοβεη πιοη, ΜΈΓ, νναγα 
ννΑΠοΥ8, ἴὸ ἤρῃϊ δρδίπϑι [ἢς Ποιιβε οὗ 
15γδεὶ, το Ὀγίηρ ἴῃς Κιπράοπι ἀρδὶπ ἴο 
Ἐεμοδοδπι ἴῃς 8οη οὗ δοϊοπιοη. 

22 Βυῖ τῆς ψοζά οὐ (ἀοά οςᾶπια 
απο θῃαπ)δίλἢ τῆ πιδη οὗ οά, βϑαγίπρ, 

ἐδε ἐγίδε ο" μάκαρ οπἶγ. ὅ86ςε ποῖς οἡ οἷ. χίὶ, 
11. 

21. ἘῬηδ τδὲ ἐγίδε ᾧΚ' Βεπ) νεῖν.) Ὅς 
δάδοβίοη οἵ Βεη͵απιίη ἴο [ἀδῃ δῖ [815 Εἰπὶὲ 
ΠΟΙΏ65 ὕροῦ ι.5 ἃ5 ἃ 8ργῖϑε. ΒΥ δ]οοά 
Βεπ)απηὶη ννᾶ5 ΔΓ τηοσα οἰοβεὶγ Τοππηοοϊοα 
νὰ Ερηγαιπὶ ἤδη Μὰ [πάΔῃἢ. ΑἸ] 1(ῃ6 
τδάϊοηβ οὗ Βοη απ ννοσα δηϊδροη δίς ἴο 
]υάλῃ, δπὰ μιἴδεσῖο [86 νγεὰκ {γῦ6 δὰ Ὀδοη 
δοςιίοτηθαὰ ἴο ἰοδῇ ᾿οηϑίδΠΕΥ οἡ [15 ϑἴγοηρ 
πουΐδοσῃ ποιρῃδουγ, ΤὨς ἰοηρ ἔευά Ὀεΐννθεη 
Ῥανιὰ δηὰ δαὶ, ἴΠῈ ννᾶγ5 οὐ [οδῦ δῃηὰ Αὐπεσ 
(1 8. ἰδ. 12.132; {1Π. 1.27), Ὧπα ἴπ6 πιυγάογ οὗ 
ἴῃς ἰαϊίεῦ ὉΥ ἴῃς ἔοστηοσ, ἰορεῖμοσ ψ ἢ [ΠΟ 
πδῖυγαὶ ᾿οα]οΟυ5Υ οὗ ἴδε {τδὲ ἰδὲ ῃδὰ Ἰοϑί ἴῃς 
ΒΟΥΘΓΟΘΙ ΣΉ ἰονναγάβ ἴ!ς τε νηοῦ Πδά 
ξαϊηεὰ 1ἴ, ἰεπἀςἀὰ ἴο ργοάιϊιος Δη οϑισαηρεσησηΐ 
οὗ Βεηϊδηχίη ἔσοπι [υὐδῆ, νυ ἢ [Ὁ ταῖρῆϊ πᾶν 
θοθη οχροοϊθὰ ψοιἹά δᾶνα 51}}} σοηιηϊοά. 
Ὗνε μᾶνὸ δὴ ονϊάεηςο, [Πδῖ, 45 ἰδῖθ ἰη αν! β 
τοίξῃ 45 ἴθ ἀθαΐῃ οἵ Ανϑβαίοπι, (ἢς {τδὲ οὗ 
Βοπ᾽ασηϊη ννᾶ5 511} ορροβϑεὰ ἴο δίπι, ἰῃ (ἢς 
τονοῖς οὗ δῃῆεῦα, με ϑοη οἵ Βις γί (2 8. χχ. 1), 
ὙΠῸ ννᾶ5 ἃ “" Βεη)διηϊο. Βυῖ [ἴ νου] 96 πὶ 
(δῖ, ἰπ τῆς πα μοθπίυσ ψν]ς ἢ δά 5ϊπες 
οἰδρϑθά, ἰῃς ἔδοϊηρβ οὗ ἴῃς Βεη)απιιῖε5 Πδά 
ὈΠαάοΓροπΘ ἃ σοσηρίοεῖα σὔδηρε. ὍΤὨΙ5 15 δεϑῖ 
δοςσουηϊοά ἴογ ΌὉΥ (ῃ6 δϑβιδ᾽ θη πιοπί οὗ 186 
τοὶ! μίουβ δηὰ ρο 64] σδρι8] δὲ [γιιβαίθπι, οα 
(86 θογάεσ ᾿ἰπε οὗ ἴῃς ἔννο {Ὑῦ65 ( [οϑῇ. χν. 8 ; 
ΧΥΪΪ. 16), νῆθηςς [ἴ ταϑυϊ τε [δῖ [6 πεν 
ΤιείσοροΙ 5 σϊοοά ῬαγῪ νη ἴῃ 6 τοττ ἴΟΓΥ οὗἁ 
ΕἸΓΠΟΣ, δπὰ ννᾶβ ἴῃ ἃ σογΐδίῃ 56η56 σοπηῇοῃ ἴο 
Ὀοῖῃ. Οπἱε οἵ ἴΠε6 ραΐοβ οἵ [οΘγυβαίοπιὶ νγὰ5 
ΦΠ6 ὨΙρΡΏ ρμαῖε οἵ Βοη δηηη" (ΘΓ. χχ. 2); 
δηὰ ργοῦδοὶνυ Βεπη)δηἴο5 ἔοστηθα ἃ σοηϑιἀογ- 
αὐ]ς ρατί οὗ ἴῃς ρορυϊδίίοη. ΤῊΘ ψΒοΪς ἔσὶθα 
αἷἰθϑο, ῈῸ ΤΊΔΥ νν6}} Ὀό]ονε, νγ85 5] ΠΟΕΓΕΪΥ 
αἰἰασῃοὰ ἴο [ὴ6 ἴοπλρὶθ ΟΥϑἢΡρ, ἰῃ ννὨ]ς ἢ 
(ΠΟΥ ςουϊά ρμαγίϊοϊραῖθ δ τοῦθ ἔλθου δηὰ 
ΤΆΟΓΟ σΟΠΒΙΔΠΙΪΥ 1ἤδη (ἢ πηοπιΌ6 Ὑ5 οὗ γοπιοῖοσ 
{10 65, ἀηά ἴο ννῖςἢ [86 Πδὺ115 οὗ ἔουγῦ γεδασϑ 
δδεὶ πονν δοςσυκίοπγχοά {Π6πΠ|. 

“ἢ ῥωπάγεδ ἀπά ζομγύεογε ἐδοισαπα δου 

[ν. 21---25. 

22 ϑρεᾶῖκ υπῖο εδοῦοδηι, ἴμε 5οπ 
οἵ δοίοπιοῃ, Κίηρ οὗ [ιάλἢ, ἀπά ὑπο 
411 τὴς πουβε οὗ [{πιάδἢ δῃὰ Βεηϊδηνίη, 
ἃπά το 1Π6 τειηηδηΐς οὐ [6 ρεορῖε, 
ΒΑΥΏρ, 

24 ΤΒυβ 581} τἢς ΓΚ, Ὗςε 5}2]} 
ποῖ ΡῸ τρ, πο ἤρμε ἀραδίηβϑς γοῸΓ 
δτγεῖῆγεπ ἴῃς σὨ]άγεη οὐ ἴβγδεὶ: τε- 
ἴΓη ΘΥΘΓΥ͂ τπΔη ἴο ἢΐ5 ἤοι56 ; ἔογ (ἢ ]5 
τὨΐηρ ἰ5 ἔτοπι πὸ. ὙΒΟΥ͂ Ποληϊκεποά 
τῃεγείογε ἴο ἴῃ6 νογὰ οὗ ἴτε [,οΒ, 
Δπά τεϊυγπθά ἴο ἀεραγῖ, δοσογάϊηρ ἴο 
[δε ννογτά οὗ τε ΟΚὉ. 

ἃς 4 ΎἼΠΒεη εγοῦδοδαι δι} ὅ58ε- 

γπεη.}] ὙΠα πυεσϑίίοη οὗ ἴπ6 Ὠυπθεῖ οὗ ἴδε 
15γδο 68 85 ὕδθη ἰγοδίθα οὗ βαγιετ 1η 815 
(οπτηδηΐδγ. (ες ποῖοβ οἡ ἔχ. χὶϊ. 17, δηά 
2 8. χχίν. 9.) [π δ ῥγεβεηΐ ρίδος ἴὸ πεεὰ 
ΟὨΪΥ Ὀ6 τοπιασγκοὰ [Πδὶ [Π6 πυτάθεῖ τπρηϊοηδὰ 
(οπα δυηάγοα δηά εἰρ ἢ Υ τπουπδηά, οΥ, ἰπ ἴδς 
ϑοριυαρπῖ, πο πυηάγοα δηά ἔννεηΐν ᾿πουπδπα) 
15 τηοάογαϊῖο, οοτηραγεὰ νυ [6 ΠυπΊθογϑ σίτεη 
ὈοΙΒ Ργου ουϑ Υ δηά βυιδβοαυοπῖγ. Αἱ αν 
σΘη5805 [πε τηϑη οὗ ̓ [υἀδῃ δίοηθ γογε ἐϑεπιδῖεά 
αἵ ἥν Βυπάγεά τπουπδηὰ (2 5. χχῖν. 9); δῃά ἰὴ 
(6 ποχί σείρῃ ἴδε δύτῦ ψἢϊο ΑὈΪΔἢ Ἰελάς 
αϑαϊηϑὶ [γοδοδτη 15 5α]ὰ ἴο ἢανα δπιουπίοά ἴο 
ἔουγ Ὠυπάγοα ἱπουπαηὰ (2 (ἢγ. χη. 1). Μοτγεο- 
ονογ, ἴῃ ΔΙΤΩΥ͂ οὗ [ἐῃοβπαρηδῖ, 84} ἃ σεπίυγυ 
Ἰαῖοσ, ἰ5 γοοκοηθά δῖ οῃϑ πὶ]! οἷς δυπάγεά 
ἃηά 5ἰχῖγ 1ποιιδαπά (2 (ὮΓ. ΧΥ͂!. 14-.18)}. 

2. Τό «υογά ς᾽ Οοά εανιὸ ὠπίο ϑῥενπαίαδ.) 
ϑῃοιηδίδῃ νγὰς 1ἴη6 ομϊθέ ρῥσορῃεῖ ἴῃ [υάδῃ 
ἀυσγίης ἴδ6 τοίη οἵ Ἀεμοδοδηι, ἃ5 ΑΒΙ3}} νγᾶς 
ἴῃ Ι5γα6]. Ηςες ἰ5 πηθηςἰοῃδα ἴῃ ΟἈγοηῖςοΪος οὐ 
οσοδϑίοῃ οὗ ἴπε6 ἱηναϑίοῃ οὗ [υάπεα ΕΥ̓ Θ᾿ σμακ, 
Βγϑὶ 85 δῃπουηςῖίπς Οοὐἷβ υταΐῃ, δπὰ Τῃθη ἃ5 
σμαγροὰ νυ ἃ πηεϑϑᾶσε οὗ σοπιξοσί ἴο ἴδῃς 
τοροηΐδηϊ ργίηςο (1 Οἢγ. χὶϊ. ς-8). [1[{ ἀρρεᾶγε 
αἶθο ἔτοπι ἴπ6 ϑαπὶς σμαρίεσ οἵ (Ὁ γοηϊς]ο5 ἴμδὲ 
6 ντοῖς 8δη δοοουηΐ οὗ ἴδ σεῖρῃ οὗ ἈῸε- 
μοδοδπι, τι ἢ νγὰ5 ἀιηοηρ ἴῃ6 βουγοῖς υϑεά 
ΌΥ {86 δυῖδοῦ οὗ [δὲ Βοοκ (ἴδ. νεῦϑε 1 5). 

ἐδε πιαη ὁ Οοά Τῆϊ5 ἘΧργαβϑίοη 15 ἤγοξ 
υϑεὰ οὗ Μοβο8, ὉΥ ἴῃ σοπιηυδῖος οὗ [)ευϊΐϊετ». 
ΟΠΟΙΏΥ (Βουῖ. χΧΧΙ. 1). 1ἴ ὀσουγα δυΐ ΓΑΓΟΙ͂ 
οἰἴἤοΣ ἴῃ [Π6 ΘΑΥ ΠΟΥ ΟΥ ἴῃ ἰαΐοσγ᾽ ϑογιρίυγεϑ, 
816 1 15 οὔδ οὗ [86 πιοβῖ ἑδνοιισιῖε ἐσ- 
ργοβϑίοηβ οὔ ἢ υυῖζεῦ οὗ Κἰηρβ. (866 “ [πῖστο- 
ἀυςξίοη,᾽ 8 1, ποίε 6.) 

28. “π΄ ἰο δὲ γεογιπαπέ οΥΓ δὲ ῥεορές. 
ΤὨῖβ. “ γοπιηδηῖ," ἱποϊυάεα πεῖ μοῦ ἰὴ [υάδὴ 
ΠΟΥ Βοηϊαγλη, σοηϑίσιθαὰ ον ΠῈ οὗ “τῆς 
“ἢ ἄγθη οὐ ἰ5σγᾶθὶ Ὡς ἀντεῖς ἰη ἴῃς οἰ[1ε5 οὗ 
ΤἸυάλῃ." δεεὲ ἀῦονθ, νεῖϑθε 17, δηα σοϊῃραγε 
ποῖε δὰ ἰος. 

25. Τῤεη εγοδοαγε δ δδεεδκρι.] ἴἴ Ἠλ5 



ν. 26---48.] 

οἤεπι πῃ πιουηξ ΕΡρἢγαδίηι, δηὰ ἀννεῖς 
τΠεγεῖῃ ; δά ψεηῖ οὐὔἵ ἔτοπι τἤεηςε, 
δηὰ δι Ρεπαεὶ. 

26 Αμπά Ϊ7εγοδοδτῃ 8414 ἴῃ ἢΐἷ5 μεαγῖ, 
Νονν 8314]1 τὴε Κιηράοπι τεΐζυγη ἴο τῆς 
ἤουβε οὗ αν! ά: 

27 {18 ρεορὶε ρὸ ὑρ ἴο ἀο 84- 

ὙΟΟ «αιπικανοτιππαπεσιω.τοικιυκτακον ον. 

Ὀόδη ϑυρροβοὰ [παῖ ϑῃθοῃοπὶ νγ85 ΠΟῪ ῸΓ [Π6 
ἢγοῖ ἔπιε σεϑίογοα δέου [15 ἀσϑίσυςτςοη ὈΥ͂ ΑὈϊ- 
τρεϊεςἢ ([υἀς. ἰχ. .5). Βυΐῖ τὸ ψουϊὰ Παγάϊγ 
μᾶνθ Ὀθθη δρροϊηϊθα 45 ἴῆε βδοεης οὗ Ἀθδο- 
Ὀοδηλβ σοῃβθογδίίΐοῃ 11η1655 ἰ πδά Ὀδθη ἃ οἱ, 
Δηά ἃ ΟἿ οὗ βοπὶθ 5126. ΝΥ ε ΤΏΔΥ υπάογϑίδηά 
ὈΥ “Ὀυ᾽ μεγὲ “ οηϊδλυρεὰ δηά ἐογιβεά." 
(ϑεε Ὁ 4η. ἰν. 30; ἀπά ςοπραγε ἴῃς ϑεῆϑὲ οὗ 
(ἢς βᾶπιθὸ υοτῦ οἡ ἴῃς “ Μοδθϊι[ς δίοῃς.) 
Τῆς ἤἢγϑῖ ἱηξεπίίοη οὗ [ογοδόδτη 5θοπι5 ἴο ἤᾶνα 
Ὀδεδη ἴο τῆδῖκο δῃδομοτα 15 σδρῖΐα], δηά (Πγ6- 
ἔογε ἢς ἱηπλϑαϊδίεὶυ δεῖ δῦουΐ [15 [οττΠποδ- 
[οῃ. 

Ῥεπμοὶ  Ῥεπυοὶ, δησίθηογ οΔ]]εἀὰ Ῥεηϊεὶ 
(σε. χχχὶ! 30), 5 οὐ ἴδε θδϑΐθσῃ διά 68 
οὗ ]ογάδη, θεΐνψεεη [με [4 ῖκ δὰ δυσοοία 
(Οεῃ. χχχί!. 22; χχχὶ 17). [ἴ ΔΡΡΘΔΙΒ, 
ὈΥ [υάρ. νἱϊ. 8, ἴο βᾶνθ Ὀδθη ἔτ μοσ ΠῸΤΣ 
ἴῇς Ιογάδῃ ἴβδὴ δυςςοίῃ, δηὰ οὐ ΙρΒΕΓ 
στουπά, [Ιἴ ΙΔΥ οἡ δῃ ἱπιρογίδηξ τουΐθ, [ῃδί 
ΨὨΙΟ ἰΙοὰ ἤοπι ᾿λαπιᾶβοι ἴο δϑῃθοθοπΠΊ, 
δηὰ ἰξ οοτηπιαηάοάὰ τὲ ἔογάβ οὗ ἴῃς [4Ὁ- 
θΟΚ. [ἢ ἴδε {πὸ οὗ [ἴῃς [υάξε5 ἰἴ ροϑ- 
βοβϑθά ἃ “ἴον, οσ ἔοσῖ, νι ΟἹάδοη ἀθ- 
βἰγογοά (Τυάξ. ΥἹ]. 17). Θτγορδοᾶπὶ 566 15 
ἴο μανε ἰοπτιῆρά ᾿ξ ἔοσγ με Ὀεϊζεσ βϑθουσι οὗ 
15 Ὑγδηθ- [ογάδηϊς ροβϑϑοϑϑίοῃβ. Ὑδὲ εχδοῖ 
δἴε 15 ἘΠΚποννῃ. 

46. Δοραυ «ῥαΐ! ἐδὲ ἀϊπσάοηι γείμγη [9 ἐδὲ 
ὀοισε ΚΓ Παυϊά. Ἡυτδη ϑρεακίηρ, [ετοὸς 
Ὀοδπι5 ἔδασ ννδ5, ἴξ πιιιδσῖ Ὀ6 σοηξοβϑεά, νν6}}"» 
ἔουπάεα, [1 [Θγυδβαϊοπι σοπεηυρά ἴο ὃς ἴδε 
ςοηῖγο ΟΥ̓ τε]! ρίου ὈΠΙΥ, ᾿ξ τῃς 1, ονε5. ΠΠῸΠῚ 
4}} ραγῖβ οἵ Ῥαδιοςίίηθ ννοηῖ ὉΡ ἰπ [Π6ΙΓ [ΌΓΠ5 
ἴο σοπάυςξ ἴπ6 Τοπιρὶε 5εγνῖςθ, ἀπά 1ἢ τδμὲ 
ῬΘΟΡΙΘ ςοπεηυρα ἴο βοςοκ ἴο ἴῃς ΠΟΙΥ ΡΙδοβ 
ἴδγοα {ἰπ|68 ἃ γϑᾶσ, 8ἃ5 ἴδε 1,Ὧνν σοπιπιδηθεα 
[Π6πὶ, ἴΠογο σουἹὰ ποῖ Ὀυϊ ἢᾶνε θεθη ρντεαῖ 
ἀδηξοῦ οὗ ἃ τοδοϊίοη ϑεξίηρ ἰῃ, ἀπά ἃ ἀεδϑίγε 
ἔογ γϑυηίοη τηδηϊξεϑίίης ἴθ, 1{ ννὰϑ παΐυγαὶ, 
τπογείογε, {παῖ {πε Κιηρ βμβουϊά οδϑῖ δδουῖ ἴοσγ 
Β0ΠῚΘ πιοάῃ5 Οὗ δνοϊάϊηρς [Π]5 σοῃϑυτητηδίιοη, 
ὙΈΙΟΝ ποῖ ΟὨΪΥ τἈγεδϊθποαὰ ἢἷ5 τογαὶίγ, Ὀυΐ 
δύθη δὶβ ᾿ἴρ, (δεαὸ {π6ὸ ποχῖ σϑῦβ.) ἃ 
ΤΔη οὗ πιοσὲ δ ψουὰ μᾶνε Ὀδθη ᾿οη- 
(οηξ ἴο Γοπιδίη αιυϊεῖ, ἐΓυβιϊηρ, 5 ΠΊΡΙΥ ἴο ἴῃ6 
Ρτοχηΐβα πιδάς ἢϊπὶ οὗ “ἃ βῦσε δοιι56,᾿" ἴξ ἢς 
Τοιιδιηθὰ {τὰ ἴο [εἤονὰῃ (1 Κ. χί. 18). 
Βυῖ [Ἄἐγονοαπὶ ννὰ5 ὈγοῦΌΥ δ πο ἔπι ἃ 
Ταλῃ Οὗ 5Ξἴγοηρ ΡΘΕ οὐ ἤχϑά σε] ρίοιιβ ὑγίη- 
εἶρῖε. νὲε σδημοῖ, ἰδεγείοσγο, Ὀ6 βδυγργϑεά 

Ι, ΚΙΝΟΞ. ΧΙ]. 

οὔῆςΘ ἰῃ τῆς Βουβϑς οὗ τῆς ΙῸΚΡ δὲ 
]εγυβαίθηι, τε η 514}} τῆς Πεαγὶ οἵ τ 18 
Ῥεδορὶς ἴαγῃ δραίηῃ ὑπο τπεὶγ Ἰογά, 
εὐεη υηῖο Κεμοδοδπηῖ Κίηρ οὗ Τυάδῃ, 
ΔΠὰ ΤΠΘΥ 50.411 .(111 πλθ, Δῃ4 ρὸ δρδϑὶ 
ἴο Ἀεμοδοδπι Κίπρ οὗ Τ᾿ υἀδῇ. 

28 Νεγευροη {δε Κίηρ᾽ τοοῖς σουπ- 

τμαῖ 6 βᾶνθ ΨΧΑΥ ἴο 86 ἰεπιρίδτοη οὗὨ Βοὶρ- 
ἴῃρ ογννασγάὰ ἴῃς ρίδῃηβ οὗ Ῥγονϊάθησθ ΌΥ 1ῃ6 
Ἑτοοκοὰ ἀδνίοεβ οὗ ἃ πλογοὶγ Ὠυπηδη ΡΟΪΙΟΥ. 
Η!5 πηϑᾶϑυγοβ ἔοσγ σουηϊογδοίίης ἔς ἰοηάθη 
ἴο τευηίοη νν Δ [ἀΔῇῃ νγεγα οἰ ουεσΥ ἀευϊει 
δηἃ ργονθά δϊπὶ “ννῖϑα ἰῇ ἢΪϊ5 σεηδγαϊίοη." 
ΤὨΘ ἰδίου ἢἰϑίοσγυ ϑῆονν [δὶ {ἸΘῪ ννεσὸ εἴδο- 
ἴυ4]. [{κεὲ 41} πιρᾶϑιιγοθ νυν ῖϊσἢ ἰηγοῖνο ἃ 
ἀεγο!στίοη οὗ ῥγηςίρὶς, ΤΟΥ Ὀγουρῆϊ Τογίδίη 
60}}5 ἴηὴ (πεῖν {ταίη; δηὰ {ΠπεῪ ἄγον ἀοννῃ ἃ 
Πινηε Ἰυάρστηθηϊ οὐ δἰ πΊ56 1} νοῦ ἢς δὰ 
ποῖ ἢ ἐποιυρῃ ἴο δηθςϊραῖϊε. Βυΐ {Πεγ 
ΓᾺΠῪ ϑεσυγεά ἴῃς οὈ]εςὶ δὲ μος ἢδ δἰπιβά. 
ὙὝΠΟΥ ρῥγενοηϊοα ἃ}} πεδ᾽ίηρ οὗ ἴῃς Ὀγεδοῇ 
Ὀεΐννεθη ἔπε ἴνο Κιησάομηβ. ὍὙΠΕΥ πιδάς ἴῃς 
ϑαρδγηΐοη ἤπαὶ. ὍΠΟΥ ργοάπορα ἴῃς τοϑυϊ 
(Πδῖ ποῖ ΟΠ]Υ ἢὩ0 τγειηίοη ἴοοϊ ρῥίδος, δι ἢο 
βυπιρίοτηϑ οὗ δὴ ἱπο]]πδίίοη ἴο σγϑιηϊα ΟΥ̓ΟΓ 
τηδηϊεϑῖοα {ποηηβεῖνοβ ἀυγῃρ [Π6 νν Πο]6 ρεγίοά 
οἵ ἴῃς ἀουδὶο Κιηράοιῃ, 

47. ΤΡὸν “ῥα ἀἰ »πο ]εγοδοδπὶ 5.0" 
Ῥοβθ5 [παῖ 8 οννῃ βυυδ]εςῖβ νου] ρὰΐ πὶ ἴο 
ἀραῖῃ ἱπ οα56 ΠΟΥ ἀεϑιγοὰ ἃ τεςσοηῃς ἰδίίοη 
ψ ἢ ΚΟμοθοδπι, α οηςς ἴο ἔδοϊ δῖς [ῃ6 Γὸ- 
ΘϑἰδὈΠ5ηπιοπὶ οὗ 4 5ἰπρὶς Κιίπράοσῃ, δῃά ἴο 
οὈδίδίη ἕδνουσ νὴ (Π6 Ἰοριπιδῖθ οηάγο ἢ, 
((οπιραγα ἴπ6 στυγάοσ οἵ ᾿ϑῃθοϑῃεῖμ ΌΥ Β15 
δυ )]εςῖ5, 2 8. ἵν. 7.) 

28. ΤΡ ἀϊπρ . .. γιαδε ἰαυο εαἰνες οὶ 
φοἰά.) Ιἴ 5 ργοῦδθ]ς ἴμαῖ [Π656 “ολῖνεβ οὗ 
Εο]ὰ ἢ ψεγα τοργοβοηϊδίίοηβ οὗ ἴῃς Ἵδεγυδὶς 
ἔογπι, ἱπλϊϊδίίοπϑ, ΤΟΤΕ ΟΥ 1655 εἶοβθ, οὗ (ἢ 
ἴνο σμουυθίτα ψ Ὡοἢ ρυλτγαάσα ἴῃς αγὶς οὗ [πο 
ςονθηδηΐ ἴῃ ἴῃς ΗοἱΪὶγ οὗ Ηο]ϊε5. Α5, μον- 
ἐνεσ, [ΕΥ̓ γεγο ἀπδυϊΠογίϑεα σορΙε5, 5εῖ ὉΡ ἴῃ 
Ρίδοεϑ ψιῖςῃ Οοά Πδὰ ποῖ σποβεη, δηὰ ψ1}- 
οἷ Δ Ὠἰνίπε βαποίίοῃ, ἴἢ6 βϑδογοά νντιῖοῖ5 
(8}1 τότ “ολ]νε5. 'ε ΠΊΔΥ μαΐθεῦ πὶ 
[Π15 [δὶ [ΠΟΥ ννογα ποῖ πιο ἤυπιδη ἤριΓεβ 
ὙΠ νηρ8, Ὀυϊ Πδά δὲ Δηγ ταῖθ [ἢς ποδά οὗ ἃ 
σαὶ οὐ οχ. [εγοδοδπὶ, ἱπ ϑεϊτηρ {Πεπὶ ὉΡ, 
νγ5 ῬὈΓΟΌΔΌΪΝ ποῖ 50 τοῦςῇ ἱπῆυοησοὰ ὉΥ 
ΔηΥ της τπδῖ μα δά 56θὴ ἴῃ Ερβγρῖ, 85,1, ὈΥ̓ 
4 σοην!οϊίοη (πδὲ ἴῃς 5γδο} 65 σου ]ά ποῖ 6 
Ὀτουρῆΐ ἴο διίδο {πεπΊβοϊνεβ ἴο ΔΗ͂ ΟΞ ἢ Ρ 
Πσἢ ἀϊά ποῖ ρῥσγοϑοηξ (Πὸπὶ ἢ 56η5:0]6 
ΟὈ]οςῖβ ἴο νεποαΐθ ; 2, ΟΥ̓ {πε εἰγουμηβίδηςο 
1ῃαῖ με ἀϊά ποῖ Ροϑβϑθ85 δΔῃΥ οὗ {Π6 οἱἹά οδ]ϑςοῖβ 
οὗ γουθγθῆςθ, ΠΟ ἢ δὰ Ὀδοη σοηςοηίγαϊῖοα δὲ 
]εγυβδιοπι; δηά 3, ὈΥ ἴῃε ἔδςϊ {πδῖ με οσουϊὰ 
ΡΙεδὰ ἔογ δὶβ “οαἶνθ5" (86 δυῖδβοσγ οὗ 50 
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8ε1, δηὰ πιδάς ἴνγο Ἴαἶῖνεβ οὐ ρο]ά, 
δηά 54:4 υπῖο τΠεπὶ, [τ 8 ἴοο πιο ἢ 
ἴογ γοὺ ἴο ρῸ ὕὑρ ἴο 7ετγιυϑαίεπι: 

" Ἐχ. 3.8. ἐθεῃο]ά ΠΥ ροάβ, Ὁ ἴβγδεὶ, ψῃϊςοὴ 
δγουρῆς τῆδ6 ᾧρ οὔκ οὗ ἴῃς ἰαπά οὗ 
Εργρι. 

ἃ πᾶπιδ ἃ5 Αλίοῆ. (8εε ἴδε ποχῖ ποῖθ 
υἵ οπολ. 

ἐξ τα οο γπμοδ Ὁ γοὼ 10 ρῸ ἐο “εγω- 
“αἰρ ὙΠ ἐχαοὶ τηθδπίηρ οὗ ἴῃ6 ΟΥΡΊΏΔΙ 
Πεῖα ἰ5 ἃ {π{{||6 ἀουδτδι!, δῖ τῃς Ὀεαγίηρ οὗἉ 
(Π6 ῥᾶβϑᾶρδ 15 οἰθᾶσ. [|ογοδοδπὶ Δρρεδὶβ ἴο 
[Π6 Ῥϑορὶθ5 ἰονθ οὗ δᾶϑθ, σϑοδι]ηρ ἴο {ποῖγ 
τουγῃῖϊα 16 [01] δηά ἴγουῦὶς οὗ οοηϑίδηϊ 
ἸουΓΠΟΥ5 ἴο 
πον Ὀ6 5 

δεῤοίά 127 ροάς, Ο Πεγαρῖ, ατυδίεδ δγοιδὲ 
ἐδεε μὐὸ, ἡ Ὑδόθο Ψεγο δἰπιοϑὲ [Π6 νετῪ 
ὑνογ5. ΟΥ̓ ΡΊΠΔΙΙΥ ϑροόκθὴ Ὁ Αδγοη ἤθη ἢς 
ταδὰς ἴδε ἢχεϊ “" σοϊάδη ς81Γ" (ἔχ. χχχὶϊ, 4). 

49. “πὰ δὲ :οἱ ἐδὲ ομθρ] ΒῪ εϊζϊηρ ὺὕρ 
ἢΐ5 ἴννο “ σδῖνθϑ " ἴη ἔν ἀϊδίηςϊ Ἰος4{1{165 δἵ [Π6 
ορροβίία οπάβ οὗ 58 Κιπράοτχη, [εγοδοδπὶ, ἴῃ 
ἴῃς ἢγϑὶ ρἷδοθ, σοῃϑι θα [ῃ6 σοηγνεηϊθηςο οὗ 
15 50]6ςἴβ5, γβο νου] [5 ἰῇ ΠΟ ᾿ᾶϑ6 αν 
ὙΘΓΥ ἔδυ ἴο ζὸ [ἢ ογάεγ ἴο σοᾶςῇ οἣὲ Οἵ ἴ86 
οἴδμον ϑδηῃσΐυδιυ. Εὐπποῦ, ἢς δνοιἀθὰ [86 
ἀδηῆζεγ οὗ τεπληάϊηρ πο πὶ σοηί Δ} γ [ἢδῖ 
1ΠῈΥ βαδὰ πὸ αγ. --ὁὰ ἀδῆρσεγ νος νουϊά 
αν Ὀδθη ᾿ηπηϊποηΐῖ, δὰ ἴπ6 ἴνο ἌἼδοσπιὺβ 
Ὀσδοη ῥἰδοεά τορεῖμεῦ 1ῃ οὔθ βῃγιηῃθ. Ροϑ- 
ΒΥ ἢς πηϊρῃϊ αἰϑὸ ἱπίθηἀ ἴο 5ιισχεβὶ [παῖ 
(ς ΗοΟΙγ 1 ἀπά [15617 νναβ [86 {γε δγῖς οὗ 
Οοά, ἴῃ ΠΟ ἢ ννὰ5 ἴῃς Ὠἰνίηθ Ῥγοβοηςθ, δηάὰ 
δ [Π6 ἴννο Εχίγοι! 65 οὗ νης} ἴπ6 ἴνο 
σδοσγιῦβ οὐγρηΐϊ ἴο νδίςϊ, ἰῃ ογάδσ ἴο ὑγοϊθεϊ 
ἴῃς Ἰλῃά ἔγοπι 115 Θῃο ΠΊ168. 

ἐπ Βείδε!  Αηχίουβ ἴο σοηποοῖ νυν ἢ]5 
ον 5 ϑῖθπ) 88 τη οἢ οὗ οἷά χοἰ ρίοιιϑ 2550- 
οἰδίίοη 45 Ῥροβϑιῦϊθ, [εγοδοδπὶ 5εἰοςῖα Βειμεὶ 
ἔογ οὔθ οὗ ἢ158 ϑθδῖβ οὗ ῬΌΟσΒἢΡ, οἡ δοςοιηῖ 
οὗἩἨ [5 ῥγδιθηϊηθηξ 5δηςῖγ. ΤὙδετε Οοά 
Δρρεαγεὰ ἴο [δοοὺ ἔνηςθ---Οὴοθ 45 ἢ6 νοηΐ 
ἴο Ἡάλτγαη (Οεη. χχν. 11-19), δηὰ ἀρδίῃ 
ΔἤοΥ ἢὶ5 τεΐϊυσῃ (Οδη. χχχν. 9-15}); ἴδετο, 
ὈΥ δχργθθθ οοιηπηδηά, ἴπΠ6 54Π|6 ῥδίσίδγς 
Ταϊϑοὰ δὴ δἰἵδν ἴο [επονδὴ (Ὁ. νϑῦϑεβ τ δηὰ 
7); ἴδετε, ἴῃ [ῆ6 ΘΑΥΥ ἀδγ8 οἵ ἴῃ6 [υάρο5, 
ἴδε ἀγῖ οὗ ἴῃς σονθηδηΐ ἢδὰ γοϑίδα ἴοσ ἃ ννῃ!ς 
ὑπάογ (86 γμιυλγαϊδηβῃ!ρ οἵ Ῥμιίπομαβ, (ἢ6 
δταπάβδοη οὗ ἄδγοῃ ([υὰν. χχ. 26-28); [ποτ 
δαπΊ 6] Πδά εἰ ἢ15 ϑοϊθπιη σδίμογηρδ (1 8. 
Υἱἱ. 16). ῬὍῇαε ΝΕΓΥ πᾶπὶὸ Βεῖδ-εἱ ννᾶ58 ἃ [6ϑιϊ - 
ΤΌΏΟΩΥ πὲ ἴδετε Οοὐ ἀννεῖϊζ ἴῃ δῃ δϑρεςὶδὶ 
ΤῊΔΏΠΟΡ, δηαἃ [6 [5Γγ26}165 οι Ἱὰ Τςοποϊυάθ 
[Πδἴ ννΟΥΒὮΡ πιυϑὲ Ὀ6 δοςορίδο]θ δὲ ἃ ρἷδος 
ΠΟ ἢ νγᾶ5 αἴ οπςὸ “ἴθ ἤἢοιξε οὗ Οοάὐ δηὰ 
(ἢς καῖς οὗ πεδύθ " (Οεη. χχνῇ!. 17). 

Ι. ΚΙΝΟΞ. ΧΙ]. 

ΟΥΌΚΔΙοσα, Ὡς [ΠΟΥ νου 

[ν. 29---3:. 

29 Απα δε 8εῖ ἴδε οης ἰῃ Βειῆ-εὶ, 
δηά τῆς οἵμεῖῦ ρυῖ ἣς ἰῃ Ὠλη. 

20 Απὰ {ἢϊ8 τῆϊηρ Ὀεςλπια ἃ 5]η: 
ἔογ τῆς Ρεορὶς νψεηξ 19 τυογτ ἡ! Ὀείοτς 
τῆς οπα, εύεη ὑπο Ὠλδη. 

21 Δπά ἢδ πιδάς λη δουβε οὗ Πίρῃ 

αμᾶ δὲ οἶδεν ἐπ αη. ΤὮε ποι οὗ Ρδ]οϑπο 
ἀϊὰ ποὶ ἔυΓηΙ5ἢ} ἃ βδροῖ ροβϑεβϑίηρ ἴῃς ςδογοὰ 
σμδγαοῖοσ οἵ Βείμοὶ, Ὀιυῖ 51}}} Πδη δά ἴο 
δοπιθ οχίθηϊ {Π6 σπαγαςῖοσ οὗ ἃ “ΠΟΙ «ἰγ," 
85 ΔΡΡΕΔΓ5 οσῃ [υξ. ΧΥΙἹ. 30, 31. 

80. Τδὶ: ἐδίηρ δεεανιο α “οἷα. 1. ΤΊ“ δεῖ 
οὗἩἨ Ϊεγοδοδιηβ, 6 δῃ οςοδϑβίοῃ οἵ 5ϊη ἴο 
τῆς Ρεορῖία. 

ἐδὲ βεοῤίε «υεπὲ 1ο «υογοδὲρ δρζογε ἐδε απε 
ΘΟΠΊΘ ῬνΟΓά5 56πὶ ἴ0 πᾶνς Δ] ]Θη οὐΐϊ ἢεῖε. 
ΤΠῈ δυῖποῦ ΡῬΓΟΌΔΌΪΙ τοῖς, “ ΤΏὭς ρεορίς 
ψνεηΐ ἴο ΨΟΓΒΒΙΡ Ὀείοτε ἴῃς οὔθ ἴο Βοειδεὶ 
δηά Ὀδείοτε ἴῃς οἴδεγ ἴο ἤδη, (ὅεε ποῖς Ὁ 
ἃς ἴῃς επά οὗ [πὸ σδιαρῖοσ.) 

381. δ "παάε απ δοισὸ 9Γ᾽ δίρδ ρίαα! 
ΤΠδῖ ἰ5 ἴο 5ξᾶύ, “ Ης Ὀυὴ}ϊ ἃ ἰςπιρ]ο, οΥ 5δηςίυ- 
ΔΓΥ͂, δῖ ϑδςῦ οὗ [6 ἴπτγο οἱ δ5 νῆσθσο ἴῃς ολνος 
ῬΌΓΟ 8εῖ υρ. ὙΠῸ τοῦ υ565 [6 ΘΧχρτοϑθυῃ 
“Που56 οὗ ΠΙρἢ ρῥΙδοθϑ᾽᾽ 1ῃ Πσοηϊοπιρῖ, πηδλπίηξ 
[μα (με θυ ϊηχθ γεστε ποῖ τῸ8] τοπιρίοϑ5, οἵ 
Βουβ65 οὗ Οσοά, |ικὸ (αὶ δἵἱ ᾿ἠδβριεοῦνα, νυ 
ΟΠΙΥ οὐ ἃ Ρᾶγ ψ ΠὩ ἴΠ6 ἰοπιρίοβ ὕροη δἰγὴ 
Ρίδοθβ ὑνμῖοὰ Πδὰ Ἰοηρ οχίϑίεα ἱπΠ ναγίους ρατῖς 
οὗ (δς ἰδπά. 

"παδε ῥγίοι: 9. δὲ ἰοαυο!ῖ 97 ἐδε βαρ} 
ΤὮῊ]5 τοηάογηρ ( Β]ς ἢ οὐ ἰγαπϑίδίοσγς δάορι 
ἴοι [ὐἐὴ{Π6Γ) ἰ5 πονν τεραγάεα ὈΥ πιοβὶ 
“ΓΙ ς 5. 845 ἰποοῖτοςῖ, [{{Π| ͵Δ}}7γ, ἴῃς Ηεῦτεν 
5 “ ἔτοπι ἴῃ εηἀάϑ οὗ ἴδε ρθορὶς," νυν ῃϊοὴ ἀρρολῖο 
ἴο Ππηδδῃ “ἿΣΟΙΣ 811 ΣΔῚ 8 οὗἩ ΒΟ ῬΘ6ΟΡ]6) 
(δο (ῆς υχΧΧ. τῃε Μυϊξαῖε, ἀπὰ [δὲ 50. 
Ταύζυσῃ.) [Θγοδοδπὶ σοι]ὰ ἕανε πὸ πιοῦνε 
ἴογ βρϑοῖδιν βοϊθσϊηρ Ῥεγβοηβ οὗ ἰον οοπάϊ- 
ὕοη, 5ησθ βιςἢ ἃ Ἄομοῖος νουϊὰ ΟΠΥ ἰδὲ 
Ὀγουρῆῖ σοηζοπιρὶ ρου ἢὶ5 ϑγϑίθπι. 

«υδίιοῦδ «ὑεῦὸ ποΐ 9707) δὲ :οὁπ: ΚΓ ἴρτι. 
Ὗνε ΓΠΔΥ ῥσχέϑυθμο ἴπαΐ [ογοδοαπὶ νοι] 
ἢδανε νυ ϑῃεά {πΠ6 1, ονῖῖοϑ ἴο δοςορὶ ἢ15 ἱππο- 
ναϊίοηβ, δηὰ ἸΓΑΠϑοΓ {ΠΟΙ͂ ϑογνυοθθ ἴο δῖ 
ἴνο ϑ5δηοίιιδτῖθβ. ΤὙΤηδῖ ΠΟΥ ἀϊὰ ποῖ ἀο 50 
ταδὶ ἤᾶνο Ὀδοη [ἢ6 σοηθοαίδηςο οὗ {Ποὲγ ἔπ ἢ 
μι] αἰἰδοῃπιοηΐ ἴο ἴπ6 ἴσια γοσβῆ!ρ οὐ [6 ῃουδῇ 
Α5 1, ονο8 ογὸ ποῖ ἴο δὲ δὲ, ΪΤεογοδοῖτῃ 
8οῖ ὉΡ 15 πενν ΟΥοσ οὗἁ ὑγίθϑῖβ, ἴδίκοη ἱπάϊ - 
οΓΘΠΓΙΥ ἔγοπι 41} (ἢ ἰγῖῦ65, δηά, δ ἘΠ 6 5δπιὸ 
{ἰπιθ, ἰῇ 411 ργοθδὈ] ΕΥ̓͂ οοηβϑοοιδῖοα ἴῃς 1,6 - 
ὙΠ ςοδὶ ἰδπάὰβ ψΠΠη 5 ἀοπηϊπίοηβ ἔοσ ἴθ 
Ὀοηποῆϊ οὔ 6 πον ὈΓΙΘΞΕΥ ογάοσ, ὙΠῸ], ονες 
ΠΟΠΘΟΠ]ΙΘΠΕΥ “ἸεΑ ΠΕΡ δυδυγὺς ἀπά {δεῖγ 
Ῥοββϑεβϑϑίοῃη, πὰ Ἴοᾶπὸ ἴο [υἀδἢ δηά [επ» 
584 |6π|,᾿ ψΠεγα ΠΟΥ γεγο ΚΙΠΑΙΥ τεοεϊνεαά ὉΥ͂ 
Ἀδδοῦοδπι (2 ΟἾἶτ. χὶ, 13, 14).Ψ 



ΩΝ 

δ ΡῬΙδςαβ, ἀπά πιδάς ργίθϑῖβ οὗ ἴῃ Ἰονγεβῖ 
οὗ τῆς ρεορὶε, νυν μὶς ἢ ψϑεγε ποῖ οὗ τῃ8 

᾿ 80η8 οὗ [,ἐν]. 
: 22 Απὰά ΪΤετγτοδοδηι ογάδιπεὰ ἃ ἔδαϑι 

ἴῃ [ἢ εἰρβτῃ πιοπίῃ, οἡ τῆς Ββεεπιὴ 
ἀδγ οἵ τῃε πιοπῖν, {κε ἀπῖο τς ἔεαβῖ 

- Οσ, τοενέ [ἢδξ ἐς 'π [υάἀδῆ, ἀπά ἢς 'οἴξετεά ὑροη 
πλ ες {πε αἱϊδσ. ὅ8ο ἀϊὰά ἢς ἰῃ Βειῇ-εὶ, 
ς Ὁ, 9 ἰβϑογ βοίηρ ὑπο ἴῃς οαἶνεβ τπδῖ ἢς 
τυ Ἠλὰ πιλάθ: ἀπά δε ρἰδοθά ἱπ Βειἢ-εἰ 

ν. 32, 33. Ι. ΚΙΝΟΞϑ. ΧΙ]. 

ἴῃς ργεβῖβ οὗ τῆς Πἰρῇ ρίδοες ψῃϊς ἢ 
ἢς Ὠδά πιδάς. 

561 

23 80 ἢς Ἰοβετεά ὑροη τῆς αἱτᾶγ ! Οτ, τρενέ 
ΜΏΙΓἢ μα Ὠδά πηδάβ ἰῃ Βεῖ-εἰ τῆς ἴων, ἃς. 
ΒΗΘεπμ ἀΔΥ οὗ τῆς εἰρῃτῃ πποητῃ, 
εὐέη ἴῃ ἴῃ6 πιοηϊῃ ψνῃϊοἢ ἢς Παὰά ἐε- 
Υἱβϑὰ οἵ ἢϊ5 οὐννῃ πδᾶγῖ ; δηά ογάδίπεά 
ἃ ίεαβξ ὑπο τῆς Το] άγθη οὐ [ϑ5γδοῖ : 
ΔηΠ4 ἢε οἤετεὰά ὑροὴ τε δἱϊαγ, 'δπά 1 Ηεϑ. 

ζο ΓΖ: θυγηξ ἰῆσοθηβο. ἑμεσνεσς. 
ΠΡ ι᾿----΄ ΡΕΔρρσ στ - ὌὉ ΡΝΡΤτ κἨτττττΤτΤ᾿-ῖἶἴὋὙ--.-ΤὌἋὌΡΓὈθ ΄-“Ἐ-ςἘ Ὸ΄΄΄Π6-Πρ“΄“΄ρΦΦ0ἘὖᾺΆ 

382. “1:4 υεγοδοανι ογάαϊπμεά ἃ 2α.1.} 
ἦ ΤΠΟΥΟ οδὴ ὃ6 πο ἀουδί [Ππαὲ τη ϊ5 ἔραϑὶ ννᾶβ 
᾿ ἰηϊοηἀδά 85 ἃ βυθδβίξζαυϊε ον ἴῃ ἔραϑί οὗ Ταδοῦ- 

ΠΔ6]65, Μἢ]ςἢ ννᾶ5 ποὰ οἡ ἴδε ΠΟΘ ΠΝ ἀδγ οὗ 
᾿ (Π6 βδϑυθηῃ πιοηίῃ (1, ον. χχὶϊ, 34). ΙΓ »»"6}7 
ἵ 4150 ἢᾶνθ ὕθθη ἃ ἔραςί οἵ Πεάϊοδίοη, μεϊὰ αἱ 
ι" (ῃ6 βδὴς {{|ὲ ἢ ὙΑΡογπδοΐοβ, δἵζογ {Π6 

ἐχδηρίο οὗ δοϊοπιοη (ι Κ. νἱ}}. 2). 

ἐπ δὲ εἰσ διδνπομδ. ΤΉῊς οὐ]εςῖ οὗ ̓ ἀγοδοδπὶ 
ἴῃ σμδηρίης ἴδε τηοπίδ, αηὰ γεῖ Κοορίηρ ἴδε ἀδῪ 

᾿ οὗ ἴδε τηοπίῃ, 15 ηοῖ οἰεασ. [1 μδ5 θθθη 5ι}5- 
ξεκιῖοά [δῖ [ὴ6 σῇδηρο ννᾶβ πιδᾶθ οἡ δεςουηΐ οὗ 
ἴῃς Ἰλίεγ νυἱηΐδρε οὗ ἴῃς πιοσγὲ πουΐβογη σορίοῃβ 
(Εννα)ά, δίδῃ!ευ); οὐ "ἰῇ οσγάοσχ ἴο τηδίο [86 
ΒΕΡΑΓΔΌΟΩ ἃ5 σοιῃρ]εῖθ 85 ροβϑίθ]ς" (Κει)); 
δυῖ, ἰῃ [Π]5 ἰλϑῖ οᾶϑθ, [ῃς σεϊθηπίίοη οὗ ἔπ ἀΑΥ 
οὗ ἴῃς τηοηῖ ἢ 5 δἰηρυϊαγ. [ ἰ5 σοιρδυκδθὶς 
(δῖ [οβερῆι5 ρίδοεϑ [ἢ6 ϑοθπα ἰῃ ἴῃς σευ 
τιοητῇ (’ Απί. [υἀ. νὴ}. 8, ὃ 5). Ηε {πογεΐοσγε 
ἷ5 ποῖ ἀννᾶσε [ἢδϊ [86 ρϑορῖὶε οὗ ἰϑγδεὶ κερὶ ἴῃ 6 
ἕεαϑσὶ οὗ Ὑλθογπδο]65 ἃ τηοηῖὰ ἰδῖεσ [πη {ΠΕΣ 
Ὀγεΐδγεη οἵ [υά Δ}. ΄ 

Γ δὲ οὔεγεά μροη δὲ αἰαγ. 1,1|ΈΥΑΙΥ, “ Π6 
᾿ ψεπτ ὮΡ ὕροη [δε αἰΐατ;" δεοοπάρα ἰζ ; δἰΐδτβ 
: ΓΕαΌΪΙΩρ ἴο 6 δϑοεπάθα οἰἴμοῦ ΌΥ βἴορβ οὕ 
: ὉΥ 84ῃ ἱπο!!ηθὰά ρίδπθ. (866 ἔχ. χχ. 26.) ὙῆῸ 
Ἷ εχργεβδίοθ δῆονβ ἴμαίΐ εγοθοδπὶ ἢ ἰπιβοὶ 

οἴδειϊοίδα 85 ῥγίεϑί, 

“0 αϊά δὲ ἐπ Βειδε!  Νοὶ “845 δε πιδὰ 
ἄοπο ἴῃ Πδπ, 50 ἀϊά ἢς ἴῃ Βείδε]᾽ (Ρδιτοκ) ; 
Ὀυΐϊ ταΐδοσγ, "“ΗὀἜὀ ἐϊά 1}|195---Πο]ὰ [ἢ ]5 
δηά οἴἴεγεα [ἢ]5 βδοσγίῆοε---ὲἱ Βείμοὶ, ποῖ αἵ 
Ὠδῃ." 

δὲ ρίαρεά ἐπ Βειδεὶ δε ῥγίδεις Υ ἐδὲ δὶσϑ 

τῆ τὸ τῷ τὸ νὰ ἴὰ ᾿-- νὰ 

ΝΟΤΕ Α, γ. Δ. Οη ἴδε ϑερίυδλρίης “ δαάϊ- 
Ὀοη8᾽ ἴο [ἢ βἴοιγ οὗ [ογοδοδπ). 

ἴῃ ἴμ6 δερίιιαρίπε Ψεγβίοη ἴῃς βἴοσγ οὗ 
ἐρυθρὰ ῖ5 (ο]Ϊ4 ἰῃ ἴνο Ἂἰδσγθηΐ ὙΑΥ͂Ξ. 

δε βΈΠΕΓΑΙ πδιγαῖϊνε ἄργεεθ οἰσβοὶν ἢ 
(ἢς Ηεῦγενν ἴοχῖ ; υξ δηὴ ἱπϑοσίίοη ἱἰηΐο 
ἴπε ὈοάΥ οὗ «εἶ. χί!.--- τοπασκαῦϊο ἴὸὼγ [5 
Ταὶηἴθηε658 πὰ οἰγοιπιβίδης δ! {γ--ταῦ Οηος 
ἀεγδηρεβ ἴδε ογάεσ οὗ ἴῃς Ἴνεηΐβ, δηὰ ρίνεβ 

γοι, 1]. 

ΓΝ ἘπΝΝ ἫΠΠο Ὡἐ ἐἥὩ 

ῥίαον] Ιὰ ἰδ ροβϑίδῖς τμδὲ ἴπὸ ὑσίθβίβ ἀθ- 
δοεη δά ἔγοπιὶ [οηδίμδη, [ἢ 6 βοὴ οὗ Οεσββοση 
δηὰ σγδηάβοῃ οὗ Μοβεβ, υπάοσίοοκ ἴδ6 ξοῖ- 
νἱοεβ δὲ ἤδη. (8εε ῃοῖδ οἡ [υὰ. χυΐὶ!. 30.) 

88. δὸ δὲ οὔεγεά ὠῤοη δὲ αἰαγἢ 11 μᾶς 
Ὀδδη ννῈ}} οὐϑογνεά τΠδὲ τηϊβ νοῦβθ θεϊοη 5 
Γαῖα ἴο οἷ. χὶ, Ἰθλη ἴο «ἢ. χίϊ,, δοίην ἰη- 
ἱεηάεδα 1655 85 ἃ σεοδριτυἱδίίοη οὗ ναὶ [25 
ξοηα Ὀεΐογα, 1Π8Ππ 85 δὴ ἱηϊγοάμυοίίοη ἴο τνυδαΐ 
ἴο]]οννβ. 

ἐδε "πομὴδ «υδίοῦ δὲ δαά ἀευδεά ς᾽ δὶς 
οαυπ δεαγ!.) ὙὍΠε επίγε ϑγϑίαπλη οὐ ετὸ- 

ΓΕσαΙῖνε5 ἰἰ5 σοηάοηηηδίίοη ἰῃ [ἢ 656 
ννοσάβ, Ηἰβ πιδίη ἔδυϊ ννὰβ τμδὲ δ Ἰεῖ ἃ 
ΤΊ] δηὰ ἃ ννοσβδ!ρ ννβογε 411 νγᾶβ αἰνεῖν 
δυϊῃογίβοθα, ἴῸΓ ςογο πη οηΐθ5 δηά βοσυίςθα νψῇῃϊοΐ 
ΜΕΓΕ ὙΠΟΪῚῪ οὗ ἷ5 οὐνῃ ἀονϊϑίηρ. Νοῖ δεΐηρ 
ἃ Ργορδεῖ, ἢς μδὰ ηο δυξβοσν ἴο ἱπίγοάπος 
ταὶ ίουβ ἱππουδίίοηβ. Νοῖ μανίην τϑοεϊνοὰ 
ΔΩΥ͂ ΠΟΙΏΠἰ5ϑίοη ἴο Θϑίδ Ὁ] 15} ΠΟῪ ἔογπιβ, ἢ 
ΠδΔὰ πὸ σῖρῃξ ἴο εχρεοῖ ἰπδὲ δὴγ τσοὶ ίουβ 
Ὀεηοῆς ᾿νουϊὰ δοογιε ἔγοπι ἴβο. Ηδθ νυᾶ5 
Ρἰδοθὰ ἴῃ αἰ ἤσουν οἰγουτπηξίδηςοβ, δυξ Βα πιοῖ 
ἴθετὰ τ ἐπ 6 ἀγίβ οὗ 4 ρο]ἰςίδη, ἤοΐ νὴ 
ἴδε 5'ρ]6- πὴ πάδάπεββ οὗ ἃ βαίηι, Η]5 ἀιτδῆρο- 
τηεηΐβ ῃδα ἃ Τεγίδίη οἰεύθγηθϑβ, δὰϊ ἘΠΕΥ ὑγογα 
ποῖ ΓΕΔΙΥ νεῖϑε πηδᾶϑυγεβ; ἰπβίθδά οὗ βεουγίηρ 
δηά 5 γεηρι Ποηίην, [ΠΕΥ τοπάρα ἴο ςοστιρῖ, 
ἃπὰ 50 ἴο ψγεάκοη, [6 πδίΐοη. (866 ποῖς οῃ 
ψΟΓΘ6 26.) 

δὲ ογεγεά ὡροη δε αἰδαν σπαᾶ διγπὲ ἱποοπσε 
ΓἸογαγ, “ἢδ δϑοοηάθά τη6 δῖασ ἴο δυγῃ 
ἰποεηβα." Τα ψογάβ ἅγα οἱ βεὶν ᾿οπηροῖϊοα 
ΜΠ ἴπο5ε ΒΙοἢ θαξίη [μ6 ποχὶ ομαρίογ. 

ΑΡΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤῈΒ ον νν. 2, 8, 30. 

ἴο ἴδε ΒΙΞΙΟΙΥ ἴῃ ΙΠΔΩΥ͂ Γεβρθοῖβ ἃ ΠΟΥ δϑροςῖ 
δηα οοἸουσίηγ. |[ετῸ 158 ΓΟρΡγεβθηϊθα 85 
[Πς 580η οὗ ἃ δπατγὶοῖ, πατηθά ϑασίσγα. Ηἰ8 τιοσὶϊ 
Ὀείΐηρ ἀϊδοεττιεά ὮΥ δοϊοπιοη, πα ἰβ πιδάθ βιρεσ- 
ἱπϊεηάδηϊ οὐ ἴδε ἰὈγεοὰ ἰδθουγβ οὔ [πο {τῖρα ο 
ἘΡὨΏγαῖπη. [Ι͂ἢ τῃῖ5 σδρδαςιγ, 6 ἐογεβεβ ἔοσγ 
δοϊοπηοῃ ἃ οἰ παιηθὰ ϑαγίγα, ἃ βἴσοηζβοὶά 
ἰῇ Μουπὶ ἘΡὨγαΐπι, δηὰ 4150 ςοχῃρ!εῖθβ [ῃ6 
ἑοσδολίουβ οὗ [επιβαίθα, Ης ζτον σὶςῆ, 

20 



ΝΟ πιδάς 1 ; 3, 

1. ΚΙΝΟΞ5. ΧΙ]. 

δηἃ Δ5531:1Π|65 ἃ φμα στ Ογαὶ δἰδῖο, Κεορίηρ 85 
ΤΑΔΩΥ 85 300 σπδγίοῖβι Αἱ ἰδβῖ ἢ δϑρίγεβ ἴο 
ΒΟΥ ΓΟ ΚΗ, Ὑδεγειροη δοϊοσήοη 566 5 ἴο Κἢ}} 
Ηἰπι; δυῖϊ δα δϑοᾶροβ ἱπῖο Εγρί. ΤὨῖ8 ἰ5 
Ὀοΐοτο ΔΠΥ͂ ὑγορμοῖις δηηουησετηθηΐ 885 ὈΘΘη 
τηδάς ἴο ῃἰπι. ἴῃ Εκγρῖ, 58ι5Παὶς γεσεῖνθβ Ὦ1ΠῚ 
λνουγδΌ ]Υ ; ἀηὰ θη, ὩΡΟη δο]οση ΟΠ" Β ἀθαΐῃ, 
86 νυν ῖϑῃοβ ἴο γεΐυσῃ ἴο Ῥαϊεϑίίης, δ ϑμακ ἰ8 
Ἰοζἢ ἴο Ιεξ ᾿ἰπὶ γο, δηὰ κῖνεβ ἢἰπὶ [ἢ Π]ΔΓΓΙΔΡῈ, 
ἴῃ ΟΥάοσ ἴο ἀοίδίη δίπι, 4 οεγίδίη πο, ἴδε 
οἰάον οἰϑίοσ οὗ ἢἷ8 οὐνὴ νἱε, ΤΕ ΚεπΊίηδ. 
Αδαῆ ἰ5 186 ἰβϑυς οὗ [Π|8 τλδιτίδρο, δηά ἰ5 
Βοσγῃ ἰη Βαγρί; 80 [παῖ [οτοδοαπὶβ γοΐυσῃ 
ἰ9 τιδάο ἴο (2]}, αἵ [6 φαγ]εϑῖ, ἰοννασ 5 (ἢ 6 
οἷοϑο οἵ Ἀδθμοδοδπιβ ἢγϑι δον Η!5 τεῖυχη ἰ5 
Δοσοπιραηϊοα ΟΥ̓ ἀοῖβ υῃροβιηρ ἃ 5υῤ)εςΐ, 
Ης τδκοβ ὺὑΡ ἢἰ5 δροάς δῖ δαγίγα, υἱοῦ [ἢ 6 
οἷ. {τθὸ οἵ ΕΡὨγαὶπιὶ ςο]]εςῖβ, δηα ρὑγὸ- 
ςδεἀς ἴο 5ἰγοηίδεη [15 Τογ βοδομβ. Αἰ) δὴ 
πον [118 5ἰοκ, πὰ ἴῃς υἱϑδὶϊ οὔ [Ἑγοθοδπιβ 
νῖο τὸ ΑΒ δι, [6 Ργορμεῖ, ἴδϊκοβ ρίδοασ. ΤῊ 
οὨὰ ἀϊ65, δηὰ ἰ8 τηουγηρά ; δἀηὰ ἴπθη [Ἔτὸ- 
Ὀοδτη ζοο5 ἴο ϑῆθοδβοτηῃ, ν ΠΙΙΒετ ἢ Π45 ραϊπεγεά 
411 [6 (δ65 οὗ [βγαοὶ, Ηδθγὸ ἴδ ργορῃεβίοδὶ 
Δηποιποοιηθῃΐ ἰ5 πιδάς ἴο δϊπι, [ῃδξ [εουδἢ 
εἶνε5. Ηἰπὶ ἴῃς ϑονεγεί ΠΟΥ οὐεῦ ἴδῃ {10 68, ἴῃ 
(οΚϑη οὗ ννδίοδ δ σϑσοῖνθβ ἴθη ρίθςος οὗ [86 
ἴογῃ ραγτιοηῖ; [πΠ6 ῥγορμεῖ, μοννονοσ, 18. ἠοῖ 
ΑΒ, Ὀυξ ϑδοπιδίδῃ, ἴῃ6 Εηϊδπιθ. ΤΆθη 
(Π6 ογθηῖβ γεϊδίθα ἰῃ [ἢ]8 σμαρίοῦ (σοῦβο5 5 
ἴο 24) ἅτ πιδάς ἴο ἔοϊϊονν. 

Ῥοδῃ ϑ.2η]6Υ, ἔΟ]οννπς ϑοῖηθ πποάσγῃ Οεγ- 
ΤΆΔ δυϊμοσ 5, μ45 γσοζαγάθα {Π|5 ϑεσίίοη οὗ 
(ἢς ϑορίυλσίηϊ 88 ΠΟΟΘΕῚ δυϊπεηῦς, 4ηἀ 
μᾶ9 ἰλκθῇ [ἃ 88 1ἢ6 δ 4515 οὗ 15 δοςοιιηΐ οὗ 
]ογοῦοδπι, Ὀοΐμ ἰπ ἴΠς “ ΒΙ0]1ς 4] ΠΕ ΠΟΗΒΙΥ ; 
δηὰ ἴῃ δἰ8 “1 ,οοἴυγοβ.᾽ Βιυὲ (ἢϊξ 15 ἴο ἀο (Π6 
᾿Ῥαββᾶψε ἴοο πιο ποηουτ. Ὅν εσε ἴἴ ΣΟΔΠΥ ἃ 
ϑογῖὶοβ οὗ πιοῦὸ “Δ! οη5" ἴο ἴῃς Ηοῦτονν, 
(ποτα ᾿ὑνου]Ἱὰ 51}}} 6 ἃ χυοϑβέίοη τ βεοῖβοῦ ἴῃς 
Ροϊηῖϊ8 δα ἀδὰ ννοσε ἰθζθη δῦ οὐ ἰϑίοσίοδὶ. 
Βιιῖ ᾿ξ ἀοο8 ποῖ Ἴοπεῖϑί οἵ πόσο “ Δ] ἘΠ οη5." 
11 δοβοϊυἴοὶυ σοηῇὶςοῖϊδ ἢ [6 Ηοῦτεν ἰοχῖ 
ἴῃ ΤΆΔΩΥ͂ ἱπιροτίδης ραγίςυ]αγβ. Νοῖ ἴο ἀννεὶ] 
οἡ ἴδε ἀϊβογοησοθα ἰῃ ἴΠ6 ΠΔΠ|65--ϑασίσγα ῸΓ 
ὈοΙἢ ϑεγυδῃ δηὰ Ζογεάδ, Νδδηδη ἔου Νδδιηδῇ, 
ἄτς.---ἶἰξ σοηπ δάϊςϊ5 ἴὰς Ηεῦγεν ἴῃ ἴδε ἔο]- 
Ἰονγίης Ροϊ:8 :---ι, ΤΏ πιο οὗ [6 ὑγορῃθίοδὶ 
Δηποιιποοηθηὶῖ ἴο ἰογοδοϑτῃ; 2, ΤΠ6 Ρϑσβοη 

με {{π6 οὗ ἴδῃς ΠΠ|π655 δηὰ 
ἀρδῖῃ οὗ Αὐ αι; 4, Τα στουμῃά οὗ [εγοροδπιβ 
ΟΥ̓ΣΊΑ] στονοϊῖ  δηὰ ς, Τβο ςτοιιπὰ οὗ τῆς 
δοηΐδηςα οὗ οχίουτη δου ρδϑϑοά προ ἢϊς 
ἔδτγ. Εὐγίμογ, 1 ΓΟαΪΕ8 115 ἴο δυρροβο 
[πὲ ἈΘΒοθοδπιΒ σογοηδίίοη δἵ ϑθες βοπὶ ννδ8 
ἀεϊαγεά ἴο 8 ϑοοοῃὰ γεδγ, νυ ἢ ἰ5 ἈΙΣΉΪΥ 
᾿ρτο Ὁ ]6, δηὰ ἴπδὲ ΑὈν Δ} σοι] Ὀ6 βρβθοίδ!!ν 
ἐχοηρίεά ἴτοπι ἴπ6 ἀοοπὶ Ργοποιηςδά οἡ [ἢ 6 
Τοϑί οὗ [ϑγοθοδπὶβ ὈσγοζθηΥ, Ὀδοδιιϑα “ ἐπ ὀὲηπ 
ἐῤεγε αυὐαν Τοισπά σονῖε φοοά ἐδίης ἴονατὰβ ἴῃ 6 
Ι,οστὰ Οοὰ οὗ 15γδεὶ," ννβθη ἢθ ννᾶ8 ΟἿΪγ ἃ ἔδνν 
ταοηΐῃς οἷά, Τῆδ ρεποταὶ οὐ ης οὗἔἩ ἴῃ6 δἴουγ 

Ἰορεηάδ Βεγθ εχδρροσγαῖοβ πδί ἢ ϑίοσν 

[ν. 2, 8, 30. 

ἐ5 ἴυ ΠΟΪ]Υ ἱγτθοοπολοῖς τι [δ οἴδετ π2σ- 
ταῖϊνε ; δηὰ, ᾿ξ θοΤΒ βἰοοά οὐ ἴδς 54π)6 ἐοοῦηξ, 
Δηἀ νὰ ψγεσεὲ ἔτεα ἴο σβοοϑε Ὀεϊνν θεοῦ 
ἴδετο σου] θ6 "ο φυσδίίοη ἀδουΐῖ ρτείεσσίην ἴθ ς 
[216 25 ξίνθη ἰῇ ΟἿ υοσβίοῃ, Τὸ “ ασουῶ»" 
ΒΔ ΕΔ] Τπδγδοίεσ ννο ἢδδ5 ἐοσιλοα (ὃς 
αἰἰγασοη οὗ ἴς Οτοοῖκ πδιταῦνο ἴο ἢ εδπῃς 
δίδου, ΜΙϊπιδη, δηὰ οἴδοτο, 15 ἃ ἔδαξυσε οὗ 
ΑἸοχαηάσίδη 1] ἀ, δῃὰ υετὺ πιλκοαϊν οδ2- 
Γαςίοσβο ἴδ6 Κ5 οὗ Τοῦδιῖ, [υἀπᾶ, πο 
δ οπβ ἴο ᾿Πϑδηΐοὶ, δηὰ οἵδβος ρογοης οἔ 
[ὴ6 ΔΡΟΟΙΎΡΒΔ] νυ θηρσβ. Α σαγοῖιϊ ὄχασιῖη2- 
[ἴοη οὗ ἴπεϑε αδἰγαςῖνε ἀδίλι]8 νου «ον 
(παῖ ΒΟΥ ἅγὸ δἰπιοβῖ 411} ἸΏΟΓΕ οΟυΓ[ 1685 5Ξι:3ρ1- 
οἴουβ. [ἰ ἰ8 ποῖ {ΚΟ ἴδξ [οτοδοᾶπι Ξβουϊά 
Ὀ6 “1Π6 5οὴ οὗ 4 δαγίοιῖ, οὐ ἐμαῖ, ὦ Βο δὰ 
Ὀεεῃ, ΔΠΥ͂ υετυμὁ δοοουηξ οἵὗἨ ἁ δἰπὶ Ξβουϊά 
ἢαγο οὐρὰ ἴ[ΒῈ Ὡς. [τ ᾿ς ἰτὰ ἰε 
(δὲ [86 πδπιθ οὗ δἰβ τπλοΐδεσ 5ῃουϊά ὃς ἰάεη.» 
ςδὶ στὰ τπδὲ οὗ ἴῃς ἙΠῪ οὗ ΕΡΒγχαῖτη τυ δὶςὰ 
δοϊοσίοη σϑαυϊγοὰ ἢἷπὶ ἴο ἰοτγ. [ἃ 5 
ἃ 5υβρίοουβ οαἰγουπιδίδηοε ἴμδὲ [ἢϊΞ «ΠΥ, 
ϑαγῖγα, ι5 οἴμογννῖβα ὑπκπονῃ. [ἃ ἰ5 ϑοδσςοὶγ 
στοά Ὁ]ς (δῖ ἃ ϑυδ᾽)εςῖ, ποῖ 'π Ορδῆ σενοῖ, 
5ῃοιυ)ὰ νοηζισὸ ἴο οοἸ]]οςῖ 100 οπασιοῖθ.Ό ὙΒῸ 

δὰ 
τοϊδίοα οἵ Αὐϑβδίοπμι (2 8. χυ. 1) δά Αὐἀὐόουδ 
( Κ. 1. 5). Αγζαϊη, [εγοδοδπιβ Εργρύδη πτῖρ, 
δηδ 15 ἀεϊεηζίοη ὉΥ͂ δ 153ῃδϊκ, ἅσγὲ τεργοάυς- 
ὈοὨ8 οὗ [86 ἴδεῖ5 τεοοτάδά οὗ Ηδάδά (1: Κ. σι. 
19, 22); 116 ΑΠΟ 15 τυ ΠΟΙ ὕΏ}1κὸ δΔη ΕΣΥΡρ- 
[ἴδῃ πᾶπιθ. δῃδσῃηδίδὴ Β {{||6--- [6 Εηϊατηο 
---ἰἶβ αΑἷβδο βιιβρὶςΐοιιβ, β'ποθ "ο ρἷδος ἔγτοσῃ νυν Ὡς 
τ8ς πᾶπιῈ “ ΕΠΙΑπ Θ᾽" οουϊά δ6 ἔοσττηθά οσσβ, 
οἰ οσ ἴῃ ἴη6 βδοσεα σνοϊυτηθ ΟΥΓ 1πη [οβερῆυς. 

ΝΟΤῈ Β, τ. Δ. “Απάὰ Ϊεογοδοδτη ἀννεὶϊϊ ἴῃ 
Ἐεγρι." 

Ῥαῖμε᾽5 οοπὐεοΐυγε, ὨΣΙΥΌΘ 30 ἕογ Ἢ 
ὈΣΊΥΘΣ, ᾿πουρἢ τοὐεςϊοά ὈΥ Μδυζοσ ἀπὰ Κεὶ 
85 “ ὈΠΩΘΟΘΒΘΑΓΥ," 566Π|15 ἴο ςοηϑιεσα- 
ἰίοη. [ ννᾶϑ δἰπιοϑῖ συ δ Πἶγ ἴἢ6 τεδάϊηρ οὗ 
{6 ΧΧ᾿, το πιᾶκο (ἢς ἰΔϑὶ οἶδυϑο οὗ τεῦϑὸ 

ἴῃς ἀροδουὶ: οὗ ἴῃ ϑ6ηΐξηος, Δηὰ τεοηάοσ ἰξ 
καὶ ἐπέστρεψεν Ἱεροβοὰμ ἐξ Αἰγύπτου. 

ΝΟΤΕ Ὁ, ν. 8. ; 

“«Ὑγοηγτ-οηθ" πουϊὰ θῈ χργοϑϑοοα πὰς: 
5; “ΤὈγγ-οηε ψουϊὰ δὲ Ὁ. [ἴ [5 ουϊάοπὶ 
(δὲ 2δὴ 1}}- τυτι ἴδῃ Ὁ. ταρϊ Ὀ6 πιδίδκεη ὉΥ ἃ 
σοργίϑὶ ἴογ ἃ ἔδάδά Ὁ. 

ΝΟΤΕ Ὁ, ν. 3.5. “ἼὝΠε ρεδορῖὶθ νεπὶ ἴο ποῖ- 
; 581}. 

ΤὨΟ οτρίηδὶ ἰοχὶ Ῥγοῦ Ὁ ΪΥ σαη ἴδ -π δ. 

ὝΠΝΠ ΒΟΥ ὈΓΠΣ }) ἽΠΕΠ ΒΡ ὉΣΠ 
ΠῚ. Τῆς οσουστεῆςσα οὗ [86 ρῬῆγαϑο ν, 

ἽΠΝΠ “ευέεκε, φτοάἀυςεά ἴδε οπιϑβοίοη, ἴῃς ἴγὰπ- 
βογθογ᾿5 οὺς αυηρ ραϑϑοὰ δος ΘΠ Δ} ἴο ἴδὸ 
ϑϑοοηὰ ρῥἷδοα ἰη νδςοἢ [6 Ρἤγαϑθε οσουγβ τ δις 
ὃς ννᾶ5 οηραρθὰ ὑὕροη [ῃς ἤγοϊ, 



ΕΟ τ, 79 
οὕς». 

ν. τ--4.} 

ΘΗΑΡΤῈΚ ΧΠΙ: 
1 γεγοδοα»ε: λαναΐ, ἐλα! οὔεγεά υἱοίορεες ἐσ ἀΐρε 

ἑλαΐ γοῤλειέκα ἀραΐνεί ἀὲς αὐίαν αἱ δελ-εἰ, 
τοἠῥεγείά, 6 ανμά αἱ ἰἀδ ῥνγαγεν ο ἐὰε φγοῤλεί 
ἐς γείογαά. 7 7144 γοβάφ, γομείμρ 1ἠέ 
ζίηιρ᾽ οίεν αέρηερρΐ, αορῥαγίοα Δοίλ-εἰ, 
11 “41. οἷά φγοῤλεί, σείμαῖσ ἀέρε, ὀσίησείλ 
ἀέίνε δαεξ. 20 “Μἴε τ: γοῤγουεά ὧν Οδάΐ, 23 
σαί γ α ον, 26 δεγίεαί ὧν ἐξ οἱαῖ Τγοῤῥεί, 
Δ1 τοάο εοπβγνεοί ἀξς γοῤξγ. 338 0- 

᾿ ὀοαπες οὐσίξπας. 

ΝῺ), θεμοϊά, τῆογα οᾶπια ἃ πιδῃ 
οἵ Οοὰά ουῖ οἵ. ̓ υἀδῃ ὈΥ τῆς 

ψνοτὰ οὔ τῆς [ῸΚῸ υπῖο Βεῖἢ-Ε] : δηά 
]ετοδοδπι βιοοά ὈΥ τῆς δἰταγ 'ἴο δυγῃ 
Ἰησοθηβδ. 

Ϊ. ΚΙΝΟΞ. ΧΙἼΙΠΙ. 

2 Απά ἢς οπεά᾽ δραίηϑε τῆς 4ἰτᾶγ 
ἱπ τε ψνογὰ οὗ τῆς [οΒ 0, Δη4 3.14. Ο 
Αἰταγ, δἰϊδγ, ἴἢιι8 βαϊἢ τῆς ΓοκΡ ; Βο- 
ΠοΪά, 4 Ἑἢ]ἃὰ 5141} θὲ Ὀογῃ υπῖο τὴς 
ἤουβα οὗ [λανὶά, “ [οβίδῃ Ὁγ. πᾶπιδ ; 15 ΕἸΗΕ: 
ἈπΠὰ ὑροη πες 508} ες οὔξεγ τῆς Ὁ 
ῥγιεβδῖβ οὗ τὴς ΒΙΡῊ ρίδοεβ τηξ Ὀυγη 
ἴῆσθηβδα ὕροη ἴδεε, ἀπά τθπ 8 δΟΠ68 
84}1] θὲ θυγηξ προη τΠ 66. 

3 Απά ἢ ρᾶνε ἃ 8ϊρῃ [Π6 8ΔΠ16 
ἄδγ, βαγίπρ, 118 ἐς τῆ6 βίρῃ ψ πὶ ς ἢ 
τὴε ΓΟΒῸ δδῖῃ βροόζεῃ; Βελοιά, τῃε 
ΔΙζΑΓ 5}}} θ6 τεηΐ, δῃά τῆς 4868 [δὲ 
Ωγ ὑροη ἰζ 5Π4}} θὲ ρουγεά ουξ. 

4 Απά ᾿ξ σάπια ἴο ρᾶ88, ἤδη Κίηρ 

ΩΠΗΑΡ. ΧΙ]. 1. Α͂ »ια φῇ Οοά) ΤΠ ϊς 
ἐγηδὴ οὗ Οοά " σδηηοῖ πᾶνε Ὀδεη [ἀάο, 45 
ΠΈΡΟΙΝ ἱπιδρὶποά, βίηςς [ἀάο ουινοά οτος 

πὶ δηὰ ντοῖθ δὴ δοοουπηῖ οὗ ἴδε σείρῃ οὗ 
Αι δι (2 ΟἾγ. ΧΙΉ..22). 

ὁγ 1δὲ «υογὰ 9 ἰδὲ 1ογά Ἀλῖδεν “)π ἴῃς 
ποσὰ οἵ ἴδε 1,ογὰ," ΤΦΤῊς πιθθηϊῃρ 566 Π|5 ἴο 
Ὀδ6, ποῖ ΤΕΓΟΙΥ πὲ ἴπ6 Ῥγορβμεῖ ννᾶβ δὰ ἴο 
σοπιο, Ὀυῖ ἴπαὲ ἢ6 οδπηθ 'π ἴπ6 5. γΓοηρίῃ δηὰ 
ρΡονεῦ οὗ Οοὐδβ νοσγά, ἃ αἰΥ ΠΟῪ ᾿ηϑρίγεὰ 
ΤῊ ΘΘΘΏΡΟΓ. ((ΟΠΊΡΑΓΕ γΕΓΘ65 2, 5, 32.) 

εγούοα»ι "οοὐ ὧγρ {δὲ αἰαγ.] ἴῃ ἴδ6 οτί- 
εΕἶηαὶ, “ οπίδο δίδγ:" 1.2. οἡ ἴδ ἰεάγο, οὐ 
Ρἰδιέογπι, μαϊρναΥ ὑρ ἴῃς αἰΐαγ, νβογουροη 
(86 οὔδεϊαίίην ῥγίοϑὶ αἰννᾶγϑ ϑἱοοά ἴο βδοσίῆςθ. 
(866 ποῖβς οὔ νεῦγϑε 32 οὗ ἴῃς ἰδϑῖ σμαρίογ. 

Δ. «ΑἹ οεὐἰά εῥα!δ δὲ δογπ. . . “ψοείαδ ὃν 
παρ) Ὠϊνὶπο ργοάϊοϊοηβ 50 βεϊάοπι ἀδβοοπὰ 
ἴο 500 ἢ Ραγ Ιου] ΑΥΥ 45 (Πϊ5, ἰηδῖ γε σδηποῖ 
Ὀ6 Ξυγρτίϑεὰ [ἢ ἀουδῖ5 ἅτὲ οηϊογίδιποά, ὄἐνεη Ὁ 
{Ποο]ορίδηβ οὗ ἴπ6 πιοϑῖ οσι ῃοάοχ βοΐοοΐβ, νἱῖ 
τοβροςῖ ἴο ἴδε δςοῖι] πηθηϊίοη οὗ [οϑἰδ ἢ 5 ΠδπΊ6 
ὮΥ ἃ ργορβδοῖ {ἰνϊηρ ἴῃ ἴΠ6 {{π)ὸ οὗ [ γοδοδπι. 
ΟΠΙΥ͂ οἠδ οἴδοσ ἰηϑίδηςς [ἢδῖ οδη θὲ οοηξεγεὰ 
ῬΑΓΔ116] οσσυγβ ἰη (6 σι Πο]ς οὗ δϑοπρίυτγε---ἰἢς 
τἸΘηοη οὗ Ογτι8 ΟΥ̓ [σλἰδῆ. ΟΥ̓ σοιγϑο 0 
οὔθ ψῆο δοίϊονοϑ ἴῃ τῆς 1) νης ἰοσοκπονεάρε 
ςὯπ ἀουδὲ [δαὶ Οοά οουϊά, 1 ΗἩς οεδοἌο, 
οδυ56 ονθηΐβ ἴο ὕὈ6 ἰογείο!ά πλϊηυζεῖυ ὈΥ δῖ5 
Ρτορμεῖβ ; Ὀυϊ σΟΓΙΔΙΪΥ [6 σοΠΟΓΔΙ ἰδνν οὗὨ μἰ5 
Ῥτονιάξησε 15, [δαὶ Ης ἀοδβ ποῖ ἀο 5ο. [ἢ 
1118 ἴδνν 18 ἴο Ὀ6 δ Δηγ Ἐπ|ιεὲ Ὀγοκοη (Ὠσγουρῶ,.. 
ἴἘ ΜΠ] ποῖ δὲ σΔργ οἱ Οὐ. γ, ΟΥτη]655 ἡ ΒΟΓς 
{ποῖος 5 ἃ δύσι υἱμάϊες ποάια. ϑυςῇἢ ἃ ποάϊμε 
ΤΩΔΥ, οὗ σουγθο, οχὶϑῖ ννῆοσε να ἀο ποῖ 5866 1ἴ: 
δυΐϊ 115 Ποη-ἀρρδάγδηςθ πδίυγα! Κγ γαὶ968 ἃ ἐοιδί 
οὗ 115 Ἔχἰβίσησθ. Ηδεγο 1ἴ σογίδ ΠΥ ἄοθβ ποῖ 
ΔΡΡΘΔΣ ννμδὶ ἴ εἴεςϊ ννὰ5 ἴο δ6 ργοάιυςρά 
ΌΥ ἴδε τηοηθοη οἵ Ϊοϑδῃ 5 πάπα 50 ἰοὴρ 
Ὀοΐογο 815 Ὀϊτ ; δηὰ ἤδηςθ ἃ ἀοιιδῖὶ ἃγί565 
ἩΒΟΙΒοῦ νὰ πᾶν ἰῇ ΟἿΓ ῥγοϑθηΐ Ἷορίθϑ [ἢ6 
ἴσυς οτἱρίηδὶ ἰοχῖ, Ὑῆδ ϑεῆϑθε 15 σοπηρ]εῖς 
σου ἴ6 ποτ “ Τοϑδῃ ΟΥ̓ πᾶπιὸ;" δηά 
1.656 ψογάβ, ἢ ΟΠ ΙΠΑΙΪ ἃ πρλγεῖπδὶ ποίς, 

ΤΆΔΥ ΘΆΘΙΥ δανα στορὲ ἱπῖο (6 τοχὶ ὉΥ 186 
Ππλϊσίδκε οἱ ἃ σοργίϑί. [{ 8 τειιδγκδῦϊο τμδΐ, 
ΏΘΓΟ [818 πδιτδῦνο 15 δραὶῃ τοξεσγοὰ ἴο ἴῃ 
Κίηρϑβ (2 Κ'. χχὶϊὶ 15.188), ἴποτα ἰ5 ηο δἰ 5] οΏ 

δὰ ἴο ἴδ6 ἴδεϊ ἴδ (ἢ6 πδη οἵ Οοὰ Ρτο- 
Ῥῃαϑβιθά οὗ [οβδίδῇῃ ὁγ παριϑ. 

απά ρον ἐδεὲε “ῥα δὲ οὔζγ ἐδ. ργάῖ:, ἢ 
Ἐογ ἴῃς οχδςοῖ ἔ  Β]πιοηΐ οὗὨἨ [15 ΡΓΟΡΠΘΟΥ 566 
 Κ. χχί. 20. " 

8. 4»άἀ4 δὲ σαῦε ἃ εἷσπ ἐδὲ “πηι ἀαγ.} 
Α 5ἰξῃ οὗ τἢ}5 ΤΠΑοΥΒΑΣ ἰσχητλθϊδίο ῬσΟΡΠΘΟΥ 
ἴο ρσόνθ ἴῃς Ὀῖνηθ σμδγαςῖοῦ οὗ ἃ σεπιοῖο 
ῬΥΟΡΉΘΟΥ--- δα ΘΟΔΓΟΟΪΥ δου ρίνθη Ὀείοτο 
[π|5. [ἢ ἴδε ἰδΐοσ. διβίοσυ, ΠοΟΎΘΥΌσ, δι. ἢ 
5 5Ὼ5 ἅΣ6 ποῖ υπέγεησιοηί. (ἰομήραγε ἴδε ρος 
δάᾶςκ οὗ [δ Ξῃδάον οὐ (Π6 αἷδὶ οὗ ΑἢδλΖ, δῇ 
ἱτπηπιδάϊαϊο οἰρη ἴο Ηεζοκίδῃ ἰμδὶ [5αϊδὰ μαά 
ἘΓΌΪΥ δηπουηςοά ἴο ᾿ἰτὰ 15 υ] τηδίο ΓΕσΟΥ σν 
ἔτοπι ἢ15 5 σκῆθϑ8 : [Π6 βρη ρτδηϊοά ἴο Ηςζο- 
Κιδὴ αἵ [πε Ὀπὶ6 οὗ ϑεηπδοῃοσ θ᾽ 5 ἰηναϑίοῃ 
(1 Κ. χίχ. 29); δὰ (παῖ είνοῃη ἴο ΑἢδΖ, ἢ]5 
ἔλῖμεσ, ἤθη τὨγεδϊοποα Υ Ρεκδῃ δηὰ Ἐ εζίῃ 
([5. νιῖ. 124-16). 

δὲ. ἐς ἐδὲ εἰση «υδίοδ ἐδε Γιογά δας “ρῥαοξεν.} 
ϑοπὶο ογἰςβ (485 Τποηΐυ5 δηά Μδυσεγ) ὑγοΐεγ 
ἴο ἴγδηβίδῖο, “ΤῊ 5 15 ἴ[η6 5ιψῃ ἐδαί ἴῃς 1,ογὰ 
[45 βροόκθη : δηά οὄχρίδίη, “"ΤῊΪ5 ἰ5 (τς οἰρῃ 
ἴδμαῖ Οοά δᾶ8 βροκεη ΕΥ̓ τῇῦ πιουῖῃ [815 ἀδγ.᾿ 
Βυῖϊ τῇς Αὐϊδπογίϑεαὰ ΨΝογβιοι, νος ἀρτθοβ 
ἢ [ῃ6 ϑοριυλρίηΐϊ, κίνεβ ἃ τλοδηίης ψὩϊςἢ 
(ες Ηεοῦτον ννογάβ ν}}} 4150 Ὀθᾶσ. 

δε στόν... “ῥα}] δὲ ῥοωγεά οὐ. ΤΉδί ἰ5 ἴο 
ΒΑΥ, “ὙΠΟ Βαϊ μουγηΐ τοπ]δ1η5 οὗ (πῸ οβεγίπρβ 
.508}} Ὀὃ6 ἱρποηλπουϑ 5016 ὕὑροῦ (ἢς 
δτουπά,᾽ 

4. Ηδ μὲ ζογδ δὶ: δαμαῖ ο»" δὲ 5,61} 
νπῆουξ ἀεδοσπάϊηρ ἴτοθ ἴἢ6 δἱίασ, Ξ(ἰὶ 
βίδησιης οπ ἴδε ἰδάρε νη ἢ τᾶη τουηὰ ἰξ 
(ϑεε νεῖβα 1, δηὰ ποῖε δά Ἶος.), ἴπ6 δῆστΥ 
ΤΛΟΠΔΓΟἢ 5ἰγεϊοῆοα οὐξ 5 Παηά, δηὰ ἰ5Ξϑιιοά 
Ηἷθ ογάδγ: “1ὯΥ Πο]ά οὐ Ηἰπι---ὐτοϑὶ ἢ] πὶ -- 
δ ογ ἢ1πὶ ποῖ ἴο Ἔβοδρθ. [,εἴ δἷπὶ Ὀ6 5ε12Ζϑα 
δη ΡΑΥ ἴ86 ΡΘΠΔΙΥ͂, οὗ ἢ5 Ἰηϑοϊθηςο.ἢ ; 
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7]δγοθοᾶπι πεαγὰ τῆς βαγίηρ οὗ [ῃς πιδη 
οἔ Οοά, νης ἢ δά οτίεά ἀρδίηβε τῆς 
Αἰϊαγ ἴῃ Βειῇἢ-εἰ, τῆατ ἢς ρυῖ ἑοττὴ ἢ 8 
δαηά ἔγοηι ἴῃς αἰτᾶγ, βαγίπρ, [80 πο] ά 
Οοη δῖπι. Απά 18 μαηά, ψῇις ἢ δε 
Ρυξς ἰοστῇ ἀρδίηδ ἢϊπι, ἀτγιεὰ ὑρ, 80 
ἔπδὲ ᾿ς εὐ Πα ποῖ Ρὰ}} 1ζ ἴῃ δρδίη ἴο 
ἢἰπι. 

ς ἼΠε αἰταῦ αἷ8ϑο νγαϑ γεηΐῖ, δηὰ τῆς 
3068 ρουγεὰ ουκξΖ ἔγοηι τῆς Δἰζαγ, δο- 
οογάϊηρ ἴο τῆς 5δίρῃ νγῃϊο τῆς πιδη οὗ 
Οοὰ Ππαὰ ρίνεη ὃΥ ἴδε νγογά οὗ τῆε 
ΓοκΡ. 

6 Απὰά {δε ἰππηρ δηϑυγεγεά δπά 8]ἀ 
υπῖο {δε πιδλη οἵ Ο(οά, [ηπἴγελῖ πονν 
τῆς ἴᾶςε οἵ τε ΓῸΚΡ {ΠΥ (ὐοά, ἀπά 
ΡΓΔΥ ἴογ πιθ, πὲ ΠΥ Πμληά ΠΙΔΥ ὃε 
τεβίογδὰ πιὲ ἀρᾶῖῃῆ. Απά ἴδ6 πιδη οὗ 

τεῦ. με (σοά δεϑουρῆς ἴθ ΓΙΟΚΡ, ἀπά τῆς 
Κιπρ᾿ 8 βαπάὰ ννγᾶβ γεϑίογεα ἢϊπὶ δρδίη, 
Δπα Ῥεσδηια 3 21 τας Ὀείογα. 

7 Απά τδε Κίηρ 5414 υπῖο ἴῃς πηδῃ 
οὗ Οοά, ὕοπις ποπῖα ἢ πιε, δπὰ 

Ό. Τῶε αἰανρ αἴόοὸ «υαἹΓ' γεπὶ.} ἌΝ ε πεοὰ 
ποῖ βίρροβθα ἃ Ἴομηρίείς ϑβμαϊζεσίηρ οὗ 186 
,Δἰῖαγ, ἰῃ νυ ἢϊοἢ οᾶ56 ἴῃς Κίης ψου]ὰ μανο Ὀδθη 
Ργεοοιρίιαιοα ἴο τὴς ρστοιηπά, δυῖϊ ταῖμοσ [πε 
δρρεάγδηςο οὗ ἃ οσᾶοϊ οὐ ἤβϑυγε ἴῃ [Π6 ἔδοτίις, 
ὮΙ Γἢ, Ἔχίοπάϊηρ οσ ἴορ ἴο Ὀοΐζοπι, σδιιϑοά 
6 πλοῦς ἀπά ἴῃς ἔγαρτηθηῖβ οὗ ἴπε υἱς πὶ5 
ἴο 211 Ὁ}} ἘΠΟΥ σεδομοά ἴῃς στουηά. 

Θ. Ϊπίγοαὶ ποῦ δε ὕαεο ς᾽ δὲ Ζογά 
{1 γα] γ, “ Μᾶκο κοῖ τς ἔδοε οὗ ἴμε 1 ογὰ 
--ἃ ϑοπηονδί ταγὸ οχργοβϑίοηί ((οπηραγο 
ἘΧ, ΧΧΧΙΙΟΙΙ : 2 ΟἾΓ. ΧχΧχῖϊ!, 12; 58. ΟΧΙΧ. 58 : 
Μαὶ. ἱ. 9.) Εχδπιρὶεβ οἵ ϑβἰπιίαγ τεαμεβῖϑ, 
ὙΠΟΓΟ, ΠΒονγουογ, [15 ραγ ΌΪΑΓ ῬἢΓΑΘΟ 15 ποῖ 
υδοά, νυν7]}}} θ6 ἐουπάὰ ἴῃ Εἰχ. Υἱῖϊ. 8 ; ΙΧ. 28; Χ. 17; 
δηά Νυπι. χχίὶ. 7. 

7. 1] «οἱ γσίυε ἐδεό α γεαυαγά.] Τἴννᾶ5 ουβοπι- 
ΔΙῪ ἴο ΠΟΠΟῸΓ ἃ ριόρμοῖ ἢ ἃ φἱῖ, ΙΕ ἢς 
Ῥογίογπιεαά ΔὴῪ ϑεγνίος (πδὲ ννᾶβ γεαιιοϑίοα 
δῖ ἢἰ5 Βαηάϑ. (δεε : 5. ἰχ. γ, 8: τ Κ. χὶῖν. 1: 
21 Κι ν. ς: τνῇϊι, 8, 9.) Ὑῃθ ΘΑροΙτ 55 οὗ 
Ναδπιδῃ ἴο πιᾶκο ἃ σείυση ῸΣ ἴδε σεηονδὶ 
οὗ δ15 ᾿δργοβθῦ ν}}} οσσυγ ἴο ΘΥΘΙῪ ταδάογ. 
(8εε 2 Κι ν. 1:ξς, τό, δηά 23.) 

8. ἩαΐΓ 1) δοισε 1.2.) “ ὯΔ1 [6 ψνϑδ ἢ 
ἴῃ [ΠΥ Βου56." (Οοπὶ Νυπι. χχὶὶ. 138, “1 
Βαϊδκ ψοιϊὰ γίνε πιὸ 818 μοιιδὲ ἢ1}} οὗ ϑδἰἵνοσ 
δηὰ ροϊά," ἄς.) 

9. κὲλ πο ὀνγεχααῖ πορ ἀγὶπὲ «υαἱον .] ὍΠο 
τοᾶϑφοῃ οὗ (Π]5 ςοπιιδηά ἰ5 ουάρθης. Τὴ στδλῃ 
οὗ Οοὰ νν88 ποῖ ἴο δοςερῖ ἴδε Βοβρι δ] γ οὗ 

Ι. ΚΙΝΟΞ. ΧΠΗΙ. [ν. ς---Ἰ 2. 

τεγ βἢ Ἀγ. 16, ἀπά 1 ν1}] ρῖνε τδεε ἃ 
Γενναγά. 

8 Απά τῆς πιδη οἵ (οὰ 52:14 ιηΐο 
τῆς ἰπηρ, [{ του ψἱς ρῖνε πιε Βα] 
της ἤουβα, 1 νν}}}] ποῖ ρῸ ἱπ ψψῖῖἢ 
πες, ποῖθεῦ 11 1 εαὶ Ὀγεδά ποῦ 
ἀτίηκ νγαῖεγ ἰη [ἢ5 ρἷδςε : 

9 ἔογ 80 νγᾶβ ἰξ σμαγρεά πιὲ ἘῪ 
{πε ψογὰ οὗ ἴῃς ΠᾺΟΒΡ, βαγίῃρ, ἕδξ πὸ 
δγεδά, ποῦ ἀπηΐς νγδῖογ, Ποὺ ἴυγη ἀρδὶπ 
ὃγ τῆς βᾶπι|6 γγὰγ ἴπδῖ ἴπου σλπιχεβῖ. 

Ι0 ὅο ἢδ ψεηξ ΔΠοῖΠοΓ ΜΜΑΥ., ἀπά 
τεῖϊυγηθ ὦ ποῖ ΕΥ̓ τῇς ΨΑΥ ἴδ ἢε 
οᾶπης ἴο Βειἢ-εὶ. 

11 ΑἹ Νον τοτὲ ἀνγεϊς δη οἷά ργοὸ- 
Ῥεῖ ἰπ Βειἢ-Εἰ ; δηὰ ἢΐἷ8 ϑοῃ8 ᾿δπιθ 
Δηα το] ἢἰπὶ 411] τΠς νγογίκβ τῇσι τῆς 
ἴλη οὗ (ὐοὰ Πα ἄοπε τῆδῖ ἀδγ ἰπ 
Βειἢ-εἰ : τῆς νγογάβ ψῃϊςῆ δε Βιδὰ 
Βροκεθη ὑπο τῆς Κίπρ, το πὶ [ΠΕΥ το] 
Αἶ8ο το τΠεῖγ ἐδ μογ. 

12 Απάτδειϊγ ἔλιπον βαϊἃ υπῖο τῆ ςπι, 
δὲ ψὰὺ ψεηῖ βεὶ Εογ Ηϊβ5 80ῃ5 

ΔΏΥ ἀννεῖ]ενῦ δὲ Βεοίποὶ, ἱπ ογάοσ ἴο Ξῇῆον ἴῃ 
ἃ τολικοαὰ νυν, ψὨϊοἢ πιο ΡΈΠΕΤΑΙΥ ςουϊὰ 
ΔΡρτγεςίδῖο, Οοάδβ δβογγοηος οὗ ἴῃς ςγϑῖεγη 
ψέτον ]εγοῦοᾶπι μδὰ “ ἀενϑεὰ οὗὨ δἰΞ οντι 
εατί.ἢ 

ὍΟΡ ἐωγη ἀραὶπ ὁ) δὲ “ταγ «ὐαῇ ἰδαὲ 
ἐδοι εα»ο. ΤὨΪ8 σοχηπιδηα 966 π|5 ἴο δᾶνα 
θόδη φίνθῃ 5 ΠἸΡΪΥ ἴο ἴεϑῖ ἴΠ6 οδεάϊδηςς οὗ ἴῃς 
Ῥτορπεῖ ΌὉΥ ἰδγίῃρς δἰπὶ ὑπάοῦ ἃ ροϑεῖνε ἃς 
νΕ]] 85 4 πηοσγἂὶ οὐ] ψαϊΐοη. θη δος “τυγηεὰ 
Ὀδςοὶκ "ἢ νὰ {πὲ οἷά ῥγορδεῖ, δπὰ τε - σλτεσϑοὰ 
ἃ τοδά οὐδ νν πο ἢ Πα δα ΔΙΓΟΔΟΥ͂ μϑϑϑεά, δε 
ἀἰϊἰθοδεγοά [815 ᾿Ἰπ]υποίίοη, 85 ΟΥ̓ οαἴίης δηὰ 
ἀγιπκίηρ Β6 αἀἰδοδεγοά τὰς οἴδον. 

11. Δοευ ἐδεγε δαυεῖ ὧηπ οἷά ῥγχγοῤδεῖ ἐπ 
Βειρῥε! ΜΝ ατὲ ἱπξοττηδά ἴη Ὁ γσοηῖςοεβ τμδὲ 
[πε {ὙῸΪῪ οἷοι 1[5γ86}1165 ---“ συ ἢ ἃ5 Ξε ἐδεΙ͂σ 
᾿ιδατίβ ἴο ϑϑοῖς ἴῃς 1 ογὰ Οοὰ οὗ [5:26] "-- 
αυπιοά {πες ποπλεβ εη Θτοδοδπὶ τδάς 
ἢϊβ τοὶ ρίουβ οἴδηροβ, δηᾶ, ὑγοςδεύϊης ἴο 
ἐγ βαίθι, 5.Γε σι Ποηο τ86 Κιηράοτῃη οἱ 
Θμοδθοαπὶ (2 Οἶγ. χ. τό, 17). ὟἯνε ες, 

τπογοίοσο, δὲ ἰἢ6 νεσῪ ουϊϑεϊ οὗ ἴη6 Ὡλιτδῆτε, 
{παῖ 115 “ οἱά ργορπεῖ," ψῇο, σι πουῖ θεῖν 
Ἰηῆστῃ ἴῃ ΔΗΥ͂ ΑΥ͂, Βδὰ τεπιδί πο ὑπάεὺ [οσο- 
θοδπὶ, ἀηὰ τννᾶ8 ουδη ςοηϊοηϊ ἴο ἀνε ]] δῖ 
--ἰᾷς οἤοῦ οοδὲ οὗ [6 δ σΟΣΒΒΙρ ---ττῶς 
ἀενοία οἴδηγ ἀθορ δηὰ οασηεϑῖ τοὶ ρίουβ ἔδεϊϊηρ. 

απαᾶ δὲς “οη. εα»ιρ} Οὐτ νοσϑίοη ἔθ ]οτ 
(ὃς ὃ.,ΧΧ.΄- ἰηοιοδά οὗ ἴ[ῆ6 Ηοῦτενν, τ ϑῖςο ἢ δᾶς 
βοη ἢ Βεγθ. (ὅ8εὲ δααϊξίοηδὶ ποῖος δ ἴῃς Ἵἐπὰ 
οὗ [δε Ἑοδδρίεσγ) 
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Πδά 8εεη νγῆδῖ νγὰὺ ἴΠ6 πιδη οἵ Οοά 
ννεηῖ, ν ἢ ὶςἢ σᾶπις ἔγοπι [υἀδῇ. 

12 Απᾶὰ ᾿ς 8414 υπῖο ἢ18 50η8. 
ϑδάάϊε πε 16 4538. 80 {πεν 8Δἀα]εὰ 
πῖπὰ τῆς 455: δπηά ἢς τοάς τῃεγεοη, 

14 Απὰ ψεηῖ δἴεγ τῆε πιδὴ οὗ 
(οά, «πὰ ἐουπὰ Πἰπὶ 5ἰττηρ ἀπά εγ δη 
οαἶκ : δηὰ ἢε 8δἰᾷ υἱππῖο ἢΐπὶ, “7 του 
τῆς πιδλη οὗ (οά τῆλὲ οδηπιεδὶ ἔγοπι 
]7υάλῃ ἡ Απὰ ἢε 5αϊά, ἴ αηι. 

ϊς ὙΒεη ἢς 544 υπῖο Πἰπι, (ὑοπλε 
δος ἢ πιε, ἀπά εαΐ ὑγεδά. 

16 Απὰά ἢε 54ἰ4, 1 τῃγδυ ποῖ στεΐυγηῃ 
ΜῊ τΠδα, ΠΟΙ ΡῸ ἴῃ ψνἢ τῆεε: 
ΠΟΙΙΠΕ ΜΙ11 «καὶ Ὀγεδὰ ποῦ ἀσηκ 
ννδῖεσ ἢ τες ἴῃ τ 8 ρίᾶςα : 

17 ον ἴἸτ ννᾶ8 βαϊά ἴο πὶς ὉῪ τῇς 
τνοτγὰ οἵ τῆς ΙοἈΡ, Τ μου 5Π4]ῖ εδὶ ἢο 
Ὀγεδά ποῦ ἀπ ννδῖεγ ἴθ γθ, ΠΟΥΓ ἴυγη 
Δρδίη ἴο ρῸ ὈΥ ἴῇς ΨΨΑΥ τῃδὲ ἕπου 
΄ςδηγόϑζ. 

14. ὕμάεν απ οὐ. 1, {ΟΡ ΠΥ, “ υπό 189 
Οδἰκ, ΟΥ̓ “απάοῦ Δ 6 τογοὈη[-66. [1 15 
ἘΏΡΙΙοἀ ἴπδξ ἴμεγα ννὰβ ἃ 5ἰηρὶες νν 6] ] -Κπόνῃ 
ἴγθο οὗ ἴῃ Κιηά, κἰδηάϊην ὈΥ ᾿ἴ56 1} ἴῃ 1ῃ6 
νἹ ΟΠ οὗ ΒεΙΒοῖ, μι ἢ [Π6 δυΐδογ διρροβοά 
ἢϊ5 τοδλάεσβ ἴο ὈῈ δοσυδιηϊεὰ ἢ. Οη ἴδ6 
ἱπίογεσὶ διδοίη ἴο δἰηρίε {Γδ65 ἴῃ Ῥδ]θβϑίϊηθ, 
866. (ἴῃς οχοο]ϊθηξς σοηδγκβ οἵ Πθδη δίδηϊοῦ 
(Ἢ δίπηδὶ ἀπά ῬαδϊἊβίϊηθ, Ρ. 141). 

18. Βι δὲ μά ὠπίο ῥῖμ2 ἴἴ ἢ48 δεοῃ 
βιρροβεά ἴσοπι (5 {πδὲ ἴδ “ οἷά φγορβεῖ " 
ννᾶ5 ΔΙοροΊ ΠΟΥ ἃ ἴδὶϑε ὑσορδοῖ, δὴ ΟΥ̓ 
οἵ [εγοῦδοδπι, δἀπᾶὰ (παῖ δ ρογϑυδάεὰ (δ6 
]Θν 5} “πδὴ οὗ Οοά" ἴο τεΐυση, 'ἰῃ ογάοσ 
ἴο ἀϊδογεάϊς πὶ ἢ 5 τηλϑίοσ, ἂδπά ἴο 
τοζαίη 16 δϑοθπάθηου Ὡς 6 ἐεξαγοὰ ἴο 
βᾶνθ Ἰἰοδσῖ τῆγοιρὴ 1ῃ6 ονθηῖβ οὗ (6 ἀδγ. 
ΤῊϊ8. Υἱὸν 8 ρευῃδρβ σοῃρδί] 6 1 (Πς 
ἀεί! 5 οὗ ἴΠ6 δίοσυ ἴδιι5 Δ: ὃυζ 1 ἰ5 σοῃ- 
ἰγλαϊοϊεὰ ὉΥῚ ἴπ6 5θηυς. (δ5εὲ σψεῦβεβ 20, 
21, 26, 3ο---32.). [Ιἴ 5 αἰνγαῦβ ἴο Ὀ6 Γδ- 
τηοηθεγεά τμδὲ ἴῃς ρῥγορδεῖίς σὴ πιρδῖ 
ςο-οχίϑὲ ὙΠ νδγίουβ ἀσρτθοθ οὗἩ πιοσδὶ 1πὶ- 
Ρετεςξίου ἴῃ [86 ρϑύβοῃ ροβϑεϑδίηρ ἴ, (Νοῖς 
Ἐ5ροΟ Δ} Ὁ ἴῃς «256 οὗ Βαϊδδηι.) 

4]. ογασγπμεδ σα’ ἐδορ δαὶ ἀϊμοδεγεά }᾿1δὲ 
"ποι ἡ 16. Ζογά. Τὶ 45 θδθη ἀϑκοά, ον 
ἀϊά [δε ρῥγορμεῖ οπὶ [υ δῇ 5ἰη" οἵσ, δί ΔῃΥ͂ 
ταῖο, ον ἀϊά Πα δῆ 50 ὑΤΘΥΟΊΒΙΥ ἃ5 ἴο 
ἀεϑοσνα ἴῃ6 ρυηὶϑῃπιοηΐ οὗ ἀθαῖῃ } δνὰβ ἢδ 
ποῖ ᾿υδβεοά ἰῃ δεϊονίην [δαὶ Οοά τηϊρηῖ 
ΤουΌΚὸ 5 οοἴηπιδηὰ ") Δνουϊὰ ἰξ ποῖ ἢᾶνὸ 
δεοη στοηξ ἴῃ Ὠἰπὶ ἴο βυβρεςῖ [86 “ οἱὰ ὑγο- 
Ῥεῖ οὗὨ τ6]]ΠἸς ἃ 6) Τὸ 50ς} ἱπαυΐγὶ65 1 
ΠΊΔΥ Ὀς τοΡ]οἀ---Υ ἢ ΟΟοά ἰ5 πο να δ] ῃ 685, 

Ι. ΚΙΝΟΞ. ΧΙΗΠ. 

18 Ηε 5414 υπῖο ἢῖπι, 1 ἀηι ἃ ρτο- 
Ρῃδς 4'50 45 ἴδοι σγύ; ἀπά δὴ δηρεὶ 
ΒρΡΑΆΚε ππο πὶ ὈΥ τῆς νογὰ οὗ τῆς 
ΓΆΡ, ϑγίηρ, Βπηρ πἰπὶ δᾶοῖς στῇ 
τῆες ἰηῖο τῆϊης Βουβα, τὲ ἢς ΤῊΔΥ 
εδὶ ὑγεδά δπηὰ ἀγίηῖ νγαῖεσ. βκὲ ἣς 
Ἰεά υπῖο Πίη,. 

19 ὅο δε ννεηῖ Ρδοῖκ ψ τ ἢ Ὠΐτπα, πὰ 
ἀϊά εαἰ Ὀγεδά ἴῃ ἢ18 ἤουβε, δηὰ ἀγδηϊ 
ννγδῖετ. 

20 ἢ Απὰ ἴξ ςβηιε ἴο ρᾶ88, 45 {Π6Υ 
βδῖ δὲ τῆς ἴΔ0]ς6. τῆι τῆς νγογά οὗ ἐπε 
ΓᾺΡ οᾶπὶδ υπίο ἴῃς ρῥύόρῃεῖ τῃδῖ 
δγουρῆς Πἰπιὶ ὈΔοΚ : 

21 Απὰά δε οτγεά υπῖο ἴῃς τῆδη οὗ 
(ὐοὰ εἰδὶ σαπιε ἔτοπι [υάδἢ, βαγίηρ, 
ἼΠυβ 54 τῆς [ῸΚΡ, Ἐογαβηλυς ἢ 85 
του ἢαϑὲ ἀϊδοδεγεά ἐπε πιοιτὴ οὗ τῆς 
Ι͂ΟΚΡ, δπὰ δαϑὲ ποῖ Κερὲ τῆε ςοηι- 
τηληάπιεηϊ γος τῆς ΠΓῸΚΡ τὰγ Οοά 
ςοπιπιαηάοά τἢδε, 

ΠΕΙΠοΓ 5ῃδάον οὗ ζυγηΐην. Ης σλπηοῖ σγευοκο 
ἃ ςομῃηδηά 01} [6 οἰγουπιϑίδησεβ ὈΠΘ ΟΣ 
νυ Ὡς ἢ [6 σοτησηδηὰ ννᾶϑ ρίνεῃ ἃ.Ὸ σῃδί ΓΔ 
σμδηγοά, ΤὍΤηδ οἰγουπηθίδῃοοθϑ ἤΟΤΟ ψγογο ἢοΐ 
οἰδηχεά, Αγραίη, 1 Οοὰά κἶνεβ ἃ οοημιδηά 
δηὰ γσένυοκοβ τ, Ης ν}}}} γονοῖκο 'ξ 25 Ὁ ἰδ ηΪΥ 
δηὰ Ὑὑἱἢ 5 τηυοῖῆ ονϊάθηςοο ἃ5 Ηδς ζαάνὸ ἴΐ, 
Ηρφτε ποῖ νγῶβ πο Ποσ (ἢ 584Π|6 ὈΪΔΙΠΏΠ 658, 
ΠΟΥ ἃ5 βἴοηρ εὐἱάθησθ. [Ιἢ ἔαςῖϊ, ἴῃς “ οἱά 
Ῥτορμεῖ" αἷά ποῖ 54Υ 1ἴΠ6 οοτηπιδηα ννᾶβ8 Το - 
νόοκοά; δ ΟἿΪΥ 5414 δὴ δηρεὶ μδὰά τοϊὰ ἢΐπὶ 
ἴο Ὀσίης (ἢς τῆλ οὗ Οοά δδςοκ, νος οουϊά 
ΙΏΘΔΠ ΠΟ πΊοῦα ἴπδη [ἢϊ5, [δὲ δὴ δηροὶ μδὰ 
Ὀ]4 πἷπὶ 2»7 ἴο ὑτίηρ ἴδ τδη οὗ σοά δδοκ. 
ΤὮδ σοποϊυδίοη [παῖ ἴπ6 Τσοτηγλδπα τγᾶ5 σὲ - 
νοκοά οουϊὰ ΟἿΪΥ Ὀὲ οὐίαλϊηοά ΟΥ̓ἩΤ ΨΑΥ οὗ 
Ῥγοῦδοϊς ἀοάιηςοίοη ἔτοπὶ ἴῃς 5ἰδίοπιεηΐ οἵ [δ 6 
οἷά ρὑγορβεῖ, [ἴ νγὰβ ποῖ Ἴοηϊδλιηοά ἀϊγοςῖν 
ἴη ἢ, Απά [δε ονιάεξηος ἴο [6 πδη οἵ Οοά 
γγ85 ἰπ (ἢ6 ΟΠ6 ολ96 [86 πιθοῦ ψνογὰ οὗ ἃ τηδῃ, 
δηὰ οὗ ἃ πδη ννῦο, ΟΥ̓ ἢἷ5 ἰηρετίηνς δἱ Βεῖδεὶ, 
γεῖ ποῖ τενυκίηρ [6 νγᾺ5 ΟἸΘΔΣΪΥ ποῖ 
ἃ ΥΟΓῪ τηδῃ ; Ὑ}|16 ἰη [86 ΟἴδΕΥ ολϑε ἴδ ς 
ουϊάοπος ἢδὰ δεθη ἴῃς ἀϊγεςῖ νοσζγά οἵ σοά. 
[ἴ ννᾶβ ποῖ ἴδε ἀν οὗ ἴῃς ““τηδη οἵ σοά" ἴο 
ἀἰβθοϊιενε ἴθ οἷά ρῥγορμεῖ: θυΐϊ ἰξ νν85 ἢὶς 
ἀυϊΊγ ποῖ ἴο ἢᾶνο βυΐεγεα Ὠἰπιβοὶ ἴο Ὀ6 ρογ- 
βιλάορά, Ηδ ββουϊά δᾶνς εἶς τῃδὲ ἢϊ5 οὐδά!- 
Θης6 ν»γ85 θείην ἰγοα, δηὰ 5ῃοι]ά ἢᾶνο γεηυϊγεά, 
Ἔα δο σοηϑίἠογοα ΠπΊΞ6 1} τοϊοαϑοά, ἐδο σαρρε, 
ΟΥ̓ ὦ: σἰγοης, ουϊάεηοε ἃ5 [δὶ οἡ Ὡς ἢ ἢς δά 
τοςοῖνοά ([δ6 οὐ] χαϊίοη. ὙΝῈΣ ἴο ἴῃ 6 
υοσύοη, ΠΟΙ ΠΟΓ (ἢς 5ἰη νγᾶϑ δυςἢ ἃ Βοίῃοι!ϑ 
ΟἿΘ 85 ἴο ἀδβοσνα ἀθδίῃ, νγχὰ ΠΊΔΥ δησυοῦ. 
ἤγϑι, τπδὶ τῆς 51|η, αἰθϑοῦοάϊοπος ἴο οογίδίη 
Ροβίζἷνα οοπηπιδηβ οἵ Οοά, νγ»ὰ5 ομα νι ἢ 
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22 Βυϊῖ  ΄σδπχόβὲ δάςοῖ, δηὰ ἢαϑῖ δαΐξη 
Ὀγεδά δπὰ ἀγιυπὶς νναῖεγ ἴῃ τῆς ρίδςδ, 
οἵ τῆς ἢ ϊς ἢ ἐἦ6 20 Κ ἀϊά 54 ἴο {Π66, 
Εδὶ πο Ὀγεδλά, δηά ἀγιπὶς πὸ ννδῖεγ ; 
(ΠΥ σᾶγοδβα 8341] ποῖ σοπῖε τηῖο ἴῃ 6 
βαρυ ςἢγε οὗ τὰν ἐδί οῖβ. 

23 ἴ Απά [Ιἴἴ ςᾶπι6 ἴο ρᾶ88, ΔεΓ 
ἢς Πδά εδἴδη Ὀγεδά, δηὰ δίϊεγ ἢς ἢδὰ 
ἀγυηΐς, τῆδῖ ἢς 584ἀἀ]εά ἔογ ἢϊπὶ τε 
458. 10 τοῖί, ἴογ τῆς ργόρῃεῖ σοι ἣς 
᾿ιδά Ὀγουρῇῆξ θΔςΚ. ᾿ 

24 Αμπὰ ψῆδηῃ δ ννγᾶβ ρΌης, ἃ ]ίοη 
τηεῖ Ἀπ ὉΥ ἴῃς νγαῦ, δηὰ 8[ενν ἢϊπὶ: 
δηὰ ἢ]8 ολοᾶδα ννὰ8 Ἷαϑῖ 'ἴὴ ἴῃ6 ΥὙΨΑΥ, 
ἀηὰ τῇς 488 δοοά Ὀγ ἰξ, τῆς ]ἰοη 4150 
βῖοοά ὈΥ ἴῆἢς Τᾶγολβα. 

25 Απά, δεμοϊά, τθη ρϑϑϑεὰ Ὁγ, 
Δηά 8ἂνὺνν ἴπΠ6 σᾶγοδϑα Ἵδβῖ ἰπ [6 ὙΨΆΥ, 
δηὰ τῆς ]Ιοη βιδπάϊηρ ὈΥ {πε σᾶγοδϑα : 
Δηά {ΠΕΥ ΤΑπι6 ἀπά το]α 27 ἰῃ τῆς οἰ 
ψγΠεῖς ἴδε οἷά ργορδμεῖ ἀννεῖς. 
.26 Απὰ νῆεη τῆς ρῥγορῃεῖ τπᾶῖ 

δγουρῆς πὶ θᾶςκ ἔτοηι ἴῃ 6 ννᾶὺ πεαγὰ 
ἐλογεοί, ἈῈ 84] 4, [τ ἐς τῆς πῆδη οὗ Οοά, 

Ον ἢο ννγ5 ἀἰβοδεάϊεης ὑπο τῆς ννογὰ οὗ 
τῆς ΓΟΚΡῸ : τβογείογα τῆς ΓΚ μδῖὴ 

ἴ ννᾶβ8 δὲ 115 της νεσῪ ἱπιρογίδηϊ ἴο ρυπίϑι 
5: {ΠΔ}}Υ,, δ'πος ἰξ ννᾶβ ὀχδςε ἴδε 5ἰη οἵ [εγο- 
Ὀοδπὶ δπὰ ἢΪ8 δάἀπογθηῖβ: δηά, βθοοηάϊυ, μδῖ 
ἐωπρογαἱ ἀθαῖῃ 5 ποῖ ἀπιοὴρ Οοαβ ποαυϊεϑῖ 
Ρυπὶϑηπιεηΐ5, ἰμδὲ ἰξ σοπιὲβ οὐ σηδξῃ δοίἢ 
ἠδίη γα Υ δηα τηϊγαουϊουὶν ἔογ Ἰἰρῃς οἴεποεβ, 
ἃ5 [ὉΓ ΓΑΒΠ 655, ΠΟ 655η655, Οἢ]} ἀ 150 ᾿Ἰηϑοΐοπος 
(38ε6 2 Κ. 11. 214), ἄς., ἀῃὰ [πα 'ῃ βυςἢ ολ965 
6 ΠΙΔΥ Τοραγὰ 1ἴ 245 βϑηΐ ἰη ἰἰθὰ οὗ ἔμπζυγο 
Ῥυηιϑῃπιεηΐ, ἀπὰ (Πογείογε 45 ἰῃ βοπὶα βογί ἃ 
ΤΏΘΓΟΥ. ὟΝ ε ἅσγο ποῖ ἴο ΒΌρροϑο ἴπδῖ [ἢς “" τηδη 
οὗ 1υάδῃ" ρεγίβῃεά εἴεγῃμδιυ, Ὀεσᾶυθε ἢ 
ΡοΓΙβΠ θα [οΠΊΡΟΓΑΙΪΥ. 

ΔΩ. ΤΩ εαγεῶηε «ῥαϊΐ ποῖ εο» ἰηΐο ἐδ 
εἰ ἐαθλις φΓ 1) ὕπιδεγ..} Ὠεαῖμ, ἃ 1] θὲ 
οὐϑεσγυθά, 15 ηοῖ ἀδηοιιηορά ἀρϑίησςς [Π6 “ ΤΏΔη 
οὗ Οοά;, θυϊ ΟὨΪΥ ἃ εἰγουπηβίδηοο σοηποςοῖεοά 
ΜΠ ἢΐ5 ἀφδῖῃ, βυβηοοηΐ ἴο χη ἰδ που ἴ8 
(Παἴ ννΑΥ, ἀπά Ἰεδὰ ἢϊπὶ ἴο βοσίουβ γεβοςζίοῃ, 
δηά (νὰ ΠΔΥ ΠΟΡ6) ἴο τοροηΐδῃςσθ. Οη ἴδ6 
ΔΧΙΟΙΥ οὗ τῇς Ηρῦτονβ ἴο 6 Ὀυτγίεὰ νἢ 
τΠ εἰν [δ Βοσβ, 5ε6 Οδη, χὶνίϊ. 30; χ]ῖχ, δο; 1]. 25 ; 
2 8. ΧΙΧ, 37, ἄς. 

48. Τῶς ἰοη δαά ποῖ δαΐεη ἐδὸ σαγοῶσθ, ΠΟΡ 
ἑογη ἐδε α.) ἼΤὮοθ6 σἴγδηρε οἰγουπικίδηςο5 δἵ 
Οοηςο 5ῃοννθα (ἢ6 πηγάσυΐουβ σμδσγαςῖοσ οὗ [Π6 
ἀοδίῃ, δῃηὰ ψεσὲ οἵ πδίυσο ἴο οδ]} τθηΐβ δἷ- 
τοηξίοη ἴο [6 πηδίίζογ, δηὰ Ἵδιιϑο [6 ψ ΠοΪθ 
δίοιγυ ἴο Ὀ6 δγυϊίϊεα δογοδά, ΒΥ ἴἢ:656 πηϑδῃϑ δῇ 

Ι. ΚΙΝΟΒ. ΧΙἼΠ]. [ν. 22---31. 

ἀε]ϊνεγεά Ὠἰπιὶ ὑπῖο τῆς Ἰΐοη, ψ ΠΟ 
δαῖῃ ἰτογῃ ἢΐπι, Δπα 5]δ1π Ὠΐπι, δς-- ἴ Ἠεὸ. 
οογάϊηρ ἴο τῆς ψογὰ οὗ τῆς ΟΡ, 
ψὮΙΓΝ ἢς δράκα υπῖο πη. 

27 Απά δα βρᾶκε ἴο ἢ]8 850η8, 584 Κ-- 
ἱπξ ϑδάάϊα πε τῆς 255. Απά {ΠοῪ 

ἀϊεά λέπι. 
28 Απάὰ ἢε ψεπῖ δηά ἰουπά Πὶς 

σλγοδϑα οδϑὲ ἴῃ ἴῃ6 νγᾶγ, δηά τῇς 255 
Δηα τῆς Ἰίοη βιαπάϊηρ, ὈῪ τῃ6 σᾶγοδϑβε : 
τῆς ᾿ἴοη Πδά ποῖ εδίδεη (ἢξ Ἴᾶγοδβε, 
ΠΟΙ ἴτογῃ τῆς 458. 

ςᾶγοδβε οὗἩ ἴῃς πιδῃ οὗ (ὐοά, δηά ἰδίά 
ἴτ ἀροη (Πς 888, ἀηὰ Ὀγουρῆς ἴὸ δας : 
δηά τῆ οἷά ργορῇῃεὶ σᾶπς ἴο ἴῃ οἰ. 
ἴο πιουζῃ δηά ἴο ΒυΓΥ ἨΙΠ1. 

20 Απά ἢε ἰαἰά ἢ15 σάγοδβε ἱπ ἢ 5 
οὐνῃ φᾶνε; δηά ΠΟῪ πιοιγηεα ονεῦ 
πὶ, σαγίησ, ΑΪΔ5, τὰν Ὀγοῖδεσ 

Ι Απὰ ἴξ οᾶπιε ἴο ρᾶ38, δεσ ἢς 
μα δυγεὰ πίπι, τὶ ἢς βρακε ἴο ἢὶ8 
3018, ϑαγίηρ, Βεη [1 λπὶ ἀελά, τπεη 
θυγγ πῆς ἴῃ [Π6 δερυΐςῆγε ψ πεγεὶπῃ τῆς 
τλλη οὐ (ὐοὰ ἐς Βυγεά ; ἰΔΥ̓ ΠΙΥ θοΠα3 
δεβίάς ἢ]8 ὈοηΕΒ: 

Ἰηςἰἀοηΐ, τ !οἢ οτοῦοῖπι ττουϊὰ πανὸ νυϊϑμοὰ 
ἴο 6 Πυβῆρά υΡ, 6 πο ἀουδῖ ἴδ οοζησιοῦ 
Ὠἷ οὗ ἴδ6 ψνΒοὶς Ῥθορῖβ. 

τὰν 80. ξ ἰαίά δὲ: εαγοῖ1ε ἐπ δὲ: οαυη 
Α5 Ϊ]οϑερῇ οἵ Ασιπιαῖπαα οἷά ἴῃς ὈΟΑΥ οἱ 
ουγ [,οτὰ (Μεῖϊ, χχνιῖ. ὁο). Τῆς μοβϑεβϑϑίοῃ 
οὔ τοςῖκ-βονγῃ ἴοπδβ ΌΥ ἔδπλ 65, οὐ ἱπάϊν:» 
ἄν.215, νγᾶβ σοπηπίοῦ ἀπιοης ἴδε [ον ἴτοσι 
1Ππεοῖγ ἤἢγϑι επίγδηος ἱπῖο ἴπ6 ΗΟΪΥ 1, ἀπὰ ἴο 
δεῖς ἤπδὶ ὀχρυϊδίοη. Α ϑορυϊοῆγε υϑυδιὶῦ 
ςοηϑίϑιοἀ οὗ δὴ υὑπάεγρτουπά δρατγίπιοηϊ, ἰηῖο 
ὙΠ ΙΓἢ ορεοποα ἃ πυπιθεγ οὗ Ἰοηρ, πᾶγτονν δοεμῖ, 
ΟΥ̓ ςΕ]]5, ρἰδοθὰ ἰδ ΌῪ ϑ!άθ, δας δαάδρίοἀ ἴο 
τεσεῖνα οὔθ Ὀοάγ. ὙΠ6 ς6}}5 ψεσε 6 ΟΓ 7 
ἔδεϊ Ἰοηξρ, 1 ἔδεϊ νψἱάθ, ἀπά 3 ἔθεϊ ρφῃ. ὙΒΕΥ 
ὝΟΓΕ ΠΟΠΙΠΊΟΠΙΥ οεἰοδεά ΟΥ̓ ἃ βἴοης ρῥἰδοεὰ δἱ 
[δε επὰ οὗ ολοἢ, Μδηγ βυςὶ ἰοπιδϑ 5}}}} εχὶϑὶ 
ἰη Ῥδϊοϑίπο. 

31. 14» »Ἐν δοηει δειίάρ δὲς δοπε:.} ΤΏδι 5 
ἴο ΒΑΥ͂, “ ΒΙΓΥ͂ πιὰ 'ἴπ [πε (6}] πεχῖ ἴο ἢ15. 
(ϑεθ ἴῃς ἰαϑῖ ποῖθ.) [ἰ ἀρρεῶσβ ἔἴτοπι  Κ. 
ΧΧΙΙ, 17, [δὶ [6 ογαάϊ ΑΓ τος Κι ονγη ΞΕΡῸ 
οὔτε ννᾶ5 Ὡοῖ ςοηδιἀογοὰ 50 ΠΠἜἸς]Θης ΠΟΠΟΙΓ ἔος 
[86 ΤΕΠΊΔΙη5 Οὗ 50 στοαῖ ἃ Ῥγορμεῖ, ἴη δᾶάὰ}- 
ἔοη, ἃ εἰρρυβ, οΥὁ 5Βῃογὶ σοἰιπιη (ἃ νΕΣΥ ὑπ 508] 
ΤῊΘΠΊΟΣΙΔΙ ἀπιοηρ ἴῃς [5γ26}1165), ννγὰ5 Ἅγεςϊοὰ 
ΠοᾶΣ ἴδ6 δηΐγδηςε ἴο ἴδε τουὺ, νν] ἢ γᾶς ἃ 
ἘΠ ῬΙ υρὺβ οὐ)εςῖ του ἴδ 5116 οὗ [ἐγοδοαπὶξ 

ἴαγ. 

ἡ Ἡξεν. 

29 Απὰά τῆς ρῥγορῆες ἴοοϊκ υρ ἴδε , 



εὈ. 
24 

Ι, ΚΙΝΟΞΘ. 

32 Ἐογτδε βαυίηρ ν Ὡς ἢ Πα ογῖ α ὈῪ 
της ψοτὰ οἵ τὴς ΠΟΚΡ δραϊηϑβὲ τῆς δἰταῦ 
' ΒΕ} -εἰ, ἀπά ἀρδϊηβὲ 41] [ἢ μου568 οὗ 
τῆς ΒΙρΡῈ ρῥΙδςοεβ νυ ἢϊς ἢ ἀγέ ἴῃ ἘΠ οἰΕἰε5 
οὗ δαπιδγίᾷ, 5}.4]} βιιγεὶν σοπλα ἴο ΡΆ38. 

23 ἴ Αἤεν τὴ᾽ι5. τῆϊηρ Ϊςτοροδηι 
τεϊτυγηοά ποῖ ἔτοπι ἢΪ8. 6ν}] νγὰγ, θυ 

ν. 22---2. 

στε, Ἰταλὰς ἀραῖη οὐ τῆς ἰονγεβὲ οὐ τῆς 

82. “σαΐμεϊ αἱ ἐδὲ δῪοΐιμε! 9 ἐδε διρϑ 
Πρωρβς ἢ Ὡς “ οἷά ΟΡ " Ὁχίηρβ οὔἵ Πεγα 
ΤΊΟΓΟ {0}}Υ ἴδιο 5οηῆϑο οἵ ἴῃς ψογάβ υἱϊογεὰ ὉΥ͂ 
[6 “γδη οὗ Οοὐ;," νῇῆο πδὰ πιεπίϊοηθά 
“ΠΣ ἢ ρἰδοοβ᾽ (νοῦβα 2), Ὀυΐ μβδὰ ἠοῖ πιδάβ ἴζ 
Δρράσοηξϊ ἴμαι δ πιεδηῖΐ στοσγε ἴπδη (ἢ νο 
Βὲρἢ ὑίδοοβ δὲ ἤδη δηά Βεῖμοὶ. Τῆς “ οἱὰ 
Ῥσορῇποῖ" υπάογείδηάς Ὠἰπὶ ἴο ἢᾶγο δ] υἀθά ἴο 
νδγίουβ ἰρὴ ρίδςθβ [ῃγουρβουΐ ἔπε Κίπράοπι 
οὗ β8τῶθὶ, [ἰ ηδ5 Ὀξδθη 511: (δῖ ἃ5 γεῖ [Π6ῖῸ 
ὙΟΓΟ ΟἿΪΥ ἴπε ἴνο διρὰ ρίδοεβ οὗ ἤδη δπὰ 
Βεῖδοὶ, δηά (Πδί {ἢ ϊ5 οἴδιιϑα 15. “ ῬΑΓΕΥ ἃ ὑτὸ- 
ΡἤδοΥ " (ΚΟ); δυῖϊ ψε ἀδπὶ ξαῖδοσ ἔγοσῃ [ἢ 6 
το οη οὗ “ἴὴε σγεαὶ Ὠϊσἢ Ρίδος᾿" ἴῃ τ Κ. 
111.. 4, [δὲ [ΏΟΓΟ ὙγΟΓΘ ΤΊΔΩΥ 6556 Ὠϊσῇ ὈΪᾶσο5.. 
ἴη ἴῃς Ἰδηὰ, 5ενθγαὶ οὗ νοῦ νου] ὃ6 ᾿ΙΚΟΙΥ 
ἴο ὃ6 ἴῃ [5γ86]. 

ἐπὶ δὲ εἰδὲε: οΥ δϑανιαγία.) ΤῊΣ ψογὰ ϑαπιδυίδ 
οδηηοΐῖ μάνα θθεη ετρογεά ὈΥ ἴδε οἷά ῥγο- 
Ρδεῖ, ἢ σψοϑα ἀδγβ ϑαιηδτὶδ ὁΪὰ ποῖ οχίϑῖ. 
(8εε : Κ:. χυὶ. 24) ὍΒὲ τον οὗ Κίηρβ [25 
δυῤδυϊυϊοά ἔογ ἴῃ6 ἴσῃ υϑεὰ ὈΥ δῖπὶ [δὶ 
ΕΟ [δε σΟΥΠΕΥ νψγὰ5 Κηοντῃ ἴῃ 5 οννῇ 

38. 72: ἰορευε:ὲ 9 δὲ ῥεοῤ΄ε.] ὅεὲ οΐῖς οἢ 
ςἢ. ΧΙϊ. γοῦβο 21. 

«υδοιοευετῖ αυομίά, δὲ εοπσεεγαἰεά ῥῖῇῖ»ι.} ΤὮδΣ 

ΑὈΘΙΤΊΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕῈ οΝ ν. 

5 σὔδηρε ἴῃ (6 Ηξεῦτεν ἴοχὶ 
τηρ 1ἴ ᾿ηἴο δοοοσάδηςα ψἱῖ ἴῃ 6 

Α νὸ 
νου ά 

ΟΗΑΡΤῈΚΝ ΧΙΝΨΝ. 
1 Αῤῥαλ δείρερ σιοξ, δ εσ οὖσα» σοπίσίλ δὲς τοῦζέ 

ἄερμεεεα τοῦὰ ῥγερορίς 19 ἐάξ 2γορλεί “4 ἀγα 
αὐ δλίοά.  Αλίαλ, Μγευαγηρΐ ὧν ἄρα, 
ἐἰριοιρεείΛ Οοα": γεζρνιο, 17 “4ὀέαλ αἐκίδ, 
αηα ἐξ ὀμγίρα, τὸ Λιασσό τμκερεκίλ “72 70- 
ὀοα. 21 Αελοόοα»ε": τυῤοξεά γεῖρηι. 25 .5λ1- 
σλαξ «ῥοελ ϑεγισαίονι. 20 44 δίγαγε σμκξεάς 
ΑΚολοδοαηι. 

ΟΗΑΡ. ΧΙΝ. 1. 41: 1δαὲ ἐὲ»ι..)Ὶ ΤὨς ἴοσγοθ 
οἵ [15 ρἤιγαϑθε ἤεογὸ 15 ἴο σοηπεςῖ ἴδ δτταῖϊνθ 
ὙΠ ἢ ΓΟ]]ονν5 ἢ [Θγοδοδηιλβ 2εγείεπος ἴῃ 
ἢ15 ΟἹ] σουγϑ65. Ἴδα εὐοηΐ τσεϊδίοα 15 {6 
βγϑὶ ἰυάστηορηξ ρου ἰπὶ ἔογ ἢἷ8 οὐὈαΌΓΑΟΥ, 
(ἢς6 δοσίηηίηρ οὗ ἴδ6 οὐὔπηρ οἱ οὗ Β5 που 
ἔτοιι ἴπε ἔδεε οὗ [δ ἐλ}, 

Αἰγ 

ΧΙ]ΙΠΙ. ΧΙΝ. 

ΡΕΟρΡΪς ργι6βϑῖβ οἵ τῆς Πίρῇ ρίδοεβ: ψῃο- 
βοῦν ψουά, ἢς σοπϑβεογαῖεά ἢίπι, ἢ 

τῆς ΠΙΡῊ ρΪαςαβ. 
24 Απά τἢ 8 τῆ ϊηρ θεσδπιε 5ἱη ὑπο 

(ἢ δουβε οὗ [εγοῦοδπι, ανεη ἴο ουϊ 
1 οΟἹΈ, Δπ4 τὸ ἀεβίγου ἐξ ἔτοηι οἱ τῆς 
ἔλςε οἵ τῆς ἐδ. 

ἷ5 ἴο 54, 6 Ὄχογοίϊβοα Ὧο αϊβογεϊίοη, δυξ 4]- 
ἰοννοὰ δΔὴγ οὔδ ἴο δεςοπὶα ἃ ὑσγίεβῖ, νίπουζ 
τερατὰ ἴο Ὀϊτ;, οσπαγαςῖογ, οὐ ϑοςοὶδὶ ροβίτοῃ. 
Ἂν ε ΠΊΔῪ βϑιιϑρεςῖ ἔἴγοτῃ [ἢ}5 (δι [Π6 ΟΥ̓ος νυᾶϑ8 
ποῖ ΦΙΟΔΕΥ βουρῆῖϊ, ϑδίηοθ ὯῸ οἷν] βΟΥΘΥΠΟΣ 
ψγῆο οδγοά ἴο 5εῖ ὉΡ ἃ ὑσεβίῃοοά ννοιυ]Ἱὰ νυ ]ϑἢ 
ἴο ἀδετδάθ ᾿ξ ἴῃ ρυδ])ἷς ἐϑἰπιδίίοη. Θγοδοδπὶ 
ἀϊα ἱπιροϑα οπθ ἰἰηγϊϊδίίοη, νυ ἢ νουὰ πᾶνο 
Θχοϊυάρα [86 ὙΟΥῪ Ροογεϑίὶ οἶδϑβί Τῆς οδηάὶ- 
ἀδίς ἴογ σοηϑεοσδοη ννᾶ8 οὐ] ρϑά ἴο πιᾶκο δη 
οἴἴἶεγίηρ Τοοηϑίϑιϊπρ οὗ οπα γουηρ ὈυΠΟςΟΚ δηὰ 
βονθη ΣὍπὶ5 (2 ΟἿΓ. ΧΙ, 9). Οη ἴδπε ρῆγαβϑο 
νι ἰοὶ '5 ΒΕΓα (γαηβἰδίθα “ σοηϑβεοσγαίοθα " (Πετ- 

ἾΥ “ΠΠ1εὰ μἷ5 Βαηά.,.), 8εὲ6Ὲ ποῖίς οὔ [εν 
11. 5.28. ἘΣ 

. 84. ΤΟ: ἐδίπρ δεοανιο εἴη, 61 ΤῊΪβ ρετ- 
ἰϑίθηςε ἢ ψτοην, δῇζεσγ ἴῃ6 νναγηΐηρ σίνθῃ 
᾿ϊτη, νγᾶ8 διιοἢ ἃ ϑίη 45 ἴο Ὀσίηρ ἃ Ἰυάρτηθηῖ, 
ποῖ ΟἿ οὐ Ϊεγοδοδλπὶ ἢ πηϑοὶς, Ὀυϊ οἡ ἰδ 
ἔλτγ. εγοδοδιὴβ ἀερατίυγο ΠῸΠπι ἴμε ρα 
οὗ τη ἑογέεϊϊοά 186 σγονῃ (1 Κ. χὶ. 8); δῃὰ 
ἴη τῃαῖ ἔογέοιυγε νγᾶὰ5 ἱηνοϊνθὰ πδίυγα! Υ [ῃ 6 
ἀεϑιγυςοη οὗ διῖ5 ΠΥ ; ἔοσ ἴῃ ἴδ Βαϑῖ, 
ἃ5 ΔΙγοδαῦ οὐβογνοά, ἤθη Ομδ ΟΥ̓ΠΔΘΥ͂ 5ὺρ- 
ῬΙδηΐβ δηοΐμοσ, [πΠ6 ογαϊπδιῪ Ὁσγαςίίοθ 15. [ῸΓ 
[ὴ6 πενν Κίηρ ἴο ἀδϑβίγου 411 [8:6 πιδ]ςβ θοϊοηρ- 
ἴῃς ἴο 1Π6 δουδο οὗ δι Ῥσγοάδθοθϑϑοσ. (δεθ 
δεΐονν, ἢ. χν. γεσϑα 29.) 

1:1. “ΑΝῸ ΗΙΒ 50Ν5 ΟΑΜΕ." 

ϑορτιδρίηϊ μεσο. ὟΝ ᾶνδ οἣἱὺ ἴο γοδά 1}. 
ἩἼΒΌ) 1): ἴῸΓ ἽΒΌΝ᾽ 1) δῈ 12"). 

Τ᾽ εδδὲ εἶπ ΑΙ] 4} {πε 8οη οἱ 
7εγοδοδῃλ ἔε]] 8ἰςκ. 

2 Απά Ϊ]Πεγοβδοδπὶ 844 ἴο ῃἷβ νέα, 
Ατῖβο, 1 ρῥγὰῪ ἴδεθ, δηὰ ἀϊδβριι δε 
{Πγ86 16, τῆλὲ τῆου δε ποὲ Κκηπονη 
ἴο δε τῆς νέες οὐ Ϊεγοῦοδπι; δπά 
δεῖ τπεε ἴο δμηοῦ : Ὀεμοὶά, τῆετε 

«οί α).} Με 56ὲ ὉΥ̓͂ (ἢ]5 πᾶπὶὲ μαὶ [6- 
τοῦδοδπὶ ἀϊά ποῖ ἰηϊεηά ἴο ἀσϑοτί ἴἢ 6 ννοσβῆ!ρ 
οὗ ]επονδῇ, βἰπος ἰἴ5 σἱ ηϊβοδίίοη 15 “ [Ἑπονδὴ 
ἷ5 ΠΥ δῖ δον, ΟΥ “ [}Ἐἐποναβ 185 ΠΥ ἀοδῖγε ἢ 
(]οῦ χχχῖν. 36). 

Ὡ. “γμε, 1 ῥγαν ἐδεε, ἀπά ἀἰσιὼτε ἐῤδγεε{}] 
ζὕη!ε85 8:6 ἀϊ5χιιῖ5ε5 δοβοὶῦ, 5886 ΜΗ] Ὀδ 
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Η-ς. 
; ἱρά λὲ 

ἀπά ἢς ὈῬεσᾶπιε ομδ οὗ τς ρῥγίεϑῖβ οὔ εὐξοιηα 
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ἐς ΑΒ]. τῆς ρῥτορμεῖ, ψν ϊσ ἢ ἴο]4 
“ομ,αα. τὴς (πὲ 47 «ἠομίά δὲ Κὶπρ ονεγ τ 18 
ἤΉου. ρβορῖε. 
ἀδρ Απὰ τᾶκε ἵνν ἢ τῆες τεη ἰοᾶνςϑ8, 
ἐγ εαῖσε, αῃηὰ ᾿σγαοκηεΪβ, ἀπά ἃ 'σγυβε οὗ ἤΌπαΥ, 
ὀρέἐ. ῃὰ ροὸ ἴο δἰπι: ἢε 8811 τ] τῆεε 

ννδδῖ 5384}} θεσοιης οὗ ἴῃς ςἢ}]4. 
4 Απμά 71εγοδοδηιβ ννἱες ἀϊά 80, 

δῃηὰ λτοβε, δῃά ψεηῖ ἴο ϑῃ: οἢ, δηὰ 
ςᾶπια ἴο ἴῃς πουβε οὗ ΑΒιαῃ. ΒυΣῖ 
ΔΗ] αἢ σου]ά ποῖ 866; ἔογ ἢΐΪ8 δγεβ 

ἐερς ἵννεγα 8εῖ ΌΥ γϑᾶβϑοη οὗ ἢΪ8 δρ8. 
ἀἰς ἀασ. καὶ  Απῷ τῃεὲ ΓΟΚΡ 584]4 υπηῖο Αἢὶ- 
"648. ͵1}, Βεδοὶά, {πε νυ ἱξε οἵ ΪΠεγοδοδηὶ 

ςοπιθῖῃ το 25Κ ἃ τπίηρ οὗ ἴπες ἔογ 
ΠΟΙ 800; ἔοσυ ἢς ἐς ἱοϊκ: τῆυβ δηά 
τῆ 5Π411 τοι. 84Υ υπῖο ἢδγ: ἔογ ἴξ 
884}} Ὀ6. νγῇδη 8ῃς Ἴσομπηεῖῃ ἴῃ, τῃδὶ 
8ῆ6 5|8]} ἔείρῃ Παγβαὶέ 19 δὲ ἃποῖμεγ 
ΤυοϑιαΩῆ. 

Κιον 45 ἴδε 4υδοη; δηά ἴπεπ, [ογοδοδᾶτι 
ἴδαγβ, ἃ ὑσορδεῖ οἵ [6 1 οσγά, Ἄνθη 1δουρὰ ἱΐ 
Ὀε Αια ἴη6 δ} οηϊθ, τγῆο ἴῃ ϑοπὶς δοχῖ 
τλάο δἰπὶ Κίηρ, νΝ1}}] βΒοδγοοὶῦ οἷν μεῦ ἃ 
ἔδυ γα] δησννόσ. ΤῈ Κιηρβ σοηϑοίθηος 
(6115 εἰπὶ ΒΘ δᾶ5 ποῖ ρογίογπιρα ἴ86 σοῃάϊ ὔοηβ 
ου ΨηΪϊοἢ Π6 νγᾶὰβ ῥγοιηϊϑοὰ “ἃ ξιγε Βοιις.᾽ 
(8εε : Κι. χι. 38.) 

 8εὲ ἐδεε ἐο 8. ῥίΪοῥ.] 5810 ἢ, υπάουδίθα!Υ 186 
τιοάογῃ δείδρε, ΠΟΆΓΣ εἰ (Βεῖδς}), δὰ Ὀδδη 
ΔΙΓΕΔΑΥῪ ἱπάϊςαιο 85 ἴῃς τεβίάεηςς οὗ Αμι δῇ 
(ι Κ. χὶ. 29). Ὑμδῖ δ 511}} ᾿τνρὰ ἴδογε, ἀπά 
ἢδὰ ποῖ οπιϊχταίεὰ σὰ (ἢ οἴδεν {Δ Π8}} 
18γδο ἴε68, τυδὲ πάτα Ὀδοη οὐἱὴς ἴο 15 ἅδε 
δηά ἱπβττηγ. (ὅ86ε νοῦ 4.) 

8. “454 ἰαξε «υἱἱδ δεε ἱεπ ἰοαυε..}ἢ Οη 
τῆς εὐυδίοπι οὗ Δρρσοδοξίηρς ἃ ὑγορμῃοῖ ἢ ἃ 
Ῥγοϑεοηΐ, 866 οἢ. ΧΙ, ὑοῦβο 7. ΤὮΘ ρῥγέβθηίβ 
ἤσγε Ὀσουρῃξ ᾿νεγε βεϊεοϊεαὰ ἴον [06 ΡιΓροβο 
οὗ ἀεοορἕοη, δεΐπρ βιις ἢ ἃ5 ἃ ῬΟΟΣ σΟυΠΌΣΥ 
Ῥεγβου σου ἤᾶνα θέε ᾿ἰκοῖὶγ ἴο Ὀγίηρ. 

εγαεξπε. ΟΥ “'᾿λκο5,᾽ 458 γρίνθῃη ἴῃ [δδ 
τολγρίη, Τῆς Ηρῦτονν νόογὰ ἰ5 ἰδβουρῆξ ἴο 
τηδδῃ ἃ κἰπά οὗ οδκε ψ Ὡϊο ἢ σγυτι] θα Θα5}}γ. 

4. “δ᾽ αϑ εοιιἰά ποῖ :εε.} Ἰετοῦοαπιὶ νγᾶβ 
ηοὸ ἀοιδῖ ἀνγᾶγο οὗἨ [18 οἰγουμπηβίδποο, δηὰ 
ςοιηϊοά οη [ξ 45 ἑδνουγίηρ ἢ 15 ρίδῃ οὗ ἀδοθρ- 
τίοπ, (οιήραγο ἴδε ολ5εὲ οἵ Ἀθδοκδὴ δηά [5δδς 
(Οϑεη. χχυῖ!, 1-.29). 

δ. 10 ατ΄ὰῷ ἃ ἐδίπρ 9 ἐδέο ΡΥ δὲγ πὶ 
Ἀδίδοσ ““ἴο 49," οὐ “"Ἰηαυϊγο, ἃ πίῃς ὁ 
ἴΠ66 οοποοσπὶπβ ΠΟΙ 50η." 5856 νψγ»ὰβ ϑθηΐ 
ΒΙ ΠΊΡΙΥ͂ ἴο δ8κ ἴῃ6 ᾳυεβίίου Ὑποῖθοῦ ΠΟΥ 5ιο κ 
ομ]ὰ ννου]ὰ ᾿νε οὐ ἀ16. (866 νεῦβς 3.) 

“δε «ῥα  ἤίση δεγιοί το δὲ ἀποὲδον «υογηαη.} 

Ι, ΚΙΝΟΞ. ΧΙΝ. ἵν. 3-ορ. 

6 Απά ἰτ ννγὰβ :0. ψῇεη ΑΒ]]Δἢ 
Πεαγά τῆε βοιιπάὰ οὐ ἢδὺ ἔδεῖ, 25 5ὴς 
σδηα ἴῃ δῖ ἴδε ἀοοῦ, ἴηδλὲ ἢς 5], 
ὕοπις ἰπ, ἴπου ψυἱέε οὐ [εγοδοδπὶ ; 
ΨΨὮΥ [εϊρπαβῖ που τῆ γβε] το δ δηο- 
{ποῦ ἴογ 1 σηὶ βεπὶ ἴο ἴῆες τοὴϊᾷ 
ἴπεανυ ζΖάΐησε. 

τ ΓΆΡ Οὐοά οἔὨ ᾿ϑβγαδεὶ, Εογαςπιυςἢ 
8ἃ8 1 οχδίιεὰ τῇδε ἔτοπι διποηρ ἴδε 
ΡΘορΪα, ἀπά πιδάς {πε ῥγίποθβ ονεγ ΠΥ 
Ρδορὶε [βγδεὶ, 

8 Απά τεῆς τῆς Κιηράοπι ἀνγᾶν 
ἔτοτῃ τῆς Βουβε οὗ [)λαν!α, ἀπά ρὰνς ἴξ 
[δε : δηά γεῦ ἴῇου Παϑῖ ποῖ Ὀδεῃ 25 
ΓᾺΥ ϑ8ονδης [αν ἃ, ψῆο Κερὶ πα 
ςοτηπηδησηηδηΐβ, ἀπά ψνῆο (Ὁ]]ονγεά 
τὰς νν] ἢ 411 15 Πεδγί, το ἀο ἐῤαέ οὨ]Υ 
τοὐ!εἢ τοᾶς τιρῃϊ ἴῃ πιπα εγαϑβ ; 

9 Βυὲξ Παβῖ ἀοπα εν]] δὔονε 11 τῃδὲ 

{1} ΓᾺ ΠΥ, “ 586 5881} πιδκὸ μοιϑοὶῇ κίσδηρο 
12. 816 5}4}} οοπὶς ἰη αἰϑριι 5 Ὁ (8εε 
γοΓθῈ 2.) 

6. “ξίαπευ ἐδοι ἐδγεοί το δὲ ἀποίδετ ] 
ΤΛΛογα γ, “ ΝΥ ταλκεβῖ δου {[γϑεὶϊ ϑίγαηρε 
Οοπιρασο Οεη. ΧΙ, 7. 

Ὅν 1 αν» τοπὲ 1ο ἐδεε.) Ἀλίμοῦ, κ 1 6160 81| 
βεηΐ ἴο πε. Α5 ἴδου μαϑὶ ἃ τροϑϑᾶρὲ ἴο 
τὰς ἴτοπὶ [ΠΥ Ὠυθθαπά, 580 βάν 1 ἃ πηεϑϑᾶδὲ 
ἴο ἴδε Ὸπὶ ἴδ 1 ,ογά, 

«υἱδ ῥέα ἐἰάϊπρ.. ΟΥ̓ Κ᾿ βατὰ, δ5 ἴῃ ἴδς 
τηλγρίη. Ὑδαῖ ἰ5, “1 δηὴ ϑεπίὶ ἴο ἴποε ΠῚ 
8η ἰηϊυποϊΐίοη ἴο Ὀς Βαγὰ οἡ 1866." 

ἰξ σο, τ .εγοδοανα, Τδιω ταἱὴ δὲ Ζιογαῖϊ, 
Φ 71 Α5. ιἰ5 δρροϊηϊπιοπί ἴο ἴῃς ζΚιηρσάοιι 
δὰ Ὀδοη ΓΟΣΤΏΔΙΥ Δηπουπορὰ ἴο πὰ π 
Όγ ἴδ6 ὑγορδεῖ Αἰθαμ, 50 ἴΠε6 5δῖῃθ ὑσγορξδοεῖ 
18 σοπιηϑϑοηθὰ ἴο δοαυδιηξ ἢΐπὶ ἢ δ ἰ5 
[ογέεϊζυγε οὗ ἃ, (Οὐοτάραγε ἴῃς 5:π|}}2Γ σᾶϑςε οὗ 
854} (1 8. χν. λό6-28). 

γασγπμο α: 1 ἐχαϊεά ἐδεε.] Οοτηρᾶγε 2 8. 
ΧὶΙ, 7, 8, ἀηὰ τ Κ. χγΥὶ. 2. 

9. Βωξ δα" ἄοπε ευἱ αὖους αἱ ἐδαὶ «υέγε 
δεΐῶγε ἐδεε.) Τῆδί 18, ἀθουθ 41} ὑσγαευίοιιβ σι ϊοσς 
οὗ 16 Ρθορῖοθ, νυν βεῖμοῦ ΠΟΥ τόσα Ἰυάρες οὗ 
κίπρβ. Ὁ δίουοσ ἰάοϊδίσίθοα τῇς 15γδσὶ ἴος 
μδά θδθθη συγ οὗ Ὀσευϊουϑγ, τυ οίδοεν ᾿η τἢς 
ΘΓ ΘΓ οὐ ἴῃ 6 Ἰλίου {ἰτηθβ, ὉῚ 1πεὶσγ σοσϑῆῖρ οὗ 
Βδ8] δπὰ Αϑῃίογείῃ, οἵ [6 ζτονεβ, οὗ ἰῃς σοάς 
οὗ ϑγγία, Μοδῦ, δηὰ Ατηοη ([]υἀζ. 11. χ1.: δὶ, 
71 ΥἹ. 2ς ; χ 6, ἄα.: 1 Κ' χὶ. 21), γεῖ ΒΗΒοΣ- 
ἴο ποηθδ οὗἉ 1ῃεῖγ σι! θοῦ ῃδὰ δεῖ ὕρ πε ἰάοϊ- 
δἴγουϑβ ψΟσϑῃρ οὔ ρῃμοαϑ [ογαρμπι, δηά [86 ἰκὸ 
([υἀρ. χνί. 17), 45 ἃ ϑυδϑιπαῖο ἕοσ ἴῃς ἴσος 
το σίοη, ΟΥ̓ Βουρῃξ ἴο ἱπιροϑο δὴ ἰάοϊδίτοις 

»ν [61 ]εγοδοδπι, Τῆι5 βαἢ ἰδές 



γν. 1ο--- 4. 

γγεγα δαίογε τῆ6α : ἔογ ἴδποιι ἢδϑῖ ρΌπς 
δηά πιδάς [πεε οἵμεῦ ροάβ, δηά πιο θη 
ἱπλλρεβ, ἴο ργονοΐε π|ὲ ἴο δηρεῖ, ἀπά 
᾿αϑὲ σαϑὲ πιῈὲ θεῃιηά ΤΥ ὈΔςΚ : 

Ἔν το Ιο Ὑδεγείογε, Βαμα, δ] ψ}}} πηρ 
᾿ αν] ὑροη ἴδε πουβςε οὗ [ετοδοδπι, δηά 
Ὁ, α:. {011 συ ΟΥ̓ ἴτοπι εγοῦοᾶπὶ “πη 
ζία. 9.8. δῖ ῥί58βθῖἢ δραίηβε ἴῃς νυ2]1, σπά Ἠϊπὶ 

(δῖ 18 ϑῆπιξ υρ δηὰ ἰεῖζ ἴῃ [βγδεὶ, δηά 
11} τὰκε ἀνὰ (πὰ γτεππηδηΐ οἵ τῆς 
Βουβε οὗ [εγοθοδπι, 45 ἃ πιδῃ ἴδίειῃ 
ΔΥΤΑΥ ἀπηρ, {111 ᾿ς θα 41} ροπα. 

11 Ηἰπι τπδῖ ἀϊεῖῃ οὐἩ Τεγοθοδπὶ ἴῃ 
(ἢς ΟἿ 5814}} τῆς ἀορβ δδῖ ; δηά ἢ]πὶ 

Ι. ΚΙΝΟΞ. ΧΙΝ. 

τΠδὲ ἀϊεῖῃ ἴῃ τῆς βεϊᾷ 5841} τῆς ἔονν 8 
οὗ τῆς «αἱγ εδῖ : ἔογ ἴε ΓΟΚῸ Παῖἢ 
ΒΡΟΚΟδη “20. 

12 Ατῖβα ἔδοι τπεγείογε, ρεῖ τἴηες 
ἴο τΠϊη6 οὐ ἤουβε : σηπά ᾿ πτὴ τἢγ 
ἔδεϊ δηΐοσ ἰηΐο ἴῃ8 οἰγ, τῆς ΤΠ]]ά 
804]] ἀϊε. 

12 Απά Δ4]] Ιβγδαὶ 88}4}} πιοιγῃ ἔου 
ἢϊπι, δηὰ Ὀυτῦ δΐπι: ἔογ ἢδ οἠἱγ οὗ 
]εγοῦδοδῖ 814}} σοπῖα ἴο {πε ρστᾶνε, 
Ὀεσδυβε ἰῃ Πὶπὶ ἴπεγα 8 ἰουπὰ :0ηη6 
δε τηΐηρ τουνγαγά τῆς ΠῚ (σά οὗ 
5ΓΔΕΪ ἴῃ τῆς Βοιβε οὗ [εγοδοδῃι. 
14 Μοζγεονογ ἴῃς Γ[ΟΚῸ 80|4]] γδὶδα 

βγϑίοιῃῃ οὐ ἴῃς παϊΐοη. Οἱάεοηβ δρῃοά “ δεὲ- 
«Ωρ ἃ 5ΠΆΤΟ" ΟΟΠΙΓΑΓΙΥ ἴο [ιὶ5 ᾿ηϊοητοη 
([υάξ. νἱ!. 27). ϑοϊοϊηοῃβ διρῇ ρίδοθς σογα 
Ργναῖς-- -Ὅ}} ἔῸΓ ἴπ6 υ86 οὗἉ εἷς νυῖνεβ, δηὰ 
ποῖ ἀεϑίξηεά ἴο δἰίγαςξ ἴῃς. ρβεορὶθ. [γοδολπὶ 
νγὰ58 ἴῃ βγεῖ σῸΪ ΕΓ ὙΠῸ 5εῖ ᾿ἰπιϑοὶ ἴο ἴυγη 
(86 15γ26} 165 ἄνγᾶγ ἔγοτῃ ἴῃ ἴσα νουϑηΐρ, δηὰ 
Θ59:Δ0]186ὰ ἃ Ροοῦ σομηϊεγέεϊς οὗ ἱξ, νυ ἢ 
ἢ βῖγονε ἴο πιδῖκο, δῃὰ βιιςθθάρα ἴῃ πλλκίηρ, 
ἴδε τε]! ρίοη οἵ [6 στοδί π|455 οὗ ἢ 15 βιιυδ)]εςίϑ. 

ἐδοω δασὶ οηδ αμά »ιαάε ἐδες οὐδέν απαὶ 
»ποἶξεη ὑἡπασε:.) "ΤῊΪβΒ ἰ5 ἴῃς ἤξυγε οἵ 5ρεεοῖ 
σῖςοἢ τηοϊογιοίδηβ ς8}} δεμάϊαάγ; ΜὮΘΓΟ 
οπο δηὰ πῆς 5δπη6 1μΐηρ ἰ5 πιεηςοηδὰ τηᾶογ 
ΝΟ ὨδηΊ68, ἸοΪηοα ὈΥ ἃ οοριυΐϊα. Τῆς “ οἴ οΥ 
ξοάς," δηὰ ἴδε “ πιοϊΐθη ἱπιδρεβ," ροΐηξ δα Δ }}Ὁ 
ἴο ἴδ “ κοϊάδηῃ οδὶνεβ." 

0 ῥγουοῖε »ιό 9 αησεγ] ὙΠ6 ργοροβίοη 
“ἐρ ἤ ἜΧΡΓΣΟβ565 ἤ6Γο, ποῖ [86 ἰηζεηπίίοη, Ὀυΐ (86 
οἤεςΞ. [{|5 δαυϊναϊεηΐ ἴο “ 50 85 ἴο." 

απαᾶὶ δασὶ εὐαὲ νι δεῤίμα ἐδγ ὀαεξ. ΤῊΪΐ5 5 
ἃ ὙΕΙῪ 5ἴγοηξς ἃπά ἃ ΨΕΙῪ Γάγε Θχργοββίοῃ. 
Ννε ΟἹΪΥ Βεᾶγ ἴπ οὔς οἴβεγ ρίδλοε ἰπ ἔδε 
ὍΠο]6 ΒΙΡ]ς οὗὨἨ πιο “οδϑίίης Οοὐ δεμιμὰ 
πεῖς δαςοκε. Τὶς ἰ5 ἴῃ ΕΖΕΚ, χχὶϊ!. 35, 
ψἤετε ἰἃ 15 8114 οὗ ἴδε [εν ΚΟΠΟΓΑΙΪΙΥ, 
ΒΒ ΣΕ Ὀεΐοτα [ἢ ρει νγ. ὍΠα ἜΧργαβϑίοῃβ 
ἴῃ 5. 1. 17, δπὰ ἴῃ Νοϑῆ. ἴχ. λό, ῆογο πιθῇ 
ΔΙῸ 5δἰὰ ἴο “ ςλοὶ Οοὐβνογάβ Ὀεδιηα [6 πὶ 
δὰ ἴο “οδϑὶ Ηἰςβ ἰδὺν Ὀεδίπά (μεῖς ὑδοῖκς,» 
ἌΓ 5 πι|ῖϊᾶγ Ὀυζ 1685 ἔεαγίι), 

10. “41π4 «υἱἱῇ εὠ 9.7 7 νι εγοδοαν», (θ᾽. 
ΑΙΙ τὴ6 πιᾶ]ε5 οἵ ἴῃς ἔπ οὗ [ετοδοδηι 
ὍΕ͵Ο ἴο ὃς Ρυΐ ἰο ἀεαῖθ. ῬΤὨ18 νν858 Δοοοπὶ- 
ΡΙΙ5μοά ΟΥ̓ Βαλε (1 Κ. χυ. 28, 29). ΤὮΘ 
ΡῬἤγαϑα τιοδοὰ ἀρρεδῖβ (ο ἤᾶγὸ θεδ ἃ σοπηποη 
ἐχργοβϑίοη ἀλόης ἴπ6 [ενν5 ποπι ἴΠ6 Ὀπ|6 οὗ 
αν ὰ (1 8. χχνυ. 22) ἴο [δῖ οὗ Ϊεδυ (1 Κ. 
ἶχ. 8), Ὀυϊ ΘοΔτΟΟΪΥ εἰποῦσ Ὀεΐογε οσ αἴεγ Ννὲ 
ΤΏΔΥ 5υἌρεςῖ [πδῖ, γΠΟΓα [86 διῖμογ οὗ Κὶηρϑ 
1.865 1ξ, ἢς ἔουπά 1ἴ ἰῃ [6 ἀοσυπηεηῖθ ΒΓ ἢ 
πὸ σοηϑυϊζεα, 

αημαὶ ῥί»ι δαὶ ἐξ δὼ εὖ απά ἰκὲ ἐπ Σεγαεὶ, 
866 ποῖδ οἡ Ὠευῖ, ΧΧΧΊΙ, 36. 

απαά «υἱδ ἑαξε σαυαν δε γενιπαπὶ οὗ δὲ δοιμὲ 
ογυ)εγοδοα»», σε. Κα] ἰγδηϑἰδίεβ, “1 νν}}} ϑυνεερ 
ουξαΐζοεγίδο ποιυιϑ6 οὗ [Ἔτοδολπὶ, 885 6 ϑύνεθρεῖῃ 
ουϊ ἀϊτῖ, Ἐ]] ἰξ 5. ξοπὸ :" ψ πο 86 επὶ5 ἴο ὃ6 
τῆς (τυὸ πιοληΐηρ οὗ {πε ραϑϑᾶρθ. Τδς ἰάδδ 15, 
ἴηδὲῖ [86 ψβοϊε ἔα 15 ἴο Ὀ6 οἰεασγοαὰ υνΑΥ 
μεν ΟὔςΘ, ἃ5 ΠδΏ ΟΙΘΑΓ ΔΥΑΥ͂ ΟΥάυΓΟ ΟΥ̓ ΔΗΥ͂ 
γε 

11. 82α}} δὲ ἐπ εαἰ.}] ΤὌῆο ἀοςϑ ἄγε ἴῃ 6 
οἰ οὗ βοδυθηρεσβ οἵ ΟσἹθηΐδὶ οἰ[1685, Τ͵ΙΟΌΟΡΒ οὗ 
ἀορϑβ, πιοῦσα ἴμδη 416 νυν], 5]θερ ὉΥ ἀδΥ δηὰ 
Β0ΟΙΓ ἴῃ 5ἰγοεῖβ ὉΥ πιρῃϊ, οἰθδσὶπρ ἄννᾶὺ δἱΪ 
[Π6 ΟΥΑΙ ἀπὰ οδιτίοη (δαὶ ἰμεῪ οδη ἢπηά. 
((οπιῖρασο 5. Ἰἴχ. ό, 14.) 

“δαὶ ἐδ ὕοαυδε 9 “δὲ αἱν εα..} ΤΏ νυϊζυγε 
ἴῃ ἴῃ6 σουπΌΥ ἀϊδιτϊςῖδ, ἀϑϑιϑιθὰ βοπιει πι65 
ΌΥ Κιίο5 δηὰ Ἴσον, ἀοοβ ἴπε πσοσῖς οὗ ἴ8ε ἀος 
ἰῃ ἴονγηβ, γοπιουΐης οδιτίοη, δηὰ 5πονηρ ἃ 
Ρασίουϊλ Ιἱκιηρ Ἂ 1ῃ6 Ὀοάϊΐε5 οὗ πηδῃ. 
(δες [οὔ χχχίχ. 275-30, σογο [Π6 νυϊΐυγε, ποῖ 
ἴ)6. οαρίο, 15 ἱπιεηάθα.) Μυϊζυγεβ ἅτε ὙΟΙῪ 
δουηάληϊ ᾿η Ῥα]οβζηο. 

18. 1 δίνε ἔδεγε ἐς οι σον βοοά ἐδὶπς 
ἐοευαγά: ἐδε 1ογ Δ ΤΏ ΤΠ ἃ ννᾶ5 ον ΘΠ 
ἃ Ῥτγίηος οὗ δος Ῥγοπιῖϑθο. ἤξηςς ἢς νγᾶϑ 
ταουγχποά ΌΥ “4}} [5γδεὶ." (866 νοῦβε 18.) [1 
5 ὑσοδαῦϊο παῖ 6 νγᾶ5 μεὶγ ἴο ἴῃ [γοπα. 

14. ΑΙ ἀίηρ .... τ ἘΡΡ ἘΠ ΟἹ ὡς 
δοιε φΓ ὕεγοδοανε ἐδαὶ 447; ὀἢἕμ᾽ «υδα! 3 ουεν 
ποαυ. Τῆς Ηδοῦτον ἰοχὲ ἀρρεᾶγβ ἴο ὕε ἀδ- 
ἔοςτζίνο ἴη [ἢ 5 ρἷδος. Νὸὼ 53}: ]5δοΐοιγ 56η56 σδῇ 
Ὀς οδιαλϊποά ἤοπὶ ἢ. ΟὖυΊ νεγϑίοη, νοὶ 
ἔο]]ονγ5 ἴῃ6 ϑοριυαρίηϊ, »πη47 εῖνε ἴῃ 6 {π|6 
τηοᾶαπίηρ οὗ ἴθ οΥ πᾶ] ρᾶϑϑᾶρθ, ΠΑΠΛΕΙΥ -:-- 
“ [φῃουδῇ 5}}8}} γαῖϑα ὑὉρ ἃ Κίῃρ ννῆο νν}]}}} ἀ6- 
ΒΊΣΟΥ ἴῃς πους οὗ [εγοῦδοδπι οἡ ἴπε (ΑΥ̓͂ [παῖ 
ἢς ἰ5 ταϊϑεὰ ὉΡ. δῖ ἀο! 8810) Ηδ ν]}} 
ἀεβίγου ἴὰ εὐθη πον." Ὑ 15 ἰ5 δἷ δΔηΥ σἂῖε 
ἃ ὈοΓΟΥ 56η86 [ἤδη ΔΗΥ͂ τηοάοσγῃ Ἡουγδιϑὶ μΔ5 
δεεη δῦϊο ἴο ὄχίσαςϊ πομ (ῃς αἰ βῆςυ τογά5 
οὗ [ἢ οχίδηϊ ἰοχὶ. (866 δά ἀ:!]οηδὶ ποῖς δἵ [6 
οῃά οὗ (δες Ἑδαρῖοτγ.) 
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Ἀϊπὶ υρ ἃ Κίηρ, ονεγ ἴβγαεΐ, ννῇο 5}4]] 
ουϊ οὐ᾽ τὴῆε ἔουβε οἵ. ]εγοδοδπὶ {παῖ 
ἀδγ: δυῖ ννῆδῖ ἡ ὄἜνεπ ποῦν. 

Ις Εογίῃε ΓΟΚΡ 5}8]] βηγτς [ϑγδεὶ, 
48 ἃ τεδὰ 18 βῃδλίςδη ἰῇ τῆς ννδῖεγ, δπὰ 
ἴδ 8Π4}} τοοῖ Ὁρ ἴβγδεὶ ουἕδ οὐ :ἢ18 
βορὰ ἰαλιιὰ, ννϊςἢ ἢς ρᾶνε ἴο {Π6ὶγ 

{ἢ ετβ, δηἀ 3}4]] βςδίζεγ {πθ πὰ θεγοπά 
1Πς6 τίνεγ, θεοδιιϑα {ΠῈῪ ἤν τηδάβ 
τῆ εῖγΓ στυνο8, ργονοκίηρ τῆς ΓΟᾺΡ ἴο 
ΔΏρεΓ. 

1Ι6 Απά ἢιε 5}4}} ρίνε ἴβγδεῖ ὺρ 

Ι, ΚΙΝΟΞ. ΧΙΝ. [ν. 15---το.- 

δεσδυβε οὗ τῆς 51η8 οὗ Ϊεγοῦδολπι, γγῆο 
ἀϊά 5'η, δηὰ ψῆο πιδάς ἴβγδεὶ ἴο 8ἰη. 

17 4 Απά Ϊετορολπλβ ννιΐε ἄγοβε, 
ὯΠᾺ ἀερατίεά, 4πη4 ςᾶπιῈ ἴο ΤΊΓΖΔΗ : 
σπά ννῆεη 8ῃ6 σδηιε ἴο ἴπε τ γε} 0] 4 
οὗ τὴς ἀοοτ, τε ςἢ]ὰ ἀϊεά ; 

18 Απά τπογ Ρυπεά ΐηι; δηά 1] 
Ιβγδεὶ πιουγηθα ἔοσ ἢΐπι, δοςοσγάϊηρ ἴο 
τ1ηε ψογὰ οὗ τῆς Ι͂ῸΚΡρ, ψ Ὡς ἢ ἣς 
8βρακε ὈγῪ ἴῃ6 παηά οὗ ἢιῖ5 βεγνδηῖ 
ΑΒ) 4} τῆς ργορῆδῖ. 

19 Απά {δε τγεϑβῖ οὗ τῆς δοεῖβ οὗ Ϊε- 

156. δ «ῥα! γοοὶ ὠρ ΠΣεγασὶ ομὲ 9 ἐδὲς, χοοά 
ἰαη4.1] ΤῊς ξεηογαὶ ῬγορΡΒΘΟΥ οὗ Μοϑβοβ (ΒΒ εὐ. 
χχῖχ, 28), (μαὶ [86 ἀἰϑοθοάϊοδης [5γ86}165 νου Ἱά 
δ6 τοοϊεά υΡ ουΐ οὗ {πεῖν ἰλπά, ἀπά οδϑὶ ἰηΐο 
ΔΠΟΙΒΟΓ ἰδληά, 15 ἤοτο ἔογ ἴδε ἢγϑοί Ἐἰπης σὸς 
Ρεοαϊοά, δηὰ 15 ἀθἤη νοὶ Δρρ Θά ἴο ἴμ6 ἴδῃ 
{Γθ65, νυν ἰς ἢ σὲ ἴο Ὀ6 τεπιονεά Ὀεγοπά [86 
Σῖνοσ (ΕὈΡἢγαΐθβ, 866 σ Κ, ἱν. 21, 24), δηὰ 
" ἐλοδν πον Τὸ Οη {86 ΔΙ] Β πες οὗ [ἢ ]5 Ρτὸ- 
ῬΏΘΟΥ, ἀπά Θϑρεοίδ!ν ου ἴδ 6 “εαλίεγίηρ οὗ ἴῃς 
ἴδη {ΠΠ| εβ, 866 2 Κ. χνυ!ΐ 6; χνἱ. τὰ; 1 ΟἾτ. 
ν. 16; Ε26ΕΚ, ἱ, 1; δηά οοχῃρᾶσε ποῖς οὔ 
ἅ Κ, χνὶϊ. 6. 

ἐδὲν δαυε ν»ισάφ ἐδεὶν σγουε.} Οἡ ἴδε 
παίυγο οὗ [Ὡς ““χγουθϑ," 8ε6 ποῖς οὔ ἔχ. 
Χχχχῖὶν. 11 (το. ἴ. Ρ. 416). ὍΤῆδ στονυὲ ΤΟΣΞΏΙΡ, 
δάοριοά ἔγτοτῃ ἴδ (ἀδηδδη  15ἢ} ὩΔΊ ΟΠ5, ρρΘαΣ 5 
ἴο ὕανὸ ἀϊεὰ αννΑΥ δῆοσ ἴπ6 ἤσγος οηϑίδι σῆς 
νυ Ὠοἢ Οἰάδοη δύ β ΡΟ ἰξ (ἀν. νἱ, 25.131). 
[1 ηονν τενὶνοά, δηὰ Ὀθοᾶπιθ οἠδ οὗ ἴδε πιοσῖ 
Ῥορυΐὰγ οὗ ἴῃς ἰάοϊδίγιο5. θοϊἢ πὶ 15γᾶε] ἀπά 
[υάδἢ., (866 θεῖον, νϑῦβθ 23,) ἀπά σοπηρᾶγα 
1 Καὶ χν. 11; χΥΐὶ. 33: ΧΟ, το; 2 Κ' ΧΙ, 6: 
ΧΥΙ, τό; χυῇ!, 4; Χχί, 3; ΧΧΙΪ,, 4) 6, 15, ἄς.) 
᾿γουολίης ἐδε 1ογδ 9 ἀπσεγ) Οτουθ 

ὙΟΥΒΠΙΡ δά Ὀξεὴ Ἔχργεϑϑὶ ἐογυϊἀάεη ὈΥ͂ 
(ῆ6 ἰᾶὰνν (Εχ. χχχίν. 13; ευζ, υἱῖ. ς ; Χ]Ἱ, 
3) 4). , 

16. “454 δὲ :δαὶ ρίυε Σεγαεὶ ωρ. Τὶ 5 ΡῬεσ- 
ἢδρβα Ὀεοϊίοῦ ἴο Ἄσοπηοοΐ Π15 νοῦβ ἢ (ἢ 6 
ἰλϑῖ, δηὰ ἴο ἰγδηβϑίδίε ---“ Τδαὶ δὲ “δομά γῖνε 
[5γ46] υΡ. 

17. “πα΄ «εγοδοα»1! «υόό).. . εἐαηι ἴο 
{Τιγχαδ.) ΤῊ πιεποπ οὗ Τί γΖζαῆ δἤονβ 115 
πὶ Τογοδοδηὶ πδὰ ΟΥ̓ [ἢ 5 {{π|δ γετηουεὰ 
ἔτοπι δῃοοποπι, δηὰ σι} 15Π6 ἃ ἃ πον σδρί(δ] 
ἴῃ οἠδ οὗ ἴΠ6 οἹά (ὑαπδαπίίς ἴοννῃβ ( οϑβῆῇ. χὶϊ, 
24). --ἃ ἴοννῃ οὗ στοαὶ τορυϊδίίοη ἔοσ ὈεδοῖΥ, 
σουηΐεά ἰπ {παῖ τεβρεςῖ οὔ ἃ ρᾶγ ἢ [ἐγὺ- 
58416πὶ ((δηί. νἱ. 4). Εὐδοῦϊυ5 ρἰδοθβ ΤΊΓΖΑῃ 
ΠΙΟ. ἢἣς ο8}}15 ΤΉ ΔΓ51]24) οὐ (6 οδϑῖ οὗ 
ογάδη ; διυῖϊ [Π]5 Ἑσοηιγδάϊςϊβ Τοϑῇ. χὶϊ. 7, 24. 
ἸΓΖΔἢ νγᾶ5 Ῥγόῦδῦϊγ ἰη ἴπς πεὶρῃθουγποοὰ 

οὗ δ5Π ες οπὶ, ΔΠ6 ΤΩΔΥ ἤᾶγα δθοπ ἴπ6 ραἰαίίδὶ 
τοβίάθηος οὗ ἴῃς Κίηρδβ γί που [ἢδὴ τῆς δοῖιδὶ 
οΑΡ 12] οὗ (6 σουπΌγΎ. (566 οϑβερῇ. “" Απί, 

᾿το Ὑ11]. 1.2, ὃ 5) Θαρσὴν τὸ βασίλειον) Ῥεῖ- 
Ρ5 1 15 ἴο Ὀς ἸΙΔεπιβεὰ τι τῆς “ ὙΒΕΙΞΑ ἢ 

οἵ Βγοοδσγάυβ, νυν !ςἢ δθοτηβ ἴο ὃς ἴδ 6 πχοάετζτηι 
Τοἰϊώχκαῦ, ἃ νἷδος ἴῃ ἴῃς τηουηϊδίηβ που οὗ 
Ναῤίξε (ϑεσμεπι), δρουζ 9 τλ}]ε5 ἀϊπίληξ. 
(ϑεε Ἀοδιηϑδοηΐβ " ΒΙΌΪς4Ι] Β δϑογοῖθϑ, νοὶ]. 11]. 
Ρ. 1092.) Τίγζαῃ γχειιδίηθά (πῸ σαριῖδ] ἃ}} 
ΟΥτ ΌΪῈ ϑασπιδσία (1 Κ. χν]. 22, 24) Τὸο- 
τγαγὰβ [6 οἷοβε οὗ [86 κιηράοπι [ἃ ἀρρεϑῶσξ 
δξϑῖῃ 85 ἴῃ Ογ οὗ Μεηδῆεηι, νῆο τηυγάετεϊ 
502] }0πὶ δηά Ξυςςοοάοα ἢϊπὶ (2 Κι χνυ. 14). 

«υὐη «ἐκ εαρε ἰοὸ ἐδε ἐδγειδοίά 9. δε «οοτ. 
Το γ, “ἤδη 85δ6 οᾶπιο ἴο [6 
οὗ ἴῃε δπουΞϑ.. ὙὍὙἢδ Ῥγορθθου νχὰϑ ἴμδὶ ἴ86 
ΟὨ]ἃ σου! ά αἷς ἤδη 5ῆ6 εηἰοτεὰ ἴῃς ἴον 
(δυρτα, νεῦθο 1:2). Ης δοῖυδιν ἀϊεοά 85 ς-ῃς 
ογοβϑοα δε {Πγοϑῃοὶὰ οὗ ἴῃ ραΐϊδςο. γὼ" 
ὈΔΟΪΥ 1ῃ6 ραΐδςος, {πὸ {παὶ οὗ ϑαγροη δὲ Κῆοσ- 
βάδαα, ΙΔΥ̓ δἵ ἴ86 ουοῖῦ δάξε οὗ [ῆς ἴον. 

19. Τόε γε! 97 ἐδ αεΐ: 977 ὕεγοδοανι, δοαῦ 
δὲ «υαγτεά.} ΤΏ ννᾶγβ οἵ [Ἐγοδοᾶπὶ ΤΩΔῪ ὃς 
ἀϊνίἀοὰ υπάον [6 ἔνο μοδάβ οἵ---ἰ, 8ὶ5 ττᾶσϑ 
νυ Ἀδδοῦοδπι ; ἀπά 2, ἢ15 τὰν ἢ Αι πι. 
Μὰ ἈςΒοῦθοδιῃ Β6 ννᾶ8 οηραροὰ ἴῃ ΠοΞ. 165: 
81} 5 τείψῃ (ϑες Ὀείονν, νεσϑε 30); δὲ ἔγϑξ, 
ῬΓΟΌΔΌΪΝ,, 1ῃ ΙΏΘΤΘ Ὀογάοσ σγαϊάς; ἤθη, ἰπ ἃ 
ετδηὰ δἴίδεϊς υπάογίΐδκεη ἰπ σοιηδίηδίοη ὙΠ}: 

᾿ ϑΏ5ΠΑΚ, δηὰ δῆργναγαβ 1 [86 5απὶὸ κιηὰ οὗ 
ῬΕΓῪ νναγίασε 45 ἴδμαϊ βοὴ με οαττεὰ οα 
αἀυγίηρ, δ᾽5 ΘΑΥΪΥ γεᾶσβ.Ό ὙΤηὲ νθοΪς ἱπίοσγοςξ 
οὗ {Π}5 βῖγυρρί!ε σοηίγο5 ἰῃ [ἢ 6 οἣθ γεᾶγ οὗ ἴῃ 6 
ἐχροάϊοπ οὐὨ ϑ}|5Πδικ, νυῆϊοβ ψ}}} θ6 ΔγῪ 
ςοηϑίἀεγοα ἴῃ ἴπ6 ηοΐος Οὔ νοῖϑδε 2ς. ΤΉῊΘ 
νὰ 1 Αδαια, τυ δὶς ἢ ἰ5 γεϊδίοα δ Ἰσηριὰ ἴῃ 
2 ΟἿ Γ. ΧΙ, 3-.20, νγᾶ58 4150 οὔδ οὗ σγεδῖ ἱπηρογῖ- 
8Δης6. (866 ποῖο5 δὰ ἶος.) [5 σεϑυϊ ννᾶϑβ ἀϊς» 
ἀϑίσγοιιβ ἴο εγοδοδτπι, νγῇο ἰοσῖ ἴο Αδίαπι 
γος ἰαγρὸ ἴονγῃβ, Βεῖμεὶ, [εϑβαπδὴ, δά 
Ἐρδγαίη, 1 (Πεῖγ ἀορεπάεης γνἱϊασεβ (2 (ἢ. 
ΧΙ, 19), Δηα ἀϊά ηοῖ τεσονοσῦ {π6πὶ ἀυσίης ἴδ 6 
ΤΟΙ ΠοΓ οὗἁὨ ἢ]15 γείρῃ, ννῃϊοἢ Βονγονοῦ ᾿ψὰ58 
ΟΠΪΥ Ὀγοϊοηζεά δδϑουῖ ἴἄγες οὗ ἔουσ γεᾶγϑ, 

ἐδε δοοῦ οὶ ἐδε Οδνγομίοί ον ἐδε ἀἰπσ: 
1εγαο  ] ΟἹ ἴῃς οδδγαςῖοσ οἵ 1π|8 τοσκ, ἴο 
νν ἢ οι 186 δυΐποῦ οὗ ΚΊπρβ γείεσβ ἐγεαυθηῖγ, 
566 [86 “[ηϊτοἀυςίοη᾽ ἴο Κίηρϑ, ὃ 5. - 
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1, ΚΙΝΟΞ. ΧΙΝ. 

τοῖο 5 πᾶς τῦοὰΣ Νδδιηδλῃῆ δη 
Απιπιοη 688. 

22 Απά [υάλῇ ἀϊά εν!] ἴῃ τῆς εἰρῃς 
οὗ τῆς Γοκ, δηὰ πε ργονοκαὰ ἢϊτὰ 
ἴο 1εδίουδΥ νν ἢ ἘΠ ΕΙΓ 51η5 ΙΓ ἢ τῆΘΥ 
δά ςοπιηγ τε, ἀῦονε 411 τῆδῖ {Πεὶγ 
ἔλῖμεῖβ δὰ ἀοῃα. 

23 ἔογ τῇεγ αἷδοὸ δ} τῃεπὶ ΒΙΡἢ 
Ρίδοθβ, δηά "ϊπηδρεϑ, δηὰ σζονεβ, οἡ ! τ, 

. . 'α» αἱ 
ΘΥΘΓΙΥ͂ ΒΙΡῊ Ἀ1]], Δηά υπάογ Ἔν εν ρθη εἰρώμόμς 
(66. 

γ΄. 2ο---24.} 571 

᾿τόοθοᾶπι, πονν ἢ6 ννατγεά, δπὰ πον ἢς 
τεϊσπαά, ΕΠ ο] 4, τῆεῪ γέ τυ τίεη ἴῃ 
ἴΠε ὈοοΚ οὗ πε σἤγοη!ς 68 οὗ τμ6 ΚΙπρ5 
οἔ [βγδεὶ. 

20 Απά τῆς ἀδγβ ψϑῖο ἢ εγοθοᾶπι 
τεϊρῃεὰ τυόγὸ το ληὰ τυ ΠΥ ὙΘΆΓ8 : 

"ον. αν ἀρὰ ἣς ἴβίερ συ Πἷ8 λίΠεγβ, δπά 
᾿ Νάδθ ἢἰ8 8οη γεϊρῃεὰ ἰπ ἢ 8 βιεδά. 

21  Απὰ Βεμοδοδπιὶ τΠ6 8οη οὗ 
ἐ 2 (μγ. ΒΟΪοπιοη [πῆι ἴῃ ]υἀαἢ. 4Εε8ο- 1. 13. 

οσ, Σίαέπμες. θοδηὶ τᾶς ἰΟΥῪ ἂπά ομς γεδῖβ οἷά 
ΒΕη δα θερᾶη ἴοὸ τγείρῃ, δηά ἢς 
, Τεϊρηεά βενεηΐδεῃ γελγβ ἰῃ [εγυβΑ] 6 πὶ, 
τῆς ΟἿ ψῃςἢ τῆς ΠΟᾺΡ ἀϊά οἤοοβα 
ουῇ οὗ 4}1} τὴῇςΩ {868 οὐ ἴβγδεὶ, 
ἴο Ρυῖ ἢ8 πδῆς ἴπεγθ. Ἀπὰ ἢ Ϊ8 

41. Κοδοδοαρι «υα΄' ΤΟΥ ἀπά ομδό γεῶγι 
οἷά «υδὲπ δὲ ὀεψαη ἰο γεὶσπ] Οἡ ἴῃ ἂρὲ οὗ 
Ἐ δοδοάᾶπι δὲ ἢ 5 δοςεβϑίοη, 566 ποῖε οὔ (ἢ. 
ΧΙΪ. γοσβο 8. 

, Ὡπά δὲ γείσηοά “ευεμίεεη γεαγ,. Ὅἤδ56 
ϑουεηΐθοῃ γ62 75 πηυ πὲ ἤᾶγυο θδθη σοπιρεἴε, ΟΣ ἃ 
{π||6 πιοσὲ [μδη Ἴσοπιρ]εῖε, 1 Αὐαπι ἀϑοεπάθά 
τῆς ἴἤγοπο ἰη πο “οἸΣμθοη ἢ Ὁ γοᾶσ οὗ Ϊοσος 
θοσῦπι (τ Κ. χυ. τ 

ῥὲς »ιοίδεγ": παριὸ «υαἱ Ναα»ιαδ, απ “δ ηριο- 
κἰε..7 Ασοογάϊηρ ἴο ἰῆς ϑορίυδαίηι “ δα ἀϊ- 
τἰοῃ5 " Ναδηιδῆ ψγ88 (Π6 ἀδιρηῖοῦ οὗ Αηδ, ἢ 0 
νυᾶ5 ἴῃ 50οη οὗ ΝΑμδϑῦ, Κίηρ οὗ Αποη. ΒΥ 
ἈΠπᾶ 15 ῬΓΟΌΔΟΪ πιοδηΐ ἴ 6 Ηδηυη (ΧΧ. 
Ἀπηδη) οὗ 2 8. Χ. 1-4. 

Δ. “π"άΔ ϑωάαδ ἀΠἀ εὐ} 'ἴπ ἐδὲ εἰσόὲ οὗ 
2δε Ζογ7 νε Ἰοᾶτὰ ἴτοπὶ ΟὨγοηΐςἾο5 {μδὶ 
1η15 ἀείεςξίοη οὗ [υάδὲ ἀϊὰ ποὶ ἴᾶκε ρίδος {}] 
Ἐ δοδοδτηβ ἔουσί ἢ γοᾶσγ. ΕῸΥΣ ἴὮΓΘΟ γοϑᾶγβ Π6 
δηὰ 5 5) 0] ες “ νναἰκοά ἴῃ ἴῆ6 ψαῦ οὗ αν 
δηὰ δοϊοπιοη " (2 (ἴνγ. χίὶ. 17). Θυπηρ ἴΠε86 
γελτβ Ἀεπμοδοδιη, ἔδασίηρς ἴο δὲ δἰίδοκοά ὈῪ 
οτοῦοδπι δηὰ ϑῃ|5Π2Κ, επρίογθαὰ ᾿ἰηγϑεὶῖ ἴῃ 
Γῆς 41} 15 πιοδσὶὲ ἱπιρογίδηϊΐ ἴονῃϑ, 
οἴογίηρ ποτὶ ΠῚ Ῥγον βίοηβ, δηά ἰδγίηρ ὺὑρ 
ἰη ἴθοπὶ ἴπ6 τηιηϊτοπ5 οὗ νγὰσ. Ηδυίης ἀοπθ 
[8}18, δηὰ πανίηρ τοοοίνοα ἃ ςοηϑίἀογαῦϊα 8ς- 
ςοϑβϑίοῃ οἵ βίσοηρίῃ ἔσοπι ἴδ ἱπηπιϊσταίίοη ᾿ηο 
ἢΐ5. [οΥΓΠΟΤΥ οἵὗὨ 41} [Πε πιοσγε ῥίοιιβϑ [5.80] 165, 
Ὠ6 866π|5 ἴο δᾶνο τπουχῶϊ ΔΙ ΠΊ56 1 ΘΟ ΟΌΓΟ, 
ὕροη ψϊοἢ, στονίης ὑγοιὰ ἀπά οᾶγαΐθββ, ἢ 
“ογβοοῖς ἴδε ἰδνν οὗ ἴῃς ,οτὰ ̓ (12 ΟἾνγ. χίϊ. 1), 
δηΐ δ͵5 Ξξυδ)οςῖβ τ ἢ Πἰ ΠῚ, 

ἐδὲῦ ῥγουοζεά ῥί»ε ἰο εαίοι.γ.7 Οοά μαδά 
δηυηοιηςσοά Η!Ππ|56}} δὲ διηδὶ ἴο [-: “4 ᾿εδίοιβ 
Οοὐ" (Εχ. χχ. 5), ἃ Οοά “ ψῆοϑθ Πδπὶ6 15 
7ελίουβ᾽" (Ὁ. χχχίν. 14). Οη ἴδε ἔογοε οἵ [πε 
ΤῊΟίδρῆοΥ ᾿ηνοϊνϑὰ ἰη της ννοσγά, 566 ηοΐε ὕροη 
Εχ. χχχίῖγν. 1ς. 

28. ον δον αἰο δὼ ἐδεηι δὲρ ῥίαεε.) 

24. Απά τδοῖε ψψεῦε 4130 βοάοηῖα8 
ἴῃ τῆς ἰληά : σπά ΠΕῪ 4 δοςογζάϊηρ 
ἴο Δ11] τὴ6 δροπιὶηδίίοηβ οὗ ἴῃ 6 πδίϊοῃβ 
ψνῆϊςὴ τῆς ΠΓΟΚΡ ςαϑῖ οὖ Ὀεΐογε τὴορ 
οὨι]άτγοη οὗ [5γδοὶ. 

ὙΤΠαῖ ἰ5, ποῖ ΟἿ αἷά {πὲ 5γδο ε8 τρλκο 
{Ποπϑοῖνοϑ ὨΙΡῺ οἷδοθς (1 Κ. χιὶ, 21: ΧΙ. 32), 
θυΐ τὲ φῬοορὶς οἵ [υάδῇ 4190. ενο 
ΦΈΠΟΥ 4|50᾽ ἂῖθὸ εἴηρμδίς. ὍΤῃὰ “ διρῇ 
Γ᾿ (δα»ιο! δ), νυ ἢ ἀγὰ δ ἢ διδᾶνε 

“ΒΌΜΕ," μΈσα ΡΓΟΌΔΟΙΥ 8π|8}} βῃσ!ηεβ ΟΣ 
ΚΔΌογηδοϊο5 υηρ ψῖ Ὀτρϊ-ςοϊουγοὰ ἴ2- 
ΡΕΞΌΥ ἐπε. χυὶ. 16), ἰἰκὸ 16 “ 8δογεά 
ἰεηἴ " οἵ [86 (Αγ παρ ηἰλη5 (οί, 81ς. χχ. 
65). ὙΠΕΥ σὲ αἰβάηςς ἤτοι [δα “ ἱπιαζο5" 
ΟΥ̓ “ΡΠ γ5,᾿ 88 ἀρρεᾶγβ Ὀοΐμ ἔγοπι [δ5 ρίδος 
Δηὰ ἴτοπὶ 2 Κ. χυμἱ, 4, ἡ ἤοΓο ΤΠ εῖγ ἀεβίσιος- 
ὕοῃ Ὁγ ΗεζΖεκίδῃ 5 γεϊδι θά. 

ἐριασι..}Ὶ Οἡ Ἃμ656 “ἱπιᾶροβ᾽ ΟΥ ΓΑΙΠΟΓ 
ἐς ΡΠ ΑγΒ," 5866 ἴῃς ποῖεβ οη Οεῃ. χχνίϊ!. 19 
δηά Εχ. χχχίῖν. 13 (νοἱ. ἱ. ΡΡ. 166 δῃάὰ 417). 

ξτγουε:.) 866 ηοῖθ οἱ ὕΈῦθ6 15. ΤἢΘ “3τονδβ, 
ἴ 111 δὲ οὐδογνυεά, ννεσε “δμω οὐ δΙρἢ 
8115 δηὰ ὡρον ΚΞ ΦΦΗ ἐγέε:. 

ριον φυεγ7 σγεεη γε. Ὑδαὶ 8, " υηάοῦ 
411 τθοθϑε σειλλγκδῦϊο ἰγοο5 Ὡς ἢ, ϑἰδηάϊηρ 
ΒΙΠΡΙΥ ἃδουΐ [πε ἰαπάὰ, ψεσε ἰδπάσηδλγκβ ἴο 
{ΠΕΣ σοβροσῖῦνο πο ρῃθουγμοοάβ, πὰ ὑΪδοθϑ 
οὗ τοβϑογί ἴο ἰγδνυθίϊοσβ, νῇο ἰδ] γεϑιθὰ 
Ὁπάεν ΤΠοὶγ 5βῃδά 6." ὍἘὲ Ρῆγαϑε 15 ἴδίκεη ἔτο πὶ 
ει, χὶϊ. 2. 

Δ4. Τῥεγε «ὑεγὸ αἰδοὸ “οὐονγιλε: ἐπ ἐδο ἰαπά.) 
ΤΗΘ νοσά ἰγδηβδίεα “" ϑοάδοπιεῖο " ἰ8. ᾿ΠοΓα 
“ρη6 ςοηϑοογαῖοα," [ἴ ἀρρθᾶγβ ἔγοτῃ δγοζῃε 
((οπιηπιεπῖ. δὰ Ηοϑ. ἰν. 14) ἴα [π6 πιδη ἴῃ. 
4υοσίοη σψέγε ἴῃ ἕδοϊ “ ᾿ςοηϑθεογαῖοα " ἴο (Π6᾽ 
τοῖο οὗ [Π6 γχοάϑ, ἴδε ἕδπιοιι “ Ὦδδ 507ΧΓδ,"» 
ὙὮοϑΟ Ὀγοβῖβ, ΟΓὁ σαΐ πο ἀδνοῖθοϑ, [ΏΘΥ γΟΓα 
ςοηβίἀογοὰ ἴο Ὀ6. ΤὮδς πδίυτε οὗ [ῃς δηοϊθηῖ. 
ἰΔοϊαιτο5 ἰ5 Ὀοϑὲ τηάογβίοοα ΟΥ̓ Γοςο]]οςτης 
(πὲ ρΡογβοηβς οὗ 115 ἀερτδαάθα οἶλ58 ὑγδοϊϑϑά 
1οῖγ δϑοπιπδῦϊα ἰγαὰθ ὑπάθγ ἃ σε ρίοιϑ 
βδποίίοη. 

ἐδε αδονγιὲπαϊίομ, 9 δὲ παίΐον. Ἐοτ ἴΠ656 
“ὁ ΔΤ Δ ΟΠ ς᾽ 566 ἴ,δν. ΧΥΠ, 3-25 ; ΧΧ, 15.231: 
Ὠδαΐ, χυῖ, 9-12. 
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ἃς ἢ Απά [ἰἰ ςᾶπιε ἴο ρ488 ἰῃ τῇς 
ΠΑ γεᾶγ οὗ Κίηρ Κεμοδοδπι, ἐὐσὲ 
ΘΠ Ιβῃαὶς Κὶπρ οὗ ἔργρι σᾶς υρ ἀρβίηβι 
]ετυβαίεπι : 

26 Απά ἢε ἴοοϊκς ἀνγᾶγ ἴΠ 6 ἰγεδβιγαβ 
οὗ τῆς ποιιϑε οὗ τῆς ΠΟΒΡ, δηά τῆς 
(τεᾶϑιγεβ οὗ τῆς Κιηρ᾿β πουβϑε; δε 
ΘΟΥΘΏ ἴοοϊς ΑΥΑΥ 41}: δηά ἢς ἴοοϊ 

456. δίμδαξ, δἰὶηφ οΥ εαρ τῷ 
ἀρα:} εγισαίξ».] ΤΩς νι] ν Ἐξαποῖν κα 
ψ ἰς [ἢ6 ἕδιιουβ ᾿πϑοσιριίοη οὐ ϑῃι5μδκ δ 
Καγηδλὶς ἢδ5 υπάεγροης δὲ [6 δαπάβ οὗ Ὦγζ. 
Βτυ (' σεορτγάρη. [πϑολγᾶεη, νοΐ. ἰἰ. Ὁ. 
56) ὯΑπηάὰ Μετ. Ἀ. 8. Ῥοοὶς ἢδ5 ποῖ ΟἿΪΥ τὸ" 
8 6 ἴῃ (ἢ 6 πλοσῖ 5345 οῖουυ ΟΣ (δαῖ {π6 
οχρεαϊπίοη σοπηηιοηηογαῖθα γυλ5 οὐ δραϊηϑῖ 
Ῥαϊοβίίηθ, Ὀυϊ 845 δυσί Ποῦ ἤτον ἃ ροοά ἀελὶ 
οὗ Ἰίσῃξ ου ἴδε σεϊδίϊοπϑβ οὔ {πε ἴννο Κίηράοπιβ 
δῖ ἴΠ6 ρεγίοά, ΟΥὨ ἴδε πῆἤξεη ἐδηςοὰ ςοἰζἰε5 ἴοτ- 
ἐπέβὴ ΌΥ Ἀεμοδοδπὶ ἰῃ ἴπ6 ΘΑΓΥ ρατί οὗ ἢῖ5 

(2 (ἢ γ. χί. 5-τ2:) οὐ πδϑι ὅ8οοο, Αἀογδίτι, 
Αἰὐδίοη ἅτε αἰϊϑιιποῖ ΟἿ τηεποηδα ἀπηοην 

ϑῖβμαν 5 ζςοηῃαμεϑῖβ. Οἴδεγ ἴοννῃβ οὗ [υ δ 
ΟΥ Βεοη͵λπιίη νοΐ 4150 ΓῺΓ ἃτε--- ΟἸδεοη, 
ΒεῖΒ-Ταρρυδη, Βεῖ 51, οθδοῖθ, ΒεΙ ἢ -Αποίῃ, 
ἃπηά ΑΖεπι. Ὑπαῖ γε ἀο ποῖ ἤπά ποτα οἰτίοϑ 
οὗ ]υάδῃ 5 ῬγουδΟΪΥ ονηρ, ΡΑΓΠΥ ἴο {πὲ 
δτελί αἰ ΗΠ Ό ΠΥ οὗἉ τεσορηί βίης Ηεῦγενν Ὠᾶπλε8 
ἴῃ ἂηῃ Ἐργρίίδη ἀΐβρυιϑθε, δηάὰ ῬΑ ἴο {πε 
Οσουγτέπος 1ῃ (Π6 ΘΑΓΪΥ Ρατὶ οὗ ἴῃε ἱπβογὶρ[οη 
οὗ ἃ μιδίυ5, ψΠΙΠΓῺ ἰηνοῖνοβ [ἢ6 Οπιίβϑίοπ οὗ 
[ουγίεεῃ Ὠλτηε5. δῖ, δὲ {πε ἤγβί, πηοϑῖ 
ΒΌΓΡΓΙΘΕ5 08 ἴῃ [τἢ6 ἰπϑογὶρίοη ἰσ5, ἐμδὲ ἃ 
Ποπϑίἀογαῦϊε πυπιθεῦ οὗ ἴπε σαρίυγεα ςΙἘ1ε5 
ΤῸ ἰπ ἴδ6 [ΟΥΓΓΟΥΥ οὗ [εγοῦοᾶπι. Απ εχ" 
δηγηδίίοη, ποννθυεσ, οὗ [686 ὩΔΠΊ65 σϑῆονν5 (δῖ 
186 οἰξίαβ [ῃω5. βἰευαῖοά Ὀεϊοηρ ἴο ἴἔννο οἶ45965 
-οἰδὲν ἄγε εἰἐδεν Οαπααμ"ε ον ευϊεαί, δηςς 
ΜῈ αῖῃεγ, [μδῖ, ἀυτίης [ε ἰΟῸΓ γεᾶγβ δ ἢ 
ἱπηπιθα δῖον ξο οννθά τῆς βϑεραγαίίοη οὗ ἴδε 
κΚιπράοπιβ, Ἀδδοῦδοαπι χοίδιπθὰ ἃ ρονεγίμὶ 
Βοὶά οὐ ἴδ6 ἀοχηηϊοηβ οὗ ἢϊ8 τίναὶ, ᾿ΊΔΠΥ͂ 
Οδηδδπηιῖο δηὰ 1 νοὶ τον δοκπονηεάίῃρ 
8. βονθγεί χη, δπαὰ πιδιηϊδίπίηρ τβεπΊβεῖνεβ 
δραϊηςὶ Ὑ8Ὸ ῥγοθαθὶγ οἰ εὰ ἴῃ 
ϑΒΒΠΔΚ ΠΊΔΙΏΪΥ ἴο αϑϑίϑὶ ᾿ἰπὶ ἴῃ Τουρε τς 
656 οἰτἰ65 ἴο ϑυδυηϊδβδίοη, ὍΤηδ οδιηρδὶχη 
νγ)8 (ΟΙΊΡΙ οἰ ΟΙΥ ϑυςςοϑϑῖ!. ὙΠ [1,ον]ςδὶ 
οἰε5 οὗ Τδαπδοῖ, Ἀεμοῦ, Βει τόσου, Κοάθ- 
τιοῖμ, [Ό]Θ πὶ, ἀπὰ Αἰοπηδίῃ, ἴο ἴπ6 ννοϑὶ οὗ 
Ἰογάδη, οὗ Μαμδηδιπὶ δὰ Οοίλη, ἴο ἴῃς οδϑῖ 
οὔτδδῖ σίνοσ, ἀπά τῆς ὑτοαῖ (δηδδηΐΐε ἰοιγης 
οὗ Μοεριἀάο πὰ Βεῖ ἢ -5ηδη, ννεγε ἴακοῆ, ὑσῸ- 
ὈΑΟΙΥ Ὁγ ἴ86 ςοπιδὶποά οῇοτίβ οἵ Ἰαγοθοδτι 
δηά δ} |5ῃακ, δηὰ νοσὸ δά ἀρὰ ἴο ἴῃς ἀοηλχὶ- 
ῃΙοη5 οὗ ἴῃς ἔοστηεσ, ϑ8ι|5388κ πὶ πάγενν, μδν- 
ἴῃς εϑ: Δ] 15ηθὰ ἢ 58 4}}} (ἀπά ρεγῃᾶρβ. ἽἿοῃ- 
πεχίοῃλ) ἴῃ {πε ἔ}} ροββεββίοη οὔ ἴῃ: ψσβοΐε ἴεγ- 
ΥἹΟΥΥ δος δ6 οἰαϊπιεά, δηὰ πᾶνίηρ; στεδῖ 
ἡτελκοηοὰ δηά Βυπιθιεά Πἰβ εἶναι. [1 τγᾶβ Ρετ- 

Ι. ΚΙΝΟΞ. ΧΙΨΝ. 

ΑΥΨΆΥ 411] τῆς 58Πη|ς1ἀ5 οὗ ροϊὰ “ψδῖς “Ὁ τ 

[ν. 25---28, 

ϑοϊοιηοη δά πιδάδ. 
27 Απὰά Κίηρ Ἀδμοθοᾶπι πιδάς ἰπ 

1Ππεῖγ βίεδλὰ Ὀγδβεη 583}|16148, δηὰ Ἴςοπι- 
ταϊττεὰ ἐδόθη ἀηῖο τῆς ἢαπάς οὗ τῆς 
“πεῖ οὗ τῇς ᾿ξυλτά, ν οι Κερὶ τἰε ἴ Βε 
ἄοογ οὗ τῆς Κίπρ᾽β Βουβε. 

28 Απὰά ἴξ νγᾶϑ “0, ψγῇεπ τῆς Κιηρ 

Βᾶρϑ σαῖδοσ [ἢ15 σδιιϑο, ἤδη ἴῃς Ὠϊτίης 
Ὀἱείοη (1 Κ. χίϊ, 24), ψΒῖςΒ ῥγενεπῖοα Ἀεδο- 
Ὀοᾶπὶ ΠῸΠπιὶ αἰϊεπιριίηρ (6 ἰηναβίοῃ οὗ ἴδε 
Κιηράοπι οὗ ἰϑγαεὶ ἀυγίηρ ἴδε τεβὲ οὗ δΒ5 
τεῖριι. 

26. “πὰ δὲ ἰοοῖξ σα} ἐδὲ ἐφ μῥέν πε 
ἐδε δοιμε οὗ ἐδε Κογά.) ΤὨς αἰγοιπιοίλποες οὗ 
ΘΠ Ι5ῃ δ κ᾿ 5 ἱπναβίοη, γεϊδίθά Βετε Ὑγῖ ἐχίγεσος 
ὈΓΕΥΙΥ͂, ἅτε γίνοη σῇ ϑοπῖο διϊποββ ὉΥ ἴδε 
δυΐμοῦ οὗ ἙΒγοηϊοῖεβ. Ἦν Ὸ ἰοάγῃ ἔγοτι δῖτῃ 
[δὲ 5}15.2 κ᾿ 5 ἈΓΤῚΥ σοηϑίϑῖοα, ἰη ρματί οἵ ἡδῖτνε 
Ἐξγριίδηβ, ἴῃ ρατί ἐδτν [ὐδἱπὰ (ἰγϑίακο), αὐ διὰ 
ϑυκκιπὶ (ΑΓαῦ5) ; Ϊ98 «οδλγιοίβ 
ἔνεῖνε διιπάτγεα, τὸν Βοσβὸ 5ἰΧ εἶους 
52η6, δηὰ ἢἷ5 ἴοοῖ ἃ οουηί.655 δοβσῖ; τὰ δὲὶ ὃς 
αἰίδοκοά δηά ἴοοκ ἴῃς ἔτεδίεγ Ρατὶ οἵ Ἀεδο- 
θοαπ 5 “Τπηορα οἰ 65: δηὰ ἴτδδῖ δὲ ἴδε 
ταλτομαὰ ἴῃ Ποβῖϊε ἔδϑῃίοη δραϊηςὶ [εγιϑδίεση. 
Αἴ [εππιβαίεπὶ ἔπε ργορβεῖ ϑμεπιδιδθ (πιεῃ» 
Ἐἰομεὰ ἀῦονο, οἷ. ΧΙ. νεγϑὸ 22) στοὰ δδο 
δοαπὶ ἀπά 5 ῬΙηοε5 (δαὶ Οοἀά δὰ ἀεϊινετεὰ 
(Ποῖ ἰηΐο δ815Π δι μαπὰ ἴογ μοὶ ἀοἰδιτιθς, 
δά ου δε ὶγ ἴληςο δηπουποεὰ ἴπδὶ Ϊεσυ- 
βδίθπι 5ῃοι ϊὰ 6 ϑδραγθά, δυῖ ἴπδὲ ἔπ εΥ πιυσῖ 
δυδτς ἴο ἴπ6 ΕΡΥΡΌλη κίηρ, δῃὰ Ὀδοοζος 
“ ἢ}8 βεγυδηίβ " (2 ΟἿ νσ. χὶϊ, 1.3). ὕργρου ἰδ 
ἰἴϊ ϑθεπὶ (δἰ Ἀεδβοῦδοδπὶ ϑβυδπιπῖίοα; δή 
δμίβῃμδι, εηίεπηρ [εγβα!οτα ῬΕΔΟΘΙΌΪΥ, ἀϊὰ 
ποῖ ρ᾽υπάεν 1ἴ, Ὀυϊ 5 ΠΊΡῚΥ τεαυϊγεά ἴδς 51::}- 
Τεηάοῦ οὗ ἴΠ6 ρυῦ]ς ἰτεᾶϑυγε, ἴῃ τ ῖο ἂς 'π» 
οἰυἀοὰ δοϊοπιοη β βοϊάθῃ Ξἢ 6] ἀς, [Ὲ 'β 511] ἃ 
φυεπίοη ννΒεῖβεν ἴδε βυθπιιϑδίοη οὔἴμε [εὐσῖβὰ 
Κίης ἰβ οὐ ἰ5 ποῖ ἘχργεββὶΥ στεζογάθά ἴῃ ἴδε 
Καγπδκ ἰηϑοτίρίίοη. ΜιάναΥ ἰὼ ἴδμὸ 11ςὲ σἔ 
οἰε5 δηὰ {δὃε58 οσουγβ ἴῃς ΘΠ “ὙΥΓΏ6Η- 
ΜΑΙΚ᾿ νϑιοῖ ἰὰ μᾶ45 θθεὴ ρὑγοροβϑεὰ ἴο 
ἰγδηϑδῖε “ κίηράοπι οὗ [υ δὴ" ((Βδπιρο)» 
ἸΙοη), “ ]υάλ, ἱπηρς " (Βυηϑθῃ), οὐ. “ [υὐδὰ, 
ἃ Κιηγάοχι " (Ῥοοϊε). (Βδιιρο θη 5 ἴγληϑ5- 
ἰλείοπ 18, υπάου δία Υ, ππρταπηπιδίϊοδι, πὰ 
τισὶ δε βυγγεπάεγεά, Μτ. ῬοοΪε᾿β 15 ἴῃοοσ- 
τεοῖ; γ ΜΑΙΚ [5 κΚίης, ποῖ Κιηράοπι. 
Βυηπδοηςξ ἰ8 οὐρα Ὀυϊ ϑολγοεὶν γος 4 52119- 
ἔλοϊουυ 86η586. Οη ἴδπεβε ρτουηάβς Ὦ τ. 
Βγυρϑοῖ τεραγάς “ Υ υά οι ΠΛ] κ᾿ 88 ἴΠ6 ὩλΙπδ 
οὗ 4 Ῥαϊεβιιηίδη ἴον ποῖ οἴ βογυσίθε κπονστὶ 
ἴο ι.5. 

δε «ῥίείάι ῳΥ φοίά «υδίε ϑοίονιοα δαδ 
""α2.} ὅ86εε δῦονυθ, οἷ. Χ. γυθῦϑοβ τό δηὰ 17. 

48. ἤξῥεη ἐδὲ δίηφῷ «ὑεπὶ ἐπίο δὲ δοιμε ο' 
ἐδε 1,ογ.1 [ἃ ἀρρεᾶγβ ὈΥ ἴδ 15 [δῖ Ἀδμοθοάσω, 



γ. 29--2.} 

ψνοηϊ ἰηῖο τῆς δουβε οὗ πε [ΟΚΡ. 
τῃδῖ τὰς ρσυλγά θάτγε τῆ δπὶ, Δηἀ Ὀτοιρῆς 
16 πὶ θδοῖς ἰπῖο [π6 σιγὰ σἤδηηθεγ. 

29  Νὸον τῃς τεβῖ οἵ τῆς δοῖβ. οἵ 
Ἐκεδοῦοδπι, πὰ 411 τπδὶ ες αϊά, σγε 
{8 εγ ποῖ τυπτίδη ἰπ ἴῃς θοΟΚ οὗ τῃς 
σὨγοη!ςο 68 οὗ τῆς Κίηρβ οὗ ̓ υάδῃ κἡὶ 

20 Απά ἔδεῖε νγὰ8 ψᾶγ Ὀεῖννθεη 

ποῖ ϑιληάϊης (δδῖ Βα οποουγαρεά, ἀηὰ Ρεῖ- 
ΒΔρ8 8ε.σεῖγ ῥγαςιβεά, ἸΔΟἸΔΙΓΥ (566 ἅθονο, 
ΨΕΙΒΟ35 22-24,) Δηα (ΟΠ) 2 ΟἾγ. ΧΙ ΥΣ 1 
Κ. χν. 1, 12), τηδίηϊδὶ ἃ ῬΟυΌΙΪς ῥγοξεβϑίοη 
οὗ δὰ ἴῃ [εδοναῖ, δηὰ αἰζεπάδά ἴῃ κἴδίς {Π6 
Τοεπρ]ς ϑογνίοοα, (ἀοιηραγε ἴδε ςοπάιιςϊ οὗ 
ϑοϊοπίοῃ, τ Κ. ἰχ. 25.) 

40. “τὸ δὲν ποί αυγὶδεη ἱπ ἐδε δοοῖ οὗ 
ἐδε εὀγοπέεΐες 7 1δὲ ἐϊησι Γ᾽ ϑωάα.] Οη 1ἢ]5 
Ὀοοῖ, νος ἰ5 αυοίεὰ ΠοηδίδηΠ ΟΥ̓ ἴδε 
δυΐῃον οὗ Κίηρβ (566 1: Κι χν. 7, 23; Χχιὶ, 45; 
1 Κ. υἱι,. 23; Χὶἑ, 19; Χὶγ. 18; χν. 6, 16: 
ΧΥΪ. 19, ὅζο.), 566 {πε [ηἰγτοάυςξίοη, ὃ 5. 

31. Κεῤοδοανη αἰορὲ «υἱὲ δὲΣ ,αἰδεγὶ σμδ 
αυα: δωγίεά, 40᾽΄..1 866. αὔουβ, 1 Κ. χὶ. 43. 
ΤΗΪ5 ὀχργοϑϑίοῃ, ἃ5 ΔΙ γεδαν εὐ, 15 ἃ ϑοσῖ 
οὗ ἔοστηυϊδ, ἀπά 15 υϑο νὴ τεϑρεςΐ ἴο 8]} 
ἴιε ίηρβ οὗ [υάδἢ, ἐχοερί ἵψο οσ ἴῆγεε. 
ΤΠἼΟ Ὑτιζοῦ ΡγΓΟΌΔΟΙΪΥ τεραγάβ ἴῃς ἕδεοῖ, νν ΒΙ ἢ 
6 Γδοογάβ 80 Ἵδγο  γ, ἃ5 ἃ οοπέηυδίοη οὗἁ 
Οοὐ β πιεγοῖοβ ἴο [λανὶά. 

ΑὈΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕῈ οΝ ν. 14. 

ΜδυγοΣ ϑοραγαῖοβ ὉΠ ΠῚ ΠΌΤ ὉΝ5.}, δηὰ 
ὉΓΔη51Δί65 ἰἰ, “ ΤὮ]5 5 [Π6 ἀΑΥ (ἤδη ΤΩΥ ὕτο- 
ῬΒΕΟΥ͂ Ψ}1}] Ὀ6 Π]Π]16ἀ)." Το τεπιδιηάογ οὗ 
ἴ):6 τνεῖβα (ΠΡ Ὦ2 ΠῸ}) δε Ἰοὶπβ τορείδοσ, 
δηά τοηάοσβ, " ἀπά ννῆδὲ 15 οσυθῆ πον (ἰλκίης 
Ρἶδςο) ὃ" --ννῆδῖ δυὲ [Πΐ5, [δ2ὲ Ἐγοθοδπι 5 
ἤοιϑ6 15 ΔΙγοδαν βιτίεη ᾿)--ἢ 5 θοη 5 ἀγίηρ. 
ΚοΙὶ βὰγ5 [παῖ Ὁ)" ΠῚ σδῇ πιθδὴ ποίδίηρ δυῖϊ 
“15 ἰο-ἀδυ," ὁ. ε. [15 Ὑ} 1} Ὠδρρεη ἰο-δγ.--- 

ΓΟΗΑΡΤῈΚ ΧΥ. 
Ι “4 ιγαν»εἰς τοϊεδεα γεῖσνε. 7 “44:α τμεσραίεία ἀΐνι. 
9 “44:α«᾿: φοραὶ γεῖργε. 16 7114 τοαν΄ δείιυεένε 
Βαατσῆδα αμαά ἀχΓτγρε εσμσοείλ ἀύπ (9 παῖε ἃ 
ἔκαρσμε τοῦ Βερλαάσσα, 254. σελοελαῤλαὲ :μέ- 
«καρ 4:4. 25 Λ᾽αάαδ᾽: τοίοξοά γεαῖρη. 27 
Βασσλα ερραρέγίη ἀραΐμεί ἀἦνε ἐχορμέείᾳ 
“1Δλι)αλ᾽΄Σ γοβῆξωυ. “41 Διασαδ: ας απ 
ἄἰεαίλ. 41 Δ8αασελα᾽: τυϊεξεα γεΐρνε. 

Ι. ΚΙΝΟΞ. ΧΙΝ. Χν. 

Ἐεμοθοᾶπι πὰ ]εγοδοδπὶ 411] ἐλεν 
ἀλυϑ8. 

21 ΔΑπάὰ Ἐεμβοθοδηι δἷερὲ σνἢ ἢ 8 
[Δι ετβ, πὰ νγᾶβ δυιγιεά νυ ἢ] ἐδῖ 6 8 
ἴῃ τῆς οἷν οὗ αν ἀά. Απά ἢΪ8 πιο- 
1Ποτ᾿ 8 πδίὴς τοῦς Νδδπιδῇ δὴ Απι- 
τη η 688. Αηὰ ΑΒι]δτη ἢ 8 δοῃ γεϊρῃεα 
ἴῃ ἢ18 βἴθδα. 

δὲ: »ιοΐδεγ᾽: παριἊ, δζς. 866 δῦονδ, γΈσβ6 21. 
ΤΠδ πιοπύοη οὗ ἴπ6 υδοη- ΠΟΙ ΠΟΥ 80 σέζι"- 
ΑΓ ἰῃ ἴδε δοοουηὶ οὗ (ῃς Κίηρβ οὗ [υάδῃ 
(τ Κι χν. 2, τοὶ χΧχὶ!. 42; Κι. 1}. 26; χίΐ, α ; 
Χῖν. 2; ΧΥ͂. 2, ὅζς.) 15 τῃουρμί ἴο ἱπάϊςαϊο [παῖ 
816 δὰ δὴ ἱπιρογίδηξ ροϑιοη ἴῃ ἴπε 5ἴδῖθ. 
Ὗνε δηά, Βονγανεσ, ΟἿΪΥ ἴννο ἰπϑίδησθϑ ΨΠΟΓΟ 
ΒΓ ἃ ῬΟΙΒΟΩ 966 Π18 ἴ0 ἤᾶνθ δχογοϊϑοα δὴ 
Ῥοννόσ, (85εε θεΐον, τ Κα. χν. 11; Κὶ. χὶ. 1-2ο. 

“4ῤί᾽α», δὲς “οβῇ ἼὮ15 ὑσίηςθ 5 τπηθηϊοποὰ 
Ὁπάογ [Ὦγοα πᾶποβ. Ηδς 15 ςδϑὰ Αδι απὶ ἰῃ 
Κίηρβ, ΑὈ]δὴ πὰ Αια ἴῃ (Ἡγοηϊς 68. 
ΑΒΠ) Δ ννᾶ5 ῬΓΟΌΔΟΪΥ ἢ 15 τοδὶ πᾶτηθ, οὐ ψῇϊοἢ 
Αδύδπυ (2 (Ἶγ. ΧΙ. 20) 15 Δη δος ἀθπίδ] οογ- 
τυρίοη, ΜὮ16 ΑὈΪ]δπὶ 15 ἃ ἴοστη ἀπε ἴο [τῆς 
τεὶϊιρίουβ ἔδεϊηρ οὗ {πὸ [εἐὐνϑ, ο ψου]ά ποῖ 
Αἰϊονν ἴπ6 νογὰ ΑΗ ἴο δὲ τείδιπθά 85 δη εἷθ- 
τηοηῖ ἴῃ τῇδ πδπὶς οὗ 50 ὑδὰ ἃ Κίηρ. [πϑίδποοβ 
οὗ ἃ 51:Π11}2. ὅδε ς γα {πε σἤδηρε οὗ Βειἢ-εἱ 
ἰπῖο Βεϊμ-αυεη ἴῃ Ηοϑβοϑᾶ (ἰν. 15), ἀῃά ΡῬεγμδρϑ5 
οὗ μα Ἰηἴῖο Αἰδζ. (ες ποῖε ου 2 Κ. 
ΧΥ. 18. 

“ ΤῊΑΤ ὉΑΥ. ΒΌῚ ΗΑΤΡ ΕΝΕΝ νον. 

7εγοδοδπι 5 δοὴ Μ}}} ἀΐε ἴο-λγ. ΝΠ τερατὰ 
ἴο ἴῃς τεπιδίηίηρ οἶδυ56, ἢδ ἄρτϑθβ ἢ Μδυγοσγ. 
Οεϑεηϊυβ, μβονγευεγ, ἴδκοβ τἢ]ῖ5 οἶδιιϑα 4υ16 
αἰ ογεηίγ. Ηδ υπάογοίδηάϑ [ἃ ἴο πιθδη, “" Αηὰ 
δὲ (}} τότε θ6) ἴδῃ} οΥτ, ἰῃ οΟΙΠΟΓ 
νυνογάβ, [θη ποιϊδίηρ ΜΜ1} σεπηδίη--- 4}} τυ }}} Ὀ6 
οὐεσ. Βυΐ [158 Υἱενν 455:}}58 ΠΟ ἔοσος ἴο ἴῃ 6 
Βἴσου  Ρασίςὶς Ὠ). 

Ν ΟΥΝ ἰῃ εἰς εἰρμίθδεπιῃ γεᾶγ οὗ 
Κίηρ [εγοδοδπι ἰῃς βοὴ οὗ Νε- 

δαῖ τεὶ τῇ Αδι]4πὶ ονεῦ [υ6Δἢ. 
2 ἼὮγεθ γεδλῖβ τεϊρῃεὰά ἢε ἴη 

]εγυβαίεθ. “57 Απὰ ἢ 15 
πᾶτης τας Μαλομδῃ, τῆς ἀδυρβίεγ 
οἔ ΑΒ βμδίοῃι. 

ΟΗΑΡ. ΧΝ. 2. Τῤνεε γεωγ γεϊσηοά δὲ ἐπ 
«ζεγισαίενι. Α5. Αδλ)λπι δϑοοοπάθά ἴδ ΤΠ σγοηδ 
ἴῃ τῆς εἰσῃίθοητἢ γοᾶσ οὗ Τεγοδοδπι, δηὰ ννᾶβ 
βιιοσοοάεα ὈΥ Α58 ἴῃ ἴπε ἰννεπΈςτ γοῖγ οὗ (ἢ 6 
ΒΔ1ὴ6 Κίηρ (5866 νοῦϑθὸ 9), μὸ οᾶπηοῖ δᾶνθ 
Τεϊξποὰ πιυςβ πόσα ἴπᾶπ ἴνο γεᾶσβ. ΔὮΥ 

Ρατί οὔ ἃ ΥδΑΣ ΤΊΔΥ, Ὠονγενεγ, ἴῃ [εὐνϊϑἢ τος 
οπίηρ, ὃ6 ἴδκθη 85 ἃ Ὑϑᾶγ. 

δὲ: »ιοῖ δε: παρὸ «ὐαΖ Μασεδα)] ΟΥ Μ'- 
οδδίδῃ, δοοοσγάϊην ἴο ἴῃ6 ῥγεβεηῖ σεδάϊηρ οἵ 
2 ΟἿΣ. ΧΙ, 2. 

573 

ΤΟΣ ΠΟΙ δ 7 « (βν. 
ΣΦ, 22. 
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"Ου, 
εαλναάΐζε. 

“4. θλπι. 
τι. 4. 
ἃ 12. 9. 

Υεῖ Αδαπι ργεραγεὰ 

4 Απά δε νναϊαά ἴῃ 41} τῆς 58 οὗ 
ἢ 5 ἔλιἤετγ, νος ἢ ἢς δά ἄοπε Ὀείοτγε 
Ἀΐπι: δπά ἢἷ8 μεαγῖ ννὰᾶβ ποῖ ρεγίεςϊ 
σι τῆς ΠΟΚῸ ἢ 8 (ὐοά, 48 ἴδε ἢεϑατῖ 
οὔ Πανὶά ἢἷ8 ἔδιΒοσ. 

᾿ς 4 Νενογῆο 688 ἔογ [αν 48 βαΐε 
ἀἰά τῇς [κοκρ ἢἰ8 (οά ρῖνε Πίπι ἃ 
"ΠΑ πῖρ ἰη [εγυβαίεπι, ἴο 8εῖ ὉΡ ἢΐ8 βοὴ 
δίτεγ ἢϊπι, ἀπά ἴο 6β:Δ0]15}} [εγιιβαίεπι: 

ς Βεοδιβε [αν ἃ ἀϊὰά ἐμαὶ «τυλιεὴ 
τὐας τρῃμε ἴῃ πα ἐγεβ οὗ {πε Ι͂ΚΟΒΡ, 
Δηά τυγηεὰ ποῖ δϑῖάςε ἔγοπι ΠΥ ζὐϊης 
τηδι ἢε σοπιηαηάεά Πέπι 411] {ΠῸ ἀδγό 
οὔ ἢΪ8 {Πξ{π, Ἄβᾶνε οἠἱγ ἰπ [ες πιδίτεγ οὗ 
ὕστιδῃ τῆς Ηἰττα. 

6 Απὰ τοτὲ νγὰβ νγὰγ θεῦνεεῃ 

ἐδε ἀαμσδίον ον" “δἐεδαίο».] ἴπι Ὁ γοη!οΪ65, 
Μδδοῆδῇῃ δ ΠΥ 15 οδ] δὰ Αὐβαίοπι (2 (ἢν. χὶ.᾿ 
20, 21). Ετοχαῃ [Π6 ΓΑΤΠΥ οὔἢ15 ΠαπΊο, δηὰ ἔγοπι 
(6 ἔδοῖ ἰπδξ (ἢ6 οΟἴΒΟΙ υῖνοβ οὔ ἈΘδοῦοδπι, 
Ὑν Ο56 ΠΑΠῚ65 ΔΥῸ γοοογάρα, νογὸ οὗ ἴῃ ἤουβε 
οὗ αν ἃ (10. νοῦϑε 18), [ἃ 15 ργοῦδθϊο [πα ΑὉ- 
᾿βαίοπι, [6 5οὴ οὗ [αν ὰ, ἰ5 πιθδηῖ, Αὐϑδί τα, 
Βοννουοῦ, ϑθθτηβ ἴο ἢανὸ ἢδά δι οπο ἀδυρηζοσ, 
ὙΤΑΠΊΔΓ (2 8. χίν. 27), 80 (δαῖ Μδδοῆδῃ 
τηυβὲ πάνθ Ὀδεοη, ποῖ ἢ158 ἀδιρῃίοσ, δυΐϊ δἰ5 
δταπἀ-ἀδιρῃίοσ, Ηεγ ἐδίδογ, δοοοσάϊης ἴο 
21 ΟἾγ. ΧΙ ἃ, ννὰ58 ὕστε οὗ Οἵθεαμ. Ὑὲε 
ΤΉΔΥ Τσοποϊιάς, [πογείογε, (μαῖ ΤἌπιλῦ τηλιτίοα 
1Π|18 Ῥογϑοη, δηὰ [πδὶ Μδδοιδὴ νγὰ5 186 οἷο 
ϑρυίηρ οὗ ἴΠ6 πλλυτίαρο 856 ἴοοῖ ΠΕῈΥ ΠδΙηΘ 
ἔτοτῃ ΠΟΙ ρτεδί-οτδησγηοίῃοσ, Μδλοῃδῃ οὗ Ο6- 
5ῆυγ, να οὗ αν δηὰ τποΐδοῦ οὗ Αὐϑδὶομι 
(2 8. 1..3). 

8. Η «υαἰξεά ἐπ αἱ δε εἰπε 9 δὶς ζαἰδεν. 
Ῥτεοίουϑ οἴεσγίηρβ [ῸΓ 

(86 ΤΟΙΊΡΙῈ βοσνοθ (566 ΥΟΓΘ6 15), ΡΓΟΌΔΟΪ, 
ἴο Τορίδοθ γ6556}5 νυν ἢ 5 150 ΔΚ ΜΝ οδιτιοά 
ΟΥ̓́, δηά ἴῃ ἢἷ8 νγασγ ἢ [ογοθοᾶπὶ ρῥγοίοϑοοα 
ΒΙπ]56] ἃ ΚΠ ΠῚ] ϑογνδαπί οὗ [επονυδῃ (21 (τ. 
ΧΙ, 105-12). 

4. Νευεγίδεῖσις ὃν Ταυΐά “αξε αϊά4 “δε 
Σογά . .. σίνε ῥίπε α ἰα».] 85ε6. ποῖθ οἡ 
«ἢ. ΧΙ, νΟΥ86 16. 

0 το εὖ δὶς “ο".] ΤῊΣ ἰΔΟΪΔΕΥ οὗ Αδὶ- 
ἦαπι ἀεβεγνυθὰ [ἢ6 βάτο ρυπιβημηθηΐ ἃ5 [Παΐ 
οὗἩ Ϊεγοδοαπῃ (1 Κ. χίν. 105-14), οὐ Βδδϑῆδ 
(δ. χνὶ. 25-.4), οσ οὗ Ζιπισγί (10. νοῦβα 19), [Π 6 
οὐ; οΗ͂ οὗὨἨ 15 5εθ, δηά {γδηϑίοσ οὗ 
πε σζονγπ ἴο ἃποῖπεσ ἔαπηϊγ. Ὑμδῖ {Π658 

- Ποῃϑοαυεηοοβ ἀο ποῖ ἔρθουν 1ῃ ἴἢ6 Κιηράοτῃ 
οὗ Ιυάδῃ, 56 ονῆρ ἴο {86 ἐδ β]πο85. οὗ 
Ῥανὶὰ, νυ ἰςἢ ὈΓηρβ ἃ Ὀ]εβϑίηρ οἡ ἢΪ5 Ροβ- 
(οΥὙ. ΟΟΓίΔΙΗΪΥ ἔδνν ΤΠ ἢ 5 8 ἃΓῈ ΤΊΟΓΟ ΓΟΠΊΔΣ Κα 
δΔοΐϊΘ δηῃά πιοσὲ αἰβῆῖσς ἴο δοσουηΐ ῸΓ οἡ 
ἴΟΓῈ ρτουηάβ οὗ Βυπιδη τεᾶϑοη, ἴπδη (ἢ 6 

ΤΙ ΚΙΝΟΒ5 Χν.. 

ΟΠ οὗ ανίἀ : δπὰ "αΑἂβα ἢϊ5 50ῃ 

[ν. 5--το. 

Ἐεδβοδθοσπι ἀπά Ϊεγοδοδηι 41} τε ἀλγς 
οἵ ἢΪ8 [Πξπ. 
 Νον ἴῃς τεβῖ οὗ τε δεῖβ οὗ 

ΑΡι͵απι, απὰ 41} {παῖ ἢς ἀϊά, γε τῆς Υ 
ποῖ ν7τίδη ἴῃ ἴῃς ὄδοοῖκ οὗ τῆς ςσἶτο- Ἂ- 
πὶςἶεβ οὗ τῆς Κίπρβ οὔ υάαῃ ἡ Απά 
{Πεγα νγὰβ ΨΑΓ Ὀεῖννεθη Αδιαπὶ ἀπά 
7]εῖόοῦοῦ. ὁ . 

8 Απά Αδι)απι 8ἰερὲ ἢ ἢϊ5 [2- 
(Π6Γ8; δηά {ΠῚ δθυπεὰ ἢϊπὶ ἴπ τῆς 

γεϊσπαά ἴῃ 18 5ῖ6δά. 
9 ἢ Απά ἴῃ τῆς τυνεπίες γεᾶγ οὗ 

]ετοῦδοαηι Κίπρ οὗ βγδεὶ τεϊρῃεά ΑΞᾶ 
ονεσ [υάλῇ. 

19 Απά (ὈΓῪ δηά ομε γεᾶγϑβ γεϊρῃεά 

ΒΙΔΌΪΠΥ οΥ̓͂ [86 ϑιυιςοεβϑίοη ἴῃ [τἀ δῇ, αὐτὰ [5 
ΘΧορβθῖνα ᾿ΠΞΙΔΌΠ ΠΥ ἴῃ ἴῃς 5ἰϑίεσ κίηράοζῃ. 
Οπο ΠΥ ἴῃ 70 δΔᾺ δοϊάς {πὸ τῆτοπο ἴτοσῦυ 
ἢγϑί ἴο ἰαϑῖ, ἀυσιηρ 4 σρᾶςὸ δυΐ {6 σΒῃοσί οὗ 
ἔου σοπευγίθϑ, ἡνἢ 6 ἴῃ 5γαοὶ ἔπΟΓΟ ἃΓῸ ΠΙπῸ 
σμδηροβ οὗ ἀγηδϑοίυ πη ἴνο Βυπάγεα δηά 
ΠΗ͂Υ γολτϑ. 

δ. ϑατυε ομἷν ἐπὶ ἐδὲ ναόν οΓΓ ὕναδ :δε 
Ἠϊπ ΤῊ οἶδυθο ἰ5 ψναηηρ ἴῃ τηοϑκὶ 
ζορί65 οὗ ἴδ δερίυλρίηῖϊ. 

6. Τἄεγο «υα:Ψθ «υα7 δείαυεες Ἐοδοδοωνε απά 
Ψεγοδοανι.) ϑένεσαὶ οἵ (δε Ηεῦγενν ςορὲεϑ 
αν Αδὕαπι ἕο Ἀθῃοθοαῦπὶ ἢοτα. Βυϊ ἴῃς 
Μαϑοσγειῖὶς γεδλάϊηρς 15 ἴο θ6 ὑγοίοιτοὰ. Τῆς 
ΤΟΥ σοροδῖβ τ μδΐ ἢς ᾿δὰ 5διὰ ἴῃ ςἢ. χῖν. 30, 
ἴῃ ΟΥΔΟΥ ἴο τετηϊηά ἴῃ6 σολοσ τηλὲ Αδίμπι 
ἱηποτιτοα [5 γγᾺΓ ἔγουῃ ἢἰ5 ἔδί μου. 

7. Τδογε αὐαΓ' «ὐανῪ ῥείαυεεπ “ῤίδατε ἀπά 
«εγοδοα»ι.) ΤῊΘ νγὰγ 15 ἀεβοσι δε ἴῃ 2 ΟἾγ. 
ΧΙ, 1-20. [15 ἙοΠϊοῖ οεἰγουτηπίδποος αν Ὀθθη 
τηθηςοηρὰ ἰη [Π6 ποῖδϑ ἴο γϑῦϑε το οὗ {πὸ ἰδεῖ 
σμδρίοεσ. ὙὍμαῖ ἴδε διΐδθοσ οὗ Κίηρβξ γῖνος 
ΠΟΘ οὗ 115 ἀοίΔ:}5 15 Ἀρτθθδῦϊο ἴο ἢΐ5 Θοσησηοῦ 
Ῥγδείίος ἰπ πιθσὰ ΤὩ]]Δ τηδλῖϊεγθ. Τδὺυς ἢς 
Εἶνοβ πὸ ἀείδι]ς οἵ 8585} ι᾽5 Ἔἐχροάπίοη, ἀπά 
οὔλ5 Ζογαἢ 5 ὀχροαῇοη δζορείδογ. 

10. ἢ: νιοὐδεγ" παρι «υὐὸΑέ Μααεβαδ.] 
ΎΤΠῆο [ονν ΟΔ]] ΔΗΥ͂ πιδὶθ δηςεϑῖοσγ, μούσενεῦ 
Τεπιοῖο, 4 ἔθου, ἀπ ΔΗΥ͂ ἔδιλδὶθ δηςοοϑῖοῦ ἃ 
ταοῖμοσ. (866 αὔονυθ, ὑθῦθα 2: οοϊῇρ. Οςῃ. ἢ. 
2ο; Χ, 21: ΧΥ͂Ι. 4, 1Ιό: Χχχγυῖ. 43, ἄς.) [ἢ ἰς 
ουἹάθηϊ [δὲ (ἢς Μαδοῦδῇ οὗ [ἢ 5 νόσϑο '5 ἴῃς 
ἕδλνουσε να οὗ Ἀεδοδοαπι (21 ΟἾγ. χὶ. 21), 
186 τηοίδβοῦ οὐ[ Αδαμ, δηὰ, σοηϑεη ΘΠ ΠΥ, τὰς 

απάπηοῖδογ οὗ Αβϑὰ. ΤῈ ΜΑΥ ἴῃ τ ἢ 586 
15 ΠΟΙΓΘ ΤΠ ΟΠΘα 5. ΓΟΠΡΙΥ ἔδνοιιγβ [6 που 
{παῖ [186 ροϑβι[οη οὗ αυξφοη- Το ΠΕΣ νγὰ5 ἃ ἀδ- 
ἤπιος οπα δ ἴπ6ὸ οουγῖ, ἀπά οουϊὰ ΟἿΪΥ θὲ 
μοὶ ΟΥ̓ οη6 Ρεύβοῃ δὲ ἃ {{π|6. 

“2: 
:4. τ. 



“ 2. (ἢσ. 
Σ 5. σό. 

ν.. 11-Ξ16.] 

ἢε ἴῃ [εγυβαῖεπι. Απά Ἢϊ8 "πιοῖῃετ 8 
. ΠᾶΠΊ6 τας Μαλδομδῇ, τῃ6 ἀδυρῃτεγ οὗ 

ΑΡΙ3ῃδλίοῃι. 
11 Απά Αϑ4 ἀϊά ἐλαὶ τυλίεῖ τας 

τίρῃς ἴῃ τῆς εἐγε8 οὗ πε ΙΚΟΚΡ, ἃ8 ἐϊά 
᾿ανιὰ ἢ!5 ἔδῖποσ. 

12 Απάε ἴοοκ δινδῦ {ΠεῸ βοάογηϊταϑ 
ουξ οὗ τῆς ἰαπά, Δηά γεπιονεὰ 4}]] τῆς 
ἰάοἱἶΞ τηδῖ ἢἷ5 ἔδίῃεοτβ ἢδά τηδάδ. 

12 Απά α͵ἷ3ο 4 ΜΜδδοῆδῇ ἢΪ8 πποῖδετγ, 
ὄνεη ἤεγ ἢ γεπιον θὰ ἔτοπι ὀδίηρ 4ε απ, 
Ὀεσδιβα 8ῆ6 ἢδλά πηδάδ δὴ 1:ἀο] ἴῃ ἃ 

11. 4:α εϊά ἐδαὶ «υδίον «ὐαΓ γίρδὲ ἐπ ἐδὲ 
ὅγε: οΥ ιθε Ζον Τῆς τε δοσοουπί οὗ Α58 
ΘΓ βίνθη (νΈσβο8 9-24) 5 ΠΟΠΘΙ ἀΕΥΔΟΌΪΥ ἐχ- 
Ῥαπάδά ἴῃ (ἤγοηιςοῖἶοθϑ, νῇογε ἢ͵5 Ὠἰβίοσυ οσοὺ» 
ΡΙ65 ἔγχε σμαρίοσα (1 Οἶγ. χὶν."χυἹ.). 

12. Ηε ἰοοξ χαυαν ἐδε «οὐο»ιἱε..}ὺ Οη [Π6 
βοάοτηϊοβ οὗ {Π1|5 ἘΠῚΘ, 566 ποῖθ οἡ εὖ. χὶν,, 
ΟΙΘ6 24. [{ ΔρΡρθδγβ ΟΥ̓ ςἢ. χχίὶϊ. γϑῦβα 46, 
(μα Α54 ἀϊά ποῖ σιςσοεὰ ἰῇ Ὁ ΠΟΙῪ ἐγοοίην 
ἴῃε Ἰαπὰ ΠῸπι (ἢ 5 ροϊιπίοη, διις Ἰεῖ τὴς 
ςοτρ᾽είοη οὗ τῃ6 25 ἴο ἢ]5 β σσ  σϑου. 

ἐδ ἰάοίς ἐδαΐ ἧς Καέδεγς δαά »ιαάξ} Οοπι- 
Ῥᾶζο οἷ. χίν. 22, 2... 

18. Μακαεδαῤ ῥὶς »πηοίδογ.... δὲ γεριουεά ἤγονι 
δεὶπρ φμεεη. ΤὨδὲ 15, Α54 ἀδρτδλδάθα Μδδοβδὴ 
ἔγοπι ἴῃ 6 γδὴκ δηά ἰδίθ οὗ 4ιιθθῃσοῖΠοσ. 
δ ῥα γ»ιαδξ απ Ἰάο.] ΤῊΘ νοσζά {τ8π9- 
λίβα ““1ᾳοἱ " Ὀοῖῃ ἤοτε δηὰ ἰῃ  (ἢσ. χνυ. τό 
-ὠἼἢρ ρᾶγδ]]6] ραϑβϑᾶρὸ ἴο 1ῃ15---οθ5 ποῖ ὁσσιγ 
οἰβοννῇογο ἴῃ} δου ρίυγο. [{ 5 ἀογνοα ΠῸπΠ ἃ 
γοοῖ 5 πηι ηρ “ ἴδασ "ἢ οσὐ “οι δ] ηρ," δηὰ 
ὙΠΔΥ͂ ΡΟΙΠΔΡ5 ὑοδί ὃς υπάετγοίοοά 85 “ἃ ἔγβῃΐ, 
ἃ ΠΟΙΤΟΥ," διυςῇ ἃ πᾶπθ ψουϊὰ 5θοπὶ Ὀοβῖ ἴο 
ΔΡΡΙΥ ἴο ἃ ρτοΐοβαυς δηἀ διάδοιιβ ἱπιᾶρα {|Κ6 
τὰς Ρῃϊηδῃ οὗ ἴῃε Εκγρίίδηβ, οσ (πε Ραϊσεὶ 
οἵ [Π6 ῬῃαπίςίδηΒβΌ. (8εε Ηογοά. 1". 17. 
Τῆδῇ [Π6 “14Δο]," ννηδίενοσ ἃ ΤΑΥ͂ ἤανθ Ὀ6θῃ, 
ἵν85 οὗ ψοοά, ἰ5 ἐπι ρ! δὰ ἴῃ [ἢ ποχὶ εἶδιιβθ. 

ἡπ ἃ Ξγουε.) ἘἈΔΊΠΟΥ, ΚΖΟΣ ἃ γὑτουὸ᾽"--- "586 
Ιυδάθ ἃ ΠΟΙΤῸΓ ἔοσ δὴ χυδέγαδ;" ἰ.. 5)6 πιδάα 
ἃ ὨΠΟΙΤΟΥΙ͂, ἴο βόγύθ ἰπ ᾿ἰδὰὰ οὗ [86 ογάϊ ΑΥΥ 
αεϑεγαῤ, οὐ ἰάἀοϊαῖσγοιι δπιθϊοπὶ οὐ Αϑίδτίζέ. 
(866 ποῖβ οῃ ἔχ. χχχῖὶν. 13.) 

“Δα ἀρηγογεά δὲν ἰάοἰ.}] ἴῃ [6 πτηλγρίη---- 
ΚΙ ΑΒβᾶ ἐμὲ οὗ ἤεν ἰάο]. ὙὍῇε Ὀδεδβῖ γοπάθης 
νου]ὰ Ὀ6 “οατ ον." [1{κὸ [Π6 ἀϑ02] αεδέ- 
γαδ, Μδδοθδὴβ “ Ποιτοσ᾽ μψὯὰβ ἤχοά ἴῃ [ῃ6 
Ἑτουπά. 

απά δῳγπὲ ἐξ αὐ ἐδὲ ὀγοοῖ Κιάγοημ.] ϑιτα τὶν 
οϑίδῃ, ἤθη ἢθ γεπηουεὰ Μδηδϑϑοἢ β “ ὅτουθ᾽ 
το [6 ἤουδο οἵ ἴῃς [ἃ,ογάὰ, σου ΕἾ οὐξ ἴο 
ἴλ6 Ὀγοοκ Κίάγοη, δηὰ “ δυγηῖΐ ἃ αἵ ἴπ6 ὕὉσοοὸκ 
ΚΙάγοη." ὍΤο οὐεςϊ Ργο Δ ΌΪΥ νγᾶβ ἴο ρσγονεηῖ 
(6 ρΡο]]υϊίοπ οὐ ἴῃς ΠΟΙΥ οἰ ὉΥ οὐ ἴῃς 
85})658 ἔγοπὶ [Ὡς Ὀυγηίΐηξ. 

[- ΚΙΝΟΞΒ. ΧΥ. 

ἀπά θυγηῖ ἐξ ὉγῪ ἴῃς Ὀτοοῖς Κίάτγοῃ. 
14 Βυῖ τῆς ΒΙΡῊ ρίαςεβ ψγεγα ποῖ 

τοιηονεά : πονογίῆοῖοθα Δ 85 Βοδλγῖ 
νν8 ρεγίεος ἢ τῆς ΙΟᾺΡ 4}]} ἢ 8 
ἀλγ8. 

Ι5. Απά ἢς Ὀτγουρῆξ ἴῃ τῆς [Πρ 1 ΗεΡ. 
ὨΙΓἢ ἢ18 ἔδίπεγ μά ἀεάϊςεαϊεά, ἀπά ἊΣ 
τῆς. τϊηρβ ἢ ]ς ἢ ὨΙΠπι56} Πλά ἀςαϊ- 
ςαἴοά, ἱπῖο {Π6 Πουβε οὗ τῆς Ι͂ΧΟΚΡ, 
β: νοῦ, ἀπά ροὶά, δηά νεβ86]5. 

Ι6 4 Απαὰ τἢετα ννᾶβ νγὰγ θοϊνγεθη 

14. Τὸε ῥίαϑ᾽ ῥίαςε: «ὑοῦ ποὶ γερπουεά.) 
Υεῖ ἴῃ (ἢν. χίν. 3, γα σεδὰ (ἢδξ 4534 “"}ἿοοΚ 
ΑΥΑΥ ἴΠ6 4]ἴδτϑ οὗ ἴδε ϑἴγδηρο ροάϑ, σηά ἐδε 
δίψ ῥίαςε:," δῃὰ ἴῃ σὑεῦϑο ς (μδὲ “δε ἴοοκ 
ΔΆΔΥ οὐξ οὗ αὐ ἴῃς οἰ[ἰε5 οὗἩἨ [υἀὐδὴ “ῤε δὶ 
2ίαεο; απὰ ἴΠ6 ᾿πηᾶρ65, ψ Ὡς νου] ϑθοῖὴ δ 
ἢγϑῖ ϑβῃς ἴο ἱπΊΡΙῪ ἴπαξ ἢ6 Ἐπ ΓΕ ρυΐ ἀοννῃ 
[Π6Ὸ ψογϑῃῖρ. ὙΠὲ δυΐδοσ οὗ (ἢ γοηὶς]ο5, 
Βονόνοσ, δ π56 1 δῇδοσγιυναγάς δ᾽ονα (δέ 
“156 ΠΙΡἢ ΡΪαοο5. ννοῦα ποῖ [2 κοη ἀνΑΥ οι οὗ 
ῖϑγδοὶ," ᾿ουρῃ ἴπς Ποατί οὗ Αδϑὰ ννᾶ5 ρεγίεςϊ 
411 15 ἀδγβ. Τῆς Ν τυβαμα νοι] ϑθοπὶ ἴο 
Ὀ6, ΕἸ ΠΟΓ τΠδὲ (ἢ6 ἰάἀοΟἸ]ΔΙΓΥ νγᾶ8 δ οὔθ {π|6 
Ρυΐϊ ἀονη, δυῖ ογορὶ Ὀδοκ δβογιναγάβ, οὐ (Βαΐ, 
ΜΏ116 Αβὰ οπάδανουγεά ἴο σννθαρ 1 Ψ}80]]} 
ΔΥΝΑΥ͂, Ὦ15 5ιι]οςῖ5 ννοιἹὰ ποῖ δὲ ἐρηδτ να, 
δυΐϊ οιιπά ἃ πιρδης οὗ πιδἰπίδι ηἰηρ ἴτ ἴῃ 80 Τὴ 6 
ῬΙδοοβ---ποῖ ρεγῃδρβ ἴῃ {πε οἸ[|65 (5εῈ 2 (ἢ γ. 
χίν. 5}, δυΐ ἴῃ Τοπιοῖθ σου Πίγυ ἀϊϑίγιςῖβ, νυ γα 
ἴΠ6 σόγαὶ δι ΠΟΥ γγὰ5 ΘΑ ΚΟΥ, δηὰ ϑθοτοοῦ 
ΤΆΟΤΟ Ῥγδοῖς δ ]6. 

15. “5,4 δἊὲ ὀγοισδέὲ ἐπ ἐδ ἐῤὶπρ' αὐυδίορ 
δὲς “πέδον ῥαά ἀἐξάϊεαϊεά.) 1 μᾶ5 Ὀδδη σοη 
Ἰεσξυγοά, ΓΟΔΘΟΠΔΌΪΥ ὁποιιρῇ, [μαι τ 656 ἀ6ϊ- 
σΔ 5 ψοΓΟ τπηδὰθ Ὁ ΑὈ1]4πὶ ΑΗ Γ ἢ15 υἱσοΟΣΎ 
ΟΥ̓ΟΣ Γεγοδοδπι, δηὰ ςοηϑοιβίοά οὗ ἃ ροσίίοη οὗ 
[Π:ς 5Ρο 115 ννῃϊς ἢ ψετὸ ἴπΠ6 ἔτυϊ οὗ ἴῃς δ4[16. 
(ϑεε 2 (ἤν. χῆϊ, τό-19.) 
απ ἐδο ἐδίπρε «υδίερ ῥί»ιαεῖ δαά ἐἰραϊεαϊεά. 

Αϑ2᾽5 ἀδα! δ  ] οῃ 5 ΤΏΔΥ ἢδνο Ὀδθη τηδάς ἔγοπι ἢ 6 
5001}5 οὗ Ζογδῆ τῆς ΕΤὨϊορίδη, ννο αἴϊδοκοά 
Πῖπὰ ἴῃ ἢΪ5 οἰουεπί ΥΕΑΓ ( ΟἿ γ. χίν. 15:9) 
ΤΒς παιταῖῖνε ἴῃ (ΟἤΠγοηίοΐεβ βἤοννβ ὺ5 [Πδῖ 
ΠΟΥ νοῦς ηοΐῖ ἀδοροϑι(οα ἰη 6 τοιηρ]6 {Π] ἢἷ5 
Πβεοητ γοαγ (2 ΟἿἾΓ. ΧΥ, γΟΓθ65 1ὸ ἀπά 18). 

16. Τεγε «ὐα,. «ὐαῦ΄'Ὺ δείαυεη “4:4 ἀπά 
Βακαεδῥα αὐ ἐῥεὶν 4αγ5.7 Βαλβϑῆα Ὀδοᾶπῖς Κίησ 
οὗἉ Ι5γδεῖ ἴπ [6 [Πἰγὰ γϑᾶγ οὔ Αβαᾶ. (δ66 υϑῦϑα 
3.1). ὙὍὙΠο ΡΘΕῚ ναγῶσε ψ Ὡς ἢ ΟΥΟΙΏΔΙΙΪΥ 
Ῥγονδι θὰ οἡ ἴπ6 Ὀοτγάοτϑ οὗ ἴπ6 ἔννο Κίηροπηβ 
ςοπεπιιρὰ “ 4}1} [ῆς ἀδγ5 οὗἨ Α534 δπὰ Βδδϑῃᾶ :; 
δυῖΐ πο ἱπιρογίδπίς ὀχρθάϊτπ!οη 566 ΠῚ5 ἴο πάνθ 
ἴλκϑη ρίδος [1] δος {ἰπ|6ὸ δἔῖου Α514᾽5 δἱθυθηῃ 
γόᾶγ (2 αἶγ. χίν. 1). δυγίπρ ἴπ6 ἤγϑϊ ἴθη 
ΥΘΔΓΒ ΟὗἨ Α52᾽8 γοίξῃ ἢ6 ννᾶϑ 50 {π||6 τηοϊεσϊεά 
(παῖ νγὲ βηὰ ἰξ ϑδἱὰ ἰὴ (ΟΠ γοηίςο θ5 (]. 5. ς.), 

5795 

σίονε ; απά Αϑβϑὰ ᾿ἀεβίγογεὰ ἢετ ἰἸά4οἹ, 1 με, 
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Αβ4 δαπὰ Βδλδβῆδα [ίπρ οἵ [βγδεὶ ]] 
{ΠΕ ἀδγϑ. 

17 Απὰ Βδδϑῆδ Κίηβ οὗ ᾿βγδεὶ νγεπῖ 
1Ρ ραίπϑι [υάδῃ, δηἀ δυ ] Βλπιδῃ, 
ἴῃλὲ ἢς πυρῆς ποῖ 8.Ἐ{Γ ΔΠΥ ἴῸ ρῸ 
ουξ οἵ σςοπε ἰῃ ἴο Α38 Κίηρ οἵ ̓ υάλῇ. 

ι8 ΤΠεη Αϑ8 ἴοοῖΐς 811 τῆς 5|1ν8γ 
δηὰ τῆς ροϊά “αὶ τὐεγε ἰεῖς ἴῃ τῆς 
ττεᾶϑιγεβ οὗ τῆς ἢουβε οὗ ἴῃς [Ὸ ΚΡ, 
δηὰ τῆς τγΓεᾶϑιγεβ οὗ τῆς Κίπρ᾿β ἤουβς, 
δηὰ ἀεἰϊνετεά τπεπὶ ἱπῖο τῆς Παπά οὗ 

“Τῆς απ νγᾶ8 υϊεὶ ἴδῃ γεᾶγϑβ : ἢ ἀπά, δραίη 
(νεσβο 6), “" Τῆς ἰληὰ δὰ γοϑί, δηὰ ἣἢς δὰ πὸ 
αυαγ ἴῃ ἴθοθϑε γὙδᾶσγβ, ὑεοδυϑς ἴῃς 1 οσγὰ δὰ 
ξἰνθη δῖπι γοϑῖ.ἢ 

17. Βααδα . .. δωΐ ρριαδ Ἀδπιδὴ 
(πον ν».Καρε), ἃ ἴονγῃ Ὀδεϊοησίης ἴο Βεη- 
απ (058. χυῇ. 15), ννᾶβ8 οἰϊυδῖθα οἡ ἴῃς 
δίῃ στοδὰ ἔγοπι Βεῖμοὶ ἐο [Ἔγυϑδ]επι, δδοιῖ 
μδιίδναυ δεΐνεεῃ τῆς ἵτο. [ἰ δἱοοά οὔ δὴ 
Θπλίποηςς, 8ἃ5 [6 πδηὴθ ἱπὴρ}165, δηὰ Γςοπ- 
τηδηάθα [(ἢ6 ἀϊγεςῖϊ τοιΐϊς δεΐψεοη (ἂς ἴνο 
οἰεβ, 485 γΜν 6 }}] δἃ5 ἴμδὲ νος ἰοὰ ἔτοπὶ τῃ6 
ΤΆΟΤΟ δδϑίοσῃ οὗ Ερδγαῖὶπὶ ὉΥ Αἰδίῃ, 
Μιςοδπιδϑη, δἀηὰ Οεῦα, ἴο εγιυβαῖοπι. (ὅ86ς 
Ιϑδίδῃ χ. 28-32.) [18 ἀϊδίαπος ἤοπὶ 6τ- 
5216πὶ νυᾶϑ Ὧ0 ΠΊΟΓΟ [ἤδη ἤνο π11168, 80 ἴπαξ 115 
οσσιυραίίΐοη νγ»ὰ8 ἃ τηδῆδος ἴο ἴδμαΐ οδρίἰδὶ, 
Βαλεβας βοίζισγο οὗἩ Β διηδῇ 1πιΡ]}}65 ἃ Ὀσουΐϊοιιβ 
ΤΟΓΟΥΘΙΥ οὗ [δς ἴονγῃβ ἴδκοη ὉῚΥ Αδ πὶ ἔγοπὶ 
]εγοῦοάπι, Βεῖδεῖ, [Ἐϑρδηδῆ, δηὰ Ἐρῆγαϊη 
(1 (ἢν. χἱϑ, 19), δῃὰ νγᾶβ αἰὐω δον οὗ τς 
ψΑΓ ἰηΐο [ἢ ΘΠΘΠῚγ 5 ΠΟΙΠΌΤΥ. 6 ἐχροβεὰ 
αἰτυλύοη οὗ Β6ῦ σδρίίδὶ, ποῖ τοσε ἴἤδη ἴδῃ τ }]6 5 
ἔἴγοπι ἴῃ: 6 ργοροῦ [5γδο τς ΠΟΠΕΘΓ, γνυᾶ5 αἰννᾶυϑ8 
ἃ Βουγοα οὗ ννεάκηοββ ἴο ἰυάδῃ, σοπιρεηϑαῖοα, 
Βονσευεσ, ἰῃ ϑοῖης ἄεξτες, δΥ 115 Ξέγοηρ; βἰυδϊίοη. 
Βδδϑμδ᾿ βτηονοπηθπῖ, γεάδυςιηρ ἴῃς ἀϊδίδηςς οπθ6- 
μαϊῖ, ννγᾶβ8 πιοϑί ξογηηἀδῦϊε : δηά, σου] ἢἰ5 
οοηηυδδὶ ἢᾶνὸ δοοη τηδἰηϊδίηεά, [ἃ ουὰ μᾶνς 
οΥΡρΙεὰ [Τυάδηῃῃ 56] ΟΊ ΒΥ, δηὰ πᾶνα δἰπιοϑῖ 
σοι ροἸ]Ἰδὰ ἃ ἰγδηϑέεσ οὗ ἴῃ6 οδριίδὶ ἰο Ηςῦτοη. 

ἐδαὲ δὲ »ηλσ δὲ ποῖ "072 ΩΉ7 10 500 οἱ ΟΥ̓ ΖΟ»ηδ 
ἐπ.2] Βδδϑῆδ, ἰῃ βεϊζίηρ Ἀδιηδὴ, ργοίοβθοα ἴο 
Ὀε δοίίπρ οἡ ἴῃς ἀεξεηβῖνε. Ηε οοπιρἰδἰπεὰ 
1δΠαῖ 5 50)εςἴϑ τγόγὲ αὐϊτίηρ ἢ15 ΤΟΥΓΙΟΓΥ ἰπ 
Ετοαῖ ὩυπΊθεγβ, δηὰ ἰγδηβέοιτίηρν {πο ὶγ 4116 ρ]- 
Ὧποο ἴο Α58Δ8, ΤΠΟΓΕΌΥ 5(γεηριμβοηϊηρῦ Α54᾽5 
κιηράοπι, ἀπὰ ννυεδκοηϊης ΠΕ ον πδίϊνο 
Ἰληά, ΤὨς οοπηρ]δἰηῖ, ἢ οἢ 5 οης οὗ ἴτο- 
υρσρηῖ οσουγγοηος ἴῃ ΟἸΘηΐΔ] σουηίτε5, δὰ 
ΠΟ οἴη ᾿ολάϑ ἴο ὈΪοοάΥ νγᾶγβ (566 Οτοίοβ 
“Ἡϊ!5ἴοσγ οὗ Οὔβεεος,᾽ νοὶ. ἰϊ. Ρ. 417, ποῖθ 1, ληὰ 
οὐ! οη), 5θοπη5 ἴο δᾶνς Ὀδοη ννο] ουπάοά : 
ἴοσ ᾿ς ἅτε ἴοἹὰ 1ῃλί δἵ (15 τἰπὶὲ “(Π6Ὺ Ε]]} ἴο 
Αϑ88 ουΐζ οὗὨ [5γΓδοὶ ἴῃ στοδῖ δδυπάδηςς " (2 (τ. 
χνυ. 9). ὙΠς οςουραίϊϊοη οὗ Ἀδπιδῇ ννᾶβ8. πο 
ἀουδὲ ψεἰ] οδἱουϊδῖοά ἴο σμεοῖκ ἴῃς ομλϊρταίίοη ; 

Ι, ΚΙΝΟΞ. ΧΝ. ν. 1η---ἰρ. 

5 βεγνυδηΐβ : δηά Κίηρ Α5328 βεηΐ τῆεηι 
ἴο “Βεη-ἢδάδά, τῇς βοὴ οὗ Τδρηπιοη, “:ος 
τε 8οη οὗ Ηεζίοη, [κίπρ' οὗ ϑγτία, ἴμδι “Ὁ 
ἀννεῖς δὲ [δαπηᾶβοιιβ, βγίηρ, 

19 Ἵπεγε ἰς ἃ ἰεάσιιε Ὀεϊνγεςῃ πὶς 
Δηὰ πες, απαά Ὀεΐνγθεη ΤΩΥ ἔλῖδεῖ δπά 
τὴ ἔδίδοῦ : ὈεΠο]ά, 1 ᾶνε ϑεπὶ ὑπο 
ἴηες ἃ ρῥγεβεηΐ οὗ βἰἶνεγ δηά ροϊά; 
σοπὶα ἀπά ὑγοαὶς ΤΥ ἰεάριις τὶ 
Βαλβῆδ Κίηρ οὐ [βγδεὶ, τπδὲ ἢε ΠΙΔῪ 
Τάορατγ ἔτοη πε. ὑυδε 

δυῖ  νγᾶ5 πόσο [ἤδη ἃ ἀσίεηξῖινε τηϑᾶϑυτο-- ἰ 
τνᾶ3 ἴῃς ἢγϑῖὶ βῖερ ἰονγασὰβ ἃ οοπημεξὶ οἵ ἴῃς 
8Βοι Π Γ Κιησάοπι. 

18. Τδεη “1:α ἰοοῖ αἱ δὲ εἰδυεν πᾶ ἐδε ροϊά 
ἐμμήδρο ῤῥιωδ Οη (δε ἴσυς τοδάϊηρ οὗ ἴ}15 
Ρδβϑᾶξε 566 δ οηδὶ ποία ἂἵ ἴμ6 εηὰ οἵ ἰὰς 
οδδρίεσ. Τῆς [ἐὐν]ϑἢ ἰγϑδβυγος Ξῃουϊά ὕοπν 
δᾶνο ὈδΘθη ΤΟΪγΔΟΪΥ {]}, σίηοο τότε δά δεεη, 
ἢγϑί, ἃ ἰἸοῆς ρεσγιοά οὗ ρεᾶος δ ἴδε δεχιπηϊησ 
οὗ Αϑ525 σγείξῃ (2 (σ᾿ χίν. 1- 6), ἀπά ἴδε ἃ 
ολρίυσε οὗ “ Ὑεῦῦ τῇς 5011 ἴτοπι [δὲ 
Ετμιορίδηςϑ (10. νεῦβα 13). ὙΠῈ ΘΔΙΥ οὐη- 
ἀϊύοη οὗἩ ἴθ Τοπιρὶα ἰγοάϑυγΥ 5 5 ἘΠ ἐπῸγ 
τ αϑῶ ἴῃ γοῦθε 15. ((οπηρᾶγε 2 ΟἿΣ. χν. 
18. 

απαά ἀΐης “τα “ἐπὶ {δενι.}) Α38᾽5 ςοπάυςΐ ἴῃ 
οΔΠἶηρς Βεπηδαάλδά ἴο ἢϊ5 διά, νυ ὶς ἢ νγᾶβ οοη- 
ἀεπηποά ΕΥ̓ ἴῃς 56Ὲὺ Ηδπδηὶ (2 (Ἄγ. χτὶ. 7), 
Ἑδηποῖ, οὗ σουτζϑβε, Ὀς υ5εποὰ ; δυΐ (ῃΠετεὸ πὰς 
ΤῊ Γἢ ἴο οχουβο ἢ. Αἡ δ]ἼήἝδηςο, 1 ἀρρεᾶτγο, 
δὰ εχίϑιοα θοΐννοοη Αδατη δπὰ Ταθγπιοη, 
Βεπηδάδα᾽β ἔδίποσ (8εε ἴῃς ποχὶ γὙογϑε) -δὴ 
ΔΙ] Δπος νυ] οἷ ΤΊΔΥ μανς Βεϊρεὰ ΑΒ )Δπ ἴο γαίῃ 
ἢ]5 »τοδῖ υἱοσΐοσυ οὐδὺ Ϊεγοθοδπ δης δοδῖετε 
ἢ]5 5 δϑθαυοηΐ σοηαμεβῖβ (2 (ἢτγ. χὶν, 17.20} 
ΤΠ5 δὰ δδοη Ὀγουρῆΐς ἴο 8η δηά δΥ͂ ἴδε 
τηδοπίηδίίοηβ οὐ Βδδϑῆδ, νῆο δα ουςςεεθοὰ 
ἴῃ ἱπάυςίης Βεημδάδα ἴο οπῖοσ ἰπῖο ἃ ἰεᾶζυἊ 
ὙΠ} ἢϊπι. [Ιἔ ννᾶϑ ΟΠ πδῖυγαὶ [δαΐ Αϑὰ 
βῃουϊὰ οπάδανοιυγ ἴο Ὀγεαὶς ἃ 15 ἰοάφυε: 
δηά, ρο Ἐς Δ} επβετϑ ἢ ἢς δεὰ ἃ δι} τιρὴϊ 
ἴο ξὸ ἔτ ον, δηά οδίδίη, ἱξ ἢ οου]ὰ, ἴῃ ουρ- 
Ροσί οὗ ἴ:6 ϑυσίδη ἰγσοορβ ἔογ πἰπηϑοὶσ, Τῆς 
15γδο ἴο5 δά ϑεῖ (86 ὀχδπιρὶθ οὗ Ἵδι] ην ἴῃ ἃ 
ἔογεϊ πη ροόννεσ, θη [εγοῦοστα οδίαδιποὰ ἴδε 
δἰὰ οὗἉ 5}15}δϊκ, ᾿ 

ἐο Βεπδαάα4.7 Οὐ ἴδ ργοῦδθϊθ ϑιισοοοοα 
οὗ ἴῃς Πλᾳαπιάϑοθης Κίηρϑ, 566 ποίς οἡ Ἂἢ. χὶ 
γοΙϑ6 23. Οη ἴδε πιοδηΐϊην οὗ ἴδ τνογὰ Ηδάλό, 
δηἀ ἰ[5 ι.86 845 4 {Π|Ὲὲ ΟΥ̓ {π6 ϑυγίδη Κιηρϑ, 5εὲ 
ῃοΐς Οἡ γοῖβα 14 οὗ [ῃς 58πὶὸ σπδρίοσ. 

19. Τόεγε Ἢ ἃ ἰεκασι δείαυξεε "ὲ απά 
ἐδεε, απ δείαυεεη »} ζαἰδεγ ὡπά 167 2αἰδετ.} 
Ἀδῖμογ ἰταηβίδῖο, “Το ὲ ἘΘΥΘ 86 ἃ ἰδΑριιο ὃδε- 
ἔνθ τὴς δηὰ {866,88 8676 ψ͵δ86 δείπνεεῃ 
ΤΩΥ (δῖΠοΓ δηὰ [ὮῪ δίπογ 

ΓΡῚ 
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τυας ᾿εχετηριεὰ : ἀπά τπεγ τοοῖς υνᾶγ ᾿ Βεδ. 

γ. 20---23. 

27 :“." 
Κίπρ 438, ἀπά βεηΐ [ἢε σδριδίηϑβ οὗ ἴῃς 
Βοβῖβ Ὡς ἢ ἢς δά δραϊπϑῖ ἴῃς οἰ{168 
οὗ ἰβγδεὶ, δηὰ ϑβηιοῖε ἼἼοα: απὰ ἴλη, 
πὰ Αδε]- θεῖ Β-τιδδοῆδῃ, δπά 1} (Ϊη- 
ποιοόῖμ, νν ἢ 411 τῆς ἸΔη4 οὗ Νρῃτδὶ!. 

21 Απά [Ιἴ ςᾶπια ἴο ρᾶ88, ΏΘη 
ΒΔδϑῆδ ἢεαγά ἐψεγεοῦ, τῆλε "ες ἰεῆ ΟἹ 
δυμΠάϊηρ οὗ Ἐαπιδῆ, ἀπά ἀννεὶς ἴῃ 
ΤΙγΖδῇ. 

22 ἼΒεη Κίπρ Αβϑὰ τηδάς ἃ ργο- 
οἸαπιδιίοη τῆγουρῃους 411 [ἀΔἢ ; ποης 

20. “414 “τοῖς 1,οη, απά ἴαη, απά «δεῖν 
δε!ῥ-»ιασεδαῤ. ΙἸοη δηά Αὐο]- ἢ πἸΔδοΠΔἢ 
6 Γ6 διηοηρ ἴΠ6 ΟἰἘ165 ἀκοὴ ὈΥ ΤΙ ΙΔ ἢ ΡΠ 656 Ὁ 
Οὐ ἢ!5 ἢγϑί ἱηναϑίοῃ οὗ ἴῆ6 κιηράοτῃ οὗἉ [5γδεὶ 
(1 Κ. χν. 299. Ὑπὸ ἴοπηοι 5 ῬγοῦδὉ ] 
τηλυκοὰ ΕΥ̓͂ ἴμ6 στυΐηβ δ] οὰ Τεϊ- Ὀἰδῥϊπ, ννὮὶ 
ΔΙῸ οἰταϊθα 4 ἔονν πλ}165 που νεσῖ οὗ ἴῃς 
δῖα οἵ ἴδῃ, ἰῇ ἃ ἔδυ! δηά Ὀοδιῆι [{{Π|Ὸ 
ὈΙαῖπ νηοῦ Ὀοᾶτβ ἴπ6 δῖὴθ οὗ δε) “χὰ 
οΥ “τηϑδάον οὗ ἔοιιηϊδιη5᾽ (Κοδίηϑοη, “Ῥ4165- 
{1π6,᾽ νο]. 111. Ρ. 375). ΑὈ6]-Ὀθ ἢ τλδδοῆδῇ, ΟΣ 
ΑΒε]-πιδῖπὶ (“ ΑὈοδ]-οηςηθ νναῖογϑ ἢ), ἰ56 ὑσοὸ"- 
ὈΔὈΪΥ [ἢ6 πιοάθσῃ “461 ἴῃ ἴῃς “4γἀπεἰ-Ημοῤ, οἵ 
ΤΑΔΙΞΩΥ τηρδάονν σου ψνῃϊοἢ αἀγαΐη5 ἰηΐο 
[Π6 8εᾶ οὗ Μοσγοση. ΟΣ ΡΊΏΔΙΠΥ, [ἃ νου] 566 πὶ, 
Ποῖ ψοο ἴνο ἴονῃβ, ΑΘ] ἂδπά Βεῖἢ- 
ΤΑΔΔΟ Δ (2 5. χχ. 14}, ψνῃϊο ἢ υἱἰπ]δίο] 
ὅτενν ἱπῖο οὔθ. Οη 186 5ϊἴε οἵ Πδη, 5εὲ Ἰυάξ. 
ΧΥΠ. 7. 

αἱ! Εὐππογοῖ δ.) ΕἸπποσοῖῃ ((Ἰπηδγοῖἢ ΟΥ 
ΕΑἸππογοῖἢ) νγὰϑ ἃ ἰσγᾶςΐ οὗ ἰδηά ἴῃ ἴῃ πεῖρἢ" 
Ὀουγῃοοά οὗ ἴπε 568 οὗ Οδ]1δς, ἔγομι ἢ] ἢ 
τῃαΐ 5ῃθεῖ οὗ νγδΐῖου ννὰ8 οἥδη πδπχεάὰ. (Νυπι. 
ΧΧΧΙΥ. 11; [οϑβῇ. χὶ. 2; Χὶῖ. 3.) [ἢ σουγϑε οὗ 
πιο τῆς ννογὰ νγὰ5 οογστυρίοά ἰηἴο Οδηησβασγεῖ. 

21. Ηὲ κῇ οὗὁἹ δωϊάϊης 9» Καριαδ, σπά 
ἀαυοὶ! ἐπ Τίγσαῤ.) Βδδϑῆα, ἴπδῖ ἰ5, σάν ὉΡ 
ἢϊ5 Τουτποδίίοη οὗ Ἀδγηδῃ, δηά σεϊυσηθὰ ἴο δ15 
Οὐ ἢ ΟΔΡΙ(ΔΙ. 

22. Κιησ “τα διωὼδ αὐἱὲέδ ἐδεγε Οεδα οὗ 
Βεη)αρηπ.) Οεδα, νυν ϊο ἢ νγὰ5 5ἰἴυδῖοα ορ- 
Ῥοϑιῖς ἰο Μι|οδπιδϑῆ, οἡ {86 5οιυῖι, 5ἰάς οὗ 
ἃ ξἤεδῖ σάνὶπθ (1 8481). χὶυ 5), 15 δἰπηοϑβέ 
ΠΕΓΙΔΙΠΙΥ υἱεόα, ΜΓὨϊοἢ “ βἴδπβ ῥ᾽ σξυ γοσα 6} 
οὐ {πε ἴορ οὗὨ [5 ϑβἴθορ τουσσασθά 811], οἡ τῆς 
ὙΘΕ οὖρο οὗ ἰδῇς στοαῖς ἴα, ϑμαυείη!, 
Ἰοοκίηρ πουϊηνναγαβ ἴο ἴπῸ ορροϑὶϊθ υἱ Προ, 
ὙΠ ἢ τοΐδιη5 5 οἱὰ πῆς οὗ Μ|ομπιδϑῇ." 
(Ροχγίοσ, ἴὴ δι} 5. “ ΒΙΌ]Ις8] [᾿οτοπαγγ,᾽ δά 
νος. Οεδα.)ὺ Τῆδ ροϑίοη οὗ Οσοῦδᾶ ννᾶς ἴῃ 
ΘΧΟΘΘΟΙΠΡΙΥ ϑἴγοπρ; δπά, 5 ἰξ ΔΚ δι ΠοΓ 
ΠΟΙ 1ῃΔη Ἀδπηδῇ, Αϑᾶ ΠΊΔΥῪ ἤᾶνὸ σοηῃϑιἀογοά 
(μαὶ ἴο ΤΌΠΙῪ ἀπ ραιτίϑοη ἃ ψουἹὰ Ῥὲ ἃ 
Ὀοτίοσ ργοϊθοϊζιοη ἴο ἢ]5 πουΐῃογῃ το ποσ [ΒΔη 
οι γίης Ἀδπιδῇ. “.᾽ 

γοι. 11. 

τὴς βἴοῃμεϑ οὗ βδηγδῃ, δπὰ {πὰ εἰπ- 
δεγ τπογεοῖ, νῆεγενν ἢ! Βλδθῆα Παά 
δι] ἀεἀ ; δηὰ Κίηρ ΑἊβδα ὃ} ν ἢ 
τῆεπὶ σεῦ οὗ Βεπ]δηιίη, πὰ ΜΙΊΖρδἢ. 

23 ΤῊΣ ταϑβῖ οὗ 81] τῆς δοῖβ οὗ 4.88, 
Δηά 411 15 τπιῖρῃῖ, Δηἀ 411 τῃδι ἢς αἱά, 
Δηὰ τῆς οἰτε5 ννῖοἢ με 011, αγε ἘΠ ῈΥ 
ποῖ ψνΠξίθη ἴῃ τῃ6 ὈοΟΚ οὗ τῆς οἢτγο- 
ΠΙο]ε5 οὗ τῆς Κίπρϑβ οὗ υάδῃ ἡ Νενετ- 
8.6 1655 'π τῆς τίη οὗ ἢϊ5 οἷά ἅρε ἢς 
νν235 αἰβεδβεά ἴῃ ἢ15 ἔξεῖ. 

απά Μιχραδ.] 1 ΜΙΖΡΔὮ ννᾶβ σἰζυδιθη, 85 15 
Ῥγόθδθ]θ, οἡ ἴπ6 πογίπογῃ οοηπεπιδίίοη οὗ [6 
Μουπῖ οὗ ΟἸῖνεϑ, πεᾶσγ ἴδ τηοάσσῃ υἹ] ρα οὗ 
δδαΐαὶ (8586 ῃοῖς οἡ [οϑὶ χυἹ!. 26), ἴξ ννουϊά 
ΘΧΔΟΙΥ σονοῦ [6 Γ5816Πὶ ἴῃ οᾶ56 οὗ δη ἰηναϑίοῃ 
ἴτοπι ἴἢ6 ποῖῃ. Τμδῖ ἴἴ ἰΔΥ ὕροη [ἴῃς ἀϊγεςῖ 
τοδὰ ἤοπὶ ϑδηηδλγῖδ 15 ἱπά δία ὈΥ [6 ἢἰπίΟΥΥ 
τοϊδίθα ἴῃ [εγετῃ. Χ]ΐ, 5- 0 ; ἔτοσῃ ννῃ]οἢ νγὸ 4150 
Ἰεάᾶσῃ (πδΐ Α58, δοβϑίεβ ἑοσσης (6 Ρἷδοο, 
5ΔηΚ ἃ ἀδδρ νγὲ}} ἴ[ἢθσγε ἴο δεσυγο ἢ]5 βαγγίϑοη 
ἤἴοῦι ψνδηΐ οὗ νδῖεσ 1 τῆς ἴον δβοιϊὰ ὃὈς 
Ὀεβίορεά, 

28. Το γωΐ 7 αἱ δὲ σεῖς 9 “44.71 Α ἴδ; 
οὗ ἴῃε96. ἅγὰ Ῥγεβογνεὶ ἰῃ ( σοηΐοϊοβ. ΤΠ6 
τηοϑῖ πηροσίδηξ 4Γ6---ἢ]5 νὰ ὙΠ Ζογδὴ [86 
ΕΤΒΙοΡίΔη ; ἢ15 οοϊοδγαϊίοη οὗ ἃ ρτοαΐῖ [οϑίίναὶ 
δῖ [Θγυβδίθπι ἴῃ ἢ 15 ΠΗ ΘΟ ΠΝ Ὑοδυ, ννβεγοαῖ δη 
οδίῃ οὗ ἘΠῚ] η655 ἴο [οῃονδῃ τγᾶ5 οὀχδοίθα 
ΚῸπι 411] ργεϑεηῖ (2 τ. χυ. 9-15}; 815 Ρυη]5ἢ- 
τηεηΐ οὗ Ηδηδηϊὶ ἴπε 5θοσ, Ὀδοᾶυϑθε ἢς 5Ρο Κα 
δραϊησῖ (ἢ δἰ ]ΠΔηος ἢ Βοη-ῃδάδα (10. χνὶ. 
7.10); δ΄1Ά5 ορργεβϑίοῃ οὗ βοϊηθ οὗ ἴῃ ρϑορὶθ 
δΔοουΐ ἴῃ 5βαπὴς {πὶς (10.) ; ἀπά ἢἰ5 βθοιίηρ ἴῃ 
ἢ15 12] 11πη655, ποῖ ἴο τῆς 1,ογά, θυϊ ΟὨΪΥ ἴο 
τῆς Ῥῃγσιοίδης (10. νεῦβε 12). Ετοπὶ 6 ἢ ο]ς 
Ὡδιταῖϊνα οὗ ( γοηῖοϊο5 ννὲ ραῖδβοῦ (δαῖ τὴ6 
οδαγδαςῖοσ οὐ Αβδὰ ἀεϊογοσαϊθα 85 ἢθ στον οἷά, 
δηὰ (Πδῖ, 116 ἢς πιδιπίδι ποὰ [6 νγοσβῆι!ρ οὗ 
ἐρπυ ψὴ (ΟΠ 5 5(ΘΠΕΥ ἔτομημ ἢγβδί ἴο ἷδλϑῖ, ἢ6 

1Ἰοὰ ἴο πηδίπίδίη ἴΠ6 Ῥεγβοῃδὶ ἔδιτἢ δηὰ ῥΙεἰΥ 
ὙΠΙΟἢ Ππαά Ὀδο 50 Τσοηϑρίσυουβ ἰῇ ἢ15 ΘΑΓΪΥῪ 
του, 

ἐδὲ εἰδὲδε «υδίεῦ δὲ δωδ 866.  (ἢσ. χὶν 
6,7; νος νὰ ᾶγὸ τοΪὰ {παὶ 454, ἀυτίης ἴΠ6 
ΘΑΤΠΕΓ ρματί οὗ 815 σείρῃ, Ὀεξοσς ΔΩΥ͂ ϑϑγῖοιβ 
αἰΐδοκ πδὰ Ὀθθὴ τπδάθ προ ἢἰπι, μδδὰ τῆς 
Ργιάοπος ἴο “διὰ ξδησεα οἰΕ|65 τὴ [υάδῆ,» 
ἢ “νν4}}5 δηὰ ἴοννεγξ, ραΐθοϑ. ἀπά Ὀδγβ," 50 
ΤΠ ΒΙΒΘΝΙΩΕ ΒΙΠΊΞΕΙΓ ἀραϊηϑὶ ἃ ροβϑιῦ]6 εὐἹ]] 

Υ. 

ἐπὶ ἐδὲ ἐΐνιο Κ᾽ δὲν οἷά ασε δὲ «υα! ἀμεαεά ἐπ 
δὶ: ει. Τῆς ἀΐϑεολϑο αἰίδοκοαά ᾿ΐπὶ ἔνγο γδδγβ 
Ὀεΐοτο ἢϊ5 ἀεδίῃ. (1 (ἶγ. χνὶ. 12.) [1 ἴἴ μδ5 
Ὀδθη τ ΠΕ Ξυρροβοὰ {παι ἘΠ ΟΡοΔΠῚ νγ85 ἃ 
γουηρ ταδῃ οὗ ἱπγεηςγ-Ὅπα ΟΥ ἰννεηϊγ-ῖνο δὲ 

2}Ὁ 
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“7 Μαῖϊ. ᾿. 
8, «εαἰ]εὰ 
)οεαῤλαΐ. 

1 Ἠοδ. 
γεϊρησή. 

24. Απὰ ΑϑΑ 8ἰερὲ συ τἢ ἢϊ5 ΔΊ ογβ, 
δηὰ νγᾶβ δυγεὰ ἢ 5 [ΔΊ Πεῖ8. ἰπ 
τς οἵ οὗ ᾿ανιὰ 118 ἔδῖμεγ: δπάὰ 
“ ]εβοβμαρῆδῖ 15 ϑὸῃ σεϊρῃβά ἰπ ἢ 8 
βῖεδα. 

ὡς  Απὰ Ναάλν τῆς 9οη οὗ Ϊ|6- 
τοδοδπλ ἴθερδῃ ἴο τεῖρῃ ονεσ ἰβγδεὶ 
ἰπ [ες βεσοῃά γεᾶγ οἵ Αϑβδὰ Κίηρ οὗ 
]υάδῃ, ἀπά τεϊρπεά ονεῦ [β8γδεὶ ἔννο 
γεδτδ. 

26 Απά δε ἀϊά εν!] ἴῃ τῆς 5'ρῆς οὗ 
ες ΓΟΚΡ, δηὰ νναϊκεά ἴῃ τε ὑνΑῦ 
οὗ ἢ]15 ἔδῖδοσ, ἀπά ἴῃ ἢ 8 5'η ν ογενν τῇ 
ἢς πιδάς [8γδεὶ ἴο 81η. 

27 ἴ Απά Βαδδβϑῆα τεῈ 8οη οἵ 
ΑΒ δῆ, οὐ τῆε δΒοιβε οὐ ββδσῇδγ, 

ππεεσταετταταπεντπα εν κατστεαμμμμμμμμμμμνμμμνημπω». 

819 δοσεβϑίοῃ (566 ποῖθ οἡ (ἢ. χἱϊἹ. το), Αϑ8᾽8 
ἃξε αἵ [815 {{π|6Ὲ τηυδῖ πᾶνε Ὀδοη 655 1Π2Ππ 
ΒΙ͂γ. ἈἈδβοῦδοαπὶ οουϊὰ 5οΑΓΟΕΙΎ τ]λστῪ 11} 
6 νγὰ58 Πῆδεῃ, οΟὐὠ ἤδνθ ἃ δοὴ [1] ἢ6 νγᾶβ 
δἰχίδοη ; δὰ Αδιγατλ σοηΘΘ]Π ΠΥ οουϊὰ ποῖ 

ἴλοῦο ἴμδη δδοιιξ {ννεπίγεῖνο δ Ἀοδος- 
θοατηβ ἀδαῖῃ. Α5 Αδιαπὶ ἀϊοα [γος ΥθΑΓβ 
αἰἴογνναγαάβ (54 ὺ δῖ ἰννεηϊγεῆνθ), ἢ6 σδηποῖ 
δυο ἰεῖ ἃ δοὴ οὗ πλοῦς ἴπδη οἰρῃϊζ ΟΥ̓ Ππίπο 
ΥΟΔΙ5 οὗ ἀρεὲ. ἊἈ.58, 1βογείοσε, ψῆο σεϊρπηθὰ 
ζογίγιοπο γεᾶγθ, του Ἱὰ θὲ ηἢὸ τῆοσε ἴδῃ 
ἔογγ-ηἰηε ΟΥ̓ ΠΗ͂Υ δὲ ἢ]58 ἀεαῖῃ. Αοςογάϊΐηρ; 
ἴο Οὐγ ποίϊϊοηβ 1ἢ ϑθθη5 δἴγδηρα ἴο ϑρεαῖκ 
οὗ “οἷά δρο᾽" ἴῃ δυςἢῦ ἃ οδϑ6: δυΐ νῸ 
δανο δἰγεδλαὺγ ἔοιπα ϑδοϊομηίοῃ σοραγάθαὰ 85 
“ οἸἀ δ δρουῖ Πἔγ. (δεὲ ποίες οἡ Ἂς. 
Χὶ. 4) 

24. 4“α«... «υα: δειγίεα «ὐἱὴ δὶ ἡπέδεν:.} 
Αϑ58, νγγχὲ ἂσὸ ἰοϊά ἴῃ (γοηῖο ο5 (2 (τ. χυ!. 
14), Ργοραγεὰ ἢϊ56 οὐγῇ ϑορυ ϊοῆγα ἰη ἢΐἷ5. 1Πἴ8- 
Ἐπ|6, 85 [85 δθη 50 οἤθῃ ἄοηδ ὉΥ Οτθηΐδὶ 
Κιηρ5Β. Ηἰ5 δΙΏΘΓΑΙ νγᾶ5 σοηδυςίοα ψ ἢ στοαΐ 
τηλρηίἤοοηςα. (2 ΟἸγ, Ϊ. 5. ο) 

25. “454 Νναάαὸ δὲ “οπι φῇ “εγοδοα»ι δεσαπ 
ἐν γεῖσηι οὐέγ γα] ὍΘ βδοσθα ἢἰϑϊογιδη, 
Βανιηρ ἰγασθὰ ἴῃς ΠΞίΟΓΥ οὗ [ῃ6 Κίηρϑ οἵ [πάλῃ 
ἴο τῆς ἀφαίῃ οὗ Α58, ἰπ ἴῃς οἰχίγεῆγσι γεδγ οὗ 
τῆς αἰνἀοἀ Κιηράοπι, ρχοςεθάβ πον ἴο φῖνθ 
δὴ δοςουηΐ οὗ [6 ΠοπίοιηΠΡΟΓΔΙΎ ΚΙηρε οὗ 
ἴϑγαεὶ, θοσιπηίηρς ἢ Ναάδρ, ψνῆο ἀϑοοηάθα 
[86 ἴῇσοπο ἴῃ 4.545 βδεσοπὰ γϑαῦ, δῃὰ Ἴσοῃποϊιά- 
ἴῃ ἢ ΑΠδῦ, ἴῃ ψΒοθῈ ἔουτῖῃ γοαῦ 538 
ἀϊεά, Τῖβ παγγδῖῖνε οσσιρίθβ δἰπὶ ᾿ἰὨγΟΌ ἢ 
56 Ύθ ΟΠαρίογϑ, δἰγηοβί ἴο ἴΠ6 οἷοϑθο οὗ ἴδς ἢγϑὶ 
Βοοκ οὗ Κίηρβ.υ. ὙΠαῖ “ Βοοῖκ᾽ νουϊὰ Ὀεϑῖ 
Βαανα οιάθά σῇ ΑΠμδδβ ἀθδῖῃ (1 Κ. χχίιΐ, 
40). δυδ)οϊποαά 5 4 ἰδδυϊλῦ νἱον οὗ [86 
ΟὨΓΟΠΟΪΟΡῪΥ ἴδυ8 ἔατ :--- 

ἱ. ΚΙΝΟΞ5. Χν. [ν. 24---29. 

σοηδβρίγεά δρδίπβὶ ἢϊηι ; δηὰ Βδδϑῆδ 
δπιοῖς ἢϊπὶ δ (δρεῖμοι, τῃϊςἢ δέ- 
ἐορηρεά ἴο τἴῇε ΡὨΠΙϑτπεβ; ἴοσ Ν,δάδθ 
Δηα 411 ἰβϑγδὲὶ δὰ είερε το Οἰδθε- 
τΠοη. 

28 ἔνεη ἴῃ τῃς τηϊγά γεᾶγ οὗ ΑΞ8 
Κίῃρ οὗ ]Τυάδῃ αἸά ΒΔ459ῃ4 51δγ ΐπι, 
Δηά γεϊρῃεά ἴῃ ἢΪ8 βἴθδά. 

. 29 Αμὰ ἴἴ οδηϊα ἴο ρᾶ55, σῇδη ἢς 
γεϊρῃαά, ἐλαὶ Ἦς 5πιοῖς 41]] τῆς Βουξε 
οὗ ]ετοβθοᾶπι; ἢε ἰεΐζ ποῖ ἴο [εγοδοδπ) 
ΔΩΥ͂ ἴηδὲ Ὀτγοδλίμεά, ὑπῈ]} ἢς δὰ ἀε- 
βίγογε4 Ἀϊπι, δοσογαϊηρ υπῖο σίδε ἃ τὰ 
βαγίῃρ οὗ τῇς [Ι͂ΓῸκΡ, ψηῖοὴ πε 
ϑρΆΚε ὈΥ ἰβ ϑεγνδηῖ ΑΠη]Δ} δα 
ΗΠ] ΟΕ : 

ΕῚ Ε Ϊ 
Φ Ὁ ΘΠ εατς ἕσκεσε 
᾿Ξ ὃ Κίηρϑε οἴ Ἰυάδ8.}] οἵ |Κίησςο οἵ ἰσστδεῖ.  οἔ 
5:9 ΙΖ Ἐείγχη Ἐεῖξα. 

ἣν | 

1 Ι᾿ἘΕΗΟΒΟΑΜΊῚ 17 | ΤΕΒΟΒΟΑΜ | 22 
5 | ([ηναϑίοῃ οὗ 

ΘΒΙ5ΠΔΚ). 
18 ] ΑΒΙ]ᾺΜ 2 
20 || Αβὰ 41 
22 ΝΑΡΑΒ 2 
23 τς ΒΑΑΒΘΗΑ 24 
341 | ([ηναδϑίοῃ οὗ 

Ζοσδῇ). 
44 (ἀτεδιζεδβίαϊ 

]εγαβδ θ). 
46 τὰς ΕΙΑΗ . .- 2 

4 ἰύμκι 1), 13 
58 κὸ ΑΗΑΒ. -. 22 
6ι ,(([,Αϑὶ γᾶν οὗ (41 γεδσ οὗ 

Α58). ΑΗΑΒ) 

26. ΗΝ εἰη, «υδεγεὺν δὲ νιαάε [εγαθὶ 1ο εἶπ. 
Οοτίρασγο ἀῦονς, οἷ. ΧΙΪ. 30; δηὰ (ἢ. χῖν. τό. 

27. Βαασα δὲ τοῦ Κ᾽ “ῤῥί)αδ, Γ᾽ ἐδε 
ῥοιμε ΟΓ Ἰτεασῥαγ.) [ἴ 15 συγίοιι ἴο Βηά [592- 
ΟὔΔΓ ἔυ ΓΙ 5Πηρ ἃ Κῆρ. ΤῊΪ5 {δ Πδά ἤδυοῦ 
τηδάο, ἀπά σουϊὰ ἢδνα ΠΟ δτοιιπάξ ἴοσ τηλκίην, 
ἃ οΪαίπη ἴο τε ἘΠΉΙΠεΠτΟ, Ι δὰ ζυγηϊδεοὰ 
ΟἿΘ ΥΕΓΥ ὉΠαΙΒΕ ρυϊεῃεὰ Ἰπάρε, Τοῖδ (ἀξ. 
Χ, 1), ννο οη οδίδιηιηρ 5 οβῆος πδὰ χώρα 
56 ΓΈ 16 ὨΙτηβ οὶ ἴῃ [ὴ6 [ΕΓΓΟΣΥ οὗὨἨ ἘΡΉγαδίπι. 
ΟἸΒοσννῖϑα 6 ἰτῖδθ ννὰ5 ἃ5 ᾿{Π|6 ἕὩ πηοὺς 25 
ΔΗΥ͂ [Παΐ οσοιϊὰ 6 παπιθὰ. ὙῆΘ “255 σσουςἢ- 
ἴηρ δεΐννθθη ἔννο θυ γ  ΠΘἢ 5" ννᾶ5 ἃ [7|6 5γτοροὶ 
οὗ ἴῃ ραϊϊοπῖ, ρἱοάϊηρ ουϊναῖοτβ οὗ τῆς Ε9- 
ἀιδοίοη ῥα, Δνῆο “ἂν [πὶ τεσ νγὰς 
δηὰ [δε ἰδηὰ [δΠαΐ ἰἴ ννᾶβ ρ]οδϑαπῖ : δῃὰ θονγοὰ 
ΠΟΙ͂ ϑῃου άοσ ἴο Ὀθασ, δπὰ Ὀθολπὶο βογνυδηῖβ 
υπῖο {Πδιυῖ6." (Οδεη. χ]ῖχ. 14, 15.) [ἰ σδῃ- 



νυ. 3ο---2. 

20 Βεοσδυε οὗ (ἢς 5[π5 οἔ εγοδοληι 
γνῃοἢ ἢε 5ἰπποά, απ ἢ ἢς πιδάς 
ἰΞγδαεὶ β'η, ὈΥ [18 ργονοοδίίΊοη ὑνῆεγε- 
ἢ ἢς ρτονοκεά τῆς [οκΡ (ὐοά οὗ 
13 γ86] ἴο Δῃρετγ. 

41 Νον [δε τεβῖ οὗ τῆς δοίβ οὗ 
Νδάδ, δηά 8}1 τῇλι ἢς ἀἱά, σγε τῆ 6 Ὺ 
ποῖ νυγτδη ἴπ ἴῃ Ὀοοϊκ οὗ ἴδ σἤτο- 
ὨΙςΪε5 οὗ (ἢ6 Κίπρβ οὗ [5γδεὶ] καὶ 

422 Απά {δπεῖε νγὰβ ψγᾶσγ Ὀεΐνγοεη 

ποῖ μάν θη ἴῃ σοηθοαυθηςς οὗ ΔΗΥ͂ ΟἸΔἰΠΊ5 
ΟΥ̓ πηογιῖ5 οἢ ἴῃς μαι οὗ [15 {Π06 πα Βαδϑῆδ 
Ὀεοᾶπιε Κίηρ. Ηδ ὈγοῦΔΟΪ οσεά ἢ15 σΣϑα 
ΒΙΠΊΡΙΥ ἴο 5 οὔσῃ διιάδοιγ, δηὰ ἢ15 κηοννι 
ναοῦ δηὰ 5111] 25 ἃ ϑοϊἀϊεσ. Ηδ ἄρρϑᾶγβ ποῖ 
ἴο δᾶνα Ὀδδη οὐδ ἃ ρούβϑοῃ οὗ ζοοὰ ροϑβίϊοη 
πῃ "5 1πΠδ6. (δες 1 Κ. χνΐ. 2) 

Βααεῤα “»ιοίο ῥδἷ»ε αἱ Οσίῤῥεέδοη.) Οἱ ἴδ ρο- 
δι[οη οὗ ΟἸΒθείδοη, 5δεὲ ἢοΐς οὐ Ϊοϑῆ. χίχ. 44. 

29. Ηε «»ιοίε αἱ ἐδε ῥοισε 9 “εγοδοαρι. 
Βαδϑθα νουϊὰ ἀο [15 ῸΓ 15 οὐ 5θουΓΊ, 
νου τὨϊηκιης οὗ ΑΒ 2} 5 ῬΓΌΡΒΘΟΥ ---ΡοΣ - 
Βδρ5 νου Κπονίηρ οὔ 

αεοογάϊης ἐρηΐο δὲ σαγίπρ οΥ ἐδὲ ον] 866 
δῦονο, οἢ. ΧΙΥ. 10-14. 

Ι. ΚΙΝΟΞϑ. Χν. ΧΥΙ. 

Αβϑὰ δηὰ Βδδϑῆδα Κίηρ οὐ [βγδεὶ 81] 
{Πεἰγ ἀλγ53. 

243 [ἴῃ τῇς τηϊγὰ γεᾶγ οὗ Αϑ ἰζίηρ 
οὔ Ἰ᾿υάδλῃ θερδῃ Βδδϑῆδ τς βοὴ οὗ 
ΑΒ] ἴοὸ γεῖρῃ ονεῦ 4]1 [ϑγδεὶ ἴῃ 
ΤΙ γΖδῆ, να ΠΕ Δπά ἔουτγ γελγβ. 

24 Δπά διε αϊά εν] ἴῃ τῆς 5ιρῃξ οὗ 
τε Ιοκρ, δῃά νναϊκεά ἴῃ τὴ6 ΨΨΑΥ 
οὔ Ϊεγοδοδηι, δπά ἴῃ ἢ 8 8η ψῃδγε- 
ἢ ἢς πιδλάς [5Γ26] ἴο 83ἰη. 

82. “454 ἐδέγε «αυὐῶῷ «υαν, Ὁ Α5. [15 
86 Δη Ἔχδςΐ σορει οη οὗ νϑῦβο 16, ϑΌσῇθ (0Π1-» 
τηοηϊδίοσβ βυβροςῖΐ ἃ ἴ2]56 τελάϊησ, ἀπὰ Ῥγοροϑὸ 
ἴο διιοιίυϊο “ Ναάδὺ" ἴογ “" Βδδϑμβδ" Βιιϊΐ 
ἴδογο ἰ5 πο πδϑά οὗ Δῃγ σβδῆρο. Ὑᾶ86 δυΐδογ 
85 τυγηραὰ ἔγοπι ἴπε ἢΞίοσΥυ οὗ [υἀ δῇ ἴο (δὶ 
οὗ [ϑγδεῖϊ, δηὰ [28 “86 θοοκ οὗ ἴπ6 σμγοηΐοϊθς 
οὗ ἴδε ΚΙπρβ οὗ ἰ5γδεὶ" δείοσγε Β]8 εγε8. Εσοπι 
[15 θοΟΚ δ6 οχίσγδοϊβ ἃ ραϑϑᾶρο ὙΠΊΟΝ ὨΔΡΡΟΠ5 
ἴο σουτοβροηα ΘΧΔΟΙΥ ἢ οἣα ψδιο ἢ [45 
ΔΙΓΕΔΟῪ εχίσγαοϊοαὰ ΠῸπι ἴπΠ6 “ Βοοκ οὗ ἴδε 
σΒΓΟΠΙΟ]65 οὗ [86 Κίηρβ οὗ [υἀΔ. Ης ἀοεβ 
ῃοῖ οδ]εςῖϊ ἴο Γεροδίης πἰπι9ε] ((οιηραγε τ Κ. 
ΧΙΥ. 21 δηὰ 21; Χίν, 30 δηὰά χυ, 6; 2 Κ. χυἱ]!. 
6 δῃὰ χυῖ. 1.) 

ΝΟΤΕῈᾺ οΝ (ἬᾺΑΡ, χνυν. ν. :8β. “"΄Α11, ΤΗΕ ΘΙΙΝΕΞΚ ΑΝῸ ΤΗῈ ΟΟΙ ΤΗΑῚ ΨΈΞΕ ΕΕῚ. 

ΤΒε Ὀδρηΐ τὸ εὑρεθὲν Ῥοϊηίβ ἴο ἃ 
τεδαϊηρ οἵ Ὀ ΥΩΣΠ (ΠΌτα ἐπ Ό, “ἴο πὰ} 

ΓΗΑΡΤῈΚ ΧΥῚ. 
Ὶ, ἢ ϑελιός 2γοῤλεῶν αραΐνο βααςλα. 6 Ξἰαλ 

σμερέκαάϊείλ ἀΐρι. 8. Ζινεγὶ τορι βίγέηρ ἀρσαΐνσ 
ὐιλ τεκεροάίκίλ λέγε. 
ϑαλις γοβάσγν. τῷ Ο»ιγὶ, νιααξ Ζέρ 
ἐλε φοἱαάΐέογς, ᾿γεσίλ Ζίνιγέ αἶδν}ὲν» αἰεῖν ἴο ὑπεγπ 
λένε 21 74 ξιμιρίονε δεῖπρ αυτά, Ον»ιγὲ 

ει ᾽ευαϊίείλ ἀραϊνμεΐ 7Ζιη, 23 Ογερὶ ὀιεάσίλ 
ϑανιαγία. 25 δ τοϊρζεα γείργι, 27 “4λαὃ 
σιμκεέκί κί ἀνε. 290 «4 λαδὶς »ιοσί τυϊσξεΐ γεζρυε. 
34 )οελμα᾽: ομγεέ προ οὶ ἐλε ὀεέἑαάον οὗ 
γκάο. 

11 Ζ,»γ ἐχωμίσίλ 

ἰπ ἴδε ρίδος οὗ Ὁ ἽΠ)Π (ὕοπλ ἽΠ", ““ἴο σὸ- 
τηδίη, ὃὈς Ἰοἢ"). 

ΗΕΝ ἂς νοτὰά οὗ τῆε ΓΚ 
ΠΣ ἴο [ἐδ τἢε 8οη οὗ Ηδηδηὶ 

ἀρλϊηϑῖ ΒΔλβῆδ, βαυϊηρ, 
2 Ἐογδϑπιιοὴ εἰς 11 ἐκεῖ ες οὐ 

οὐ τῆς ἀυβϑῖ, Δηάὰ πιδάς {ἢεε ργίποα 
ΟΥΕΓ ΤΥ ρεορὶες ἴβγδεὶ ; δηά τῃοὰ 
Πιαϑῖ νναϊκεὰ ἰῃ τῆς ννὰῦ οὗ Τεγοβοδῃι, 
ΔηΔ Πιαϑὲ πχδήάε ΠΊΥ ρεορὶε [βγδαεὶ ἴο 
81η. ἴο ργοόονοόκε τὸ ἴο πρὸ ἢ 
ἘΠΕῚΓ 518 ; 

ΟΗΑΡ, ΧΥῚ. 1. ὕεδω {δὲ τοπ οὶ απαηὶ ἢ 
Ἡδηδηὶ, (ΠῈ δῖ μεσ οὐ [ϑῆυ, ννᾶ8 566 γ ἴο Αϑᾶ 
ἴῃ {πὸ Κίπράοπι οὔ [Δ (1 (ἢν. χνὶ. 7.10). 
Ηἰβ βοὴ Ϊεἴὰ, νγῆο 18 ποσὰ ἔουπά ἀἰποδαγρίην 
ἴΠε 584π|6 ΟΠος ἰη πε Κίπράοπι οὗὨ ἰ5γδοὶ, δρ- 
ῬΘΔΓΒ δῖ ἃ ἰδίεσ ἀδΐβ ἃ5 ΔΠη ἱπῃδθι απ οὗ [ογυ- 
βδίθτῃ, νἤογο δ6 ἘΓΟΡ ΊΚΗΟΙ υηάον [6 οϑηδ- 
Ῥδδῖ, νγῆοπὶ ΒῈ γεδυκοὰ οἡ οπα οἼοδϑίοῃ (Δ 
ΟἸγ. χίχ. 2,1). Ηδ πηυβῖ πᾶν ᾿ἰνθά ἴο ἃ στεδί 
δρε; ἴογ δε οὐπνοὰ [εποϑμδρμδῖ, ἀπὰ ᾿σοῖθ 
Ἦ]5 1 (ἐδ. χχ. 34). 

Ὡ. Τὸν ΔΙ γιμορ σὲ 1 οκωδεά ἐδεε οἱ Ὁ 
ἐδε ἀμ1.} ἴπ 18 ρόπογαὶ οοποίσυςςοη [δ 5 
τ οββαρο [Ό]Π]}ονγβ Οἰοβοὶγ ἴπ6 ἀΥταπροπιοηΐ δηὰ 
(Π6 Ρἢγᾶ865 οὐ ἴ86 πηοβϑαρὸ βθοηΐ ἴο ἰθγοῦοδπὶ 
ΕΥ̓͂ πα τπουι οὗ ΑΒ δῃ. (τ Κ. χιν. 7.11 
Ηξεηςο, τ Βοσο 15 ρῆγαϑοβ αἰ τεσ, {ΒΕΥ͂ ἄγε ἴῃς 
ΤΆΟΥΟ ᾿πϑίγυςνο. Ηρογὸ [86 οχργοββίοη “ουΐ 
οὔ (δε ἀυϑι," ψΒΙΟἢ ἀοες ποῖ ὁσοὺγ ἰπ σ᾿ Κ'. χίν, 
7, 566 ΠῚ5 ἴο ἱΤΊΡΙΥ 1Π8ἱ Βα45Π4 δὰ ποῃθ οὔτδοβἊ 
δηϊοςοάοφηϊβ οὐ γδηκ, δ] (ἢ, ἄζς,, νυν] ς ἢ ἴῃ ϑοσηδ 
ταράϑυσγο Β[ἰοἀ Ϊογοῦοδπὶ ἔογ 15 δἰ ἢ οΕῆοο. 

2}ὃὉἙ 2 
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Ἀ «ἢ, 1ς. 
80. 

ἐςσθοίΊΦΟΙΣ, 

ἃ 4 (Ὦτσ, 
τό. Σ. 

4 Βεδοϊά, 1 ν}1}} ἰαἴζε ἀννᾶγ τῆς 
Ροϑβίθγυ οὐ Βδδβῆδ, ἀπά τἢς ροβίεγν 
οὗ 8 Πουβδεὲ ; ἂηά Ψ1] πιᾶκε τὰγ 
Βουβε κε τῆς Βουβε οὗ Ϊεγοδοδᾶπι 
τῆς 5οη οὗ Νεδαῖ. 

4 'Ηἰπι τῆαῖ ἀϊεῖῃ οὗ Βδδβϑῆα ἰῃ 
(ἢε οἰ 3841} τῆς ἀορβ εδῖ ; ἂδπά ἢϊπὶ 
(μαῖ ἀἰετῆ οὗὨ Πΐ8 ἰῃ τῆς 8645 5Π4}1 τῆς 
ἔονν 8 οὗ τῆε δἱγ εδῖ. 

ς Νον ἴδε τεϑὲ οὗ τῆς δοῖβ οὗ 
ΒΔλ8ηδ, απὰ ννῆδλε ἢς Ἂαἱά, δηά ἢ18 
τσ, ἄγε ΤΕΥ ποῖ τιτίθη ἴῃ τῆς 
Ἔθοοκ οὗ τῆς ςῃγοηῖς]α8. οὗ (ἢ ἰηρϑ 
οὗ [5γδε]ὶ 

6 8ὃο Βαδϑῆδ 8ἰερὲ τς ἢἷ5 ἐδ ἢ 6Γ8, 
ΔΠα νγλβ Ὀυτγίεά ἱπ ΤΊγΖαῃ : δηά ΕἸδὴ 
Ἦ15 Βοη τεϊρῃεά ἴῃ ἢϊ5 8[6δά. 
 Απά «α'βο Ὁ τῆς δαπά οὗ τῇς 

Ριοόορῆεῖ [ἐμὰ τε 5οη οὗ Ηδηδηὶ σδηὶε 
τῃε νοτγὰ οὗ τλ6 'οΚ ἀραίηϑι ΒΔλΔ588, 

ΤΙε τρς οὗ 
Υ ἰηαϊοαδῖοα ΟΥ͂ ἴδοδὲ 5ι1ς- 

Οἱ Βοη-δάδα ἴο 

δ. “π4 δὲς »πὶδί] 
ΒΔΑΞὮΔ ἰ5 φιαδοίε πε 
σδ5565 ψῃϊο ἢ ἄγονος Α538 ἴο 
15 δἰά. (1 Κ. χνυ. 17-21.) 

7. Μπά α΄ ὅγ ἐδὲ ῥαμά Κ᾽ δε ῥγορῥεῖ 
ερι.] ΤὨΪ5 νόῦϑθ 5665 βοιηονδί ουΐ οὗ 
τἶδοθ. [115 παΐυσγαὶ ροβιίίοη νουϊὰ Ὀ6 δῇοσγ 
ΥΟΙΞΘ 4 ἃπά Ὀεΐογε ὑοῦβο 5. 8111], ρευβδρϑ, ἴἴ 
15 ποῖ ἴο Ὀ6 γοραγάθα 5 δος ἀθη(δ }} ἰγδηθροϑεὰ 
ΌΥ ἃ οοργίϑι, θυϊ Ταῖποῦ ἃ5 δα δὰ Ὁ 1δ6 
ὙΤΙΕΓ, ϑοπηενμαῖ ἰἱγγαχΌ ΑΓ, 85 δῃ δῇῆετγ- 
{ουρδῖ; ἰἴ5 σρϑοὶδὶ ἕογος Ὀεϊηρ ἴο ροϊπῖ ουἍἱ 
1) αἱ [δε ϑδεπίθησθ οὔ Βδδ53})8 νγὰβ ἱπίθπάδά ἴο 
Ῥυπηΐίϑι, ποῖ ΟὨΪΥ [ἰ5 5} ΟΡ ΡΙ δυΐϊ 4ἷ5ο ἢ 15 
Τηυγάοῦ οὗὕὨἩ Ϊεγοδολπὶ δηὰ 15 δ π|}}7. ΤᾺς 
ορμδίς ννοσάβ οὗ ἴῃς νοῦϑε δγὰ [86 ἰδεῖ ἔουσ. 

γουοξίησ δὶγι 9 ἀπσοῦ «υἱὴ ἐδὲ «υογὰ 9 δὲν 
ῥαμά:. “Τῆς ψοσκ οἱ ἢϊ5 μβδηάβ " τηόϑδῃβ8 Βθσα 
οἰἴμοῦ [86 “ οαῖνος" αἵ δῃ δῃηὰ Βεῖβεὶ (ςοπὶ- 
ΡῬατὸ ᾿ουῖ, ἵν. 28)--ἰ(θ ψόγκβ οὐ 5 πδίϊοη᾽ 5 
δαπάς, δηά 50 οὗ ἢ ͵5, 45 ζεργοϑοηίδενο οὗ δἷ58 
πδιο---ΟΥ ῬΕΥΒΔΡ5 ΤΏΘΓΟΙΪΥ ἴπ6 οΔΙ ον ΒΡ, 
πο 6 τηδιπίδίηθαά ἴῃ 1} νἱσουσ, (δ6ὲ 
γΟΓΒα 1). 

αμπά δεεσισε δὲ ἀἰϊο ρῥί». ὙΤπουρὴ (ἢ 6 
ἀεκιγυςσίίοη οὗ Ϊεγοῦοδπὶ μδὰ Ὀδεη ἑογείοϊά, 
δῃὰ τπουνἢ Βαλ9ηδ ΠΙΔΥ Ὀὲ ΣΙ ΆΠΥ τογαγάθα 
825 Οοὐἷβ ἱποίσυμπηοηΐ ἴο ῥιυιπὶϑ ἰογοδοδπιβ 
515, γεῖ, ἃ5 6 σϑοοίνθα πὸ Ἴοιϊηπιαπὰ ἴο 
Θχοουΐς Οοὐΐξβ ντδῖθ οἡ ἴδε οὔεοπάοσ, ἀπά 
νγὰ5 ἰπϑε!ραϊοα 50] 6} 7 ΟΥ̓ διηδί ὕοη δηὰ 5ο] - 
τηϊεγοβῖ, ἢ 5 ρῸϊ νγᾶβ Ἰυ5ῖ 45 σγοδαὶ 85 1 πὸ 
ῬτΟΡΉΘΟΥ μαὰ Ὀδοη υἱΐετεά. Ενθεη Ιθῃυβ 
ςοπητηϑϑίοη (2 Κ. ᾿ἰχ. 5-10)ὴ ψὰ5 ποῖ δοϊά ἴο 
7υβίν, δορί μου, μ]5 πλυγάᾶεγ οὗ [ἐβογάπι δηὰ 
1ἐΖεῦεὶ, (δεα ποῖος δὰ ἰΪος.) 

Ι, ΚΙΝΟ5. ΧΥῚ. [ν. 3--ὕ1ο. 

Δη4 δραϊηβῖ 18 ἤοιι86. οσυθη ἴογ 411} (δε 
ΘΝ] τῆι ἢς ἀϊά ἰπ τῆς 5ἰρῃσ οὗ {δε 
ΓΟΚῸ, ἱπ ργονοκίπρ πἰπὶ ἴο δηρεῖ 
νι τῆς ψογκ οὗ ἢϊ5 ἢδπάϑ, ἴῃ Ὀεὶη 
κε πε Βοιιβε οὗ Ϊεγοδοδῖ ; δηά ᾿ὲε- 
σᾶυβε ἢε ΚΙ]εἀ Πϊπι. 

8 Π Ιη τε ὕγεητ δηά βἰχῖ ἢ γεᾶγ 
οὗ Αϑβ8 Κίηρ οὗ ̓ υἀδῃ θερδη ΕἸδὴ τῆς 
80η οὗ Βλδβϑῇῃδᾶ ἴο σεΐρῃ ονεσ ἰβγδεὶ ἴῃ 
ΓΊγΖαῃ, ἴννο γοᾶγϑ. 

9 Απά ἢ18 βεγναπὶ Ζπιγὶ, σᾶρ- 
ταῖὶπ οὗ δα] δὲς ςδβαγίοῖβ, ςοπϑερίγεά 
Δρδϊηϑὲ ἢϊηι, ἃ8 ἢ6 νγᾶβ ἱἰπ ΓΊγζδῆ, 
ἀπηκίπρ; Εἰπιβο] ἢ ἀγιηῖς ἴῃ τῆς Βουε 
οὗ Ατζὰ ἴἰβίοννδλιά οὗ δ): ἢουθε [1 "Ηΐς 

«τοὐπκὰ κα 
Τίγζαῃ. 

10 Απά Ζ,πιτὶ νγεηξ ἰπ ἀπά 8πιοῖε 
ἢϊπι, δηά Κη]εά Ὠϊπι, πῃ ἴῃ 6 ἔνγεητγ 
ΔΠΑ βενεητῃ γεᾶγ οὗ Αβὰ Κίηρ οὗ 
]υάδῇἢ, ἀπά γεϊρῃεά ἴῃ ἢ βῖεδά. 

8. Τευο γεαγ.] 12. Μοτε ἴδδη οὔς γοᾶσ, 
ΟΥ, δῖ ΔΗΥ͂ Ταῖς, δοπθ ρογϊΐοη οὗ ἔτνο ἀϊοειτιςὶ 
γεοασβ, ΕἸΔΒ δϑοεπάθα ἴδ6 ἴδγοῦα ἴῃ ΑϑδῖΞ 
ὈΘΏ -ΘἸΧ ἢ γΟΑΣ, δηὰ νγὰβ τηυγάογοα ἴπ δῖ 
υγεηςγ 56 νθηῖθ. (δ66 γεῖϑα 10.) 

θ. Η» «εγυσηὶ Ζίριγ  Ὅδί 15, "' Β!ς δυν- 
ες!" ((οιηραγε : Κ. χὶ. 26 δπὰ ποῖς δὰ Ϊος.) 

εοπορίγεά αφαὶπεὶ δὲ»ι.) ΤΕ σοπερίγαου οὗ 
Ζιίτιγί ψγὰ8 ἰδνουγοὰ ΌΥ ᾿ς ροβίἴοη, τὶς 
λῶν γι ἀβένος ἘΠΕ ἜΠΟΣ 'π ἴδε 
ΕἸ, 6 ἀῦϑβοηοε οἴ στοδῖ ἴδε Ῥβεορίὶες, 
δηά ον [δε οῆοοῖβ 8οῸ ἐν χτὴν δᾶνα σποςκοά 
δῖτη, δὲ ΟἸδεΐβοη (νεῦβε 15), ἀηὰ ΒΥ ἴδε 
ἀεϑρίςδθ]ς σμασγαςῖοσ οἵ ΕἸδῃ, ψδο, ᾿πϑιοδά οὗ 
Βοϊῃρ ὕρ ἴο [86 ννᾶσ, νγᾶ5 ἰηάδυϊρίηρ ἴῃ ἰδς 
ΟΔΡΙ18] ἴμοϑα ἴον ἰδϑῖεβ ψ ϊς μδὰ ῥὑγοῦδϑὶγ 
Ὀεοη ἔοστηθα Ὀοίοσγα μἰ5 ΔΊ ΠΟΥ νγὰβ Ἄχδὶῖδα οἱ 
9 ἐδὲ ἀμ. ΨΝνΝΏδη δῃ ΟΥ̓ ΘΠΔ] τποπδγοὶ ἴἢ- 
ἀυϊρεϑβ ἰῃ ἱπϊοχιοβείοη, ἢα 15 ἐχρεςῖοα δὲ δὴγ 
ταῖς ἴο ἀο 1 5ε σε]. Ης ἰ5 ΓΒΟΥ ὕχζὸ- 
οἰυάεά Υ εἰἰᾳιυεῖίε ἔγοπι ἀοσορπρ ἴμς Βοϑρὶ- 
(Δ }Υ οὗ Ὠ15 βιιδ)θςῖ5. ΕἾΔ ἀρρθᾶσβ ἴο ᾶνο ϑεῖ 
δί ἀεβδπος {8656 Γεβίγαϊηίβ, αηὰ, {κὸ 1 μ6 ΕΣΥΡ- 
Ὠδη ΑπΊδϑὶβ, ἴο ἢᾶνθ σοη Εἰ ΠυΔ]}}7 σοπυϊπάοά 
ΤΆθῃ οὗ 15 ἴον οὐ ξίη ΟΥ̓ σοηάδυςῖ ἈΠ ΟΓΙΝΥ 
οὗ τουδῖγ. Ηδξεηςο Ζιίπιτι πὸ ἀουδὲ δεϊϊενεά 
(αὶ πἰ5 δεῖ ψουἹὰ 6 ρορυΐᾶγ, δηὰ (μδὶ δἊ 
Μοῦ] ἃ ἐϑιΔ 158} Πἰγλβ οὶ οα {Π6 ἴβσοης δ ἰεδοὶ 
Ὧ5 ΘΔΞΙΪΥ ἃ5 Βδδϑμδ μδὰ ἀοηδ. 

“1επυαγά 7 δὲς ῥοισε.31 Ατχὰ δοϊὰ ἴδε οἶος 
Ὁπάογ ΕἸδἢ, τ ΒΙΟΒ ΑΠῖϑμδσ δά αἱ 
ὑπάογ ϑοίομοῃ (1: Κ'. ἵν. 6). 1ξ τνᾶϑ εν 
οῃς οὗ οσοποίἀογαῦϊο ἱπηρογίδποθ. [ἢ ϑοϊοιηοοῖς 
οουχ Π κάνε ἴΠ6 σᾶῃκ οὗἉὨ “ἀγ, ΟΥἹ Ῥσίηςθ. [ἢ 
Ῥογϑία τῆς “ σἴοννασγά οὗ [ῆς Πουϑοβοϊὰ " δεῖεὰ 
ΒΟΠΊΘΓΙ 65 85 ἃ 5ογῖ οὗ γεζεηΐ ἀυγίηρ ἴπ Κιπρ᾿ς 
δῦβοηςος (Π σοά, 1, 61). ὦ 



ν. 11--το.] Ι. ΚΙΝΟΞ5. ΧΥῚ. 

Ι: 4 Απά [ἴ σάπιε ἴο ρ488, ἤθη 
ἢε Ὀερᾶη ἴο τεΐῖρῃ, 45 βϑθοοὺῇ ἃ8 ἢδ δῖ 
ΟΠ δ18 τῆγοηθ, ἐψαΐ ἢε εν 411 τῆς 
Βοιβε οὗ Βαδβῆλ: δα ἰεῖζ πῖηὶ ποῖ 
οὴς ἴπλὶ ρίβδεῖϊῃ δρδίπβὶ ἃ γψ2]}, 
"πο ῆεγ οὗ ἢϊ58 ΚιηβίοΚβ, ποῖ οὗ ἢ]8 
[πεπάβ. 

12 ΤΉυ8 ἀϊά Ζπιτγὶ ἀεϑίγοῦ 411 τῆς 
ἤοι8ς οὗ Βλδβῇα, δοςογάϊηρ ἴο τῃ6 
ννογὰ οὗ ἴῆε Ι͂οκΡ, Ὡς ἢ Ἐὲ ΒρΑΚε 
δραϊηϑὲ ΒΑΔϑἢῃ δγ [εἴα τη ργορῃεῖ, 

12 Εογ 1] πε 81π8 οὐ Βδδϑῆδ, δηά 
τἢε 581η8 οὗ ΕἸΔὴ ἢ18 δοη, ὈΥ ψνῃ]οἢ 
{ΠΕΥ 5ἰππαά, δηά Ὁγ νηὶ ἢ ἘΠΕΥ πιδάβ 
[5γδ6] (ο 5ἰη. 'π ργονοκίηρ ἴῆς ΓΚΟᾺΡ 
(ὐοά οὐ ἴΙδγδοὶ ἴο δηρεσγ γι Γ} {εἰν 
νΔΠ11168. 

14 Νον τἢς τγεβὲ οὗ τῆς δςῖβ. οὗ 
ΕἸΔἢ, ἀπά 41} τηλῖ ἢς αἱά, σγε {Π6Ὺ 
ποῖ νυγητίδη ἰη τἢς Ὀοοΐς οὗ τῆς σἤγο- 
πῖο]68 οὗ τῆς Κίπρβ οὗ [βγδεὶ ἡ 

ϊΙς Δ Ϊη {πὲ ἵννθητγ ἀπά βανθητῃ 
γελγ οὗ 438 Κὶπρ οὗ [υάδῃ ἀϊά Ζ πη 

11. λυείέδε 9,7 δίς δίμεοξε, πὸρ οΥΓἹ δὶς 
“ πά..) ΤὙῆδθα τγογάβ 56επὶ ἴο ἱΊΡῚῪ πιθᾶ- 
5065 Οὗ τηοῖ ποτε ἴπλπ ΟΥ̓ ΠΔΓΎ 56 ΥΕΤΊΥ. 
Νοῖ ΟΠΙΥ νγᾶβ ἴῃ γουγδὶ ἔπ γ ἐχαγραϊεά, δὰ 
[δε πἰοηάβ οἵ ἴῃς Κίηρ, Π18 σουπο ]οσβ ἀπά 
ἕανουσγίίς οἥΐϊοετβ, τεσ ρυῖϊ ἴο ἀσδῖμ, [Ιΐ 15 
ποῖ 5υγρσγϑίηρ [μδῖ, πον [8656 σἰΓουχηδίδηςοσβ, 
ΖΙτηΓΙ 5 συ θ ννᾶ5 ποῖ δοαυϊεϑοθά ἰη, Οτητσί, 45 
Ββανυηρ Ὀδοη ἱπ ἴδε οοπβάσηςς οὗ ἴδε ἰδἴθς 
ΤΟΠΑΓΟΝ, ου]ὰ πδίυγα! νΥ ἔδασ ἔργ δἰ πηϑε] 
δηά τγόϑοϊνς ἴο ἴδϊκο ἴῃς σουγϑε ΒΙΟὮ ὈΤΌΠΙΙ 
εἷπὶ αἵ ἰοδϑδῖ ἃ οβδηςθ οὗ 58{Ἐ{Υγ. 

138. δ ἐδεὶγ υαη! ες. Τῆς Δ]]υπίοη ἰ5 
Οποο ποσὰ ἴο (6 “ οαἶνο5. Α5 δὴ [|60] 15 
“ ποίδιηρ ἴῃ ἴῃ6 νοῦ] ἢ (1 Οογ. νυἱῖ. 4)-- 
ἃ ΤΠΟΓΘῸ ΠΟΠΘΏΓΑΥ, ΟΓΟΣΙΥ ῥοννε 6885 --- [ἢ ς 
Ἡεῦτεννβ (8]} ἱξ ΟΥ̓ ἴε τη 8 5 πιγηρ “Θηρ- 
Ὧ655, ““νᾶρουγ, ΟΣ “ ποίη ρη 658." 

16. “ἢ Πιγαεὶ νιαάφ Ον»ιγί, ἐδ εαῤῥαὶπ οὗ 
δε ῥοι!, ἀἰπσ. ὍΠ15 ραϑϑᾶρο οὗ ΠἰϑζοΥΎ ΓΘ. 8115 
186 ανουγίῖε ῥγαςῖίςθ οὗ (ς Κοπίδη διτηΐοϑ 
υπάογ ἴδε Ετριγο, δ] ςἢ, τυ βοη ΠΟῪ πεαγὰ 
οὗ [ἢ 4553255: ΠδῖΊοη οὗ δῃ ΘΙΠΊΡΕΤΟΣ αἵ οπιο, 
ΟΓΟ ψοηΐ ἴο ἰηνοδὶ ΠΕΙΓ ΟΥ̓] ΠΟΙΏΏΔΗΘΟΣ 
ν ἴθ6 ΡυγρΙο. 

17. “4π4 Ο»ιγὶ «υεπὶ ρ] Τῆς ΘΧργοϑϑίοη 
“ἐγγρηΐ ὉΡ᾿" τρλγκβ δοσυγαῖοὶγ ἴἢς δϑοςοηΐ οὗ ἴῃς 
ΔΙΤΩΥ ἴτοπιὶ ἴῃς δέεῤῥείαδ, ετὸ ΟἸδδεΐδοη 
νγὰ5 5δἰἰυδίοα (5ε6 οβῇ. χίχ. 44), ἴο ἴδε δ}]1 
ΠΟΥΠΕΥ οὔ [5γδοϊ, οἡ ἴδε εὐξε οἵ ψ βίοι ΤΊΓΖΔΣ 
διοοά. (566 ποῖθ οἡ : Κ'. χίν. 17.) 

18 Τὸ ραίαεε οΥ ἐδὲ ἀλη. δο..}] ἘΔ 

γεῖρτι βενθῆ ἀδγβ ἰῃ ΤΊγζαῃ. Απά 
[ῃ6 ρδορὶβ τὸἫὸῦγόέ δπολπιροά δρδίπϑῖ 
Οἰδθεῖμοη, νυν ῖς ἢ ὀείορεά ἴο τῆς 
ΡΠ ]Π5εΠ 68. 

ι6 Απὰ ἔπε ρεορὶς ἐδασὲέ τυέγε 
ἐποαπηρεὰ πιδαγά ϑδ8γ, Ζ1πιγὶ ἤδῖῃ 
ςοῃϑρίγεά, πὰ Πδῖἢ 4150 58ἰδίη [πε 
Κιηρ: νυ ηογείοσε 411] ἴβγαθὶ πιδάς 
Οπιτί, τ[λῈ οαριδίη οὗ τῆς Βοβῖ, ἰσηρ 
ΟΥΟΓ [5γ26] τῃδι ἀδὺ ἴῃ τῆς ᾿ΔπΊρ. 

17 Απά Οπιὶ νεπῖ ὺὑρ ἔτοηι (ἱδ- 
θεῖμοη, δηά 411] 1βγδεὶ νυ Ὠΐπλ, δηά 
1ΠΕγ δεβίερεά ΤΊγΖαῇ. 

18 γπεὶ ἰξ ᾿ᾶπιεὲ ἴο ρ888. ἤθη 
Ζὶπιγ βὰν παῖ ἴῃς ΟἿ νγᾶβ ἴάκβη, 
(παῖ δὲ ννεπῖ ἱπῖο ἴπ6Ὸ ραΐδος οὗ τῆς 
Κιηρ᾿β ουβε, ἀπά Ὀυγης τῆς Κίπρ᾿ 8 
Βοιιβε ονεῖῦ ἢΐπὶ ἢ ἤτα, δηά ἀϊεά, 

19 Εοτγ ἢΪ8 5η8 Ὡς ἢ Πα β8ἰηπεά ἴῃ 
ἀοϊπρ δν!] ἰῃ τῆς 8'ρῃξς οὗ τῆε ΓΟΚΡ, 
πῃ νναἰΚίῃρ 'π τῆς νγὰγ οὐ Ϊεγοθοδπι, 
Δηα ἴῃ 15 5810 ΙΓ ἢ ἣς ἀϊά, ἴο πλλκε 
5γδε] ἴο βίῃ. 

[ΟΟΣ Οὗ 186 πίη ρ᾽Β Βουπδο. [Ιξ 15 ποῖ 
ΘΑΘΥ͂ ἴο 566 ψΠ2ϊ οὖν ἰγληϑίδίοσβ ἱηζοηάδοα 
ΌΥ “1μὲ ραίδος οὔ 16 Κὶπρβ δουξο." Ρτο- 
ὈΑΌΪΥ {ΠῈῪ τδουρὴξ τῆς Ηροῦτονν ρἤγαθα ἃ 
ΤΏΟΓΟ ΡΕΓΙΡΙΓΑσ5 ἴοσ “ ἴΠ6 σογαὶ ραΐϊδοθ." [ϊ 
ΒΕΘΙ5, ΠΟΥΤΕΥΟΙ, ΓΟΔΪΥ ἴο πηδδῃ ἃ Ραγ  ΟΌΑΓ 
Ρατὶ οὔ [πε Ραϊδοο.--- εἰ ποῦ [με δαγονι (Εν ]ά), 
ΟΥ, ΣΠΟΓΤῈ ῬΓΟΌΔΟΪΥ, [86 ΚΟῸΡ οὗ οἰϊδάεὶ, ἃ ἴονσεῦ 
ϑίσοηρεγ δηὰ ἸοΊοσ Τπδὴ (δ τοϑὶ οὗ ἴῃς ρΡᾶ- 
ἷλοα ((εβεπίυ5). ΗἩΠΒογ Ζίμιγὶ γεϊγοδϊοά, δπὰ 
βιυζ ἢἱ ἴῃ, 580 οὐίδἰηίηρ ἔπιες ἴο εἰεςϊ ᾿15 
ὈΓΡΟΞΕ. 
απ διωγπὲ ἐδὲ ἀἰπρ᾽. ῥοισε οὐεν ῥίνι, ἀπά ἀϊεά,} 

Ζιπλγὶ 5 ἀδβρεγαῖε δςῖ μδ5 ὑεθῇ σεροδίδα σηοσα 
{Πλη σηος ἴῃ ἴπΠ6 νου] 5 Ὠἰοίογυ. ΤΘὌμδῖ (δὸς 
ἰλοῖ Κιηρ οὗ Αβϑουτία, ἴῃς ϑαγάδηδραϊυ5 οὗ 
(6 Οτεοῖς, ἴδι5 ἀεοίγογοα Ὠἰπλβο , 15 δἰπηοϑῖ 
[Ὠς ΟἿΪΥ ,εὶ νυν λῖς ἢ τς κῆονν σΟΠΟΟΓΏηρ Πἰπ). 
(δες “Δηοίοπῖ Μομλδγοβῖθβ,, το]. 11. Ρ. 521.) 
Ἡετοάοίιβ ε»ῖνθϑ ἃ ϑἰ πη δοοουηΐ οὗ ἃ ᾿οῃ- 
ἰοΠΊΡΟΣΑΣΥ οὗὨ ᾿ἷθ οὐχὶ, 4 ςογίδῃ Βορόβ, ἃ 
Ῥογϑίδη ζϑηργαὶ, ἰεῆ ΌῪ Χογχοβ ἴο ἀοίεηά Εἴοη 
ἤδη ἢ6 τειὶγοα ἔσοπὶ Ευτορο δῇἤοσ 841Δ1Π|15. 
(Ηετγοά. νἱῖ. τοῦ.) Ης αἷϑο σοϊδίθβ ἐμαὶ [Πε 
ΧΔηίΔη8, θη ὑγοϑϑοὰ ὈΥ Ηδγράζυβ, Ὀυσπῖ 
[ΠΟΙ ψῖνο8, ΤΠοῖγ οΒ!]άγοη, ἀηὰ (ἢςὶγ 5]ανθβ ἱπ 
ἴμ6. Δοτοροΐίβ, ἀπὰ {μεπ ἴπγενν ἰΒεβεῖνεϑ οη 
[δε Ῥεγβίδη ϑϑσογάβ (ἰδ. ἱ, ᾿γ6). 

10. Τ͵ον δὶς “ἰπε. .... ἱπ «αυαἱλίης, ᾿π δὲ 
«υα) 9} ϑεγοδοα»ι.) Ζιτατί, ννῆο ΟΠΙΥ͂ τεϊσηθα 
ΟοΠ6 Ψ6ΟΚ (ΥΕΈΓ56 15), ἀπ ννῦῆο νγᾶβ ᾿οϑιορεὰ ἴῃ 
Τίγζαβ υἱτίη ἃ ἔδνν ἀδγ8 οὐ 8 δοςεβϑϑίοῃ, 
(Δ Πδῦθ ΘΟΔΓΟΟΙΥ͂ ΟΥ̓ ΔΩΥ͂ ονοῖΐ δοῖβ θΏ- 
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20 Νοῦν (δε τεβϑὲ οὗ {πὸ δοῖβ οὗ 
Ζιτατὶ, πὰ ἢ18 (τοᾶϑοη ἴἢδλΐ ἢς 
ννγουρηϊ, ἀγεέ ΠΥ ποῖ ψητοη ἴῃ 
([ῃε ὈοοΟΚ οὗ τε ςἤγοηῖςο 68 οὗ ἴδε 
Κίηρβ οἵ 158γδε] ἡ 

21 ἼΒεη ψεῖα τῆς ρεορὶε οὗ 
βγδεὶ αἀϊνιἀεἀ ἱπίο ἴνψο ραγῖβ : δια] 
οὗ τε ρεορὶε ἐο]]οννεά ΤΊΡΩΣ τπ6 5οῃ 
οἵ (Οἰπδίῃ, ἴο πηᾶκα ἢϊπὶ Κιπρ ; δηά 
ἢ] (ο]Ἱοννεὰ Οπί.. 

σουγαροά ἴΠε σ᾽ ευνοσβῖρ. Ης πιδά, ΠουτοΎοσ, 
ἄοηθ ποίην ἴο Ρυΐ ἰξ ἄονῃ; δηά 50 ἢ 15 
ἀοδίῃ κοεβ ἴο. ᾿]υσίγαῖϊε [6 φοΠΟΓΑΙ τΠΟΓᾺὶ 
ΜΉΘ (Π6 ντίϊοσ οβ Κίηρβ ἀγὰννϑ ἔγοῃι [86 
8016 ΒἰϑίοσΥ οἵὗἩ 186 Ισγδεὶἴε πποηλγομβ, [δῖ 
ἃ Οὔγδὲ νγὰβ Ὁροὴ {ποπὶ οἡ δοςοιπί οὗὨ [Πεὶγ 
Ῥογϑίδίῖθησε 1 [οσοδοδηλ5 πη, νν ἢ ΒΟΟΠΟΓ 
τοδ τὔρο Ὀγουρηξ οδοῖι γογαὶ μοιιδα ἴο ἃ Ὀ]ΟΟΑΥ͂ 
[τ 

20. “πᾶ ῥὲς ἔγεασοῦ «υδίιεδ δὲ «υγοιφΡέ.] 
Τμδῖ 15 ἴο 540, “1ῆς ἀέαίε οὗἁὨ ἢἰ5 γϑάϑοη ;᾽} 
[Π6 παῖυγο δηὰ τοἰγουπιοίδηοθβ οὗ ἴδ ᾿οηβρὶ- 
ΤΆΓΟΥ ἰουσῃοα οὐ ἱπ γεῦβο 9, ᾿ορεῖθοσ ἃ 
ΠῚ] δοοουηΐ οὗ ἴα ἀεεὰ ὈΓΕΗ͂Υ ἀσϑοσ θεὰ ἴῃ 
γΟΙ56 10. 

4], Τῤεη «ὑεγό ἐδὲ βεορὶς φῇ Σεγαεὶ ἀυϊάεά 
ἑπίο ἰαυο βαγ4.}1 Ιἴ ᾿Ξ ὕθθη βυρρεοβίθά 1ῃαΐ 
(Ὡς ἱπμδροιϊδηῖβ οὗ ΤΊγζαι, ννῆο δὰ βξυρρογίοὰ 
ΖΙΓΑΓΣΙ δραϊησὶ Οπιγί, ποη ΒΟΥ ἐουπα [μαῖ 
Ζιταγὶ μδὰ κε πΙ πιο] ἢ, 5δεῖ ὺρ ΤΊ πὶ ἴο σοη- 
ἴπυο (6 5ἰγυρρῖθ. Βιυῖ ἴδ6 τοοοσὰ ἰ5. 50 
ΒΟΔΗ(Υ͂ δηά ΠοἸουγ]655 845 ἴο ἰοηὰ πο ϑυρροτῖ 
ἴο [815 ΟΥ ΔΗΥ͂ ΟἾΟΣ Ραγίϊουασ [ΒΘΟΓΣΥ. 

22. Τὲ ῥεοῤίε δαὶ Μο οαυεά Ονιγί ῥγὲ- 
ααἱἱοά. Ἐτοπὴ ἃ σοτηράσίϑοη οὗ {με ἀδἴθϑβ ξίνθη 
ἴῃ ΥΟΓΞ6Β 15, 23) ΔΠ4 20, ἰἴ ἕο! ονβ {πα [86 
οοηΐεϑί δεΐνοοη (Π6 ἴνγο ρῥγεϊθηογβ ἰδϑϊθά ἔουσ 
γολΓ5. 

“ὁ Τιδηὶ ἀϊφά4.}] ΙθΠ1 5 ἀεδίῃ, ἜΧδςῖν αἱ (ἢ ΐ5 
ἘΠπῚ6, σᾶ 5ΟΔΓΟΟΙΥ Ὀ6 βυρροβδοὰ ἴο πᾶνθ Ὀθθη 
πδῖυγαὶ. ΕΠΠΟΥ ἢ6 τηυδί πᾶν θη ϑἰδίη ἴῃ 
Ὀαῖ6 ἀραϊησὶ Οτηγὶ, οὐ βάτο ἔΐθη ἱπίο ἢβ 
Ββαηάς δπὰ Ὀδεη ρῥιϊ ἴο ἀεαῖθ. ὙΠῸ ἰδίζοσ 15 
(86 νἱενν οὗ [Ὀβϑρδι (( Αηϊ. [υἱ.᾽ Υἱ11. 12, ὃ κα; 
νικήσαντες οἱ τὸν ᾿Αμαρῖνον ἄρχειν ἀξιοῦντες 
ἀποκτείνουσι τὸν Θαβναῖον),͵ Ασςοοτγάϊηνσ 
ἴ(ο ἴΠε δερίυδρὶπί 4 Ὀγοῖδοσ οὗ ΤΊθηι, πατηθά 
7οὈγάπι, βδυβογεὰ ν 1 Δἰπὶ. 

43. [5 ἐδὲ ἐῤδὶγίγϑγι γον Γ᾽ “πα δἰης τ 
«μάκαρ ἜΡ Ο»ιγὶ 9 γείσηι ουεῦ Ἰεγαεί, ἑᾳυείαε 
7εαγ..1] ΤὨΘ νυ κνναγάποϑϑ οὗ [Π8 Ἐχργοϑϑίοῃ 
Π45 Ὀδθη δγεδυ ποιϊςοὰ ἴῃ 86 “ Τηἰτοάιϊιο- 
[ἰοπ᾿ (ὃ 6). ΤὙΒεγὸ δὰ5 ῬγοῦδὈ Ὀδοη 
80ΠΊ6 ἀογδηροπηθηΐ οὗ ἴπ6 ἰοχῖ, ΑΒ ἱΐ βίδηϑ, 
[πὸ 56ῆϑε νοι] 6 ἱπιρτονεὰ ΟΥ̓ αἰἰδοδϊπα 
(Π6 ποῖε οὗ ({ἰπ|6ὲ ἴο γΟῖβθ 22. Ἴἢ6 ρᾳββᾶρθ 
ψνουὰ πο συ ἢ 8 :--- 8ὸ ΤΊΌηΙ ἀϊεά, αηᾷ 

Ϊ. ΚΙΝΟΞϑ. ΧΥΙ. [ν. 2ο---24. 

22 Βυὲ τε ρεορὶε τῆδὲ [Ὁ] ονγεά 
Οπτὶ ργενδιεά δραϊπϑὲ ἴπε ρεορὶς 
τῆλ [οἱονεάὰ Τιθηὶ ἴτῃ6 80οηὴ οὗ 
Οἰμδῖῆ: 80 ΤΊθηὶ ἀϊεά, ἀπά Ομ 
τεϊρῃαά. 

21 4 [πη τῆς {ΠῚ ἢ ἀπά ἢγβῖ γεᾶγ 
οὗ ΑϑΑ Κίηρ; οὗ [υἀδλῃ θερᾶπ Οπιτὶ το 
τεῖρῃ ονεῦ [βγδαὶ, ἔνγεῖνα ὙεᾶΓβ : 5|Χ 
γελῖβ σεϊρῃθά ἢς ἰη ΤΊγΖαῃ. 

24. Δπά δε Βουρῆξ τῇς ἢ] ϑαιηδγιᾶ 

Οπιτὶ σεϊρηθά ἰη ἴῃς τη ϊσγεῆγεί γοὰσ οὗ Αϑὰ, 
Κιὴρ οὗ [υάὐλἢ. ΟῚ Γεϊρηοά οΥὐεσ [ϑςγαδεὶ 
ἔννεῖνε γεᾶγϑ ; 5'Χ γεδγβ γεϊρῃθὰ 6 ἰὴ ΤΊΓγΖΑΝ." 
ΟἸσ 5 γείρῃ οὗ ἵνεϊνα Ὑϑᾶσβ Ὀδρδῃ ἰπ Α532 5 
271} (γεοῖβα5 15 δηά 16), δπά ἰεσγιληλίοα ἴα 
[15 181}} (νεῖϑθε 29). Τῆς ενεηΐ θεϊοηρίηρ ἴο 
Αϑδβ 1151 γεαῦ νγὰ58 ἰῃς ἀδαῖι οὗ ΤΙθηὶ, δπὰ 
[δε σοηϑεαᾳμεηΐ οχίθηβίοῃ οὗ Οὐχὶ 5 Κίπρ ἄόσι. 

σἷκ »εαγ: γείφποδ δὲέὲέ ἐπ Τπγσαδ)] ὍὙΒαθε 
Βῖχ γεδῖβ ἃγὸ ῬγοῦδΟΥ τιδάς ὑρ οὗ ἴδε ἕουγ 
γελγϑβ οὗ οοηπϊοπίοη ἢ ΤΊθηϊ, ἀπ ἔντο γεᾶτς 
αδογνατγάς, ἀυγίης ννἢϊο ἢ ποι ἢ οὗ ϑαπιλγιᾶ 
νγ5 Ὀ81 ον (ὰς Κίηρ ἴο ἰγαηϑίοσ μἰ5 σγεϑιάδηος 
[Βόγο. 

24. Ηδ δομφδέ ἐδὲ δὲ}]} ϑανιαγία.} “ 82- 
Τολγὶδ " τεργοϑθηΐϊβ 86 Οὐοοκ ἔογῃ οἵ ἴδς 
ῃδλῖὴς (Σαμάρεια); ἴδε οτγὶρί πα) 15 δβῃοτηστόῃ, 
δηά ἴῃ ἴδε Ομδίάθε ϑδο»ηγαίι. ΤῊς 5ἰἴε ἰβ 
ταλυκοα ΕΥ̓͂ [6 τηοάογῃ δεῤισ γε, Δὰ Ασαδὶς 
οοστυρίοη οΥ̓͂ ϑεθακίε, ἴῃς πᾶς ρίνεῃ 
Ἡετοὰ ἴο δαγλδσίὰ ψγβεῃ ἢς γεδυῖ Ε. ( [σϑερὰ. 
“Απῖ. [υἀ᾽ χν. 7, ὃ. 7.) ϑδεδυπέγθῃ 15 δἰυλτοά 
Οἢ ἃ ΥΘΓΥ͂ ΓΕΙΊΔΓΚΔΌΪΕ “ ΒΠ| [Ιῃ [6 Βοατὶ οὗ 
ἴῃς τηουπίδιη5 οὗἁ [5γδεῖ, ἃ {16 νυεϑὲ οὗ {βεῖγ 
τυλίοβῃοα, δηὰ σαῖθοσ ΠΕΆΓΕΥ {ΒοῖΓ ΠοΙΈΠΟΣΩ 
ἴδδη (Πεῖγ βου βοση ἘΧίΤ ΠΥ, οσςὺγβ ἃ ἄδερ 
δαϑίῃ - ϑιδρεὰάὰ ἀεργεββίοη, Δρραγεπῖ 5ι:- 
τουηάοα ΟΥ ἢ11}15, θυϊ ΓΕΔΙΪΥ σοτημλυπίοδίπν 
ἰονγαγάβ πε νγεϑῖ ΟΥ̓ ἃ ΠΑΙΤῸνν γδ]] εν 1} ἴΒὲ 
ξτοδλῖ ταδγ πιὸ Ρἷδιῃ. ἴῃ 16 πιϊάξε οὗ τδϊὶς 
ΤΟΙΊΔΓΚΔΌΪΕ θαϑίη σὶϑθ5 δη οὐίοπς 81}, ὑπὶὶ 
βῖθερ δυῖϊ ποῖ ἰῃδοςοβϑϑὶθ]ς 5465, ἀηα ἃ Ἰοῦς 
Παὶ ἴορ. ΤῊἷβ νψὰϑ (δε 5:ἴ6 πο ἢ Οτηγ σδοθο 
ἴον ᾿ἰ5 ἢδνν σδρίϊδὶ, Ῥο Εἰ Δ} 1“ τὰς ταῖβετ 
ΤΏΟΓΕ σοηΐΓΔ] [ἤδη ϑμοοδ ει, ἀη ΡΓΟΌΔΟΪ ἴλη 
ΤιγΖζᾶῃ. ἴῃ ἃ τα] ΆΓΥῪ ροἰπὶ οὗ νἱοὸνν ἴξ νῶς 
Δαχη ΓΑΡΙΥ ςΔ]ου]αιοά ἔοσ ἀδέθρηςθ. ὙΤΒο οουῖ- 
μὴ τοιυπα 1ἴ νγὰβ ρεου αν ργοάυςῖῖνο. Τδο 
81} 1|56 1} δουπάδηξ ϑργίηρϑβ οὗ νγδῖεσ. 
ῬΓΟΌΔΟΪΥ τα ψουϊὰ Βαανα θθοη ἀϊβῆσυ! ἴο ἀπά 
ἴῃ ἴῃς ψνῃο]6 ἰοστ  ΟΥΥ ἃ οἷδοα σοι δι πίη 90 
ΤΏΔΗΥ δάνδηΐϊδροβ, ΟΥ̓ 30 53ι6ἀ ἴο Ὀεςσοπιο ἴδ 
δεδῖ οὗ ρονογπιηθηῖ. ὍΤῆο σόϑὶ αὶ ἰς ὑδδὶ τὸ 
βηὰ πο διγῖβοῦ σμαησο. ϑῃδοδοπὶ πὰ ΤΊΓΖΔΝ 
ΜΌΓΟ οδοῦ ἰγιθα δηὰ δδαηδοπεά : δυῖ [πγουφὰ 
411 τῆς ἰαΐεσ δ᾽ϊογαϊϊοηβ οὗ Ἂἀὐὐηδϑῖῦ ϑδσηλγιδ 
οοπα παρα υπἰηϊεττυρίεαϊν, ἴο ἴ86 σογῪ ο]οθα 
οὗ ἴδε ᾿ἱπάορεπάθηςθ, ἴο ὃς {π6 οδριϊδὶ οὗ ἴδἊ6 
ΒΟΙΏΠΘΓῊ Κιηζάοπι, 



ΤῊἩ:οῦ. 
δ σ 

ν. 25--.31. Ι. ΚΙΝΟ5. ΧΥῚ. 

Οὗ δῃεπιεσ ἔογ ἔννο (δἰεπίβ οὗ εἰϊνεσ, 
ἀπά δι} οὐ τῆς Ἀ1]}}, ἀπά ςδ]]εὰ τῆς 
Πλῖης οὔ τῆς οἷν ννΒ] ἢ 6 Ὀυ1Ὸ, δῖοσ 
ἴῃ6 πάπα οὗ δηῆεηγεσ, οὐγπεῦ οὗ τῆς 
ἈΠ], ᾿ϑαιηδιδ. 

2ς  Βυς Οπιτὶ ψτουρῆς ον] ἴῃ 
186 εγε8 οὗ ες ΟΆ, δπά ἀϊά νγογβα 
(Πλη 411} τῆδι εὐόγε Ὀείογε Ἀϊπι. 

26 ον Βα νναϊκεά ἴῃ 411} τῆς νγᾶῦ 
οὔ Ϊετοδοδαπὶὺ τῆς 80οη οὗ Νεραῖ, 
Δηά ἰπ ἢ 8 8'η ψνμεγεν ἢ ἢς πιδάςε 
Ι5γε] ἴο ἰπ, ἴο ρίονοκε ἴῃς ΓΟΒΡ 
(ὐοά οὗὨ Ιβγδεὶ ἴο δηρεὲγ ψ ἢ τΠεὶγ 
νΔη τε8. 

27) Νον ἴδε τεβὲ οἵ τἢε δἂςῖβ οὗ 
Οπιῦ νος με αἰά, δηά ἢΪ8. πιὶρῃξ 

ὃν ἑαυο ἑαΐεμῖα οΥ᾽ εἰλυεγ.] Οτητὶ ρωγερανεά 
(86 τίρθ!ξ οὗ ῬΓΟΡΕΙΓῪ νυ δίο ἢ ΘΒΟΤΊΟΣ δὰ [ἢ 
{86 Β}}}, 1υΞῖ 25 Πᾶν! ἃ ρυγομαϑοὰ ἴδ6 Γσοϑ ηρ- 
ἤοοῦ οὗ Ασγδυηδὴ ἴδε [εθυιῖε (1 8. χχίν. 1, 
δηά 85 Αμπδὺ οἰεγεὰ ἴο ρυσγοῆδβο ἴῃ υἱηθ- 
γατὰ οὗ Ναροῦϊ (1: Κ. χχὶ, 2). Ὑνο (δ]θηΐβ, 
ΟΥ ὄοοο 5δεκοῖς-ἀδουξδ ςοολ (οὐ Ῥεῦθδρϑ 
8οολ.) οὗ ΟΣ ΤΟΠΕΥ --- ΠΊΔΥ νγῈ}} ἢᾶνς Ὀεεη [Π6 
[011 να]υθ οὗ ἴῃς στουηά. 

απά εαἰρά ἐῤεὲ εὐ «υδίερ δὲ δι φῆϑρ ἐδὲ 
παρὸ ο δδέηριοῦ.) Νν Ἀ116 πδιηίηρ ἷ5 οἰ δδοΓ 
ΘΒΟΙΊΘΥ, ΟἿΣΙ ΠΊΑΥ 45 δᾶνε μδὰ ἴῃ νἱονν [ἢ ς 
ΔΡΡΓΟΡΓΙδίθηθϑϑ οὐ συ ἃ πδπηα ἴο (Π6 5ἰ[υδίὶοη 
οὗ [86 ρἷδος. Τὴθ Ηοῦσγον νοσὺ σδαρρια δ “ἴο 
δυλτὰ," οὐ “ ναἴς ." δηὰ ϑδο»ιογόῃ, ἴο ἃ 
ΗἩεοῦτοεν οᾶσ, ννουϊὰ ἢανθ ΠΘοΘϑϑα τ  σοηνεγοὰ 
ἴδ Ιάδδ οὗ ἃ “ νναϊοβεΐονεσ." 

δαν»αγία.) ὙῊϊ5 ΠΔπΊ6, ΒουΤΟΎΟΣ, ἈΡΡΘΔΓΒ ποῖ 
ἴο πᾶνε ὕξεη αἱ ἢγσκὶ δοςερίεα ὖγ (Π6 50- 
τουπάϊηρ πδίίοηβ. ὙΤὨς ΘΑ ΠῈΣ Αϑϑυσγίδη Κὶιρ5 
Κηονν ἴῃ [5γδο τς σΔριϊδ], ηοῖ 45 ϑαπιδγίδ, δυῖ 
85 ΒΟΙ- Καὶ Βυτητγὶ ; “86 ΤΙ (ΠΡ 056) οὗ Οπιτὶ.» 
[15 ποῖ {1}] τς {ἰπιὲ οὗἩ ΤῚ  ΙΔ[}-Ρ ]εθεν (μδί 
ΓΠΕΥ͂ Ἔχοΐδηρο [815 ἀδϑιρπδίιοη ἴοσ (Πδὲ οὔ 
ϑ.»γ:»ἐ τίη, οΥὁὨἁ Τεαρενεγῖη (Πςοιήρασο ἴδε Ο ΒΔ] δ 
δδο»ιγαίη). 

26. Ο»ιγί .... ἐδ «υογῖς ἐδαη αἣ ἐδαΐ 
συεγε ῥείογε δ, ὙΒΘΙΘ 15 5οπΊῈ Γοάϑοη ἴο 
ὈοΙονα τῆ Ομ νγᾶ5 ποῖ οοηΐεης «ἢ 
ΤΆΘΓΕΙΥ ζο]οννίης ἴΠ6 Ἔχδηιρὶο οὗ 15 ἰἀοἸδίγουβ 
Ῥιδάθοοβϑοῦβ (566 ἴμ6 ποχῖ νϑγβθ), δυῖ [αὶ ἢδ 
ουϊννοηΐ {ποη 41} 1 ἢἷ5 268], τουσηρ (Π6 
οΔ) ον ΟΥΒὮΡ ἴο ἃ γορ 2 Γ [ΟΓΤΩΔ] ϑγϑΐθπι, ΒΒ ]Ο ἢ 
νηΐ ἀἄονῃ ἴο Ῥοβίοσγ. να βιοᾶσ ἴῃ (δ6 
Ῥτγορβεῖ Μίοδῃ οὗ “ἴδε βίδίιζεβ οἵ Οτητὶ " (ΥἱἹ. 
16); 4ηἀ ποῖ ΟΠΥ 80, Ὀυῖ οὗ {Βεῖγ Ὀεΐηρ 51}}} 
“ Κορ" 1π Πὶθ πιο, ννῃ] ἢ νγὰ5 δὲ ἴδ6 ΥὙΟῪ 
οἶοβο οὔτὰο κίηράοπι, 

7. “42π4 δὲ: νείσδὲέ ἐδαῤξ δὲ “ῥεευεά.} 1 
ἌΡΡΘΑΓΒ ἤτοτῃ 1 Κι χχ. 4 ἴμδῖ ἴπογα νγᾶ5 ΔΓ 
δεΐνγθθη [8.86] δηὰ δγγίδ οὗ ᾿δγηδϑοι ἀυτης 

τας Πε βῃεννεά, γε ΠΕῪ ποῖ τυγτίεῃ 
1πη τῆς θοοκ οἔὗἉ {πε ςὨτγοηίοὶεβ οὗ τὰς 
Ιπρϑ οἵ [βγδεὶ 

28 8ο Οπιτὶ 5ἷερὲ τυῦΣῖτἢ ἢΪ8 ἔτ ο 8, 
ΔηΔ ννᾶβ δυτγίεά ἱπ ϑαπιδαγία: δηά 
ΑΠδὺ ἢ 8 βοὴ γεϊρῃεά ἴῃ ἢ 8 8τεδά, 
᾿.290 ἢ Αμά ἴπ ἴῃ6 {Π|Πγ δπά εἰρῃτῃ 
οδ΄ οὗ Αβὰ Κίηρ οἵ Τυάλῃ θερδῃ 

ΑΠδΌ τΠδ 8οη οἵ (δ πητῖὶ ἴο τγείρῃ ονεῦ 
βγδοὶ : ἂδπά Αδδὴ τῆς βοη οἵ Οπιτὶ 
Γεϊρῃθά ονεγ ἰϑγδοὶ ἴῃ ϑδπηδγα ΠὐνΕΠΙΥ 
ἃπὰ ἴὐγὸ γϑδῖϑ. 

ο Απὰ ΑΒδρ {δε βοη οὗ Οπιεὶ ἀϊά 
Εν] ἴῃ τῆς κ'σῃξς οὗ ἴῃς ΓΟΚΡ ἅδον ᾿ς πεν, 

τυα! “ἃ 411 τῆλξ τυόγό Ὀδίοτα ἢϊηι. 
21 Αμπά [ξ ςᾶπιε ἴο ρᾶ58, ἴδ5 1 ἰΐ ὙΠ ὡς, 

[6 γτεὶρῃι οὗ Οὐισί, Οτησγί᾿ 5 “ τηϊρῃΐ," ΟΣ 
“ ὙΔ]ΟΟΓ," ΤΩ πᾶνε δόθη ὄχ ϊδιϊοὰ ἰη [ἢ]15 
ΑΙ, ᾿που ἢ 115 155116 ννᾶϑ νὉΓῪ αἰϑλάνδπίδρθοιβ 
ἴο δ. Ηδς ]οβὲ ἃ οοηϑίθσαῦ]α ἢυδοῦ οὗ 
οἰ ͵65, ἀποηρ οἴδετβ (1 5 ργοῦδοε) Ἀδιηοῖ-» 
Οἰϊεδά, [δες ρτεαῖ οἱ οὗ Ὑγσδης ογάδηϊς 
Ῥαϊοβῦπο. (866 1 Κ. χχίϊ. 2, ἀπά ςοπιραγα 
]ΉΌβορῃ. “Απί [υἀ Υἱῖί! τς, 8 3.) ΗἬἜ ννᾶϑ5 
4150, 1 ψουϊὰ 5εοπι, σοι ρα θὰ ἴο δάμη τἢς 
ΒΌΖΟΓΔΙ ΠΥ οὗ ἴΠς ϑγτίδη κιηρ, πο οδίαϊποὰ 
186 τίρδε οὗ τρλικίηρ ἔοσ δἰ τη οὶ ̓ βγεῖ ἴῃ 
ΘΑΠΊΔΓΙΔ (1 Κ. χχ, 34). 

29. “ῥα... γείρηο ... ἐαυεη απά 
ἕᾳαυο γεαγ.}] Α5 Αμδὺῦ μὰ δὲ [86 υἱτηοβῖ 
ΠΟΠίοΙΏΡΟΤΑΎ ὙΠῸ ἴοι γόοασβ οὔ Α582᾽ 5 
τεϊρη---ἰἣς 2808, 29[ἢ, 4οἴ, δὰ 41εῖ (Ι Κ. 
χν. 1ο) --ηὰ αἰϊεά Ὀεΐοσε ἴ86 171} γεᾶσ οὗ 
ἰποδάμυνου νγ8 ςοιῃηρϊεῖς (τ Κ. χχὶϊ. 51), 

οδηηοῖ πᾶνε σεϊρηδά, δοοογάϊΐηρ ἴο οὐχ 
τπράθς οὗ στεϑοκοηΐηρ, ποσὰ [ΠΔη 21 Υ̓ΘΆΣΒ, 
ῬΕΓΒΔΡ6 [15 τεὶρῃ ἀϊὰ ποῖ τοῖς ἐχοθοά 20 
ΥΟΔΓΒ. 

, 80. “δε ... “4 ευἱΐ... αὖουε αἱ ἐδαὶ 
αὐεγε ῥεΐογε δί»ι.)] 8δὲ6ὲ ὑείονν, γεσϑα 33, δηὰ 
ΠΟΙΏΡΑΓΟ : Καὶ χχὶ, 25. ΤὮΘ ρτεδῖ 5ἰη οἵ Αμὰρ 
---͵ὰδλῖ ΌὉῚ νος δὸ ἀϊδεγεὰ ἔγοπῃ 41} 5 ὑσε- 
ἀδοθβϑοῦθ, δηά οχοθοάοαὰ τΠθηλ 1 τ] ΚΟάπ655 
--ννᾶ8 δίς ἱηισγοἀυςοη οὗἩ [μ6 ψοσϑιρ οὗ 
Β22], σοπϑοαιδηΐ Ὁροὸὴ 15 τηδιτίασε σψἱῖΒ 
1]εζεδεῖ, ἀῃά ιἷ5 ΤΌΣΤΩΔ] Ὁϑιδ Ὁ 15 τηθηΐς οὗἉ [815 
Ετοββ δηὰ ρδρϑθ]ς ἰάἀοἰδίτΥ 45 ἴῃς σεϊϊρίοη οὗ 
τς 5ἰδῖο. 

81. “’ ἐγ 1Σ δαά δεεπ α ἰδὲ ἐδίηρ 7ὉΓ δὶνε 
ἐο αυαἱᾷ ἐπ ἐδὲ “ἰπὶ 977 ὕεγοδοαν».) [αοἰδίγίο5 
16 ποῖ οχοϊυδῖνθ. Αδδῦ, 1] ἢς ἀεϊεκιοά 
ἴῆ6 Ῥυγε ἡ σϑῆὶρ οὗ [εἰονδῖ, πὰ δ]οννεὰ 
1: Ἰ ἴο ρυῖ ἴο ἀθδίἢ Ἔν σῪ “Ῥγορδεῖ οἵ ἴῃ 
ογὰ " ψδοτλ δε Ἄοου]ὰ ππὰ (1: Κ' χνιιὶ. 4), 

ΤΟΔΟΠΥ τοϊογαϊοὰ ἰῃς σοπεπιυρα ννοσϑμὶρ οὗ 
186 “ ολ]ν65," ΒΙΟΒ Βδὰ πο ἀουδῖ ἰεπαοά τποῦς 
διηἃ σΏοσο ἴο ἰοβα 118 5 οἰ 2] ομασζαςῖοσ, δηά 
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μαὰ Ὀεεη ἃ Ἰἱρῆξ τπίπρ ἕο δἰπὶ ἴο 
ὑνΑἹΚ ἰπ τῆς 81η8 οὗ Ϊεγοδοδπὶ [6 50οῃ 
οὗ Νεβαῖ, τμδῖ με ἴοοκ ἴο νἱξε [ἐΖερεὶ 
{πε ἀδυρῃϊεγ οὗ ΕΞ ΡδΔὶ Κίπρ οὗ τῃς 
Ζιάοηίλη8, ἀηπὰ ψοηῖ ἀπά ϑβεγνϑά 
Βλὶ, δηὰ νγογβῃιρρεὰ ΐπι. 

22 Απὰ δε τελγεά ὑρ δῃ δ[ἴδγ ἴὺσ 
ΒΔΔ] ἴῃ τῇς ἤουβς οἵ Βαλὶ, ψἢϊς ἢ δα 
ἢδά 01} πῃ ϑαπιδγίᾶ. 
3} Απάὰ ΑΠδὺ πιδάε ἃ ρτονὲ ; δηά 

Αῃαῦ αϊά πιοῖζὲ ἴο ριόνοκε [τἢς 

ἴο Ὀεοοπς ἃ τπογουμὶγ ἰάοϊδλίγοιι8 ἱπιᾶρθ- 
ΟΓΘΏρΡ. ὙΤβὸ Ἀοπιδη τοϊογδηςο, τνῖο ἴῃς 
Βιδίοσγίδη Οἰδθοη 50 τὰς δάπικίγεβ (γο]. 1. 
ῬΡ. 16ς-170, 56} 5 δαϊϊ.), νγὰ5 οὗ ἴδ ϑδπιὸ 
οδλσάςῖοσ. 

ἐδε ἀσισδίον 9.7 Εἰδεδααί, ξίης φΥ δὲ δἰάο- 
ὦ. ΕΠ -Όδλ], Κίης οὗ τὰς διἀοπίδηβ, 
566 Π|8 ἴΟ δε ΤΙΡΠΕΥ ἰἀοηπβεά ΟΥ̓ [οϑορδι5 
ἢ ἴπε Πμοδδ5 οὗ Μεπδηάεγ, 8 τεϊρτιεὰ 
ἰῃ Ὑγτςο, ργοῦδοὶυ ονὸσ 1} Ῥμαηίςία, μη 
50 γεδῖβ οὗ [ῃς ἀεαίβ οὗ Ηἰἴγαπι.Ό ΤᾺ 
[1Βοῦά]υ5, ννβοθθ πδθ τρθᾶη5 “ ἢ δἰπὶ 
ἰδ Βδδ]," ννᾶβ ΟΥ̓ΡΊΠΑΙΥ ρῥτίεϑὶ οὗ ἴῃς ρτεαῖ 
[ερὶς οὗ Αϑίασίέ, 'ῃ Τγγε. Αἱ ἴδε ἂγὸ οὗ 6 
δε σοηθρίγεὰ ἀγαϊηϑὲ ἴ86 Τγτγίδη Κίηρ, Ρἢοἶο5 
(8 υϑυγρίηρ ἰγαϊγὶς! 46), 8:δνν ἢϊπι, ἀηὰ 5εἰζεὰ 
τῆς ἴβσγοηθ. Ηἰ5 τεῖρῃ ἰδϑοϊεαὰ 32 γεᾶσγβ, δηά ἢς 
εϑίδ !ϑηθὰ ἃ ἀὐμαϑῖῦ ννμῖςο ἢ σοπεπιδα οἡ (86 
Κγοηθ δὲ ᾿ελϑὶ 62 γεᾶγβ ἰοῆροσ, ἴο 86 ἀδδῖἢ 
οὗ Ῥυριηδιίοη. ΤὭς ἔπι }]γ-ἴγες οὗ [με Βοιιϑ6 
ΤΑΔῪ Ὀδ ἴδυ5 ΧὨ (6 ἃ :--- 

Ετ8-δα2] 

Βαάήεξον ἝΝ 

Εν (Βεϊι οἵ νἱγρν 
| 

Ῥγριπαϊίοα Ἀἱάο (ἰουπάεν οὗ Οατιδπα σοὶ 

Ὗνε 9εὲ Ὺ [85 (δῖ [6Ζϑῦε] νγὰβ στεαί-ἀυηΐ 
ἴο Ῥγρπιδίίοη δηά ἢ)}5 βἰϑῖεσ. Ϊάο, (866 Με- 
Ὡληά, ἃ. [οβερῆ. " ς. ΑΡ.᾽ 1. 18.) 

απ «υεπὶ ακά «“εγυεά Βαα]] Ὑδδ τ οσβῆΡ 
οὗ Βεαδὶ ΟΥ̓ τς Ῥῃαηϊοίδη5 15 1]Ἰυπίταϊεα ὉΥ͂ 
δυς ἢ ΠΔΠ165 45 ποῤαὐ, Βακολζον, Βαα, Ἐηὶ- 
δα], Βαί-αἴοτ, Μεγδα οΥὐἁ Μεϊιογόα), Ἡαπηϊδαω, 
ἄς. Αδυπάδηξ ἴγᾶςο8 οὗἉὨ ἴἴ ἀγὲ ἔουπά ἰῃ 186 
Ῥμοηϊοίδη τηοηυτηεηῖα (Οεβεηΐυ8, “ ϑογρί. 
Τιἰηγυκαυς ΡΏση. Μοηυπηεηϊδ,᾽ ΡΡ. 1οϑ, 110, 
ἄζες.), δηὰ 1 ἰ5 τηδπιϊοηδά ὈΥ ΡΙδυίΐυ5 (' Ραηυ].,; 
Υ. 2, 67), ΟΥ̓͂ ΡμΐΪο ΒΥΘ]ιυ5 (ΕἸ 2, αὶ 5), δπὰ 
οἴπεταβ. Βδδὶ (α- Βα αἱ ἴῃ [86 οΥἹ ΊΏΔ1) πλθδῃ8 
“(ἢς 1 ,οτὰ," ὁ κύριος. 

Ι. ΚΙΝΟΞϑ. ΧΥΙ.. ἱν. 32--.Ψ4. 

ΓΚ Οὐοά οὗ ἴβγδεῖ ἴο δῆρεῖ τῇλη 
41} (ες Κίηρβ οὐ ἴβγαθὶ τῇδλῖ μεῖς 
δεοίογο ἢ. 

24 ἴπ "5 ἀδγβ ἀϊά Ηΐεῖ τὰς 
Βεῖ ἢ} -οἸ τὸ δι] 4Φ [ογίςδο : ἢς ἰαϊά 
{Π6 ἰουπάλτοη τὨετοοῦ ἰῃ ΑΡιγδηι ἢϊς 
δβίδογη, δηὰ δεῖ ὑρ [ῃς ρδῖεβ τῃετεοῖ 
ἰπ 8 γουηρεδῖ τοπ ϑαριῦ, 4 δοζογά- "} 
ἵῃρ ἴο ἴῃς ννοτά οὗ τῆς Ινοκ, συ οὶ 
ἢε 8ρᾶκε ὈΥῚ Ϊοϑῆυδ με 50η οἵ 

μη. 

82. ξ γεαγεά τῷ απ αἴαγ ζῶν Βααί ἐπι 
δοιμε οΥ᾽ Βαα!.] Βεβιάος [815 δδσ, Αβδὺ οσεγίεά 
ἃ ΠΟἴαπτη ΟΥ̓ ρ]ὰγ (2 Κ. χ. 27), ἰη ἴδε ᾿επιρίς 
οὗ Βδδ], ἢ 'γ κὸ 186 μ᾽] ]λτϑ ἴῃ ἴδιο γτολ 
ἴοηρ]ο αἴ Τγτε ( Μεοηδηάγ. Εσ. σ.; Ηογοά. ἢ. αὶ 
νν ΒΟ 56 6πὶ ἴο πᾶνε Ὀδθη οτδ]οπι5 οὗ [86 ξεπε- 
Γαῖϊνε ῥγίποῖρὶο ἰπ πδίυγο. ὙΒΟ τοπιρὶς δηά 
τ ΕΙΣ ΜΈΓ ἀσπιογοα ΌΥ |εδὺ (2 Κ. 

8. ς.). 

84. 15 δὶ: ἀαγ5 44 Ηἱεὶ ἐδε Βειδεείε ἐμ 
εγίορο.) ΤῊ5 δθοπὶβ ἴο 6 δάάυςοὰ ἃ ἃ 
ἀρ ἴδε ζΘηΘΓγΑὶ ἱσηρὶ εἴΥ οὐ Αμδρ᾽β ὕπι. 
Βα ουὑγϑς οὗ [οβυδ ἀραϊηϑὶ ἴμο πιδὴ υ)Ὸ 

8βου]ά γεδι]ὰ ἰετίςο (5.3. νἱ. 26) μδάὰ "- 
{πεγῖο θθεη θεϊενεὰ δηά στοβροοϊοά. Βιιϊ υον 
(δῖ ἰπ πε οἷά τε ρίοη δὰ 530 ἀδοδγοά, [δὶ 
οδδυδ᾿β τηδ ας οἡ---ἰοΥτΊ]6 ἃς ἰἰ νγᾶ5---ῦο 
ΟἾΡΟΣ Ἔχογοϊβοα ἃ ἀεΐεγγεηῖ ρόνεσ. Ηἰϊεὶ, ἃ 
Βεῖβοιῖε, ὑπάουδίθα!Υ ἃ τδη οὗ νυρδ] ἢ ἀπά 
δίδιοη, ρετβᾶρβ ᾿πϑ ραϊοά ὉΥῚ ΑΒΔ}, υπάει- 
ἴοοκ ἴο τεβίους ἴἢ 6 ̓ ἰοηρ γ 6 α ξογίΓΕϑ5, ἰῃ 
βρίίε οὗ [οβϑιυδ᾿5 πιθῆδοθ, Βυΐ ἢδ βυβετγεά ἰοῦ 
ἢ15 [ΟΠΊΟΓΥ. [Ιἢ ἐχδοῖ δοςοσγάδηςσο ὙΠᾺ ἴδε 
νογὰβ οὗ [οϑῃυδ᾽5 συγϑο, μῈ Ἰοσὲ ἢ15 ἢγοίδοπ' 
80ηὴ ὍΘ 6 Ὀοζδη ἴο ΑΥ̓͂ ἅπονν ἴδο ἰουπάλ- 
ὕοπϑ οὗ ἴδε νυ} ]5, δηὰ δἷΞ γουπρεοβὶ τυ βεη Ἐς 
οοιηρ εἴθ δϊ9 ψΟΥΚ ΟΥ 5εζπρ υὑρ ἴδο γαῖα. 
Ἅνε πεοορὰ ποῖ βιρροϑθς {πδὶ [ετῖςπο δά δεες 
ΔΌΞοΙυἴοὶΥ ὑπιημῃδοϊοα ὉΡ ἴο 1ἢϊς5 {ἰπ|6. Τῆς 
ΠΟΠΙΓΑΓΥ ἰ5 ᾿πρ Θἀ ἴῃ 2 8. Χ. ς, ἀπά μβεγιδρο 
ἴῃ Τυάρεβ 11.132. Βυΐῖ 1 νγᾶβ ἃ τυϊποὰ 
ἀεϑοϊδίς ρίας, τ τδοιΐ ἴδ6 ἃ ἐν 
Κίοῃ οὗὨ νν8115, αηὰ σοπεδι πη ῬΥΟΌΔΟΙΥ ὃυϊ εν 
Βουϑό5. ΗἸἰεὶ το -ϑδὈ 3 ῃοά 1 ἃς ἃ ἐγ, δὰ 
ἴϊ ϑοοη Ὀδοᾶπις Οὔςε ΠΊΟΙῸ ἃ ρἷδος οὗἉ 90πὶῈ ἰπ 
Ῥοσίδῃοθ. (866 2 ΟἾγ. Χχυ!. 15.) Α5 ἴδε 
τουυ εν οὗὁἨ [ογίσδο 15 ποῖ σοπηροίοά νἱῖ 
ΔΩΥ͂ ΠΟΘ Π65 δραϊηϑὶ [άδῆῃ, ννε πιυΞὶ 50" 
Ροδα [παῖ [π15 ρογίοη οἵ ἴμε ἰοττιοιγ οὗ Βεῖ- 
Ἡπιη ([ο5}. χυῇὶ. 1) μλά μαϑϑοὰ ἱπίο [ὃς 
Βαηάβ8 οὗ ἴῃ ϑ5γαθ 65 ὉΠάΟΥ ϑοῖηθ ῥὑγετίουβ 
ΚΙΠΡ;--Ρεγᾶρ5 Βαδϑθα. [ἃ δὰ ἀρδίη, δοῦ- 
δυθῦ, θεοοσῖθ [ενν 88 ΌὉΥ͂ ἴδ 6 Ὄτης οὗ ΑΖ (2 
ΟἸν. 1. 5. ὦ). 



ν. 1---4.] 

ΓΗΑΡΤῈΚ ΧΥἹ. 
1: Φ ὐαλ, λαυΐηρ ῥγοῤὝενέρα αραΐμοέ “λαδ, ἐς 
σε’ ἐο Ολεγίζά, τυλφρε ἐἀέ γανερς ,εεα ἀξ. 
8 276 ἐς σεη το ἐξ τυΐάσιο οὗ Ζαγεῤλαίά. 17 
}7ε γαῤεείά {ἀ6 τυλάρευΣ 50. 24. 744 τυονεαρ 
ῥεέευσίά λένε. 

Η Ὁ. 

Ἔν ΝῺ ΤΕΙ ἢ τῆς ΤΙΊΒΗΡίτε, τυἦὸ 
εἶδ κα!!εά τυᾶς οὔ τῃε ἱπμαριτδη8 οὗ ΟἸ]ελ4, 
τείας. 8414 ὑπο ΑΒδῦ, ὁ μ“ἕἔε τῆς ΓΚ Οοά 
αἰ ς..,. Οὗ 15γΔ6] ᾿νϑίῃ, θείογε ψγῃοπὶ 1 βεδπά, 

ΟΗΑΡ. ΧΙ. 1. δἰ αδ Τῆς πᾶιηθ 
ἘΠΠ[ΠῈ} νγᾶ8 εἴ Γ σίνθη ἴο {π6 Ῥγορδοῖ ὉΥ͂ ἃ 
δεϊονίηρ ἔδί μου, ΟΥὁΎ ἀϑϑυτηςεα ΟΥ̓ Ὠἰπη56ῖ 85 ὁχ- 
Ῥγεϑϑὶνς οὗ (6 ἰσὰϊὰ ψῃϊοΒ ἢ]5 ψ δος [16 
Ργεδοβεά, [{ἴ πηθδη5 “ [εβονδῇ 15 τ Οοά," 

δὲ Τωῤόϊε. .. οὗ 1δὲ ἱπβδαῤίἑαπί: 9 Οἠεαδ. 
ΤΠῃς ὕνο ψοσγας σοπάογοὰ “" ΤΊ ΚΒ "ἢ δὴ 
“ ἸΠΠΔΟ Δηἴ5 ἢ ἅτ ἴπ ἴῃς οσρίπδὶ (ϑείην 
δῖε ἴπεῈ σόνγεὶ Ροϊηῖβ) ὀυαοῖν αἰε; πὰ ἴΐ 
5. ΒΟΔΙΟΘΙΥ σοηςοῖνδοὶς (Πδὶ (Π6 τυτίῖοῦ σουϊὰ 
ἱηϊοπάὰ ΟΥ̓ ἴποπὶ ἴψο ΘπΌ γον ἀϊκίηςι ΚὨῖηρ 
ΎῪΠΟ πηεδηΐϊηρ σΟΠΘΘΟΙΘΏΓΥ τηυδὶ Εἰ ΟΣ ἷς 
“ἘΠ αι [ἢ ΞΕ Γδηρογ, οὗ [6 ϑίγδηροῦβ οὗ Οἷ- 
ἰεδλά," οσγ (πλοῦὸ ῬγοῦδὈ]γ) “ ΕἸ [6 ΤΙ5ἢ- 
διῖς, οὗ Τίϑδὶ οὗἨ ΟἸεαά," (8εε ποίε δ 
[πε εηά οὔ [Πε οπαρίεγ.) ΟΥ̓ ΤΞῃδὶ 'π ΟἸελὰ 
ν6 ἴδνὸ ὯῸ ἔυΓΙΠΟΣ ἴγᾶςα ἴῃ ϑογρίυγε; δυῖ νγε 
ΤΩΔΥ ξαῖβοῦ ἴγτοσπὶ [οϑορλιι5 (δῖ ἰἰ Ἔχ σι δὰ ἴῃ ᾿ιἷ5 
ἀδΔΥ ὑπάεγ ἴπε πδπὶς οἵ Τεβθὸπέ (΄ Απξ. [υἀ» 
1}. 11. 8 2). ὙΠΟ τϑδβο ἔοσ ἀἰϑ! ρυ 5ῃληρ 
ἰς ΕΥ̓͂ [πε ϑυβῖχ “ οἵὗὁἨἉ Ο᾿οδα ἢ 566 π|5 ἴο δᾶνο 
Ὀδοη (πὶ ἔποσα νγὰβ δποῖποσ ΤιβΒδὶ ἴῃ Οδ- 
1166 (Τοῖς 1. 2, υΧΧ.). [πῃ ἰοσπίηρ ἴο ουΐ- 
86 ]νθὸ5 ἃ ςοποορίίοῃ οὗ [ἢ6 γτεοαΐ [5 γδο ἴθ 
Ῥγορῃμοῖ, γα πιυϑὲ ἀἰννα 5 ὈθΑΓ ἴῃ τηϊπά παῖ 
(δες νὰ δηὰ τηουπίριποι5 ΟἹ οδα, ψ δῖος θοΓ- 
ἀογοά οῃ Ασγδθίδ, ἀπὰ νυᾶβ αἱ Ασδῦ ἴῃ ουδίομϑ, 
νγ5 [6 σΟυΠΙΓΥ Ἡβογείη 6 ΚΤ ὕὑ. 

“αἱάὰ το “δα. Τῆδ δὐγυρὶ ἀρροάγαπος 
οὗ ΕἸ αν οα ἴπε δοθῆθ ΤΔΥ ὃς Γςοπιραγοὰ 
ὙΠ (ἢ 5  ΠΆΠΪΔΓ ἀρρδγδηςδβ οὗ Αἢῆαν (1 Κ. 
χὶ. 29), [6δὰ (10. χνὶ. 1), δῃετηδίδῃ (1 (ἢγσ. 
ΧΙ. 2), ΑΖαγίδῃ (ἰὉ. χν. 1), ἀπά οἴμεβ. [{ ἰ5 
οἶδα (δὲ ἃ βιιςςοβϑίοῃ οὗ ὑγορμεοῖβ νγὰ8 σαϊϑοὰ 
ὉΡ ΕΥ̓͂ Οοά, Ὀοίὰ ἰπ ἐ β}1 [υὐδῃ δπὰ ἴῃ 
Ἰἀοϊδῖγοιι ἰϑγδοὶ, ἴο ᾿ἱΐποβ5 οἵ Ηἰπὶ Ὀοῖοσο 
[Π6 ρεορῖὶθ οὗ δοίῃ οουπίγθ5, δηὰ ἴον {μ6πὶ 
ψβουῖ οχουβε 1 ΠΟΥ ἴόγβοοκ ἢ]8 νοῦ σ» 
β!ρ. Αἱ [ἢ]5 {{π|6, ΠΟΠ ἃ ρστόββοῦ δηά 
ΤοΓῈ ἀοδά!γ ᾿ἀοἰαίΤΥ ἴλη δὰ Ὀδθη ργαςι 56 
δεΐογθ νγᾶβ ἱπίγοάἀυςεἀ ἱπίο [5γδοὶ  ὉΥ τῃ6 
ΔΟΙΠΟΥ οὐὗἩ [6 τηοπαγοῖ, δπάὰ (ἢς (οἱαὶ 
ΔρΟΞίδοΥ οὗ ἢ Τὴ Ττῖθ65 νγᾶ5 ΠΟ Θ 6 ΠΕΥ͂ 
ἱπυπηθηῖ, ἵψο Ῥγορμοῖβ, οὗ ὑπυδβιδὶ νἱξοὺγ 
δηὰ ἴογοθ οὗ Ἵοδβδγαςῖογ, σπάουνοα ὑἱ ἢ πιστὰς 
ουΐϊουβ ΡονΤΕΓΒ οὗἉ Δη εχίγδογα ΠΆΓῪ Κὶπα, γεγε 
ΒΙΠΟΘΘΘΊΥΕΪΥ γαϊϑδοά ὑρ, ἴδ ἴδ. νὶςκοάποβς 
οὗ (δὲ Κίηρβ τρις Ὀ6 ὈΟΪΑΪΥ͂ πιοῖ δηὰ σοχῃ- 
Ὀδαιοά, δηὰ, 1 Ροβϑι]6, ἃ σοπιηδηΐ οὗ ἐδ: ἐμέ] 

ΙΪ. ΚΙΝΟΞ. ΧΥΙΙ. 

[Πετα 3.411] ποῖ δὲ ἀενν ποῦ γαίῃ {Π686 
γεδζβ, θυ δοςογάϊηρ᾽ ἴο ΠΥ τνογά. 

2 Απά δε νογὰά οὗ π6 [ΟᾺΡ σδπηα 
ππῖο ὨΪπΊ, Αγ] Πρ, 

4 Οεῖ τπες ἤεποε, πὰ τυζῃ {66 
ελϑινναγα, ἀπά ΔῈ {1 7861 ὉΥ τῆ 
Ὀτοοῖ Ομβεγτ, τπδὲ ἐς θεΐογε Τογάδη. 

4 Απά τ 8}4]1 θεὲ, ἐλαΐξ ἴῃου 584] 
ἀσπιηΐκ οὔ τα Ὀτγοοΐκ ; δηά 1 ἤδλνε Ἷοηι- 
τηληἀεά τ[Πδ6 γάνεηϑβ ἴο ἔδεα τῆεε τἤεγεα. 

ΤΏΘἢ Ὀγοϑογυϑά ἰη ἴδε ἰδηά, ΤῊ τηϊι5ι8] εχ 
ΟΥ̓ ΠΙΙΓΔΟΌΪΟΙΙ5 ΠΟΥ δὲ 1}}15 {{π|Ὲὲ 15. συ Δ 0]6 
ἴο [6 υηυ 0.8] ΘΙΊΟΓΡΘΠΟΥ, δηα (ΠΊΔΥ ννὰ ποῖ 
Β5ΔΥ }) Ἔνοκοά Ὁγ 11--- Οὐἀ τπλογο Π}}γ δλάαρίϊης 
ἢ5 γι ῆθ ἴο τῇθη 5 ποεάβ, [{ 15 ποῖ ἤεῖς 88 
ἴῃ ἸΟΡΟΠΘΔΔΙΎ ἰδίοσίεβ. ὙΠοσα [Π6 5ῈΡοΓ- 
ὨδίιΓΑΙ αἰ ΠῚ ἰσ 65 ἃ5 (86 νοῦ ἀσβοοπάβ 
[6 κἴγθαπὶ οἵ Ὀπη6, ἀη σΟΙ65 ὨΘΆΓΟΓ ἴο ἢ 8 
Οὐ ἀΔΥ. Ηδργο τηγαςΐθ5 ἅσὸ δουπάδηϊ οὗ 
ΒΟΔΏΚΥ ὙΠ Βοιζ ΔΗΥ τεΐεγοηςος ἴο σα; δῖ ἴῃ 
ΨΕΓΥ οὐϊάθηΐ ΡγοροχγίἊοη ἴο 6 ϑρισίζυδὶ πθοαβ- 
51[165 οὔ [ῃς ρϑορίε. 

αΦ ἰδὲ 1ογά Οοά φΓ Πεγαεὶ “ῥυεὶδ, δεΐογέ 
αυδο»! 1 ταπά4. ὙῊΪ5 ϑοϊεσηη ἔογηιἶα, ἤοσὸ 
ἔγϑε υϑοά, ννγᾶ5 ννὸἱ δάδρίθα ἴο ἱπιργεββ 186 
Κίησ 1 τῆς 5Δογοα σδασαςίοσ οὗ ἴῃς πλθββϑθ- 
ἔετ, δπὰ ἴῃς σεγίδίη ἔτ οὗ [5 τηδϑβαγο Νὲ 
80}} Βηὰ ΕἸ 15η4 δἀορίηρ [6 Ῥῆγαβο νυ} ΥΟΣῪ 
5 σμς πιο! βοδίοηπϑβ (2 Κ. 111. 14; ν. 16). 

ἐδέγο «ῥαλὶ ποεδεν δὲ ἄξαυ πον γαΐπ.}] Ὁτουρδῖ 
ὙΓ45 ΟΠ6 ΟΥἩἨ [Π6 Ρυπὶϑῃπηεηΐο (Πγοδίεποά ὈΥ ἰδ ς 
1 ἅνν, ᾿ξ 15γᾶθὶ ἔοσβϑοοῖ [Ἔονδῇ δηὰ [ὑγηδὰ δῆτοσ 
οἴβοσ ροάς, (566 Ὠςιῖ. χὶ, 17; ΧΧΥΪ, 23 ; 1,6 ν, 
ΧΧΥΪ. 18, ο.) 

8. ΒΒ» δὲ ὀγοοξ Οῤενγὶ! δ. Ἀδῖμοῦ “ἷπ (ἢδ 
τογτοηΐ σουγος, ΟΥ τυδάγ, Καὶ ἢ." ΤῊς “ Ὀγοοκ 
ΟΒοτ "ἢ 5 ποῖ εἰβοννῦοσο τηθηϊοποά. ΑΚ ἴἴ 
νγ25 “ [δοίης ἴδε [ογάδη," 1 τηυβδῖ πᾶν Ὀθθῃ 
οὔς οὗ (86 ΠΙΔΠΥ ἰοϊτεηϊ-οουγϑοβ νη ἢ 
τῆς Ὑ]ηΟΓ σαη8 ΠΌτα (86 ΕἸ ΡὨΪΔηά5 ἱπῖο [Πδΐ 
βίγοδπι: δυῖΐ ψΠεῖβοσ ᾿ξ ννᾶ8 οπς οὗ ἴδοβα 
Ὑ ΒΊΟΝ δοᾶπὶ Μουηΐ ΒΡὮσαΙπι, οσ οὗ ἴἤοδο οἡ 
ἴῃς ορροβίίε 56 οὗ ἴπ6 [ογάδη, 'ἰπ ἴ!ς Ῥσγο- 
θοῦ 5 οὐσῃ ςοΟυ ΠΥ, 15 υπησογίδίη. Τῆς ἰδοῦ 
ΠΥροί 6518 15 ἴ[Π6 τῇοσγα ρσγοθαῦϊθ. Νὸ παπὶὸ 
{ἰκὸ μου, οὐ Κ γῆ δ, 88 Ὀδθη 85 γεῖ ἀΐξοο- 
γεγο ἴῃ Ῥδί βίη. 

4. 1] ῥαυε εον»παηπάρα ἐδὲ γαυφ 10 ἥεά 
ἐδεε. ΤΏΘΓΟ 5 ϑοὴθ ἀουδί ψβεῖθβοσς (ἢ ννοσὰ 
ἰγαηϑίδίε “ γάυθῃβ" [δδ5 ΤΟΔΙΪῪ [Πδΐ τηδδηΐϊης 
ἴῃ [15 ραϑϑᾶρθ. [ἴτε οχη ἴδε ρΡοϊηΐβ, ν ϊςἢ 
ΔΥΘ ΒΟΏΘΓΔΙΙΥ ἃ᾽ϊονθὰ ἴο ἢᾶνα ΠῸ δι ΠΟΥ, 
[86 Ηροῦγον ἰεϊῖοσβ ΠΊΔΥ 53] 6} Ε}ῦ “ Αγδθίδης ; 
δηά, ἱξ νὰ γσεϊδίη (6 ργεϑθηΐ ροϊπίϊηρ, [6 
ΟΣ ΤᾺΔῪ 6 {Γη5]αῖοα ΟἸΓΠΘΣ “τ ΓΟ δη5 ἢ 
(ΕζΖεκ. χχυι. 9, 27), οΥἹ “ ΟΥ̓ 65. ΤἘγοπης 
ἴοοκ ἴἴ ἴῃ [(ἢ]5 αϑὲ 86η56, πα 50 ἴῃ6 Ατδδὶς 
γεϑίοπ, ([Ὀϑερμυβ, Βονγενεγ, [Ὡς δοριυδείηῖ, 
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ς ὅδο Βε ψεηΐ δηὰ ἀϊά δοοογάϊπρ, 
ἀπο τῆε ψοτγά οὗ τπε ΓΚ : ἰογ ἢς 
γννεηῖ δηά ἀνεὶς ὃγ τε Ὀγοοῖς ὑδμοσῆ, 
(δῖ ἐς Ὀείοτε [ογάδη. 
.|6. Απά {6 τάνεπβ ὕτουρῃς Ἀ1πὶ 
Ὀτεδά δηὰ βεβῃ ἴῃ [ἢς πιογηΐπρ, δηά 
δγεδά δπά ἤθϑι ἰπ ἴῃ6 δνεπίηρ ; Ὧπά 
ἢς ἀγδηκ οὗ (ἢε ὑτοοκ. 

ΓΗ δ. αὐ, Απά [τ οληιῈ ἴο ρ8485 ἴδει ἃ 
{κε ἐν φ ἦ ᾿ 
ἄαγε 1116. τπδῖ τῆς Ὀγοοῖς ἀτιοὰ τρ, ὃ6- 

σδλιι86 ἴΒασα ἢδλὰ δοθῆ πο γδὶῃ ἴῃ ἴῃ6 
Ιδῃά. 

8 ΤΠ Αμπά τἢς νοτά οὗ τῆς [ΚΡ 
ολπιθ υηῖο ἢϊη,, βΑΥἹηρ, 

ἀπε ᾿ς “0 Ατῖβε, ρεῖ πες ἴο “Ζδγερμδίῃ, 
Ξανρία. ΜΏΙΣΘΠ δείοηρείῆ ἴο Ζιάοη, ἀπά ἀννεὶ] 

ἴῆετε : δεμοὶά, 1 πᾶνε σοπιτηδηάεά 
ἃ ΨΜίιάονν ννοηδῃ [πεῖς ἴο βυϑβίδίῃ 
[Πεα. 

ΙῸ δο ἢδ δἴοβὲ δηὰ ψεηΐ το Ζᾶγε- 
Ρῃδῖῃ. Απά ψῆεη Πα σάπια ἴο {Πα 
δαῖς οὗ τῆς οἰγ, δ6ῃο]ά, τἢ6 ψιάον 

πη τηοϑὲ οὗ [ἢς δηςίθηξς νοσγβϑίοῃβ, ἄρτοα 
ὙΠ ΟΟΥΓ οὐ ἰΓδηβίδίοσβ ἴῃ υπάογοίδηάδίης 
“ γΑΥΡη 5.) [ἴ ἀρρϑδῦϑβ ἔγοπι οηδ οὗ (ες Β δὺ- 
ΒΙΏ1Ο4] σοπλπηοπῖβ οἡ Οθῆθϑὶ5 ἴμαΐ [ΠΟΤ νγᾶβ8 
ἃ Ῥίαος ςα]]δὰ Οτῦο ἴῃ ἴμ6 πεὶψῃδουγμοοά 
οὗ τῆς Ϊογάδη, ποῖ ἅγ ἴτοπι Βεῖ-ϑδῃ, οσὕ 
δογίθορο!β. ΤῊ οἰ εἴ οὐ)εσίίοη ἴο [ΘΓοπλε᾿ 5 
ΘΧΡΙΔΗΔΊΟΙ 15 [86 ᾿ργοῦ δ. τ[Πδὶ πθη που]ὰ 
ΠΟΘ ΓΕΒ ΪΑΓΙΥ ἐπυέος α ἀαγ ἴο ΞΌΡΡΙΥ (Βς Ῥτο- 
Ῥδεῖ, (Β8 ρίνιηρ {ποπιβοῖνεβ. θά ΐθϑϑ (σου 6 
δηά ἱπογεδϑιης ἴπ 6 σἤδηοε οὗ ἀεϊοςξίοη, ἤθη 
(ΠΟΥ τη ΐ ΘΆ5ΙΥ μάν ἰεῖς Βἷτὰ ἃ ΒΌΡΡΙΥ ἔοσ 
δευθσδὶ ἀΔγ5. 

. νά ἐξ εαηι ἰο ῥᾳ4 αϑἔὲγρ ἃ αυδὲδε. 
Τ ΠΟΓΆΪΥ, 45 σίνεη ἰη [Π6 τηδγρίη, “ αἵ [Π6 δὴ 
οἵ ἀλγ5." ϑοῖα υπάεγοίαπά ὉΥ [5 ρῆγαϑα 
“ αἵ ἴῃε εηὰ οὗ ἃ γεᾶγ;" δηὰ {815 15 8 Ῥοϑϑὶῦ]β 
τλθδηϊης οὗ [ (5866 [,δν. χχν. 29; 1 8. ΧΧΥΪΪ. 7: 
ἄς.); Ὀυζ 1ἴ δοϑιὴβ Ὀεϊίογῦ ἴο υπηἀεγοίδηά [Π6 
ὀχργθβϑίοη θα ἱηἀοβηϊεἶγ. (Οομρᾶσα Ὀεϊον,, 
ὙΕΙΒΣ 15, 8η4 οἷ. ΧΥΠ. ΝΟΓΒΘΣ, 

Θθ. “γμο, σε ἐδὲεέ 9 Ζαγεῤῥα!δ Ζατο- 
Ῥμδίι, σα] τη ἴπΠεῸ Νενν Τοβίδιηθηξ δαγορίᾷ 
[κ6 ἵν. 26), ἰΔΥ, δοςογάϊης ἴο [᾿βθρδιιβ 
ᾧ Απί, [υἀ νὴ}. 1.3, 8 2), Ὀεῦψοθοη Ἔγτε δηὰ 
Ἰάοῃ, 8δηά, Δοσογάϊηρ ἴο εογοπης (’ Οποπιᾶϑ- 

Ἐςοη,᾿ δὰ νος. δσγρεα), οὐ 186 γτεαῖ ρυδ]ς 
τοδὰ {Πδ΄ σοπηδοῖθα (Π6 ἴχχο ἴονγηβ. Ὑ}15 ἰβ 
186 5βἰζιιδτίοη οὗ ἴπ6 τηοάύθγη νυ] ]αρο οὗ ϑυγα- 
πα, ἃ πᾶτης 50 ΠΟΙ ΘΠΠΥ Εἶκο δαγορίδ ἴο πιᾶκο 
1 ργοδδαῦὶες ἴπαὶ 1ξ πιλτκβ (Π6 οἰἴθβ. (866 
ἐὐδωων ’ ΒΙΌΙΠΙς4] Ἐ Θϑθδσοθϑ,, νοὶ. ἱϊ. Ρ. 
475. τς τ Ἂς ᾿ 

Ι. ΚΙΝΟΞΚ. ΧΥΙ]. 

ὅυά: νἱῖβ, 13, ὃ 2.) 

[ν᾿ ς-ῖῶῷ 

ὑνοπηδη τυᾶς ἴῃεγα ραιπογίηρ οἵ 5[|0ζο: 
Δηά με ςδ]]εά ἴο ἢεῖ, δηὰ εαἰά, Ἐεϊοὴ 
6, 1 ΡΓΔΥ δες, 4 {ππ||ὲ νγδῖεσ ἰῃ ἃ 
γε 856]. τηλῖ 1 πᾶν ἀτηκ. 

11 Απά 25 53Π6 νγᾶβ ροίῃρ ἴο (ες ἢ, 
ἢς ςΔ]]εἀ το μεσ, δηά 5414, Βγίηρ πις,] 
ΡΓΑΥ ἴΠ66. ἃ τηοῖβαὶ οὗ Ὀγεδά ἴῃ τΐης 
ἢδηα. 

12 Απά 88ὲε 54ἰά, “΄ς ἴλς ψὸἈὺ τ 
(σοά Ἰἰνεῖδ, 1 ᾶνα ποῖ ἃ οδζκε, δυῖ 
Δλῃ Ὠδηάδι! οὗ τηςᾶ] ἴῃ ἃ Ὀλττεὶ, δηά 
ἃ || 6 ΟἹ] ἴῃ 4 ογιιϑεὲ: δηά. Ὁεῃοὶά, ὦ 
απ ρδιΠαγίηρ το 5:|ςἶκ5, τμδῖ 1 ΠΙΔΥ 
βο ἴῃ ἂηά ἄγεββ ἴξ (ῸὉΓ τὲ πὰ ΠΥ 
8οη, ἴῃδλϊ γγὲ Πγλ  οδῖ ᾿ζ, ἀπά ἀἸε. 

12 Απά ΕἸ 4ἢ 5414 υἱπῖο ἢεῖ, ἔφα 
ποῖ; ρΡῸ ἀπά ἀο 45 ἴδοιι ἢιδβῖ 5216: 
δυῖζ τηᾶῖκε πα τῃεγεοῦ ἃ [{π||ὲ ολΐε 
ἢγτϑῖ, ἀπά Ὀτίηρ ἐξ υπίο της, πὰ δῇει 
τΆΔϊ ἔοσ ἴῆες δηά ἔου ΤῊ 8οη. 

14 Εογ τῇ 841} τῆς 1, ῸΚΡ Οοὲ 
οὗ Ιβγδεὶ, Τῆς Ῥαγγεὶ οὐ πηεδὶ 9}1]} 

«υδίε δεϊοπρεῖδ ΄Ιο Ζίάοπ.] ΤΉΘ ἀοροηάδηος 
οὗ ϑασορίδ οἡ διάοῃ ἰ5 ἱπάϊςδίθα ἴῃ ἴδ ἰῃϑς ΠΡ» 
ἰοηβ οἵ ϑοῃηδομογ, νυ Βογο ἱξ ἰ5 τηθη!οπο ἃς 
δεϊοηρίηρ ἴο 1υ]1γᾳ (ΕἸυΐπιυ5), Κιηρ οἵ διάοι, 
δηὰ 45 βυδπιτπν ἴο [6 Αϑϑυγίδη τησπλγοὰ 
οη 1υυἱῖγα᾽5 βρῆς ἤοπι ᾿ἷ5 ςαρίτδ]. (( Απαϊεηὶ 
Μοπασοἢίθϑ, νοὶ. 11. Ρ. 411.) ΕἸ )}2 ἢ ΤΑΥ͂ πᾶτε 
θεδη βεπξ ἴο 1815 ρίας, 580 Πρᾶγ ἴδε οἷ 
6 ΖΘ ρθε] 5 ἔδί μου, ἃ5 οὔθ ΒΕΓ 1ἴ νγᾶ5 πηοϑῖ 0» 
ἸΚοΙγ ἴῃ 6 ψψου]ά 6 βοδύς δα ἔογσ, βίποε πὸ 
οπθ ψουϊὰ Βανὸ ἐχρεςοῖθά μἰπὶ ἴο νεηίυγε ἴδετε, 

12. “4. ἐδὲ Τονγά 17 Οοά φεῖδι] Ἰΐ δὲ 
Ὀδδθη οοποϊυάρα ἔγοπλ ἴπεϑε τνογὰς [δδί ἴδε 
ὙΟΙΏΔη νγ25 8Δῃ [5ΓΔ6 116, ΟΣ δ ΔηΥ σαῖς ἃ ΝΟΓ- 
ΒΗΡΡΟΡ οὗ (ὃς τὰς Οοὐἂ (ΚεΙ}); δυῖ δ 
Ῥῃαηϊοίδη, γτοοορηϊϑιπρ ἴῃ ΕἸ1)4}} 5 ἀρρεᾶγδῆος 
[Π6 γαγὸ ἀπά τδηποῦ οὗ ἃ ἰεμου σας Ργορδεῖ, 
ταὶς μανε ἴπ5 δά άἀγοβϑθά ἢἰπὶ: Βδδὶοῦ- 
δαΐρρεῖβ ψου]ὰ πᾶνε δάμη το [εἰλουδβ ἴο δὲ 
4 ἰινης σοά. Απά {δὲ ννοτῆδῃ οαϑ ποῖ 9 ἵ 
(45 ἴῃο Τιογὰ »,7 Οοάὐ Ἰἰνεῖ," οὐ οὐ "85 
(δε 1,ογὰ Οοὰ Ἰ νεῖ; δυϊ “ ἃ5. [εἐβουδὰ ἐδ! 
Οοὰ Ἰ᾿νει".; 

ἐδαὶ «ὐϑ »ια εαἰ ἱῤ απά α6.1 1{ 15 εὐϊἀοπί (δὶ 
4Π6 ἔδῃλὶπα ννᾶ5 δηϊοιϊπρ ἴμ6 ῬΒα πἰςίδπς Αἱ 
(5 ἀπλε πὸ 1655 ἴδῃ [πὸ [βγδεὶἴθ5. [πάεεὶ, 
[815 σου βοδγοοὶν δι] ἴο δὲ 50, βίηςς Ῥβα- 
ηἰςΐα αἰννᾶγβ ἀδρεπάρα ἔογ 115 οθγεδὶ ϑυρρίκϑ 
οἡ ἴπ6 διλγνορίβ οἵ Ραϊεδῖπθ. (866 ποῖε οἱ 
1: Κι ν. 9.) 'ννε Ιεᾶγῃ, ἔγοσῃ Μεπδπάεσ, δὶ 
[6 ἀτουρης οχίοπάρα το ἴμ6 οοαϑῖ, (Βουξὶ 
ἰϊ νγᾶβ ποῖ 50 βϑνϑγὸ ἴποσο, βίπεθ [Ἐ ἰδϑιοὰ πὸ 
τῆοτο ἴμδη ἃ γρασ. (Μεπδηά, ΔΡ. [οϑερὰ, "ἀπὶ 
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ποῖ ννᾶβῖθ, πεῖ οΓ 5}4]1 τ[ῃς ογιιβε οὗ 
οἱ] (411, ἀπ} τῆς ἀδλγ ἐλαί τὰς ΟῈΡ 
Τϑεπάσιῃ γαίῃ ὑροη τῆς δαττῃ. 

Ις ΔηὰῤῤῥΔ 8ῆςε νψεηΐ δηά ἀϊά δοοογά- 
ἱπρ' ἴο τῆς βαγίπρ οὗ ΕἸ} 4}: δηά 8386, 

ἔ Οσ, αὐροὰ Δηὰ 6, ἀπά Πεγ ἤοιε, 4Ἰ4 εδὲ ᾿σιῶην 
͵)εα». 

Τὸ 
: φὠοκ 

ἀλγϑ8. 
16 “μά τὰς Ὀαγγεὶ οὐ πγεα] νγαβιεά 

ποῖ, ΠΟΙΠοΓ ἀϊά τῆς ογυβε οὗ οἱ] [21], 
Δοςσογάϊηρ ἴο ἴῃς ννογά οὗ τς ΓΟΚΡ, 
γγ ἢ ἢ ἢ βρακε ἴδγ ΕἸ1)}4ἢ. 

17η ἢ Αηά [τ σᾶπιε ἴο ρ488 δίτογ [ἢε8ε 
τὨῖπρβ, ἐδαΐ ἴῃς βοη οὗ τλε νψγοπηδη, ἴῃς 
ΓΑ ϑῖΓ6 585 οὐὗἩ τῆς Πουδβε, [61] 5ιοκ; δηά 

Ι. ΚΙΝΟ5. ΧΥΥΠΙ.. ᾿ 

Ι9 Απάᾶ δε 5414 υπίο Ποῖ, Οἷνε 
τὴς [ἢγ 8ο0η. Απά ἢς τοοκ Πΐπι ουἱ 
οὗ Πα Ὀοϑοπὶ, δηά οἼδιγιεά ἢϊπὶ ᾧρ 
ἰηἴῖο ἃ ἰοῖζ, ννγβεσε ἢ δδϑοάε, δηά [δἱά 
πὶ ὑροη ἢ18 οννῃ Ὀεά. 

20 Απά Βε οπεά υπηΐο τῆς ΓΟΚΡ, 
Δηἀ 5414, Ὁ ΓᾺΡ τὴν (ὐοά, Πᾶϑι ἐδοι 
Αἶϑδο Ὀτουρῆς δν}] ὑροὴ τῆς τνἱάον 
ἢ ψῃοὰ 1 β8οϊουγηῃ, ὈΥ 8] γὶπρ 
ἢογ ξοηὴ 

21 Απά ἢς }5(τετοῃεά Πἰπι86 1  ἀροη ἱ Ἦν. 
(ἢς Ἑἢ] ἃ τῆγες εἰπηε5, ἀπά στοά ππῖο 
τε Ι͂ΟΚΡ, δηὰ βαἰά, Ὁ Ι͂ᾺῸΚΡ ΠῚῪ 
Οοά, 1 ργᾶν ἴδες, ες (ἢ 5 οὨ1]4᾽8 βου] 
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ςοηλα ἰϊἰπῖο ἢἰπὶ ἀρδίῃ. ΓΉΕΟΝ 
22 Απά {πὲ ΠᾺΡ Πεαγὰ (ἢ νοῖςε ὑνενανιώ 

οἵ ΕἸΠ])}4ἢ ; ἀπά τῇς βου] οἵ τὰς “ἢ ]4 Δ" 

ἢϊ5 8 κηῆββθ νγὰ8 80 βοζα, [δῖ {ποῖα 
νγ28 πὸ Ὀγοδῖῇ Ἰεξ ἴῃ Πϊπι. 

18 Απά3ἢε 8414 υπίο Ε]Π)}4ἢ, Πα 
ἢδνε 1 τὸ ἀο στ πες, Ο τῆου πιλη 
οὗ (ὐοάὴ ἀζὲ βου σοπια υπΐο πὲ ἴο 
(4}1] ΤῊΥ 5'η ἴο γεπλθιηδγδηςε, ἀπά ἴο 
ΒΔ ΤῊΥ 8οηὴ 

16. “Ἵπά 1: «υεπὸ αμαὶ “ἤα] αεεονἶπς 0 ἐδε 
σαγίης οὗ Εἰῥα6.1 ϑῆι6 Ὀ6]ενθά [86 Ῥτορμεῖβ 
Βο᾽θτηη 8ϑϑουθγαίίοη, [5 “ δοςορίίης " δἰπὶ 
θη ἢδ νγᾶ8 σεὐεοϊεα ἰπ ἢἷβ οὐ σουπΌγ. 
(ἴμυκε ἵν. 24-2126.) Απά 5}6 5ῃουγοά ἢογ (ἢ 
ΕΥ̓ δαϊκίηρ ἔοσ δῖπι ἴπ6 ᾿πῆθ οακὸ “γυΐ, ἀπά 
(γυβεης ἴο [6 Ὀγοχηϊϑοαά σηίγδοὶς ῸΣ ἃ ΒΙΡΡΙΥ 
ἴοσ βούβεὶῇ δῃὰ δεσ 5οῃ. 

"257 447... ὅ66 ηοῖα ΟἹ ὑοῦ 7 

16. “454 δὲ δαγγεὶ Γ᾽ νιεαὶ «υατἱεά ποῖ. 
ΤὨΙ5 16 ἴῇῆς ἢἤγβε τϑοογάθα τηΐγαοϊς οὗ 118 
κιπά---ἃ ϑυρογηδλίυγαὶ δηὰ ἱποχρ ςδ]6 τι} {ἰ- 
ῬΙΙοδιίίοη οὗ ἔοοά. [Ι{ ἢᾶ58 ραγα}]θῖβ ἴῃ τῆς 
ταίγαοϊε οὗ Ε]15Π4, τεϊδϊθα ἴῃ  Κ. ἷν. 42-44, 
δηά ἰπ {πΠῸ ἔδοάϊηρ οὗ 6 παυτυδο οἡ ἴννο 
οσολϑίοῃβ ΟΥ̓ οὐγ Β]οβϑοὰ [ογά. (δεεὲ Μαῖίϊ. 
ΧΙΥ, 15.521; ΧΥ, 32-38.) ΤὮ656 ΓΣΊΪΓΔς]68 ΟΠΘΓ 

"τ ἀϊβῆςυ 65 ἴο τηοάδγῃ βοθρίϊοβ, νῇο 
85Κ τἱοῖποσ ἴΠ6 δθηδο5 δηά ἴΠ6 ἀρρεεῖϊο τνοσα 
οποαῖθαά, οΟΥὁἨ νυ εῖβου πὸ τηδίζου ννᾶ5 Ἵσεοαϊοα, 
οὐ ψβεῖμεγ, ΠΠΔΙΥ, ἔπαγε νγὰ5 ἃ ΓΑ πβίοστηδίοη 
οὗ ῬΓΟΥΙΟΌΒΙΥ ΟΧιϑιηρ τδίϊοσ ἱπῖο πιοϑὶ, οἱ], 
ἤδη, δηὰ Ὀγοδά. Τῆς βδογοά γοοοσζὰ ἀοθβ ποῖ 
ΘΏΔΌΪΘ υ8 ἴο δηϑυγοῦ [8656 ἱπαυίγὶ 65 ροβι νου : 
δυῖΐ ψγχὸ ΤΔῪ οὔδβογνε ἰῃαΐ, 1 (6 Ἰαδὲ οὗ ἴδ 
ἴῆγοο ὌΧρ ΔΙ ΟΩΒ ἀδουθ βιιρροβίθα θὲ (ἢ6 
σις οηθ, [6 τῆᾶγνοὶ οἵ ἴπῸ της νου]ὰ ποῖ 
δε τι ςἢ στοδίοσ ἴπδη τῆδί δϑιοηβῃΐηρ πδίυγαὶ 
ΠΒΟΠΞΕΤΎ ὈΥ ψἢΐς, ἰη τὰς στόντὰ οὗ ρὑἰδηΐβ, 
Ῥασίς]68 οὗ νγαῖοσ, δίγ, ἀπὰ δαγβ ἃγὸ {ὙΣ2}5- 
τιυϊοά ἱηἴο ἔγυ!5 δηἋ ρτδὶπβ οἵ Ἷογῃ, Ἀπά 50 
δεεὰ ἴο δ6 Βυπίδη ἔοοά,. ὙΠοτο νου] ὃ ἃ 
αἰ βδογθοησθ ἴῃ ἴἢ6 ἀρΘΠΟΥ͂ ἐπιρὶογοά, δηὰ ἱπ ἴΠ 6 
{1π|6 οσςυρ! Θά ἰπ 16 ἰγδησηιυϊαίίοῃ, δυὲ [δ 
της ἀοπα Ῥου]ὰ δε αἰπηοδὲ ἴῃς βᾶσῃθ. . 

οδπιθ ἱπῖο ἢϊπὶ ἀρδίη, ἀπά ἢς γενίνεά, 
23 Απά ΕἸ Π]4ἢ τοοῖς τ(ἢς ςἢ}]4, δηά 

Ὀτγουρῆς Ὠΐπὶ ἄοννῃ οὐἱ οὗ [6 σμδηθεγ 
ἱπῖο τῆς ἤοιιβε. δηά ἀε]ϊνεγεά ἢϊπὶ 

17. Τδεγο «υαὲ πο ὀγεαὶδ ἰκ ἱπ δὶ». ΟΥ 
δ ἢρ 5ρ στὶς," “πὸ 90}. τε νοσὰ υδεὰ ἰ5 
[)6 βᾶπ|6 ὮΙ Τσοσυγδ 'ῃ Οςη. ἰϊ. 7, ΠΟΤΕ 
6 ἃῖὲ ἴοϊά {παῖ Οοά Ὀγθδίποα ἱπῖο πηδη᾿β 
ΠοΘΙΓ]5 “ (ἢς ὀγεαί οὗ 11. [{ 15 (ταηϑαιοὰ 
“ὁ ΒρΙΣΙ τ 1η Ῥγχον. χχ. 27; ἔοοϊεβ. (1, 2ῖ ; 1οῦ 
ΧΧΥΪ. 4; δηά ΕΞ Ποσο. 

18. ας δανε 1 1ο ἀο «υἱὲ ἐδεε ἢ ΤὨδὲ 
ἷἶβΒ ἴο 547, “ Υδδῖ δᾶνεὸ ψὰ ἴῃ σοι ηΟη ἡ 
Ὑνμαῖ 5ῃουϊά δτίηρ υ5 τορεῖδεσ ) "--- πυρὶ γὴν 
ἃ ἔυ ΠΕ Ὶ 4υεϑθοη, “ ΨΝΕΥ δδϑὶ ἴδοι ποῖ ἰοΐ 
ἴὯ6 ἰη ρελοθ᾽᾽" ῬὍΤδὲ ψοϊηδῃ ἱπλλρῖπος {πδὲ 
ΠΟΥ 50η5 ἀοδίῃ ἰ5 (ῆς σοηδδαιεηςς οὗ ΒΕ} 4} 5 
Υἱδιῖ, 85 15 τῃαΐ νἱϑῖς μδὰ ἄγάνσῃ Οοὐβ δἴϊθη- 
ἴοη ἴο ΠΟΙ, δηά 50 ἴο ΠΟΙ 5[η5, ΓΒ (586 
δ6͵9) ἄδδογνς ἃ Ἰυάρτηθηῖ. 

ἐδομ γιαπ Γ᾽ Οοά. ἴπ ἴπς πιουῖ οὗ [πε 
Ῥῃαηϊοίδη ννοπίδη {ἢ15 Οχργοβϑίοη 185 ΣΟΊ Κα 
δῦ}]6. Ἂνε μανὸ ἔουπά ἴἢς Ρῆγαϑθθ σοπηηοῃ 
διηοὴρ ἴῃς [εν δηὰ [ϑγδοὶε5 ( [υὰξ. ΧΙ, 6, 
8:1 Κι. ΧΙΪ. 21; ΧΕ. 1531}, ἀιηοηρ ψνΒοπὶ ἰΐ 
566 ΠῚ5 ἴο βάν Ὀδοοπιθ [ἢ6 ΟΥ̓ ΠΑΤῪ ἀσεϑρηδ- 
τίοη οὗ ἃ ρὑγορβεῖ. Ὗνὲ ποῦν 58εὲ πδὲ 11 νγὰβ 
ὑπάοτγβϑίοοά ἴῃ ἴΠ6 βδᾶπιθ δθῆϑε ὑεγοηὰ ἴΠ6 
Ὀθογάογβ οὔ [86 ΗΟΙΪΥ 1.Δηά, 

10, 1πἰο α ἰᾳ3.} Ἀδίδον “ἰπΐο 8: ἌΡΡΟΣ 
ΟἈΔΙΔΡΟΥ." Απ“Ὥρρεγ σδασιθεν " (ὑπερῷον, 
[,ΧΧ.ὺ νγγὰβ οἴδη (6 Ὀεβὶ ἀραγίγιοηξ ἴῃ δη 
Ἑκᾳϑίογη ποιιδ6. 

4]. Ηρ “ἰγείεδο ῥίγαεὶ ὠροη ἰδὲ εὐί 
ἐδγίος ΤὨΪβ δοϊίοη οὗ ΕἸ "δῇ ἰβ ἀ ογεηΐ ἔγοπὶ 
(Πα οἵ ΕἸΙ5!α (1 Κ. ἵν. 34), ἀηὰ ἀοοϑ ποῖ 
ἱπρὶγ [Π6 υβ6 οὗ ΔΩΥ πδῖυγαὶ πιοᾶπϑ ἔου {Π6 
Τεϑιοσγαϊίοη οὗ δυϑρεῃάεα δηϊπιδίίοη, [{ 15 ὨΘΔΓΙΥ͂ 
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υπῖο 8 πιοίπεγ: ἂπά ΕΠ) 4ἢ 84], 
566. ΤΥ 5οη ἰϊνεῖῃ. 

24 Ν᾽ Απά {πὰ ᾿ψοπιδῃ βαἰά τὸ Ε)}}- 

ῬΑΓΔ116] το (6 “ τους, (Βγουσὰ ΒΟ οὐ 
Ἰ,οτάὰ στουρπΐ 5᾽ 12 ταῖγας]ο8 (Μαῖί. ἰχ. 25 ; 
1μὐκὸ νἱΐ, 14). 

ΑὈΠΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕῈ ον ν. :.- 

Τῆς ψογάς οὗ ἴῆς οτχίηδὶ τὸ ἸΌΝ ἼΘΙ 

ΡΣ ὩΠΌ ΘΠ Π. ΤΒε ῥὑγεβεηῖ Μδβογεῖς 
[οχί Ροϊηΐβ ὩΦΠ 30 ἃ5 ἴο ἸΓΑΡΙΥ «δῖ [ἴ τηθδῃ5 
“ ἔγοιῃ ἴῃς 5ίγαηρειε," δυῖΐ ἴῃ (85 οᾶδ6 ᾿ξ 

ΟΗΑΡΤΕΚΝ ΧΥΠῚ. 
1 7ε 1.ὲ ἐχίγενεέν οὐ νης Εἰ ὑαλ, τορζ ἐο 

“λαό, »"εείσέλ ροοά Οδασ᾽!αλά. ο Οὐαάέαλ 
ὀγίισαλ λαὸ ἰο ἘΞ )αήά. 17ὺ Ἐὐγαλ, γέ- 

Ϊ. ΚΙΝΟΞΒ. ΧΥΙΙ. ΧΥΠΙ. [ν. 24---4, 

11. Νονν ὃγ τ}}8 1 Κπονγ ἴδε τῆου 
αγί ἃ τᾶῃ οἵ Ο(σοά, αλπά τῆδι τις ννογὰ 
οὗ τὴς ΠΟΚΡ ἱπ [ὨΥ πιουῖῃ ᾿ς {υτἢ. 

94, Νοαν ὁγ ἐδὶ: 1 ἄποευ ἐδαὶ ἐδοι αγὶ ὦ 
"πα" 97 Οοάἀ Οοτμηρασγε ἴοδη ἱ, 49; ἰδ. 1; 
ἵν. 19, ἄο. 

““ΑΝῸ ΕἸΠΑΗ ΤΗῊΗΕΞ ΤΙΒΗΒΙΤΕ.Ν 

οὐρῆξ ἴο 6 Ὑτθη ΠΟ; ἴοσ ὉΠ, 
“ ΞΙΓΔΏΡΕΓ," ὨΝΩ ΡΠ “5 δηροῦς, αἰνγᾶγβ μδτὸ 
οἰϑοσβεσα ἴ)6. (δὲς σξεη. χὶϊ, 4; ἔχ. χιὶ, 
45, ἄς.) 

2 Απά ΕἸ] 1ἢ σψεπῖ ἴο 8ῆενν Βἰπι- 
861 υπῖο Αἢαῦ. Απᾶ ώὝέγε τυῶς: ἃ 
ϑ80Γ6 ἔδηγίπα ἰῃ ϑδιηδγίδ. 

4 Απά Αμαδαῦ οδὶ]εὰ 
4 .« 

2γουΐηρ 4λαό, ὃν γε ἥγονε ἄξανῶε εορευῤροείλ Ονδάϊδι, ΟΣ ΝΕ 
.“Βααἴ: ῥγοῤλεα. «κι Ξηγαλ, ὃν 2γαγεν οὗ- 
ἑαλμέρμρ' γαῖ, Το οισσείδ 4 λαό ἐο αν, 

ΝῺ τὲ σλπια ἴο ρᾶ88 2747 ΤΩΔΗΥ͂ 
ἄδγβ, τῆλ τῆς ννογτά οὗ τῆς 

ΜΉΝ τὸῶὸας ΠΕ ρΌνεσποσ οὔ λὲς τ εὺ 
ἤουβε. (Νονν Οδαδάϊδῃ ἔεαγεά τῆς ζτν 
ΓΙΟᾺΡ ρτεδῖὶγ: 

ἱ : 4 ἔοτ ἴξ νγδ8 “0, ἤθη ἴεζεῦεῖ σους ἢ Ηεδ. 
ΓῸΚῸ ολπια ἴο Εἰ] 4} ἴῃ τῆς (Ὠϊτά 
γελτ, βαγίηρ, ὅσο, 5ῆενγ τῆγϑε! υηῖο 
ΑΠδΌ; δηά 1 νν}}} βεπά τγταὶῃ ὑροπ τὰ 6 
εαγδ. 

ΟΗΑΡ. ΧΥΠΙΠΠ]. 1. 72ε «υογά 97 1δὲ Σιογά ἐα»16 
ἐο Εδήαδ ἐπ ἐδὲ ἐῤδίγά γεαγν.)] Νοῖ ἴῃς (ἰγὰ 
{-ν ΠΟτὰ (πε σοχηπιοηςοιηοηΐ οὗ ἴπ6 ἀγουρῃξ, 
υἵ ἰη (86 (Ὠἰγὰ γοᾶγ οὗ δὶ5 βολουγῃ ψίτι [Β6 

νιάον. Το ΠΟΙΕΎΡΕΠΡΙ οὗ ἀσγουφῃῖ νγᾶβ 
ΚΥΘΟ γοᾶσβ δὰ ἃ Π4}} ([ὐκο ἵν. 2ς ; [4π|. ν. 
17): οὗὨἉ 1815, ργο Δ ΟΙΥ ἀδουΐ ὁπ ὙϑΑΣ νγὰβ 
Ῥαβϑοὰ Ὁγ ΕἸ) ἴῃ ἴἢς ἰογτοηΐσοουγθς οὗ 
ΟΠοπ, νοι ψπουΐ ἔγοϑῃ σαὶῃ5 τηυϑδὲ μᾶνδ 
ἀτγίοά ὕρ ἴῃ [μδῖ 5ρᾶςε, δηά ἴνγο γϑᾶσβ δηά ἃ 
μαι αὶ ϑαγερία. 

Ὅο, «“ῥεᾳυ ἐῤγοεῖ ἰο “4δαὁ. Α.5 τὰς ἱπίογάϊςξ 
Βαά θδϑδθη ρδοθὰ οἡ {με ἰδπὰ ἰη Αμβδὺξ ὑγθ- 
Β6ῆςσο, ΟΥ̓ ἀϊγεςῖ δηποιηςοπιθηΐ ἴο δϊπὶ, 50 11 
νγ»5 πιτἰηρ τδαΐ 1 5σῃουϊὰ Ὀ6 τειιουθά ἴῃ [86 
5816 ΨΑΥ. (566 (ἢ. ΧΥΙΪ, γΕΓΘ6 1.) 

1 «υἱἱ! τοπά γαὶπ ὡβοη ἐδὲ εαγι.} Ἀλίδποῦ 
“προ ἰῆς φτοπῦπὰ," 

8. “4π4 “ῥα εαἰϊεά Οααδ.ἢ Οὐδ Δ} 8 
ὨΔηΊ6 ἱπάϊςδϊῖο5 15 σεϊϊχζίουβ Ἵσμδγαςίοσ. [{ 
ΤλθΔῃ5 ““βεγνδηΐ οὗ [εῃονυδῇ," Ἴοστεβροπάϊης 
ἴο ἴδε Ῥῃηαηπίιίςείδη ΑὈάε]πὶ (Μοηδηά. ΕΥ. 2), 
δηὰ [86 πιοάθγῃ Αγαδὶς Αὐάδι δῆ, Ηἰ5 οὔδει 
ψγὰἃ5 [86 8416 85 (δῖ οὗ Αγζὰ υπάθσγ ΕἸΔἢ 
(: Κ. χνί. 9), ἀπά οὗὨ ΑΒΙΒΠΑΓ ὑπάσγ δοϊοσιοῃ. 
ΑἸΔΌ οουϊά 5οΔΓΟΕΙΥ πᾶνς Ὀδδη ἱρπογδηῖ οὗ 
Οὐδ 5 ἘΠ Ὁ] Ππ655 ἴο [οἤονυδὴ : δηὰ 1ἰ ἴ6]}ς 
ἴῃ ἕδνουγ οὗ [6 τποπδγο᾽β Το ογαηςς (πδί δ 
δβουϊά πᾶν στηδιηΐδίηθὰ δὴ δάδβεζεηϊ οὗ [δς οἱάὰ 

ΟΥ̓ τῆς ριορῃεῖβ οὗ τε ἴόκο, ἴδδὲ 
Οὐδάϊδηῃ τοοκ δὴ υπάτεά ρῥγορδεῖ, 
δηά Πἰά τἢεπὶ Ὀγ ΠΗ͂Υ ἰῃ ἃ οἄνε, ἀπά 
εἀ4 τῆεπι ννἢ Ὀγοδὰ δηά νυδίεσ.) 

Το ρίοη ἰῃ 50 ἱπηροσίδης δὴ οςο. Ὑδοτο 
566 Π15 ἴο Ὁ6 πο ἀοιιδί ἰδὲ ἴῃς ψνογϑὶ ἀδοάς οὗ 
ΑΠΔδ᾽5 τείζῃ 50 1:55 ἔγοπι 15 ονσῃ ἴτε ς 
1} δηὰ πδίυσγαὶ ἀϊϑροϑίοη ἴλη ἤοιι ἴδ6 
ΟΥ̓] σουη56}5, ΟΓΥ γαῖ Γ ρεσμδρϑ ἴῃ ἐπηροσου 
τοαυ γειηθη5, οὗἁ ἢ 15 ΝΟ δε 

Οαδαῦ “ανεά ἐδε Ζονἀ.)] ΟΥ̓ “" τενεγοηςοα, ἢ 

4. ἤρῥεοη εκεδεὶ οἷ οὐ {δὲ ῥγοῤῥεῖ: 9 1δὲ 
1ωογ4.1 Μν»έε ᾶνε Ὧο ἀεοῖ:}5 οἵ [ἢϊς ἀεδεά οὗ 
δἱοοά : ποῦ ἀο νγὰ ὄυβῆ κηον ἴδε {πὸ ΒΘ ἢ 
1 νγᾶβ Δοςοπιρ ἰϑμ θα, ϑοπὶς μᾶνὸ οοπἸοςϊυτεά 
(δὲ [ἴ νγὰϑ ἴῃ6 ἀῆϑνεῦ οὗἩ [εΖεῦδεὶ ἴο ΕἸ) ἢ 5 
[Ὠγοδῖ, ἀπὰ (πδὶ [6 σομηπιδηὰ κίνθη ἢϊπὶ ἴο 
πιά ἴῃ Ομ δίοης βανεὰ πἰπὶ ἔγοτῃ θεὶησ 
οπο οἔὗ ἴῃ νἱςϊπι86.0. ΤῊ]5 υἱὸν γασεῖνεβ 5016 
ϑυρροσγί ἤοπὶ Οὐ δα!δ}} 5 νογάϑβ, “" ννὰλ5 ἴἴ ποῖ 
ἰοϊὰ τὰῦ Τογὰ ψμδὲ 1 αἰὰ Ὁ ὅς." (νεγβε 13}, 
ὙΏΙΟΝ ΡΥ ἃ ἀουδὲ ψβεῖδον ἴῃς εἰγουτη» 
βίδηςο δὰ οοπῖε ἴο ΕἸ} 285 Κπομυ]οάρε ἰη ᾿ς 
ςοηορδὶηθηΐ, 

ῥίά ἐδερε ὃγ 5,7 ἐπ α εαστυε. Τῆς Ἰ᾿ἰπιοσϊοῦθ 
ζοστηδίίοη οἵ [υάπσα δηὰ δαγιδλτὶα ἀδροιπὰς 
ἢ ἰαγρο πδίυγαὶ συγ β, [ἢ 6 5126 οὗ τύδς ἢ 
5 ΘΔ5}}}7 ἱπογεδϑθὰ ὈΥ̓ ἃ. Τῆοθο “ ᾿ᾶνεβ ἢ 
ΡΙΔΥ δὴ ἱπηροσίδηξ ρβατί ἴῃ (πὰ Πἰβίοσυ οὗ 
πε σουπίτγ, ϑοσνίηρ ἘϑΡΘΟΙΔΙΥ ἃ5 τεΐιροβ ἴοσ 
ΡΟΙ ΓΔ] οὔξηάοτθ πὰ οἴδμογ διριεῖνεβ. (56ες 
1058. χ. 17: [υάξ. Υἱ. 2: Σ 8. χίϑὶ, 6; χχὶϊ ᾧ - 
Χχῖν. 3; [ϑσεζὰ, χχυχ ϊὶ, 27; Ηεδῦ. χὶ, 18.) 



" ΗοὉ. 
"22 τὺ. 

γ. 5---14.} ἢ 

ς Απάὰ ΑΠμδῦὺ αἰά υπίο Οὐ δαϊδῃ, 
Οὐ ἱπῖο ἴῃς απά, υπῖο 41] ἐοιιπιδίῃ8 
οὗ νγαῖεσ, δπά ὑπο 411] Ὀγοοκβ: ρεῖ- 
δΔανδηζυγε νγ7γὲ ΠΊΑΥ βηά ρΓδβ8 ἴὉ 8ᾶνε 
τῆς ἢοῖβεβ8 δηά τηι]ε5 δἷἵνε, [παῖ γα 

κέ ποῖ οὔ" ἴοβα ποῖ δ]] [ἢ δεδϑοῖβ. 
Ἰασξεῖνες 
ψο»ς ἐκ 4 
Ἶσαςέε, 

6 ὅο {Πεγ ἀϊν!ἀεἀ τε Ἰαπὰ θεΐνγεεη 
ἴΠπεηὶ ἴο ρᾶ85 τῆγουρβοιξς ἴ: ΑΠΔὉ 
γεης οπ6 ὙΥΑΥ ὉΥ͂ Πἰπ856] ἢ, ἀπά Οδα- 
ἀϊδῃ νγεηῖ Δποῖμοῦ ὙΨΑΥ Υ͂ Ὠϊπι8ε 1, 

"η Αμπά 45 Οδδήϊδῃ ννᾶ8 ἱπ ἴδε 
ὑνΑΥ., ὈεΠοΪά, ΕἸ] 4 ἢ πιεῖ ἰπι: ἀπά 
ἢς Κηεν δἰπι, δηὰ [611] οἡ ἢ8 ἔδλςς, 
Δηα 5414, “γέ ἴποι τπλὲ πὶ ἰογά 
ΕἸΠ]Αἢ ἡ 
᾿ Απὰ ἢς δηϑννεγεά ἢΐπὶ, 1 4η1: 

ἤο, [6}} τὴγ Ἰογά, Βεμοὶά, ΕἸ δ ἐς 
Ζγέ. 
9 Απὰ δε ιἰά, δὲ ἢδνε 1 

δίηηαά, τῆας τῆου του] ἀοθὲ ἀἰ ἑνοῦ 
τῆν βεγνδηΐ ἰηῖο ἴπ6 παπὰ οἔ ΑμιδΡ, 
ἴο 58[4Υ πιεὶ 

ΙΟ “4; τε ΓᾺΡ τὰγ Οὐοὰά Ἰϊνειι, 
{μετα 8 ῃῸ πδίίοη οὔ Κίηράοηι, 

δ. ὕπιο αἱ! ζοωρεαῖμ Ὁ «υαὐόγ απά ὠπίο αἱ] 
ὀγοοῖ..) ἈδΊΒΟΓ “ἴο 41} δρσίηβε οὗ ψδῖοσ 
διὰ ἴο 811 ΓΟΥΣΘΟῚ -ΟΟΌΣΠ08. Ὅἢο “ἴουΠ" 
(Αἱῃ5 ἢ οΥ “ ϑργίῃρϑβ ᾿ ᾶἃ:᾽6 186 βεσεπηίδὶ 5. ΓΔ ΠῚ5 : 
[86 “ Ὀτοοῖϑ " ἅγὲ {86 τογγεηϊ-οουγϑοβ ψ Ὡς ἢ 
Ὀασοῖηθ ΟΥῪ ἴῃ 8η ΟΓΑΪΠΑΤΥ 5ιιπηπιοσ. ΑΠΔΡ 
Ὠοροά {Παῖ δνϑη ἴῃ ἴῃ Ἰαδίϊον ἴμοσὸ πιρῆξ δα 
Οσοβϑίομδὶ τηοϊδὲ ρἰδοεβ, βογο ἔοάάογ ταὶ ρΐ 
Ὀὲ ἔουπά, 

ἐῥαὶ «ὑε ἰοτε ποὶ αἱ ἐδε δεα"..ἢ ὙΤΈΏΘΓΟ 15 ὩῸ 
4. 8}} " ἴῃ 186 οτρίπαὶ. ΤΈς πιϑδηΐηρ ἰ5, “ τῃδΐ 
ὙγῈ ἰοϑα ποῖ ἃ ρΡοσίξοι οὗ ΟἿΣ δοδεῖβ.᾽" 

Θ. δ8ο 2627 ἀξ υἱάεά ἐδε ἰαπά δείαυεεπ ἐδει 
ο ῥα: ἐδγομσδοιί {4.1 ὝῊ5 Ρεγβοπδὶ ἰπβρεο- 
ὕοη Υ͂ ἴδε Κιπρ' ἀπά οπὲ οὗ διὶ5 Ἵομοῦ οβῆςοΥς 
Τηλγκ5 [86 ΘΧίγεπης βίγαιῖ5 ἴο Ὡς ἢ ἴπ6 15Γ86]- 
165 εγα πον σοὰυςοά, 

“δαὁ «υεηΐ οπό «ὐα7 ὁ δί»ισε Φ6..1 ΤῊΪΚ 
ἄοεϑ ποῖ πιϑᾶῃ {πδί οἰἴμοῦ ΑμᾶΡ οὐ ΟὐὈδάϊδῃ 
νγ58 Ὀπδοσοιῃραηϊοαὰ ὃγ ἃ τεϊϊπιο, θυΐ 5 ΓΩΡΙΥ 
(πὶ {ΠΕΥ͂ ννεπί {ΠΕΙ͂ 5ΈνΈ σα] ϑγᾶγ5, σας ἢ ἀραγῖ 
ἔτοτα ἴῃ οἴδου. 

7. “γε ἐδοι ἐδαὶ την ἰογά, ἦε. ἘἈδῖδεν 
“Ατ ἴδοι ΒΘ ΣΟ, ΤΥ Ἰογά, ἄζο. }" 

"7 ἰογά Εἰ[αρ. ΟὈδάΐΔ ἢ 5 Βυπ ΠΥ ἰπ [πε 
ἀλφρλιοε οὔ [ἢς στεδῖ ὑσορδεῖ 5 υϑῦγ 5ισίκίηρ. 

6 δὰ ἢϊπὶ ἃ5 ἢς ψουϊὰ ἃ πιοπδγοῆ, 
8 [86 νΕΓῪ ἴοττη -- 1 οτὰ "-- ἢ ἢ δο ᾶρ- 
ΡΙΪο5 ἴο Πἷ5 ονγῇ ϑβϑογεογείσῃ. Απά, ψἤ]]ὸ ἣς 
εἶνεβ ΕἸ [ἢ15 ἐχαδι θὰ τὶς, ἴο Βίπηβοὶ μ6 
ΡΡΙΙ68 ἴῃς Τοττεϊδιϊνε ἴειτῃ, “ βεγυδηΐ," οσ 

Ι, ΚΙΝΟΞ5. ΧΥΠΠ). 

ὙΒΠΠΕΙΓ ΠῚ ἰογὰά ἤδίἢ ποῖ β8εηὶ ἴο 
βοαῖς (Πε6: Ὧπὰ ψνῆεη {πεν βαὶά, 17ὲ 
': ποῖ ἐδεγο; ἢδ ἴοοΐς δὴ οδίῃ οἵ {δ 6 
Κιηράοπι δηά παδῖίοη, [ἢδξ {Πεγ ἰουπά 
τἢες ποῖ. 

11 Απὰά πον δου β8δγεβϑῖ, (σο, τε]] 
τἢγ Ἰοτά, Βεμο]ά, ΕἸ1)}4ἢ ἐς λδγε. 

12 Απάὰ [Ιζἴ 514]1] σοπὶε ἴο 4885 Ζ- 
:ΟΟὉ ας ἅττα ροπὲ ἔτοπι ἴδες, τῃαῖ 
ἴῃς ϑδρίπε οὗ τῆς ΓΟᾺΡ 884}1] σΆΓΓΥ 
ἴπε6 ψῃογ 1 Κονν ποῖ; δηά “0 
ἤδη 1 ςοπλα δηᾶ [6}] Αἢδρ, πὰ ἢς 
σᾶηποῖ ἢηά τῆες, ἢε 5}4]] 512 τπιὲ: 
δυῖ 1 (ΠΥ 8εγνδηῖ ἔδαγ ἴπ6 ΓΟΚᾺΡ ἔτοπὶ 
ΤΥ γουτῇ. 

112 ΝΥναϑβ ἴξ ποῖ το]ὰ πιγ Ἰογὰ νυνδδὲ 
Ι ἀϊά ψῆεη [ἘΖεῦεὶ ε'ενν τῃ6 ῥτγὸ 
ῬΒεῖβ οὗ τῇς Ι͂ΟΚΡ, πον 1 δά δὴ 
Ἠυπάγεά πηεη οὗ ἴπε [,ΟΚ 8 ργορἢεῖβ 
ΌΥ ΠΗ͂Υ ἰῃ ἃ οᾶνα, ἀπά ἐεὰ τπεπὶ ἢ 
Ὀγεδά δηά νγαϊεγὶ 

14 Απά πον ποὺ βαγεβῖ, (ο, τ6]]} 
(Ὦγ Ἰοτά, Βεμοὶά, ΕἸΠ]}4 ἢ ̓ς ἦθγε; ἀπά 
ἢ 5}4]] 5124 πι6. 

( οἴλνο " (᾿αδεᾶ), νυ] ἢ ΕΧΡυΈ5565 ἴῃ6 ΘΟΧΙΓΕΠΊΘ 
οὗἨ ἀείξγεπος δηὰ ϑιιδιηβϑίοη. (866 νοῦβθβ 9 
δηὰ 12.) 

9. ραξ δαυε 1 εἰππεά, 45. ΟὐΔάϊΔΝ 
τῖηκς τί ἴο ὀχοουῖο [Π]5 σοτχηχηδϑίοη νν]}]} 
Ὀ6 [αἴδὶ ἴο δίπι. Ηδε ἵξαγβ μδῖ, ἔ 6 ροὺβ δπά 
γοῖυσηβ 1 (6 Κίηρ, ΕἸ] 4 ἢ νν}}}, ἰπ [6 τηθδῃ 
Ὄτηθ, μανς ἀϊδαρροασγοὰ (γνοσβα 12). 

10. Τδεγε ἐξ πὸ παίο οὔγ' ἀἰπσάονι «υδέἐδεν 
»17 ἰογά 1δεὲ ἀἰης δαὶ ποῖ “οη1.}] ΤῊΪ5 ἰ5. οχ- 
Ρτγεϑϑεὰ ἴῃ ἴδε εἴγε οὗ Οτγίθηϊδὶ Ἀγροσγθοϊο, 
ἍΝ δδιῖ Οδδάϊδῃ πλθδῃϑ 15--- [ΠΟΓῸ 15 ὯῸ Ὡδίΐοῃη 
ΠΟΥ κἰηράοπι, οΥΓ ἡδοε ουεγ «υδίιερ δὲ ῥα: 
ἑηδμεηεε,  ἈΠΠ ΟΣ ἴῃς Κίηρ Πᾶ5 ποῖ 5οηϊ," 

δὲ Ἰοοῖ απ οαἱδ φῦ δαὶ ἀἰησάονε ἀπά παίίοη 
ἐδαὶ ἐῤεῦ γουπά ἐῤέε ποῖ.) ΤὨΪ5 σδῃ ϑοδσοοὶγ 
βάν δρρ)ϊοὰ ἴο δυο σουηίΓ65 ἃ5 Εργρί οσ 
ΘΥΤΙΔ οὗ Πᾶπηᾶθοι5Β. Βυΐ ΑΒΔΌ ΠΙΔΥ Βᾶγνδ 
Ὀεεπ Ροψ ΓΙ] ἐπουξῇ ἴο ἐχᾶςΐ 8η οδῖῃι ἔγοπη 
ἴδε πεϊφῃδουσίηςρ ΗΕ, Μορδθῖῖθ, ἀπά Εάος- 
τηϊϊο {1ῦ65, ΡΕΓΏΔΡ5 ὄνοη ἔτοηὶ ΕΠ 044] ἢἷ5 
Δ᾽ Βοσ οἰη-ἶλνν, δηὰ ἴῃ6 Κίηρβ οὗ Ηδιηδῖ δηὰ 
Αγρδά. 

1. Τδὲ “οἰγὶ ΚΓ 1δὲ Σογά «ῥα ἐαρτ ἔδεε 
«αυδέΐῥεν 1 ἔποαυ ποῖί.] δυάάφη ἰγδηβροσγίδιίϊοπς 
οὗ ἃ δυπιδη δεΐηρ ἔτοπι ρίδος ἴο ρῖδος ὃγ 
δΡΟΓΏΔΙΟΓΑΙ ἈΡΘΏΟΥ ἅσγε γεσογάθα ἴῃ ἰδίου ροσῦ - 
ὕοῃβ οὗ δοσρίυτε (ΕΖεκ. 11. 12, 14; ΥὙἹἱ]. 1; 
Αοἴβ Υἱ}}.. 109), δηά ᾶἃγὲ δεϑίρῃηοα ἴο ἴο δείΐοῃ 
οὗ ἴῃς ΗοΙΪγ ϑριγῖ. [Ιἢ 2 Κ. ἸΪ. τό, ἃ δε] ϊοΐ 
ἴῃ ϑοἢ ἰγαπϑροσγίδιίουβ ἰ5 ὄἜχργοβδϑοὰ ΟΥ̓ ἴμ6 
“5028 Οὗ [Ὡς ΡτΟΡΒοΙδ," 

589 
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Ις Απά ἘΕἸΠ]}4ἢ 8414, ,““ς τὴε ΓΚ 
οἵ Βοϑβῖβ ᾿νε, θεΐογε ψνῃοπὶ 1 βιδηά, 
 νν}] ϑυγεὶγ βῃονν τλγ561 υπῖο ἢϊπὶ 
ἴο ἀλγ. 

Ι6 80 Οδεαάίᾳῃ ννεπὲὶ ἴο πηθδεῖ 
ΑΒΔ}, δηά το]ὰ ἢϊπι: δηὰ Απαδῦ ννεηΐ 
ἴο πηδεῖ ΕἸ] 4 ἢ. 

1η ἴ Απά [ἴ οσᾶπιὲ ἴο ρ438, ἤδη 
ΑΠΔΡ 8ανν ΕἸ ἢ, τῆ Αμδῦὺ 55ϊά 
πηῖο Ὠίπι, “γέ του ἢς τῆαῖ {του ] (ἢ 
ἰβγδεὶ ὶ 

17. “γὶ το ῥέε. Ἀδῖμον Κ" Ατὲ ἴθου Β9 Σ6, 
Ο ἸΣΟΘΌΪΟΣ οὗ δ6γ890]}" 2.4.“ (δη 1ἴ ΡΟΞ5ΙΟΙΥ͂ 
Ὀε (μδῖ ἴῆου ἀοβῖ νοηΐυγε ἴο ργεϑθηῖ {Πγ56} 
Ὀεΐίοσα τῖθ, ἴδου δας (τουδὶοϑὶ 1586] ΟΥ̓ 
τηοβη5 οὗ [815 [οσγ 8]6 ἀγουρ "Ὁ" ΑἸΔΌ ΠΟρ65 
ἴο 4045} ἴπ6 Τιβῃθῖο, ἀπ οχρεοῖθ Ρουμδρ8 
ἴο᾽ πᾶνε Πὶπλὶ αἱ δἰ ἔδεῖ ϑυϊηρ ἴῸΣ ραγάοῃ. 
ες ἰ5 ἔουμά «ἵ ᾿αϑσῖ ; ἢδ 8 ἰῇ ἢ]5 ῬΟΜΕΓῚ; 
ΒΌΓΕΙΥ πε {γε πΊθ]ε5 δ ἴπε Ῥυπίβῃπιχεπί ἴῃ βδίογε 
ἴον διὰ; δηὰ οπθ βίγοπῃ, δἴθσῃ βδρεϑςοδ ν}1}} 
ὑτης ἢἷπὶ οα ἢ 15 Κηθὸβ δεΐοσγο Β158 ᾿ποθηβθοά 
Τλϑίεσ. 8ὅ0 ἢ δοουϑὸ5 δίῃ οὗ “ττουδ]ης 
[5γδ6] "---ἃ σβαῦρε πουοσ δείοσε ὑσουρῆϊ ἀραϊηϑῖ 
ΔΩΥ οπα θυΐ Αοἰδῃ ([οϑ}.. Υἱῖ. 25}, ἀπά οπα 
ἢ ο ἢ πιυϑῖ παν οδ]]οὰ ἴο ἴΠ6 Ῥγορῃοῖδβ σε- 
ςοἸ]εςσξίοη Ας ἤδη τϊβοσαῦ]α ἔδῖα. 

18. 1 ῥᾳαυνε πο ἐγοωδίεά Πεγαεῖ, δωξ ἐδοω 
απά ἐδ ζαἰδεγ; ῥοιμε.) Ἰηϑῖοδά οὗ αιυδην 
Ὀεΐίογε ἴθ Κιίηρβ δηῆρεσ, ΕἸ Δ πιεοῖβ ἢ15 
οὔάγρο 1} ἃ σουπίογομαγρθ. “1 ἤδᾶυὸ ποῖ 
τγουδ]οά 15γδοὶ, δυΐϊ του. Απά 1ἢςη, ἰηϑιοδά 
οἵ δροϊορίεβϑ, δῃηὰ ρ]685 ἔοσ ραγάοη, ψῃῖςῃ ΑΠΌ 
δὰ ΡγοῦΌΔΟΙΥ ἐχρεςῖϊοά, π6 τηδοβ ἃ βυάδάθη 
ἀεπιδπά. ““ Οἰδίπου ἴο πιὰ 41} [5γδοὶ ἴο τηουηΐ 
Οδγηηοὶ, δηά ἔς Ῥσορμεῖβ οὗ Βδδὶ].. . δηὰ [86 
ΤΟΡἢοῖβ οὗἉἨ ἴδε στονεβ. ΤῊϊ5 Ὀοϊηο655, [ἢ15 
ἔπ εὰ ἴοῃς, {Π|5 ἀῦδεπος οὗ [ἢς 5115 ῃϊςοδῖ ᾿Ἰηάϊς8- 
Ὀοη οὗ δἰάγτη, 566Ππ|5 ἴο δανε σοπῃρὶ οἴου ἀϊ5- 
ςοπιπίεά ΑΠδΌ, ννᾷο νεπίῃγεά οὔ ΠΟ ΤΕΡΪΥ, 
πλδάς ΠΟ αἴζεπηρί ἴο ἀγτγεβῖ ἴπε ργορβεί, ἀϊὰ 
ποῖ ὄνθῆ ἤγεβθ ἢἰπὶ ἴο Γγοπιονθ ἢ15 οὐγϑ86 δηά 
Ὀγίηρ ἴδ ἀγουρῃΐ ἴο 8δη οπά, διυιῖ 5:ΣἸΡῚῪ σοπ- 
βοηϊεά ἴο ἀο 815 δἰ αΐηρ. ὙΠΟΓΟ 5 ΠΟ Ρᾶ9- 
8δδε οὗ δοσίρίαγο δ ]Γ ἢ ΟΧΙΡ [5 πλογα όσοι ὶ Ὺ 
ἴΠ6 δϑοθηδθηοῦ ἴμαῖ ἃ ὑγορβοῖ οὗ ἴῃς 1, ογά, 
ἀττηθα ΟἿ]Υ ν ἢ ἢ 15 ϑρι ΓΙ [}2] ρόνγογβ, σου]ά, 
1 6 ψγεσα ἥσττῃ δηά Ὀγαᾶνθ, Ὄθχθσγοῖθο ὄυθῆ ΟΥ̓ΟΣ 
[ἢ πχοσῖ ρον γῆι! δὰ τηοβῖ υπϑοσγυρυΐοιβ οὗ 
ΤΛΟΠΔΓΟΒ5. 

ῥαςὶ 7οἰοαυεά Βααϊἑ»".) ΟΥ “(ἃς Β4δ]1πὶ᾽ 
--ἰνΖ ἴδο νασίουιβ ἀϑρϑοῖβ ὑπάθγ σῆς ἴῃ 6 μοά, 
ΒΔΔ], νγὰ8 ὉγΟσβ!ρροά, Β44]-5ῃδηγη, Β8δὶ- 
Ζεῦυδ, Βια4]- Ηδιημπίδῃ, ἄζο. 

10. Ἥοισιὶ Οαγηιο. (αττησεὶ, 6 ομα στοαῖ 
Βοδάϊδηά οἵ Ῥαϊεξῖηθ, (Π6 ἸΟῪ τίἀρο νυ ῃϊοἢ 
δῃυϊθ ἴἰπ (6 δίῃ οὗ Εϑάσδοϊοῃ οἡ [ἴδ 
γυοϑῖ, Τοοϊησηδηάίης ἃ νἱονν οὗ ἴπ6 Μοεάϊϊεγ- 

Ι.,. ΚΙΝΟΞ5. ΧΥΠΙΠ. [ν. 15--- 10. 

18 Απάὰ δε απϑοννεσεά, 1 ἤαλνε ποῖ 
του δ] εἀ Ιβγδεὶ; δυῖ τῆοιι,, δἀηῃὰ τὴν 
ἔλιμεγ᾿ 8 ἤουδε, ἴῃ τῆλ γε πᾶνς ἔογ- 
ΒΆΚεη ἴπς ςοιμηπιδηἀπηεηῖβ οὗ ἴδε 
ΓΚ, ἀπά τδου ᾿δϑὶ ἐὉ] ον ΒΔΔ]1π}. 

19 Νὸον τπεγείογε βεηά, σπμά ραῖδεγ 
ἴο πῆς 11} ἴβγδεὶ υπῖο πιουπὲ (ὐδγπιεὶ, 
ἀπά τῆς ργορδεῖβ οὗ Βδδὶ ἔουγ ἢυπ- 
ἀγεὰ δηὰ βῆγ, δπά τῆς ργορβεῖβ οὗ 
τῆς ρζοναβ ἔουγ Ππυπάγοά, ἡγῇ ]ςἢ οδὲ δὲ 
]εΖεῦε}᾽ 8 (2016. 

ΤΆΠΘΔη Οὐ ἴδε οπὲα 5ἰάθ, ἀπά οὗ ἴδε σποὶς 
Ρίαίη, ἰοροῖμοῦ ἢ 115 δυγτουπάϊηρ τηουη- 
ἰΔίῃ5, οὐ ἴμε οἴδεσ, ννὰς Ἵσποϑθὴ ΒΥ ἴδῃς 
ΡΙΌΡΒΕΣ ἃβ ἴε δοθὴς οὗ ἴῃς ρτεαῖ γραϊῇῃ- 
ογηρ ἴο ψ Βῖοῖ ἢ ᾿ἰην θα, ΟΥ τα ῦ ϑυπι- 
τοοποὰ, Αμαρ. Ηδσζγε Βε Κπενν [μαΐ {86 ΞΏΔΡΨΥ 
βίοροβ οὗ ἴπθ ρβᾶγκἍεἶἴκο τιουπίδιη, ντ [ἴς 
“ΒΪοΚ σης ]ο5 οὗ σορϑε ̓  (δίδῃ!ου) δηὰ ηι- 
ΤΆΘΓΟΙ 5 ἀννλσίσολκε δηά οἰΐνες, ννοι ]ὰ ἔχη 5 ἢ 
δουπάδης ψοοά ἔοσ [5 ἰηϊοηάοὰ 5δοτίῆσο. 
Ηδοτσε. Β6 ἐμ μᾶγθ ὉΠ ἄννάσο, νυᾶ5 ἃ ΡΟΥΘ Π Δ] 
ζουηίδίη, Ὀγ πε ἀθννβ 1μδὲ ἴ86 νψοοάοὰ 
υρίΔηἀ οοηάδηϑε5 ἔτοπι ἴῃς πιοῖσὶ Μοά!οττγα- 
ΠΟΔΠ ΑἷΓ, δυο θη ἰΐ 5 ποῖ ϑυ οι γ 
σμαγρεὰ ἢ νάροὺγ ἴο ἀεβοεηά ἱπ σαίη. (νη 
ἀς Μεϊάο, “ὙὝτανεὶβ,᾽ το]. '. Ρ. 221.) Ηεττε 
ραὶη ννᾶβ δῃ δηςίεηὶ “δ]ῖαγ οὗ [6ῃονδῃ,7 
Ὀγόκοὴ ἀονῃ ἱπάεοὰ ὉΥ ἔπηθ οἵ υἱοϊεηςθ 
(νοσθο 30), δυῖ σαραῦὶε οὗἁἨ ΓΕΡΑΙΓ; δὴ δ᾽ἴδγ 
Ὀεϊοηρίης Ῥγοῦδῦϊν ἴο 186 οἱά {ἰπ|65 οὗ Ὡοῃ- 
ἰάοϊαίγουβ ΒΙΡῃ-Ῥῖδος ἸΤΟγΘΒΡ -- ροσῆαρβ ἃπ 
ἐγοοϊίοη οὗ οἠβ οὗ ἴῃς ραϊγίδσοῃβ. (Ου ἴδἊ 
οχἰδίθποθ οὗ διιςἢ δ)]ἴᾶσβ, 5866. [υξ. νἱ. 24; 
1 85, νἱῖ. 9, το; 2 8. χχίν. 25.) ᾿Δπά ἢεῆςς 
(Πογα ψου]ὰ δὲ 4 νἱϑνγ, οὐ ἴπ6 οπο μδηά, οὗ 
τῆς Μεάϊζοσγαποαπ, ννβοποο ἴπ 6 ἢγσὶ εἰρη οὗ 
ΤΑΙ νν»ϑ ᾿ἸΚΟΙΥῪ ἴο σοπλο, δηὰ οἡ ἴπο οἵβοσ 
οἵ [6Ζγεεὶ, [6 γοϑίεηος οὗ ἴπμ6 οουτί δὲ τὴς 
πα, νν ἢ [15 τογαὶ ραΐδςοο δηὰ 115 ἰάο]-ἴοσαρὶος, 
80 ἴπαΐ {Π6 ἰηϊοηά δά {Γ14] ννου]ὰ τὰκ ρἷδςς ἴῃ 
ἴῃ 5'ρῃϊ (350 ἴο 5ρ64Κ) οὗ ἴῃς ῥργουά δε δηὰ 
ΒΕΓ ΣἸηἱ 5. 

δὲ γοῤῥες οΚἹ Βααΐ, ὕὥωγ ῥωπάγε ἀπά 
2». ΤΕς ρῥγίοδίβ οὔ Βδ8] ἅἃγὸ οδἹοὰ ἤοσε 
“ ργορβδοῖϑβ οὗ Βδδ]," ποῖ 50 συ ςἢ Ὀεσδιιβς ΠΟΥ 
οἰ πιο ἃ ρονοσ οὗ ἐογοίθ ]ηςρ [Π6 ἔπυγο, ἃς 
Ὀδοδυβε ΠΟΥ͂ ὑγ Γὸ ἐεαεδετς Οὔ [Π 6 2156 τοὶ σίοῃ, 
Δα πλοσγε Ἐβρεοῖ  θοσδυβε ΠΟΥ κἰδηὰ ἤετὸ 
ἴῃ δηϊδροῃίϑπι ἴο ἴδ “ ργορδβεῖ οὗ [εβονδῃ, 
ὙΠ Βοπὶ ΓΠΕΥ͂ ἅτ δδουΐ ἴο οοηίοηά, 

ἐδὲ ῥγοῤδεῖς οΚ( δὲ σγουες, ἤὥόωγ ῥωπάνεα, 
ἴπ (πε ογρίπδὶ ἰξ ἰ5 “16 ρσορηῃοῖίβ οὗ ἴδ 
δτονϑ᾽--ἰῃς ργορδοεῖϑ, οὐ ὑγιθϑῖβ, αἴίδομβοὰ ἴο 
{86 “ρτουε " (σῥεγαδὺ)Ρ ϊο ἢ ΑΠΔῸ πδά πιδάς, 
ΡΓΟΌΔΌΪΥ δ [ἜΖγθοὶ. (866 δῦονϑ, τ Κ'. χυὶ. 11.) 
Το Πυθοῦ 400 9566π|5 ἴο ἢᾶνε Ὀθοη οπς 
ΘΒΡΘΟΙΔΙΥ αεοϊοὰ ὈΥ ΑΒδρ. νὰ δρδῖη δηὰ 
400 ΒιΌΡΒεοίβ δἵ ἴδ οἷοϑε οὗ 815 σείξῃ (1 Κ.ἥ 



ΕΟ τ, 
ἐλοκρλίς. 

γ. 20---14.} 

20 8ὃο Αδδὺ βεπὲ υπίο 41} {δε 
σὨΠάγεη οὗ Ιβγαεὶ, δηὰ ρδίμεγεά τῆς 
Ῥτορμεῖϑ τορεῖδεγ απο πιοιης (ὐδγπλεὶ, 

21 Απά ΕἸΠ)}4ἢ ςᾶπια ἀηῖο 411] τῇς 
Ρεορὶς, δηᾶ εαά. ον ἰοηρ δΒαὶϊ γε 
Ὀθεῦνψεεη νο 'ορίπίοηβ ἡ ἰξ τὰς ΠΟΚῺ 
ἐφ (οά, [Ὁ]]ονν πἰπὶ: δυῖ ᾿Γ Βδδὶ, 
ἐδεπ ἴον δ. Απά τῆε ρθορὶε 
ἀηϑυνεγεά πηι ποῖ ἃ ννογα. 

22 ΤΤΒεη καἰ ΕἸ ]}4ἢ απίο τπς ρεο- 
Ρἷε, 1, συόμ 1 ΟὨΪγ, γεπηδίη ἃ ὑτορῃεῖ 

Ϊ. ΚΙΝΟΞ. ΧΥΠΠ. 

23 [,εἰ τῆεπὶ τπεγεΐοσε ρὶνε 8 
ἔνο δυ]]ος 8; δηά ἰες τποπὶ ςἤοοβο 
ομα δυ]]οςκ ἔογ τμεπιβεῖνεβ, δηὰ οὐς 
1 ἴῃ ρῥίεςαβ, ἀηὰ ἰδ ἐΐ} οἡ ψοοά, δηά 
Ρυῖϊ πὸ τε μμάδὺ: αἀπὰ 1 υν}}} ἀγθβ8 
τῃς οἴδοῦ θυ] οςΚ, ἀπά ἰΔΥ 1: οἡ ννοοά, 
δηὰ ρυῖ πο τε μπάδγ 

24. Απά ς8]] γε οὐ ἴπε πᾶπια οὗ 
γοιγ ροάβ, ἀπά 1 νν]}]} ς8}} οἡ τῇς 
πᾶπια οὗ {πὸ ΓΟΚῸ : δηά τπ6ὸ (σοά 
(παῖ δηδνγεγεῖῃ ΟΥ̓ ἢτε, ἰεῖ Ηἰπὰ θὲ 
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οὗ τὴς ΓΚ; δυῖ Β44]᾽5 ργορῃεῖβ (ὐοά. Απά 81]] τε ρεορὶβε δηβνγεγαά 1 Ηεδ. 
αν ἴουτ Ὠυπάγεά δηά ΠΗ͂Υ πηεη. Δηὰ 5414, τ 8 νγε]] βροίβη. ἧς ζοσά. 7Ὰ: τυον 

ΧΧΙΙ, 6). (οιηραγο [πε ὑγεναίθπος οἵ ἴῃς πυτη- 
ὍΘΙ 40 ἴῃ ἴδε σοὶ είους ϑγϑίοῃ οὗ ἴπ6 [6νν8. 
(ἔχ. χχίχ. 19, 21; ΧΧΧΥ͂. 24, 26; Ὠδυΐ, ΧΧΥ. 3; 
1 Κ. νἱ. 17: υἱῖ. 18. ΕΖοκ. χὶὶ, 2; χὶνΐ. 22 ; δος.) 

«υδίεῦ εαἰ αἱ ϑεκεδεῖ: ταὐΐε.) Ἀίβοτ, “ ΒΊΟΝ 
εδὶ ἥσομι [62Ζεῦ6}᾽5 (20]6. Οτγίεπίδὶ εἰἰᾳυεῖῖς 
νου] ὰ ποῖ μᾶνὸ δ᾽οννεὰ {πεπὶ ἴο οἂῖ οὐ ἴῃ 8 
[Δ0]6 οὗ [6 χυδοη, νος ἢ νγᾶϑ βργεδά ἴῃ [86 
βογαρο. ὙΒΕΥ ννόσε ἔδα ἔγτοπι ἴΠ 6 Ξυ ρει ΠΥ 
οὗ ΒΟΥ ἀδιῖὶγ ῥγουίϑίοη, νυ ς ἢ ννᾶ5 ἢο ἀουδῖ οἡ 
ἃ βυτηρίιουϑ 5.816, Οοιήραᾶσα ψἢδί 15 5αἱά οὗ 
δοϊοιήοῃ (1 Κ. ἵν. 22, 23). 

40. 80 ““δαό “επὲ απά σαῤδεγεά δὲ ῥγοῤδεῖς-: 
μηΐο γπομηΐ Οαγρηε Ιτ ἰδ δὴ ἱπίογοβιί πε 
ηυοσκίίοη, νμδὶ ννᾶ5 ἴπε οχδοῖΐ ϑδοεπε οὗ [ἢ]5 
ΟΧΙΓΔΟΓΑΙΠΔΓΥ οοηΐοϑὶ ἡ ΟΔΓΠΊΕΪ [5 ἃ ἰοηρ ἀπά 
ΠΑττΟΥ͂ τὶ σε, σἰγεϊς βίπρ ἴῃ ἃ ΠΟΔΥΪῪ 5ίγδαιρῃϊ 
᾿π6, ν Β]ςἢ τυη5 ἔτοπὶ ΝΙΝΟΥ. το 5.5.Ε.., ἴτοιῃ 
[6 5ῆογοβ οὗ (6 Μοάϊζοστάποδη ἰηϊδηὰ, ἃ ἀϊ9- 
ἴδηςο οὗ πηοσο ἴἢδη ἴννοῖνο π1}165. 1{ τοστηϊηδίοβ 
ςονγαγά8 ἴῃ 6 πογίῃννοβῖ, ἰπ ἃ δἰ υ ἀρουῖΐ όοο 
ἔοες δίρῃ : δηά ἴονασγάβ ([Π6 ςουϊζῃ-Ἔδϑδί ἴῃ 
ΔΠΟΙΠΕΣ δἰπλϊαγ Ὀυϊ τὰς Ἰοβιοσ Ὀ]υΙ͂, τῃ6 
οἰονδίίοη οὗ ψνῃ]οἢ ἰ5 ἐϑεπηδίθα αἱ τόοο ἕδεῖ, 
Ενεη [ἢ15, βουνοῦ, 5 ηοΐῖ 115 Πιρῆοϑὶ ΡῬοϊηΐ, 
Αβοιιῖ ἔουγ πλ1165 ἔγοτῃ [86 5ου Π-ϑδϑοΐοσῃ δ] υΕς, 
δὲ (Π6 υἱἱδρε οὗ Σιεἤερ, ἴπ6 πιουπίδιπ οὐ]- 
Ταϊπαῖθϑ, αἴτδιπίηρ Ὧπι δἰ τἀ οὗ 1728 ἔδεί. 
1,002] ἰγδάϊξιου Ρίδςεϑ ἴπ 6 ςἰἴς οὗ Ε]1}4}1᾽5 βδοτγὶ- 
ἔςς, ποῖ οη [ἢ]5 Ὠϊγῃοϑβί ροϊηΐ, Ὀυϊ δῖ [86 βου τἢ- 
ὀλϑίογῃ ΘΧΙ ΓΟ Υ οὗ ἴῃ 6 τ] άρο, νυ Πογὸ ἃ 98ῆδρ6- 
1655 σιιΐΐη, ςοπηροϑβδα οὗ γστεαΐ ποινῃ βἴοποϑ, δηά 
βίδπαϊηρ ἁυλὰ το κ Ὀυι5Π65 οὗ ἀννάγίκοδκ, ἴῃ 
{Π6 πε υἹ ΟΠ οὗ ἃ Ῥδγεπη δὶ ϑρτγίηξ, ᾿8 
Κηονῃ ἴο ἴ6 Ατδὺῦβ 85 “ Β]- Μδῃασγακαὴ,» 
“{ἢς υγηϊης," οΥ “ [6 5δογιῆςοθ. ΑἹ! [ὴ6 
εἰγουπηπίδηςεβ οὗὨ [ἢ Ἰοσδ ΕΥ̓͂ δααρὶ ἰξ ἔοσ (ἢ 6 
δ.οπὸ οὗ [6 ςοηῖοϑί. [ἴ 15 (Π6 ραγί οἵ {6 
τιουηΐδίη ποαγοϑὶ ἴο [6 Ζ2γϑοὶ, νυῃῖς ἢ 15 ἴῃ ἢ}}} 
δρῃῖς. [{ 15 δα ϑν δοσοβ5ι0]6 ἔτοπὶ [Πδῖ ρ]ᾶςθ. 
[τ σοτηπιδηάϑ ἃ ρβἱογίοιιβ ργοβροςῖ οὐθσ ἃ στϑαῖ 
Ῥοχίίοη οὗ ἴ86 σουπίγγυ οὔ [5γϑθ]. [{ βοϑϑθβϑϑεβ 
ἴΠ6 ὨΘΟΘΘΘΑΙΎ δα)ιηςῖ5 οὗ ννοοά δηά ννδΐοσ 
δηά ἔτοπιὶ ἃ Ῥοϊπί ΠΑ ἴΐ 15 β6θὴ [(δΒ6 δ]ι6 
τυλῖεσ οὗ ἴπὸ Μεαϊζοστταηοαη. ὙΠΟΓΕ 15 ΘΕΥΘΓΥ͂ 
τελϑοη [πογείοσε ἴο δο]ονε (πδλὶ ἰγδα!οη ἢλ58 

ἴοσ οὔσθ ὕθοη ἐδ δι1, δηὰ τμαὲ ΕἸ Μαβασ- 
Τα Κδῆ, ΟΥ̓ [5 ἱτητηράϊδιο Υἱο ΠΥ, ννᾶβ ἴῃ 6 5116 
οὗ ΕἸΠ)}4}}}8 αἰϊασ, ΤῇςἊ πυϊτς ψνου]ὰ ἢᾶνο 
ἔουηά δρυηάδηϊ τοοπὶ οἡ ἃ τυῖάς υρ᾿ηὰ ϑσθορ 
᾿ἰγατηθ ἀϊδίου θεῖον [ἢς τυΐπ5, υπάθσ ἴπ 6 βῃδάθ 
οὗ δποϊοηὶ οἷΐνεβ, ἀηὰ ἴῃ ἴδε υἱοϊΥ οὗ [Π 6 
ῬΓΘοΐοι5 5ΡσΣΙηζ. 

4]. ΤΡὲ ῥεοῤίε αμρευεγεά ῥίγη ποί ἃ «νογά.} 
ὙΤΠο Ρεορὶθ νγεσα ἀυμθ. ὙΒΟΥ οουϊά ποῖ 
δυϊ ἔεο] [πε Ἰορίοδὶ ἔοτος οὗ ΕἸ} }4}} 5 ἀγγυ- 
τιθηῖ ; δυΐῖ ΠΟΥ οτος ποῖ ργερασγοά δῖ οηζο ἴο 
δεῖ ὕροὴ ἴἴ. ΤΠΟΥ συ ]ϑμοὰ ἴο υηϊῖς ἴῃ 6 ννοσῦ-: 
5ἢϊ]Ρ οὗ [εδοναὴ ἢ (δὶ οὗ Β42]---ἰο δνοϊὰ 
Ὀσοα σης ἢ ἴπε ραϑῖ δηα σοΟΠΊΡΙ εἴοΙῪ γσεϊθοῖ- 
ἱηρ ἴῃ οἷά πδιίϊοηδὶ ννογϑῃρ, γεῖ δ ἴῆς βᾶπὶθ 
πιο ἴο ᾶνὸ ἴδ 6 θη]ογπλεηΐ οὗ (Π6 ἢεὺν τὶΐοβ, 
ΜΓ ΠΙΟΝ ΟΓῈ ΠΕΥΙΔΙΠΙΥ ϑοηϑιοι5, ἀπ ΡΓΟΌΔΟΙΥ 
ἰσῦρυγα. 

ΔΩ. 1 ευεη , οπῖν γεριαὶπ.] "5 ΤΊΔῪ 5 ο πὶ 
ποῖ ἴο 6 5.ὙἸΠΓΥ ἔσιθ, βίηος Οδδάϊδῃ δδά 
βαυθά ἃ δυηπάγοά ῥχγορδεῖβ (566 νοσβὸ 4), δῃά 
βδίποθ Μι|ςοδίδῆ, ἴη6 δοὴ οὗἁὨ [π]δἢ, ΒΟ ὑσγο- 
Ρἢοϑιθὰ ἰδίοσ η ΑΒδθ᾽β γτείῃ (1 Κ'. χχι!. 8), ννὰ5 
αἶϊνε. Βυῖ ΕἸ1|4λ τηδϑη5, “1 ΟἿΪΥ τοπιδίη ἐπ 
ἐδε ἐχόγοσθ Οὗ ἐδ οἷἶεε οὗ ἃ ῬΡτορῆεῖ." ΤῇἊ 
οἴδειβ πδὰ Ὀεδοη ἔογοεα ἴο ΗὟ δπὰ πἰάδ {Πετη- 
δεῖνθϑ ἰῇ ἀδθῃβ δηά οᾶγθβ οἵ ἴπ6 ϑδγίῃ; [ΠΕΣ 
γΟΙΟ65 γ6ΓῈ 5]]οηςοα , ΠΟΥ͂ Πδά ποῖ νοηίζυτοά 
ἴο σοτὴθ ἴο δγηιοὶ. ΕἸ} 4ἢ σοηϊΓαςίβ ἢΐ5 50]}- 
ἸΔΓΥ͂ Δρρθάσδηςε οἡ ἴπὲ 5146 οὗ [ϑῃονδῇ δἵ 16 
ετοαλῖ ραϊβοσίηρ ἢ [Π6 οτοινά οὗ ἴῃοϑεὲ ορ "- 
Ῥοβεά ἴο δίτη. 

Ὧ4. δε Οοά ἐρδαΐ αρμμευεγεῖδ ὁγ ἥγε, ἰεΐ 
ῥένι δὲ Οοά ἡ Οοά Παὰ ἔγεαιθηίΥ Ὀεΐογε σοη- 
διιπιοὰ ΟἸἴογηρ5 1 συ ρεγηδίυγαὶ ἤγε. (ὅ6Ὲ 
μον. ἰχ. 24; [υὰξ. νἱ. 2ι ; τ Οἢγ. χχὶ. 26; 
2 ΟἿ ν. νιῖ. 1.) ὙὍδο Β48]- νου ΡΡΟΥς ΜΜΟΓΟ 
πο ἀοιϊδὲ ἴῃ (6 Πα οὗ δι δυϊηρ [Πυ πο Σ 
δηά ᾿ἰσῃίπιηρ ἴο {Ποῖγ ροά---ἢθ γτοδῖ Ναίυγο- 
Ῥοννοῖ---ηά [Πυ} Δα 0 ΘΧοιι56 ἔογ ἀθοϊ πίη 
ΕἸΠ) 45 σα] θηξς. 

ἐδε εοῤίε αμσαυεγεα απά «αἰά, 72 ἐξ «υεἱξ 
“)οζεη.) ΤῊΘ Ρδορὶο πονν ἢπά ἃ νοῖςθ. ΤΟΥ͂ 
δᾶ μιεϑιιδίθα δεΐοσγθ, ποῖ υνϑμηρ ἴο ἀεδοϊάθ 
Ὀδεΐψεεῃ (ἰδ6 ἴνγο ὙΌΣΒἢ 5, ΟΣ ὙΒΟΙΥ ἴο 
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25 Απὰ ΕἸ1)]4ἢ 5: υπίο τς ργο- 
Ρδεῖβ οὗ Βδαδὶ, ὕποοβε γοὺ οης δυ]- 
Ἰοςῖκς ἔογ γουγβεῖνεβ, δηὰ ἀγεβ88 ἐξ ἢγϑβῖ ; 
ἴογ γὲ 4γέ ἸΏΔΩΥ; ἀπά ςδ]} οἡ τῆς 
πᾶπης οὗ γουῦ ροάβ, θυῖ ρυξ πὸ ἢγς 
Μηδ. 

26 Απὰ {πεν τοοῖς τῆς Ρυ]]οςΚ 
νος ἢ νγὰ8 ρίνεη ἋΠεηὶ, ἀπά {πεῪ 

Τα πα. ἢ οἴ Ποσ. ΤΏΕΥ πον τοδα  δοςερῖ 
ἃ Ῥγοροβιίοη νυ ]ο ἢ ΡΓΟΠπΊίϑεβ ἴπΠοπὶ ἂἃη 6Χ- 
οἴη βρεςοΐδοϊο, δηὰ ν}}} τοίους ἴποπὶ οὗ ἴῃς 
ἴγου]ε οὗ πιδικίηρ ἃ ἀδοϊβίοη ὈΥ πιεηΐδὶ οθογίβ 
οὗ (μεῖὶγ ουσῃ. ΒΥ 115 δοςορίδηςε ἴπΠῸῪ οοσῃ- 
ΡΕΪ ἴπε Βδ8]-ργεϑίβ ἴο ἄρτες ἴο [6 οοηίοϑβί. 

δ. Οδοοῖε γομρ οπδῈ διμϊΐοοξ ὕζὸγ γοωγιοίανι, 
απά ἄγει: ἐξ ἐμ ς, ΕἸ δἢ εἶνε τῆς οδοῖςς οὗ 
Ὀυ]]οςῖκα ἴο ἴῃς Β42]-Ὀγ εϑῖβ, ἴο ἴδάκθ Αυναὺ 41] 
δτουηα [ῸΓ οΔΥ]] ἰῃ οᾶ56 οὗ δι! υγο. Ηδ ς2]}5 
οὐ {ποπὶ ἴο ἀγθϑ5 {πεῖν οβογίηρ “γε, θοσδιι56 
Βα 15 δηχίοιιβ [ἢδί {Ππεὶγ ΠΑ ὈΠ 1 51.411 θ6 ΠΥ 
ταδη μἝοβίοα Ὀεΐοσο ἢς 5ῆονθ 815 οὐνῇ ῬΟΥΨΟΥ. 
115 ἢἷ58 οδ)οςξ ἴο τδῖο δῃ ἱπηργεϑϑίοῃ οἡ Κίηρ 
ἃηά ρθορὶς; δηά ὃς ἔδεϊβ σ Υ (μδὲ 186 ἱπ|- 
ῬΓοϑϑίνθῃθϑβ οὗ ἴ 6 5 ν}}}} ἀδρεηὰ σγθδῖῦ 
οἡ ἴπε ςοηΐγασι Ὀδεΐννεοη ἴἢς Ἰοηρ δηὰ ναδΐίη 
εβοσγίβ οἵ ἢἷ5 δάάνογξαγιθϑ, δηὰ ἢἷ58 οὐνῃ σαρὶ ἃ 
δςςθϑ8β. ΗἊὌ ἤηάβ δῃ εὌχοο]]οηΐ ἐτοιηά ῸΓ 
τεσυϊσίης ἴποπὶ ἴο σομηηδηςς ἴῃ τΠεὶγ θείης 
“ΤΏΔΗΥ," ψἢ1]16 Β6 15 δυῖ οηα ; [ἴ ἰ5 ουάεπί [Παῖ 
(ΠΟΥ͂ οΔῆ ρσέραγο ἴποὶγ υἱοῖὶπὶ ἰῃ ἃ ὙΘΓΥ πη ἢ 
ΒΠΟΤΕΓ Ἐπὶ ΤΠΔη ἢδ σδῃ ῥγθρᾶσγε ἢϊ5; 1 15 
δ εῚ ΟἿΪΥ πδίυγαὶ ταὶ ΠΟΥ. 5δμουϊὰ ἴδκο (ἢ 

Οαἱ γε οπ ἐδὲ παριὲ Γ᾽ γοωγ χοά;. Ἀλῖδεγ 
“ρῇ γοὺυγ χοὰ;" 2... Βα]. Τῆς ΠΟ] βοόπα 
ἙσΟΠΟΕΓ5 Βδδὶ, δηά Βδδὶ οἹἹῦ. 

46. “1π4] εαἰϊρά οπ ἐδὲ παρ Κ᾽ Βααὶ ον» 
»ογη εὐεη π2}} ποοη ἡ ἨἩνὴρ δοςορίεά 
(ἢς τα], ἴῃς ΒΔ] Ὀγιεϑίβ ἀο ἱδεὶγ Ὀεσῖ.. Α 
τυ τυ ἀΐπουβ βδουπᾶὰ ἀγίϑοβ, 'ἰπ ΠΟ ΟΠ6 
ΟΥ̓ 5 ρῥγεαοπιίηδηῖ---Ο͵θ ΟΥ̓ ΠΟὨΞΙΔΗΓΥ τὸ- 
Ρεαϊεά--“ Ὁ Βδδὶ, βοῶ υ8. ΤΠὶ5 ἰ5, πὸ 
ἀουδῖ, δὴ ἰηδσίδηςς οὗ ἴπ6 βαττολογία, οΥ 
4: γαίῃ τορε οη," πεσε ἢ ἴῃς Ποδίθθη ἃγὸ 
ΤΕΡρσοδοῃοὰ ΕΥ̓ οὖσ 1 ογά (Μεῖῖ. νἱ. 7), δπάὰ 
νν ἰο ἢ ΠΔ5 ἃ Ρδγδ}|]6] 'ἰπ ἴπε σοπάμυςϊ οὗ ἴῃς 
Οτοεκϑ οὗ Ερξεδυς, ψ 80 “4}} ψ  οας νοϊοθ 
δῦουϊ τῆς 5Θρᾶςθ οἔζννο Βοιγβ οτὶοά ουΐ, Οτοδῖ 15 
Πδπὰ οὔϊμε ΕἸ ΡΠοβίδηβ." (Αςῖβ χίχ. 34.) Βυῖ να 
ἅττα ποῖ ἴο σι ρροβε ἴδ πο οἴπεσ νγνογάβϑ νοῦ 
υἱἱοεγοά δυῖ ἴμε56. “Ο ΒΔ], ἤϑῶγ υ5,᾽ ργοὸ- 
ὈΔΌΪΥ δΠοαϊεα οπ [ἢ6 δἱἷγ 85 ἰῃς σεΐγδιῃ οὗ ἃ 
Ἰοηξ δηὰ γαγῖοά ἤγτηη οὗ βυρρ οδίοῃ. 

ἐδεν ἰεαβεά ὠῤον ἐδε αὐαν «υδίερ «υα:ι »ιαάε. 
ΤΠδ ΤΔΓΡΊηΔ] σοηά θείη ἰ5 Ὀγοίογα 6 ἴο [ἢ ϊ5. 
ΤῊ ῥγιοϑῖβ “Ἰεδροά ὕΡ δηά ἀἄοννῃ" (ογ ἀδηςϑά 
ἴῃ δὴ ὀχοϊεα ξδϑῃίοη), “ δὲ " (ογ πεαῦ) ἴΠ6 
αἰϊαι---ρΥοΌ Δ Ὀ]. τουηὰ 1, Πα ἀδηςίης μδ5 

Ι. ΚΙΝΟΞΚ. ΧΥΠΠ. [ν. 25---27. 

ἀγεββεά :, ἀπὰ ςδ]]εὰ οἡ ἴῃς ἤδληὶς οὗ 
ΒΔΔ] ἔτοπι τπηογηΐηρ Ἔνθῃ η}}] ποοη, 
ϑαγίηρ, Ο Βλδὶ, "εαγ υ8. Βαυῖ ἐῤεγε "0, 
τυᾶς ΠΟ νοΐςδ, ΠΟΥ ΔΩΥ͂ τῆδί ἰδληβυγεγεά. ιν, 
Απά {πεν "ἰεαρεά ὕροπ πε αἰτδγ [τ 

Η ἐξαξε: ὙΠΟ ἢ νν28 πηδάς. τ ῦ 
27 Απά [ἴἴ οσᾶπι6 ἴο ρᾶ38 δῖ ΠΟΟΙ, αἱ 

ταῖ ΕἸ Π]}4ἢ} πιοςκεά τμεπὶ, ἀπά 5αἱά, ὺ 

ΔΙνσαγ5 Ὀδθη ἃ ἀδνοξϊοηδὶ ὀχογοῖϑο ἰὴ ἴη6 Ελϑῖ, 
Δηἃ γεῃηδίηϑ 50 ἴο 1} ϊ5 ἀδύ, νυἱῖπεϑ5 ἴῃ ἀδηςῖπρ 
ἀογνβῆθθ., [{ νυγᾶβ ῥγδειἰϑϑὶ Ἐβρεςίδι Υ πῃ ἴῃς 
ὙΌΓΘΏΡ οὗ Ναῖ 5, ἱκὸ τς 1) εδ 
ῬΒγχγεὶα (αγδθεῖο), τὰς Τεὰ ὅγγα (Αϑίασίέ "}), 
δηά [δε ᾿κὸ. Οτ [8 ργενδίεπος ἰῃ Εγρῖ, 5ες 
ΝΙΚΙιηθοη 5 Αποίθης Ἐργριίίδης, νοὶ. 1... ἢ. 340. 
Οη 1ἴ5 οσσυσγοηςε ἴῃ ϑυσγία, ἴῃ [6 νοσβὮ!ρ οὗ 
{86 δυη-Οοά, 566 Ὠδ]Πἰησον, " [ονν δὰ ἐπε, 
νοὶ. '. Ρ. 431, Εὶ Τ. 

47. ὧν αἰἱοωά; ἤν δὲ ὦ ἃ ΝΣ Τῆς ἴοτος 
οὗ 1ηϊ5 Ἔχργεβϑίοῃ ϑθεπὴβ ἴο Ὀ6, “ ΟΥ̓ Οὔ, ΟὨΪΥ͂ 
ΟἿ Ἰἰουάοτγ, δῃὰ ἴΒϑη γοι νν1}} πᾶς τη δθᾶγ; 
ῸΓ ΒΌΓΟΙΥ ἢς ἰ5 ἃ ρμοά; βυγεὶγ γοιι ἃγὸ ποῖ 
ταϊβίδκεη ἰὴ 50 στοραγάϊηρ δἰπι; δ 15 ποῖ ἃ 
ΤΏΘΓΟ ΠΑΠΊΘ, ἃ ΠΟΠΕΠΙΥ ; Π6 15 ΟἿΪΥ ἃ {||ὲ 
βίον ἴο δ6 πιουβά, ἃ 11:{{|6 ἱπαιθηῖῖνο : Ὀυΐ ἰτ- 
Ῥοτΐυπο ἢϊἰπὶ ΙΏΟΓΕ ΘΑΓΠΟΞΙΥ, ἀπὰ ἢς νἹ]] 
πιοάγκοη. Το οὐὐεςϊ οὗ ἴῃ ΙΓΟΠΥ ἰ5 ἵνγοίο! ά 
- ἴο 5 πλυϊδίο [6 ῥγοϑῖβ ἴο στεδίῖοσ ὄχογίοης, 
δΔηά 50 ἴο Διο 1Ποὶγ ἔδ]υγὸ πιογὸ οοχηρίεῖς, 
δΔηά ἴο Ξκικρεβὶ ἴο ἴῃ ροϑορ]ε ἴπαὶ συ ςἢ ἔδι]υγε 
Ὑ111 ργονε δοϑοϊυϊεὶυ ἰμδἱ Βδ8] 5 πο χοὰ, 

δὲ ἐ: 1αἰκίηᾳ, ογ δὲ Ὁ ῥαγιώηρ, οὐ δὲ ἐὲ ἐπ 
ὦ ἦοωγπεγ, 4.) Ηδ ᾿5 “τἰκίηρ," οἵ “ πιοὰ- 
(Δῖηρ ;" ἴ6 νοσχά υϑθ6α ἢλ5 Ὀοϊἢ 56η565, ἔοσ ἴῃ 
Ηεῦτενβ γτεραγάθὰ “ πηοάϊδίοη "ἢ 85 “τΑϊκιης 
ὙΠ οπ656}. “Οἵ ΒΕ 5 ρυγϑουΐηρ ;ἢ ̓ πεγαὶ]γ, 
“ὁ ἢ6 δίῃ ἃ ρυγϑιῖ," ΟΣ Σαίποσ, βοσῆδρο, “" ὃδ 
Βαῖῃ ἃ φυῤῥάνγαςυϊπς," ὁ. 6. “Ἦ6 παῖ σ- 
ἄγανγῃ ὨΙπι56} ἰπίο ὈΓΙΥΔΟΥ͂ ΤΟΥ ἀννῃ!]ο," ἃ5 ἃ 
Κίηρ ἀοεβ ὑροὴ οςοδϑίοηβ. Τῆς ἀτῆ οἵ ἴῃς 
ὙΠ 0]6 ῥᾶϑϑασε 1ἰ5 ΘΟΟΓΏΣῸ] τί ἀΐσυϊο οὗὨ τῆς λη- 
ΓὨγορουιοσρῆϊς ποϊίουβ οὗ Οοὰ οηϊετγίδί πε ὃν 
[86 Βα] -᾿γεϑῖς δπά τΠοὶγ [Ο]οννοσς. “ὙΒου 
Κδουγδίεσι νυ] ΚΟΟΪΥ (δῖ 1 ἂἃπὶ ὄἐνθη ϑυςὶ δὴ 
ΟΠ6 ἃ5 ἴδ γ56.1Ἐ (Ρ5.1, 21.) Ὑδε πεδίθεη, ἃ5 
6 Κπονν ἔγοπι ἴῃ Οσοοκ δπά 1, δἴϊη οἴδϑϑιςα, 
Τεργοβεηϊοά ἴο {πεπηϑεϊνεβ ἴῃς νοάς σὰ 41} 
ἴδε νγαηΐβ δηὰ ννολῖηθϑϑοϑ, δηὰ Ἔυθῃ [ἢ πιογὰὶ 
ἀείεςϊς οὗ πίε. Τῇ ροάς αἵε δηὰ ἀγαηκ, 
νεῖ οὐ Ἰουσηεγβ (Ηομι. “Οὐἀ 1. 21: “1, 
423), 5ἰερῖ, οσοηνογβοά, αυλγτγεϊ θά, βοπηει πιεϑ 
ὄνεὴ ἐου ρῆΐ οδοῖ οἵμοσ  Νὸ ἀουδῖ [Ποτὲ πογὸ 
ἐδϑοίεσιὶς Ἵχρ δηδίίοηβ, ρμγϑιςδὶ οσ τιεῖδρ γϑιοὶ, 
Οὗ ΤὩΔΗΥ͂ οὗ [8656 ἀρϑυγα!εβ; Ὀυϊ ἴ86ϑε ψεῖε 
ἀηκποντὶ ἴο ἴπ6 ΟΣΑΙΠΔΙΎ ὙΜΟγϑῃίρρεσ, δά 
ΡΓΟΌΔΟΙΥ ονεῃ ἴπ6 πηοϑβῖ θη]! ηςθηοά, 16 δὶ5 γε» 
Εἰοη ννᾶς ποῖ ἃ ΠΊΕ γάρ Ῥαπιδοείσαι, μὰ 
ΠΟΙ οΠ5 οὗ ἴῃ κοιὶβ νυ] ἢ ὑνεγα ἰδγρεὶγ ἰδιαϊοὰ 
ΜΠ ἃ [2156 δη[Βγορουλογρ δηλ, 



υβ: Ι. ΚΙΝ68. ΧΥΠΙ. 
Ὁ. (ὐἷγ ἰαἰουά: ἔογ ἢε ἐς ἃ ροά ; εἰπε 
" 'ῃς 15 ταὶκίηρ, οὐ ἢε ἴϊ8 ρυϊβυίηρ, 
με ΟΥ δα 15 ἴῃ ἃ Ἰουγηεῦ, 97 ρΡεγαά- 
᾿ Ψαηΐυγε ἢα 5βἰβεερεῖῃ, δηά πλιϑὲ ΡῈ 
Ὁ. ἄνγακεά. 
πὰ, 28 Απά {πεὺ οτγεά δἱουά, δπὰ ςυξ 

ἘΠεπΊβεἶνεβ δίῖεγ τπεὶγ τδηπεῦ ἢ 
εὉ. ἸΙζηΐνεβ δπά Ϊδηςεῖβ, {ΠῚ δς Ὀ]οοά 
νυσαΐ ον 
ἅ πῤοκ συ ΒΠεα οὐζ αροη τῃεηλ. 
δὲ 290 Απὰ Ιἴ οᾶπιεὲ ἴο ρ888, ἤδη 

ΓΑΙ ἋΔΥ νν88 ραϑῖ, ἀπά ἀι ΡΓορμεβίεά 
εὑ... ΠῚ (Π6 ἐΐηις οὗ τῆς ᾿οβεγηρ οὗ τῆς 

ἐπ. : : ς 
ευεπίηρ ϑαοτῆςς, [Πδὲ ἐλεγετυας πεϊῖῃεγ 
νοΐςβ, ΠΟΙΓ ΔΠΥ͂ ἴο ΔΠΒΝΟΙ, ΠΟΙ ΔΩΥ 

εΡ..,.. [παῖ τερατάεα. 

48. “41π4] 1δεῦ εγίεά αἰομά. Ἐ}α}ι8 βοόσῃ 
ἢδς ἴε οβοςϊ ἢθ ἰπίοπαδά ; 1 τουβ65 ἴῃ Βαδὶ- 
ΓΙοϑῖσ ἴο ρτεδίοσγ. ὄχοίίοηβ. ]ουάοσ δηᾶ 
οὐάογ στονν {Π6ΙΣ οτέθϑ, νοῦ (ργοῦ 80} γ) δηὰ 
ὩΛΟΙῈ γάρ {ποὶγ ἄδῆςθ, πιοῦο ἔγαηῖς {ΠΟ ΙΓ 
δεϑιςυϊδίίοη5. Αἵ Ἰεηρίι, βεη [Π6 ἔγθΉΖΥ 
[25 τοδοββδὰ 115 Βεῖ βϊ, Κηΐῖνεβ ἀγὸ ἄγανγῃ ΤΟ. 
Ποῖ, 5ῃθαῖμβ, ἰἴδῆσθα ἃγὲ υργαϊϑθα, δηὰ {δὲ 
Ιοοά 5ριτίβ ἔσῃ το δυπάγεϊθ οὗὨ 5ε}- 
Ἰηἤϊ᾽οῖϊοά τννουηάδ, ν 816 δὴ δοβίδου οὗ θηῖδυ- 
5:25Π| 561Ζ65 ΤΏΔΩΥ͂, δηὶ ΠΟΥ ρου ἔστ ἰηςο- 
Βεγεηΐ Ῥῇῃγαᾶϑοϑθ, ΟΓὁ βεγθδρβ ἂπ υπἰη(ε] 1 10]6 
αγροη, ἡ ὩΙΟΒ 15 Ὀοϊενεά ἴο ςοπλὸ ἔτοπι ἀϊνπὸ 
Ἰηϑριγδίίοη, δηά σοηϑεζυϊοβ ος οὗ [μοὶσ τηοάε5 
οὗ Ῥγορβεου. 

φῆενρ ἐδεὶν νιαπηθγ] ὙὍ86 ρῥγαςῖςο οὗ ἴη- 
Βιςπρ ζά5 65 οὐ {ποὶσγ ᾿πρ5, ἴῃ ΤΠΘΙΣ τὸ" 
Ἰιρίοιιϑ δχογοίϑεθ, ννᾶ8 σοπηπηου ἃπιοὴρ [Πδ 
Οδγίδηβ (Ηογοά. 1]. 61), ἴῃς ϑγηίδηβ, δηὰ [ῃς 
ῬὨγγρίδηβ. [{ 15 ἀθβϑογι θεὰ δ ἰεηρίῃ Ὁ Αρυ- 
Ἰοῖυ5 (΄ Μείδπιοσρἢ.᾽ Υἱ}}. 28), ἀπά πιοηοποά 
ὈγΥ1υοΐδη (6 [)εὰ δγτᾶ, 8 50), ΡΙ υἵάτοῖ (θς 
δΌΡΟΓΒΕ.᾽ Ρ. 170, (.), ΤΙθυ}1υ5, Μαχίδὶ, δὰ 
οἴβεσβ. Ψ'νδο ΓΔῪ τορασγά ᾿ξ 85 ἃ τηοάϊδοδίίοη 
οὗ ἴη6 1ἀ68 οἵ διιπίδη 5δογίβοθ. ΤῊ ροάϑς γογα 
ΡΙοδϑοὰ στ [Π6 5εάαϊηρ οὗ Βυπίδη δ]οοά. 

απο. ᾿ιδηςεῖθ, ἱπ ΟἿΓ πιοάθγῃ 56ῆ86 οὗ 
(8ε ννοσά, οϑη ϑοδγοεῖν πᾶνε θ6οῸ Κπονῃ ἴῃ 
ΑΙΒδδθ5 {Ππ|6, δηὰ ρβεγῆδρϑ ψεσο ποῖ ἱπίεπάδὰ 
ΌὈΥ ΟἿΕΚ ἰγδηβίδίοσθ. ὙΠΟΥ ἐο]ονεὰ τ Νὰ]- 
ξαῖς, Ὡς ἢ μὰ5 “οὐ τ|5 εἰ ἑαπεοῖ." ΤὍὌΒΟ 
Ἠεῦτονν ννογὰ γνιαξῥίνι, 15 εἴβοννβογε δἰνγδὺβ 
{τδηϑίδίθα “" βρϑδγῦβ," ΟΥ̓ “ἰδῆςοϑ;" δπὰ τῇηϊβ ἰ5 
ῬΓΟΌΔΟΙΥ 115 πλοδηΐπρ ἴῃ [86 ᾿γεϑθηΐ βᾷβϑαρθ. 

40. “1:4 ἐδὲγ ῥγοῤῥειίεά. ϑαυὶ 15 βαϊ!ὰ ἴο 
πᾶν “Ῥγορβοβιϑά " ψβϑη ἴῃς 6ν]}} βρίσιἴ ἔγοπὶ 

; Οοά ολπὶὸ ὕροη Πἰπὶ (1 8. χΥΐ!. 10); δηά 
! (πε ννῆο]ο Ὀοὰγ οὗ ΒΔΔ] -ργορβοῖϑβ “" ργορῃοβίεα ᾿ 
; δέῃ {ΠΟῪ στοὰ νντἢ οης νοῖςς ἴο Αἰιδῦ, “" σο 
ΐ ὉΡ ἴο Ἀδιηοῖῃ-ΟἸἸολά δηὰ ῥγοϑρεσ." (1 Κ. 

ΧΧΙΪ, 12.) Ὑθδ Θχργθϑϑίοη 5θο5 ἴο δὲ υϑοὰ 
; οὗ ΔΗΥ͂ 856 ΒΟΓΟ ποῦ νγὰ5 δὴ υἱΐογαπος οὗ 
! ννογάϑ ὈΥ ΡΟΓΒΟΏΒ [ἴῃ ἃ δἰδίε οὔ γε "ρου δοϑίδου. 

γοι,, 11. 

“τ τάς. πε ζεος ἐρτο μας, 55 

593 

20 Απά ἘΕἸΠΠ] 1 54]4 ιἱπῖο 411 τῆς 
ΡΕορΙε, ὕοπιε πεᾶῦ υπῖο᾿ πε. Απά 
411 τη6 ρεορὶε ἽᾶπιῈὲ πεᾶγ ιηἴο ἢίη. 
Απᾶ δε τεραϊγεὰ τς ἂἱϊδσγ οὗ τῃς 
ΓΟΚῸ ἐῤαὲ εὐας Ὀτοκεη ἄονη. 

21 Απά ΕἸΠ]4}} τοοῖς πεῖνα βἴοηςβ, 
Δοςογάϊηρ' το 16 πυπηθεγ οὗ ἴῃς {ΠῚ 68 
οὔ τῆ βοηβ οὗ [δοοῦ, ὑπο νγβοιι τῃς 
ννοτὰ οὐ τῆεὲ ΓΟΚΡ οᾶπιε, βαγίπα, 
4 ἴογλεὶ 581} δὲ (ΠΥ πάπα: ἐπ, 

422 Απὰ ψιἢ τῆς βἴομεβ πα δ} 9 Κία, 17. 
ΔΠ Αἰϊαγ ἰπ τῆς πδηὶα οὗ ἴ[π6 ΓΟΚΡ: ἢ 
Δηά ἢε πιδὲάε ἃ ττεηςἢ ἁδους τῃε 
Αἰϊαῖ, 48 ρύθαῖ 45 "νοι ]ά ςοπίδίη ἔννο 
ΠλεΔϑιΓ68 οὗ βεεα, . 

«ρ}} ἐδε ὴγμδ οὗ ἐδε οὔεγίης, 6.7 Ἀλῖθοσ 
ἰγδηϑδίο, " ὉὍῈ}} ἑοτσασὰμ ἴδε {{π|6.} ΕἸ]]4ἢ 
μαὰ θυ} 5 δ᾽ἴασγ ὉγΥ 16 δεΐυὶ ἔπιε οὗ {86 
οὔεσίηρ (566 γϑσβ6 ιδ). ΤΟ πιαυκίηρ οὗ {ἰπ|ὲ 
ΌΥ 88 δεϊΐοῃ ἄοῃε δὲ ἃ ςογίδίῃ ρεγοά οὗ ἴ}6 
ἀδγ νγυᾶ5 ςοοπλοη ἴο 6 Ηοῦτονν5 νἹἢ βενογαδὶ 
Οἴμοῦ ἡδίΐοηβ. Οοσαρατο ἴδε ΟΥ̓ οχρσεϑ- 
505, περὶ ἀγορὰν πληθύουσαν, ἐπὶ ἀγορᾶς 
διαλύσεως, ἄζε. 

80. “πώ Εἰήαρ «αἰά ὠπίο αἱ! ἐδε ῥεορίε, 
Οὐ»κμε πεαγ ὠρῖο τ7ι2.}ὺ ἘΠΠΔῊ ϑλγ5 ποῖδιηρ ἴο 
(86 ῥγίεβίβ (ἔοσ ἴῃς ϑεμίυαλριης δάἀάπίοη ἴο 
ΟΓΒ6 29 ἰ5 ἴο ὕες Γεὐεςίεα). Ηδς ἰοανοβ [86 πὶ 
ἴο Ἑσοπίπις {Π 6 ἔταπες ροϑιου δου δηά 
ν114 ργάγεγβ, [ἢ {ΠΕ ΒΙεᾶθε; Ὀυϊ με (415 οη 
[6 Ρθορίθ ἴο ἴυγῃ πο ῚΥ δίζθηοη ἴο τ, Ης 
885 ἰοῖ δἰ τη5 6} ῬάγΟΙ πιὸ ἴο σοτηρίεῖα ἢ15 
γνοσκ Ὀείοσγο ἀδλγίκηθϑϑ νν}}] δεῖ 1π, 

δὲ γεραϊγεί δὲ αἰίαγ οΥ᾽ δε 1Ζογ 7 Απ 
“ΔΙᾺ οὗ ἴδε 1 οτὰ ἢ οὐ (Οὐάγπλεὶ περὰ ηοΐ 
ΒΌΓΡΓΘ6 υ5. ((οπιρᾶτα ποῖς οἡ ὑϑῦβα 19.) 

ἐδαΐ «υαἹ ὀγοζεπ ἠοαυπ.1 ΑΒδΌ ᾿ιδά ΓΟΟΟΠΕΥ 
“ γόκθη ἄόννη " ἴῃ Δἰἴδυβ δὶ νος ἢ {Π6 νοῦς 
ΒῆΙΡΡοΙβ οὗ 7θβονδὴ ἀπιοηρ ἢΪ5 βυυ)οςῖβ μδὰ 
Ὀδοη νοηΐ ἴο πλακ  [μεἰγ οεγηρ5. (1 Καὶ ΧΙχ. το.) 

81. “4πώὲ ΕΠ κα Ἰοοξ ἰαυεῖυε “10η2:.}1 ὙΠΟ 
τοοάς ἰη νοῦ ΕἸ) 4} “ τεραϊγοά ἢ [86 δ!δγ 
νγ25 ἴο 5εἰεςῖ ἤοπιὶ ἴμ6 Πεϑᾶρ οὗ συΐϊη5 ἴνγεῖνα 
δίομοϑ, δηὰ ἴο θυ] ἃ πονν αἰΐϊδσ οὗ βδπ δπὰ 
οὗ 1Π6πὶ οηἶΐγ. ΒΥ 115 δεϊΐοῃ (45 Κεῖὶ οὔ- 
56ΓΥ65) ἢ6 (815 ἴο γειμοθγδησε ἴῃ 6 Πυτη Γ 
οἵ [δε {τῖδε5, {ΠΕΣ ταὶ ΠῚ ἴπ Οοὐΐδβ 5ἰβμῖ, 
δῃά {πε 5ἴη οὗ [πεῖ γ ϑεραγζδίίοῃ. 

μρ10 «υδο»»" δε «υογάὰ οΥ7 ἰδὲ Ζογά εαρπξ, 
“αγίησ, Τεγαεὶ «δαἱ δὲ ἐδ 7 παριρ. ΤῊ ἤδπης οὗ 
{πεῖ Δ5ϑπηοα ἴο πο πϑεῖνοϑ Ὁ ἴΠ6 ἴδῃ {Γ| 065 
85 ἜΧο  υϑίν ον {Πεῖγβ, ΓΕΑ Ὀεϊοηρεά ἴο [υἀδἢ 
αυϊΐε 45 σρυοἢ 85 ἴο ἴδε ηλ. 

82. Ηε διώδ απ αἰίαγ ἐπ ἐδ παρ οΥΓ ἐδὲ 
1ογά 1... δ Ὀυΐϊϊπ δὴ αδἱΐασ, Ἵδι]ηρ, 85 δ6 
Ὀυΐ τὸ, ὁπ [6 πάππε οὗ [οδονδῖι, δηὰ 80 ἐδάϊ- 
οδίίηρ [ἃ ἴο 815 δοῦνίςς, 

2 

“ Οςι. 32. 
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4 ον. 
τού νέ. 

4 Απά δε ρυῖ τῃε νψοοά ἴῃ ογάεγ, 
τὴς ουζ τῆς Ὀυ]ΠΟςΚ ἴῃ ρίεσαβ, δηὰ 
Ιαϊὰ λύπαι οὐ ἴῃς ννοοά, δηὰ 414, ΕἸ]] 
ἴουγ δάγγαὶβ ἢ νγαΐετ, δηά ρουγ ἐΐ 
οὐ ἴδε δυγηξ βδογῆςςε, δπά οἡ ἴῃς 
ννοοά. 

424. Απὰ ἢε 844, ο ἐξ τῆς βεςοπά 
εἶπε. Απά {πεν ἀϊὰ ἐξ με βεςοπά 
τἶἰπιθ. Απά δε 8414, ἢδο ἐξ {πε τϊγὰ 
τἰπθ. Απὰ {πὲὺ ἀϊά ἐξ τῆς τπϊγὰ 
τπ|6. 

45 Απά τῃὲ ννδίῖεσγ ἴγδῃ τουπᾶ 
δῦοις τῆς αἰϊαγ, δπά ἢς Ἀ]]εἀ δε 
ΓΓΟΠΓἢ αἷἶδϑο ψν ἢ νναῖογ. 

ΙΪ, ΚΙΝΟ5. ΧΥΝΠΙ. ἶν. 33-38. 

246 Αμπά [ἰὲ οσαπιαὲ ἴο ρᾶ55 δὲ 120ὲ 
ἐπι ὁΓΓ τε οἴεπηρ οὗ τῆς ευεπίηζ 
βϑδοτῆςε, τπΔτ ΕἸΠ]Π4 ἢ τε ρῥτγορδεῖ 
σᾶς Πεᾶσ, δηά 8214, [ἾοκῸ (ὐοά οὗ 
ΑὈγδῆδηι, ἴβδας, πὰ οὗ ἴϑβγαεῖ, ἰεῖ ἴἴ 
Ὀε πουγη τ} 15 ἀδγ {πᾶῖ του γί (σοὰ 
ἴῃ ἴβγδεϊ, ἀπά ἐδαΐ 1 ὧγπι ΤΥ βεγνδηῖ, 
δηὰ ἐλαὶ 1 ἤᾶνε ἀοῃς 81}1 ἴμεβε τιϊηρς 
Αἴ ΤὴΥ ψοχγά, 

27 Ηξᾶγ πιὸ, Ὁ ΓΟΚΆΡ, Πεᾶγ σης, 
{παῖ {ἢ]8 ρεορὶα πιδὺ πον τῆλε ἴδοι 
αγί τὴς Ι͂ῸΚΡὺ (σά, «πὰ ἐσέ τθοιυ 
μιαβῖ τυγηφά {πεῖν ἢεαγὶ θδοὶς ἀρδῖῃ. 

48 ΤΒεη τῆε ἔτε οὗ τῇς Ι͂ῸκΡ 

α ἐγομεῦ . .. 1 στγεαὶ α: «υομά εοπίαὶπ ἰαυο 
ΣΙ ΣΧ) ἢ “εε(.} 1 ογδῖῖγ, “85 ἴΠ6 σρᾶος οὔ ννο 
801}}8 οὗ 5666. ΤΒε “««αὖ ςοηίϊδιπεά δρουξ 
ἴῆγοοα οὗ οὖσ ψϑ]]οῦ5. 

838. “{ππά δὲ ρωβ {δὲ φυοοάδ ἐπ ογάεν, Φ'ε.} 
Ηε οδεγεά, {παῖ 15, 811 πε ἰη]αποίίοηβ οἵ ἴπ6 
Ἂν ΜΠ σεβροοῖ ἴο ἴδε οδεγίηρ οὗ ἃ θυχηῖ 
δδοιῆςο. 866 1, ονϊζ, ἱ. 3-7, ἡ πογα τδ6 “ δι}"- 
Ἰοςκ," δε “αγίὶπρ οὗ ἴῃ 6 ννοοά ἴῃ οτγάεσ," (86 
“ συν ὑρ Οὗ ἴδε νἱςζπι ᾿ηἴο ρῥίεςοβ," δηά 
(δὲ “αγίῃρς οὗ ἴ!ς ρίθσεβ ἴῃ ογάθσ ὑροη [Π6 
νοοὰ," ἅγὸ 41}1} σοπιιαπάθα. Ηδ τπὺ5 Ρυδ- 
ἸΙογ ἴδυρδὶ [μδῖ 411 [86 ογάϊηαποσϑ οὗ [86 ἰὑἂνν 
ὑνοτο Ὀἰπάϊην ὑροη ἴπε Κίηράοπι οἔ 15γδεὶ. 

ΚΙ ων δαγγεῖ,.] ἘΔΙΒογ, “ ουΓ Ρὲζομοσα" 
ΟΥ̓“ νναῖογ-Ἶ4γ5," 501 ἢ 85 ἴῃς τηδίἀθη5 υϑοὰ ἴο 
ΟΔΥΨΥ οη {πεῖς ἢεδάβ, Τὴ ννοσγὰ 5 [86 βδτὴθ 
ὙΠ ἢ 15 {γδηβἰ αι “ οἰ σΠοσ," ἴῃ Οεη, χχὶῖν. 
14-1:ο0; [υάζ. νἱῖ. τό, 19. 

«υἱὴῤ «υαἱεν ἢ ΤὨΟ Βοοάϊηρ οὗ ἴδε 5Δοτῆἔςα 
ΜῊ  νναῖοσ ννου]ὰ ἂδἴ οπςε ἀο ἄννᾶὺ υνἱὮἢ ΔΩΥ 
ϑιιϑρϊ οἴοη οὗ ἔγαιιά, ἀπὰ πγθδιΥ οπἤδηςσο ἴῃ [ἢ 6 
ΕΥ̓ 65 οὗ [86 βεορὶθ ἴῃ6 τῃδγυθ ]ουϑηθ85 οὗ {πε 
ΤΊΙΓΔΟΪΘ6. 

856. Ηκ ΜΠ ἐδὲ ἱγεπορ αἷτο «υἱὴδ' «υαίετ. 
Τῆο νγναῖοσ ψδῖο ἢ} δὰ συὴ ἀἄόοννη ᾿πΐο [6 
{τόπο ῖ ἔοι ἴἢ6 ἴνγοῖνε ρ Οἤ ΘΓ 5 ρουγοαά Ονοῦ 
τὰς βδογῆςς ννᾶ5 Ἰηβυβιοϊεηξ ἴο ἢ]] . ΕἸ) 4ἢ, 
τῃογείογο, δὰ πιογὸ νναῖεσ Ὀγουρμί, {Π] τὴ6 
τεῆς νγὰ5 Π||οὰ. Τὴ ὑπίϑ]!ηρ ϑργίηρ αἵ 
[6 οδϑοΐογῃ δϑηά οὗ Οδστεὶ (566 ποῖθ οἡ ὑΈ6Γ56 
19) ννᾶ5 σδρδὍ]θ οὗ ἔστη ϑθ!ηρ 45 πιυςἢ νναῖοσ 
ἃ5 ἢ6 περάρά, 

36. “1: ἐῤὲ ἐἶγιο οὗ δὲ οὔεγίης 9 ἐδε ευεη- 
ἐπ “αεγί ες. ΒΥ “ ἴῃς της οὗ 86 οἥετγίηρ οὗ 
[Π6 ονεηίηρ 5δοτιῆςσς " {πὲ νντιεῦ πλισῖ Ὀ6 τ|Π- 
ἀετβίοοά ἴο τηϑδη ἴΐπὸ ἔππηε αἵ νυ ῃι ἢ 1ἴ ννᾶ5 
οδετοά ἰῇ ἢὶθ ἀδύ, νυ θ] ἢ ννὰ5 ὈΓΟΌΔΟΪΥ τμδῖ 
ταοητοποα ΟΥ̓ [οβορδι5 (“ Απΐ. [π|α.᾿ χίν. 4, 8. 3), 
“Π6 πίη δουγ," οὐ ἴῆγοο ο᾽οἴοοκς. ῬὍδιι 
ἴβογο πλϊρῃϊ 5111} σοπλδίη δδουϊ ἔνθ πουγϑ οὗ 
1ἰχὶνῖ, ἀυσίηρς ψδιοῖ (Π6 οἴμεῦ ἐνεηῖβ οὗ 186 
ἀδγ νεγεὲ δοσοιρ 5δεὰ. 

Ζογά Οοά ο" “δναδαηι, ᾿ααε, ἀπά 9} Ἰεγωςζ 
ΤὨΙ5 ϑοϊεπηη δάάγεθϑϑ νου σᾶστΥ ὑδοῖκ τῆς 
(πουρῃῖβ οὗ (δς ρῥίουβ ἴο ἴ!ε Ὀυγπίὴς θυ οὗ 
Ἡοτοῦ, δηὰ ἴῃς ννογάβ5 ἴθοσο βροΐκεοὴ (Εχ. κι. 
6, 15, τό; ἷἱν. 45); ἔὺὼγ ἴβοσὸ ΟὨΪ δδὰ {δὶς 
τηγϑιοσίουβ ἔοστηυ δ Ὀδθη υδεὰ δείοσοε. [15 
ι.56 πονν ννᾶ5 οδ οιδέεα ἴο 51} {πεῖγ ἢ ἀπὰ 
ῬΙΟΡΑσα ἴπεπὶ ἰῃ ϑοπὶὲὸ ἄορ ἴοσ σούς 
ΔΏΘνΟΣΙηρ, ὁγ ἥγε. 

ἐεέ ἐῤ δφ ἔποευπ ἰδὲ: αν δαὶ ἐδοι αγί Οοα.] 
866 νϑῦϑα 24: “ἼΒε Οοά [δῖ δηϑνιεσεῖ ΕΥ̓ 
ἤγα, ἰεῖ ἰπιὶ Ὀςε Οοὐ." Α ῥγαγεσ ἴογ ἴδε ἀθ- 
ϑ0θηΐ οὗἉ γε 15 σοῃϑΘα ΠΘΠΓΥ ἱπρ Θὰ ἴῃ 8656 
ψοσάβ. ὍΤθὲ ,ΧΧ. ὑτίηρ οὐ ἴδε ἰδῖοπὶ 
Ὠοίίοῃ, δπᾶ πῆᾶκὸ ΕἸ} Δ} 54Υ, “Ηξδᾶγ τῆς, Ο 
Οοά, Πδᾶγ πὸ {}|15 ἀδὺ ἐγ γε." 

απά ἐδαὶ 1 δῥαυε ἄοηο αἱ δεῖς ἐδίποε 
Ωἱ {67 «υογά ὙΤΠδαῖ 5 ἴο 54Υ, “Ὑῃδῖ 1 δανθ 
Ὀδοη αἰνιποὶν ἀϊγοςίτα 1η 411} [δῖ 1 δανε ἄοτς 
ῬΟΒΠΙΟΙΥ 885 ἃ ργορδεῖ, ἰῃ Ργοοϊδλι περ ἴδε 
ἀγουρδῖ, ἴῃ ραϊποπηρ [ἢ]5 Δ5ΘΟΠΊΌΪΥ, ἀπά ἴῃ 
Ῥγοροβίῃρ [815 {Γ14] ; [ῃδῖ 1 ἢᾶνε ποῖ ἀοης Βοῖῃ 
οὗ ΠΥ οὐνῃ πλϊηά,᾽" ((οσηρασε Νυπι. χυὶ. 28.) 

87. Τραΐ Ἰδομ ῥαδὲ ἑμγπεά ἐδεὶγ δεαγί.} 
ἼΤΠε δοαγῖβ οὗ ἴδε ρεορὶε ἂγὲ ἰυγηὶπρ. ΕἸ 8 ἢ 
βρθᾶκϑ οἵ βμετὰ 85 δ γεδαγ τυγπεά, ἀπο ραῦπην 
(ἢς οοτηΐης οἤδηρο, ἀηὰ Βοϊρίηρ ᾿ὸ οη. 

88. Τδὲη ἰδὲ ἥγε οὶ δε Ζογά 3 Ας 
[Π6 5ΚΥ͂ ννδ8 51}}} βεγίθς εἰθαᾶγ, [ἷ5 ἔσο οϑη- 
Ὡοῖ πᾶνε Ὀθοη ἃ ἢδλβἢ οὗ ᾿ἰἱρῃτηηρ. [ἴ τᾶς 
ΔΙτοροί μου, ἰη [15 ἡδζιγο 85 ννῈ]}] 85 ἴῃ [5 ορροῦ- 
τυ ηοῆδϑϑ, τηϊγασυ οι. ΕΤΟΠπὶ ἴῃ6 οἰοᾶσ Ὀὶυς 
οἴ βοσ ονογποδά, ἀθοροπίηρ 85 ἔνθ βσιιη ἀθεϊπεὰ 
τονναγάς ἴῃ 6 568, [ἢ 6 ῆο]6 πὶ ϊυο ον 186 
τρις με ἤδπια ἀεϑοθηά--- ἀοϑοθπά, ἀπά ἴῃ 
ἃ πιοϊῃθηΐ ὡοηϑυπὶο ονεσυ τ ηρ---[ῃὸ οΠοτην, 
ἴδε ννοοά, ἴπ6 δ᾽ίαγ, δοϊῃ 115 σἴοηθ ἔταπιης δηῃά 
15 ϑαυίῆθη σοπίγο, δηά δἷϑο ἴῃ νναῖοσ {μαΐ Β]]οὰ 
(ἢς γος. ὍΤῆθη, 85 ἜΛΘ ΡΟ δυςἢ οσολ- 
δοῃβ, πδῦ]6 ἴο οπάιπγο {πὸ ὈΥ]] δηος οὗ 86 
ἀὐνιης ᾿ρἢϊ, (86 Ρεορὶθ ξ8]}] οἡ τμοὶγ ϑςες θοίογε 
ἵ, ἀπά διά {μεὶγ ὄογοβ, ἰοϑδῖ {ΠῸΥ ϑδμουϊὰ δὲ 
δἰιπάθά, ((Δοπηρατε 1,δν. τσ, 24; 2 Οἷιν. νἱὶ. 3.) 
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4ι Απά ΕἸ1)4ἢ 5αἰά ὑπο ΑΠδδ, 
ες τπεεὲ ὑρ, εαἴ δηὰ ἀγίηϊς ; ἔογ 
ἐῤέεγέ 1ς ἴα βϑοιπά οὗ δϑυπάδηςς οὔ! Ον, 
ΓΔ Ἀρῤ κε δα ποῖ: 97 

42 δο ΑΠδὰῦ ψεπῖ 'ρ ἴο δἂζ λῃ 

ν. 39--43.} 

[6]1, ἀπά Ἴοηδυπχοά τῆς δυγηῖ 5δοτγὶ- 
ἤςε, δηά τῃε νοοά, ἀπὰ τε βἴοῃςβϑ, 
Δπά τῆε ἀυξῖ, δηά ἸΙςΚεά ὑρ τὰς ννδῖογ 
(δι τυᾶς ἴῃ τε τγεηςῇ. 

29 Απάὰ ψῆεη 411 της ρεορὶε βᾷν ἀ γῆν. 

1, τῆν [6]] οἡ τῆ εὶγ ἔδςεβ : δηὰ τῇ 6 7 
544, Τῃς ΓΚ, με ἐς τε Οοά; {δε 
ΠοκΡ, με ἐς τῆς (οά. 

40 Απά ΕἸΠ]}4ἢ 54! ἃ πὑπίο {π6πὶ, 
ἼΑΚο τῆς ργορμεῖβ οὗ ΒΔ] ; ἰεῖ ποῖ 
οηε οὗ [πΠεπὶ εβοᾶρε. Απά {πεῪ ἴοοῖς 
τἢεπὶ : Ὧἀπ4 ΕἸΠ}4ἢ Ὀγουρῆς τ[Π6πὶ ἄοννη 
ἴο ἴῃε Ὀτοοῖς Καὶ ἰβϑῆοῃ, πὰ ε'ενν τῇ θηι 
ἴδετε. 

ὥσυτο,.----. οὗ ς.......... 

909. Τὲ Ζογά, δὲ ἐξ δὲ σοί.) (Οοἴμρᾶγα 
γΟΒῈ 21. ὍΤῇε Ρθορ]δ ὑπάογοίδη ΓΒΟΓΟῸΡ ΒΥ 
[6 πδίυγε δῃὰ δελγίηρ οὗ ἴμ6 νυν ῆο]θ βοθῆθ, 88 
ἃ {{1ἃ] ἴο ἀεΐοττηϊπα νβεῖμοσ Βα] οσ [ἐβόνδὴ 
ἰ5 [86 ἴσχυε Οοά, Απά [ΠΟΥ ἤονν Ῥσοποίιποθ 
86 πιδῖζογ ἴο δὲ οἸΘΑΥΪΥ πὰ σογδΙηΥ ἀεοϊάρά. 
Β44] ἰ5 ονετἤγονγη ; 6 ἰ5 ργονθὰ ἴο 6 πο 
Οοὰά δἱ 4|1. Τε [,ογὰ [εμοναῖ, ΗΘ, δηὰ Ης 
αἴοπθ, ἰ5 Οοά. Ηἰπὶ νν}}} {πῸ} πεησείοστἢ 
Δοκπον]Ἂοάξο, ἀπά πο οἴδοσ. 

40. 454 Εἰδαρ «αἰά μηΐο ἐῤενι, Ἰαζε 1δε 
γοῤῥε. Κ᾽ Βαα! ἘΠ 4 ἢ νν}}} ποῖ ἢάνὸ ἴδ6 
ΡῬΘΟρΡΪΘ 5 πονντῦοσγη 264] νναϑίς [1561 ἴῃ ΠΊΘΓΕ 
νογά5. Ης τοαιῖγοϑ ποτ ἴο 5δονν [Π6]Γ σοη- 
νἱἰςίίοη ΒΥ͂ ἀοῖ5---οῖ5 νμ]οἢ πη Ἔχροόϑὸ [Βὸ πὶ 
ἴο ἴδε Δῆγρεγ οὗ Κίῃρ οὐ φυεθη, δῖ ΙΓ ἢ οςσδ 
σοτηπλ θα νν}}} (Ὠε ἔδ6]5), ᾿ἔδηγ της σδη, οδι156 
{Π6πὶ ἴο Ὀγοαῖκ νν ἢ ΒΔΔ] δηὰ ᾿ 5 ννουβῃῖρροῦθ 
ἔογ ὄνθσ. “Ἴδκε ἴῃ6 ργορβεῖβ οἵ Β δὶ," πε 
54Υ5, “ ἸΔΥ ΥΟυΓ Δηἀ5 ὈΟ]ΪΥ οἡ ἴΠε56 ννἱςκεοὰ 
ομ65---ἰεῖ ποῖ οπδ οὗ [Ποπὶ Ἔϑοδρε. δ61ΖῸ6 δὶ], 
δηά ὑσχίηρ ἴθ πὶ ΔΕ Υ πιο.᾽ 

Εἰ αρ ὀγομσδὲέ ἐδεγι ἀοαυ ἰο ἐῤὲ ὀγοοῖ 
Κμδοη, απά «ἶραυ ἐδὲρι ἐῤεγο Νοῖ τοῖς 
1ΔΙΗἸῪ αὐ νυ ἢ 815 οὐ Ὠδηά, που ἢ δόσε ἢδ 
ΤΆΔΥ ἴᾶύθ δοίι δ} } 7 50 5141}, 45 54 ΠΊ}.}6] 5]|6ὺν 
Αγρᾶσ. (1 85. χυ. 13.) ΕἸΠ]|4ἢ 5 βαἱά ἴο δανθ 
βδἰδίη {ποπὰ, θεσδυβα ἴῃ Ρδορὶο 5'ενν [ποτὶ ὈΥ͂ 
δὶ ογάδσϑ, ἃ58 [Ἅϑορῆ!! υπάογϑοίδηάβ ἴῃς μ45- 
βᾶρο. ((Απεὶ Τυα. γι}]. 13, 8 6.) ΨΝῺΥ δοΥ 
ψ γΟ Ὀγουρδί ἀονῃ ἴο ἴῃ6 (οττοηϊ-ο οὗ 
Κιβμοη ἴο δε Κι]Πεα, 1 15 ἀἰβίσυ!ξ ἴο ὀχρίδίη. 
Ηδὰ 1τΒοΥ Ὀεθη ρυῖΐῖ ἴο ἀδδῖῃ ὈΥ βἰοπίηρ, δο- 
ςογάϊης ἴο {6 σοτηπηδηά ἰη οι, χν, ς, ἴΠ6 
Κογγοηϊ-Ὀθ 4, ψ  1ἴ5 ὨυμΌΘΥ]655 ρο Ὁ 165 δηΐ 
ἔγαστηθηῖβ οὗ βἴοῃθ, νγου]ά δυὐϊθητ]γ ἤᾶνθ Ὀθθη 
ἃ τηοϑῖ 5 120]6 ρίδοο ἴογ ἴῃς ͵ἰδϑῖ ἴουτι 0] 6 σοθηθ. 
Βυΐῖ (815 ννᾶ5 ποῖ {Πεῖσ ἔβί6-- -Ἐ ΠΥ νυ σὸ “' δἰδίη 
νν ἢ [Π6 σννογά." (1 Κ'. χίχ. 1.) Ῥογμδρϑ ἴἢ6 
οδ]εςῖϊ οὗ ΕἸ) ἢ νγᾶς ἴο ἰοανὸ ἴῃ. Ὀοά 65 ἴῃ ἃ 
δος ννεσγο ΠΟΥ ψουϊὰ ποῖ δὲ ἴοιπηά, 5'πος 
Π6 ςοπιίηρ γαίῃ ψου]Ἱά, ἢς Κηονν, δοηα ἃ βοοά 
ἄονῃ ἴῃς Κιβμθοη γάυπο, ἀπά ὕθαγ ΟΥ̓ (δ6 
ΟΟΥΡΘ65 ἴο ἴ!6 8ε8.. [{ἰ5 1 δου ρῆϊ ἴο μᾶνο Ὀδέη 

ἴο ἀτίηκ. Απά ΕἸ] 4 ἢ γγεπὶ ἃρ ἴο 
{πε ἴορ οὗ (ὑδγηλεῖ ; δηὰ ἢ Ἵδϑῖ ἢϊπη- 
861 ἀοννῃ ιἱροη τῆς εαγίῃ, δηὰ ρυῖ 
ἢ!8 ἔδλςε θεζψεδη ἢ15 Κηςαβ, 

43 Αμπά 8δἰά ἴο ἢ]5 βεγνδηξ, (ὸ ὑρ 
πονν, ἰοοκ τοννασά τῃε 8εὰ, Απά ἢς 
ψνεηῖ ὑρ. 4πηἀ Ἰοοκεά, δηά 54,4, 7Ἴεγε 
ἐς ποῖμίπσ, Απά ἢδ 584ϊ4, (ὐο δραδίῃ 
βανθῇ [{{1π|68. 

ἴῃ ΠΙΘΠΊΟΣΥ οὗὨ [ἢϊ5 ἀννῖι] οσοδαίοῦ ἴμδὲ 186 
Κίβδοη γεςείνϑα [15 τηοάδγῃ παπὶὸ οἵ ἴῃς δι σόγ- 
εἰΜμζαια, οὐ “ Αἴνογ οὗ δἰδυρβίογ,» ᾿ἰδουχὰ 
(815 15 ποῖ σεγίδιῃ. ΕἸ} ἢ} 5 δςΐ 15 ἴο ὃς ̓ υ51}- 
ἢεά ὈΥ ἴδε ἐχργεββ σοτητηδηά οὗ [Π6 ἰανν, (Παῖ 
Ἰἀοϊδῖγοιι5 [5γδε] 65 ννογὸ ἴο δὲ ριιΐζ ἴο ἀθδῖὶ, 
δηά Ὀγ {πε τὶσῃῖ οὗ ἃ ργορμεῖ ὑπάθγ 86 [ἢ - 
ΟΟΓΔΟΥ͂ ἴο 5ἴερ ἴῃ δηὰ ἜἼχϑουΐο ἴδε ἰανν ν Βθῇ 
(86 Κιίηρ [δ οὰ ἴῃ Πῖ5 ἀπίγ. 

41. 4π4 Εἰ αδ “αἰά τοῖο “ῥαό, Οεὲ ἐδεο 
τ, ἐαὶ απά ἀγὶπά.} ΑΒΔ, ἴἴ 15. ουάθηϊ, μβαὰ 
ἐβοεπάρα {δὸ ἢΠ]- 5:46 νυ ΕἸ] 4 ἢ, ἀηὰ νυν - 

ποϑϑοαὰ ἴδ6 5ἰδιιρῃῖογ οὗ ἴῃς ῥγιεσῖβιυ ΕἸ) ἢ 
πονν δ᾽ά5 ἢϊπὶ δϑοθπὰ 1η6 ἢ1}] ἀρδίη, δηὰ ρᾶγ- 
ἴλΚο οὗ ἴῃς [παϑὲ νῃ οὶ νν5 δἰγοδαγν ργοραγοά, 
δηά ὑνῃ]ς ἢ ἀἰνναγ5 [ο]]οννοα προη ἃ 5δογιῆςο. 

ἐδέγέ Ὁ ἃ «ομπά οὗ αὐιπάαπος Γ᾽ ταὶπ.} 
ΕἸΣ τῆς ννἱηὰ, ψῃῖσἢ ἴῃ [ἢς Εδϑὶ ὑ50.2}}Ὁ 
Πογα] ἀς σαὶη, μαά Ὀδριη ἴο γίϑθ, δηά εἰρῃεά 
(ὨγουρὮ {πὸ ἔογοϑίβ οὗ (δγπ,ο] ---οΥ ρεγθδρδ ἴΠ6 
βοιπὰ νν83 51ΠΊΡῚΥ 'π ἴῃ6 ργορῇεῖ᾽5 δᾶγβ, ἃ Γῃγϑ- 
[ετίοιι ἱηπιδίίοη ἴο διπὶ ἴμαιὶ 1Π6 ἀγουρῆςϊ 
νγ85 ἴο 6η4, ἀηά Γαϊη ἴο σοπὴς ἰπδξ ἀδγ. 

42. Εἰ αδ «υεπὲ μῷ ἰο ἐδ ἰοῤ Γ᾽ Οανγηιεὶ, 
ΑΝ οουϊά ἔξασὶ ; ΕἸ) οουϊά ποῖ, οΥ 
ὑνου]ά ποῖ. Αϑοεπάϊηρ (αστποὶ ποῖ ηἰἱῖο ἴο 
(δε δΙγῃοβὶ εἸεναίίοη, 45 Ἄρρθᾶγβ ἔτοπὶ ἢὶ5 
ννογαϑ ἴο ἢϊ5 βεγνδηΐ (νθσϑα 43), θυῖ ἴο ἃ ροϊπί, 
ἃ {ππ|6 θεῖον ἴπ6 Βιρῃδϑῖ, νἤοηςο ἴῃς 568 ννᾶς 
ποῖ νἱϑῖ]Ὲ, ῃῈ ργοσεθαδβά ἴο ὈΓΔῪ ΘΑΓΠΘΒΙΪΥ ἔοι 
ΓΑϊΏ, 45 ἢ6 δά ῥγαγθὰ ξογιηθσὶν [Πδὲ 11 ταὶ ρῃΐ 
ποῖ γαϊη ( [Ὧπ|. ν. 17; σοπίρασε 1 Κ. χυῖ!. 1). 
Ης “ ολϑῖ Ὠϊπισο]ξ ἀονη ἴο [86 οδγίῃ, ἀπά ρυΐῖ 
ἢ15 ἔδςε δεΐννθεη ἢ158 Κῆθεβ,»" Υ 186 υπιϑι1}- 
Π655 οὗὁἩἍ ἴπε διά ἱπάϊοδίίησ ἴἢ6 οχίγα- 
ΟΓΟΙΠΑΓΎ ἱπ Π51γ οὗἁὨ Πῖ5 ργάγοσ. Τῆς δι[τυὰδ 
Ἰϑε! 15 βαϊὰά ἴο δε οὐβοσυθά ἴῃ πηοάρσῃ 
Ἐ{π|65 Δπλοη δος οὗ ἴΠ6 ἀ)ογν:5 65. 

48. Οο αἀγαϊη «φυεπ ἐἰ»ιε4.1 ΥΔΑΙΙΟΙ 54 γ5 
(Βαϊ ΕἸ ἢ 5 ϑογνδηΐ να ἴῃς 80ὴ οὗ 1ῃ6 
νιάονν οὗ Ξαγερία. ( [Ἔγοτης, " Ῥγεξ. ἴο [οπ8}}. 
Οοτίδιη)γ ἴπε ἔπ Πι]η655 δηά ρδίϊθπος δῆοννῃ 
πη δχϑοιτίης 115 ογάοσ ϑυἱτπουΐϊ ἃ ΠΛΟΓΙΊΟΣ, 
ἱπΡῚ ἀενοίς 655 οὗ 0 σοπηπιοη Κιη(, 

2092 
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{ Ἠοεῦ. 
ΖΦ, οΥ, 
Βέμέά. 

44 Απά ἰὰ οἄπῆς ἴο ρᾶ88 δὲ ἴδε 
ϑονθητῃ τίπιο, ἴπδῖ ἢε 8414, Βεἢο]ά, 
ἴΠεγα ἀγίβεῖῃ ἃ {ππ|6 εἱουά οι οὗ τΠ6 
868. ᾿ἰκαὸ ἃ πιλη8 ῃπαηά. ἀπά ἢὲἊε 
β84, (ο υὑρ, 84Υ υπῖο Αδαρ, ἴβτε- 
Ῥαγα ἐδγ ἐδαγίοί, ἀπὰ ρεῖ τες ἄοννη, 
[παῖ τῆς γαίῃ βῖορ ἴπεε ποῖ. 

4ς Απά ἰτ ολπιὲ ἴο ρᾶ88 ἱπ τῇς 

44. 44 ες εἰομά .. .. δε ὦ »ιαπ᾿: δαμά.) 
“«Α {||ὲ οἱουά," τῃαῖ ἰ5, “τδαῖ Ἰοοκβ πὸ 
δίχρον 1ῆδὴ ἃ πιδηβ μαπά. ϑδ]]ουβ ΚΠΟΥ 
1} νν οὶ] τηδῖ βιιςἢ ἃ εἰουὰ οἡ ἴδε δῶσ μβοζοῃ 
ἷ5 οἴσῃ [ἢ 6 ΟΓΟΓΌΠΏΟΘΣ οὗ ἃ νἱοϊθηΐ δἴοσιῃ. 

απά δὲ «αἱά, Οο ωρ, “47 ἱσιῖο “δαό, δ. [ἴὶ 
ψνουϊά 5θθηὶ ΟΥ̓ ἴπε ἀϊγοσίίοη νυν ϊο ἢ [ἢ 6 561 - 
γδηΐ σοσοῖνθ5 ἴο “30 μῷ," δηά 16}} Αμδὺ ἴο 

8158 σῃασγιοῖ, {μαῖ Αμδὺ ννᾶβ8 πον δῖ ἃ 
ἔἴκμεν εἰονδίίοη ἴβδη ΕἸ]. Ῥεγῆδρϑ, μανϊης 
δηάεά ἢὶ5 πιϑδὶ, ἴδ πποηάσγοῖῦ πδὰ ἢἰηλβοὶῖ 
ἀϑοοηάοά ἴπς δἰσμοϑῖ βυσηπ ἰη ογάοσ ἴο Ἰοοκ 
βοδνναγάϑ. 

46. 15 δὲ »ιρῶρ «υδιΐ,..} ἈΔΙΒΟΥ “εἰταὶσδι- 
87." ὅ8εε ποῖε δ ἴδ. οηά οὗ ἴπ6 σμδρῖοσγ. 

460. “πώ δὲ δαμά 977 ἐδε Ζογά «αὐα. οπ 
Εἰ )αθ.}1ὺ Ὠλινίπεὶγ ἀϊτεοοῖϊεά, δηά βεσῇδρβ 
ἀὐνίηεῖΥ υὑρμο]ά, ΕἸ} 4, ἰηϑῖοδά οὗ στοϑίην 
αἴοσ ἴπ6 ὀχοϊζοηιθηῖ ἂἀπά ἔβιίξιιοβ οὗ ἴῃ ἀΔΥ, 
εἰτάβά ὕρ ἢΪ5 Ἰοίη5, Δηά τὴ ἰη δάνδηςς οὗ ἴδ 
κὶηρ᾽5 σμδσιοῖ, νυνὶ ἢ ννὰβ πὸ ουδὲ ἀγίνερ δἱ 
δρεοά, ἴῃς δηίγε ἀϊδίδηςε οὗ δὲ ἰθδϑὶ 16 πιὶ]ε5 
ἴο ἴδε οπΐσαπος οὗ [εζσγεοὶ. Ης ἴδ}5 5Βῃον θά 
ὨΙΠγ56 1 γοδάυ ἴο σοιιπίδηδηςς δηὰ ὑρβο]ά [Πα 
ἱγτοβοϊυῖο πποπάύοῖ, 1 δὸ ψουϊὰ ἴυγη ἔσγοπι 
ἢ15 ΟΥ̓] σουγϑεβ, δηὰ ργοςεθὰ ἴο ΟἝΥΤῪ οὐ ἴῃς 

ΑὈΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕῈ ονΝ ν. 

ΤῊ ρῬῆγαθε υϑδοὰ 15 5 12) ΠΡ», “Ὁ|} 
Πόσο δηὰ {1} {πόσε,᾿" οὐ “ Ὁ] πονν δηά 61]}} [8θη." 

Γ(ΗΑΡΤῈΚΝΚ ΧΙΧ. 

1: Σὐλγαλ, ἐλγεαίεριεαῖ ὧν ϑεκεδεί, ἥωλ ἐρ 56γ- 
σἀφόα. 4. 75 44ε τοιοῦδ, δεῖμρ τοεανν οὗ 
ἀξ ἐἔἔγζα, ἀσ ἐς εονεογίεαά ὧν αρε αγιρεὶ, 9 “4ὲ 
Πογεό Οοά αῤῥεαγαά προ ἀέρι, σον ιρ ἀένε 
το αἀμοίμέ Ματαρί, σεάμ, απμάἱ Εἰμήόα. το 
Εἰώλα, ἑαξίηρ ἔξανέ οὗ ἀξς ρας, οἰ ἠοιυείΑ 
Εὐἰβγαάλ. 

᾿Οδμκοτωκ-τεσστασεταο. ας 

Ι. ΚΙΝΟαΞ5. ΧΥΝΠΙΠ. ΧΙΣ. [ν. 44---2: 

Ἰεᾶπ ὙΠ116, τῆαῖ τῆς Πεᾶνεη νγᾶβ 
ὈΙΔος τ οἰουάβ πὰ ννἱπά, ἀπά 
ἴΠεγα ννγὰ8 ἃ ριεᾶῖ γαϊη. Απά Αδαρ 
τοάε, ἀπά ννεπῖ ἴο [εζΖγεεῖ, 

46 Αμά {δε παπά οὗ ἴῃε [ΒΡ νυᾶς 
οὐ ΕἸ ἢ; δπὰ με ρίγάεά υρ δι 
Ἰοΐῃ8, δηὰ γδη ὑείοις Απὰρ ἴζτο τῃὲ 
δηΐγδηςε οὗ εΖτγεεὶ. 

τοίου χοϊοστιδτίοη νυ Βὶςἢ [6 ἐνθηῖβ οὗ ἴῃς 
ΑΔΥ ιαά ᾿ηδιιχυγαῖεά, 

δε ἐμπίγαμο οὗ “εκγεε ] ΑἸΔΌ δὰ τσὶ 
τοπιονοὰ [ἢ οΔρΙ[8] ἔτοπὶ ϑαγλδσίὰ (566 ςἢ. χχῖϊ, 
1ο, 37); δυῖϊ πὲ δὰ θυ Πἰπιϑεὶ ἃ μαϊδος 
αἵ [εζγεεὶ (1 Κ. χχί. 1), δηὰ ἀρρεᾶσβ ἴο μᾶτνε 
τοϑιάθὰ {ποῦ ΟΓΟΪΠΔΣΙ]Υ---ἃ ΠΟΠΙΟΣΩΡΟΓΣΑΣΥ 
Αϑϑυγίδη ᾿ηϑοσί ρ[οη βρϑᾶκϑς οὗ ᾿ἷπὶ ἃ5 ““δαδε 
1π γι αὶ," “ ΑΠδὺ οὗ |6Ζγεεὶ." Τῇα 1 
οὗ [εζγεοὶ, νν Β] οἢ 15 ἄχοα νυν σογίδι ΠΥ ἴο τς 
τροάοσῃ Ζεγὶη (566 Ἀ οδίπϑοη, ᾿ Ἀβθάγοθοβ ἰὴ 
Ῥᾳϊεβῖηο,᾿ νο]. 11}. Ρ. σόᾳ), 15 βαϊὰ ἴο θὲ "ἃ 
τοδρηϊῆςεοηΐ 5ἴς ἔογ ἃ οἰϊγ," ᾿γίῃε οοπιρασα- 
Εἰνεῖὶν δια, δηά Ἴοχηπιδηάϊπηρ ποῦϊο νῇενυϑ--- 
ου ἴῃ οΠ6 5᾽ἀ6 ονὲεσ ἴῃς στεδῖ ρίἰαίη οὗ [εἐζσεεὶ 
ΟΥ ᾿ϑάγδοίοῃ ἴο Οδιῖτηοὶ, ἀπά οἡ ἴδς οἵδεσ 
ἄοννῃ ἃ Ὀγοδά, ἰονν νι εν ἢ ἃ ταρὶὰ ἀς- 
βοοηΐ, ἴο Βείμβῆδη, ἴῃς [ογάδη ρἰδίπ, δπὰ ἴδε 
ταουηϊδίηβ Ὀεγοπά. ΕἸ }4 15 σδυϊίοη 'π δεοοση- 
Ῥαηγὶπῃρ ΑΠδὺὸ ΟἿΪΥ ἴο “ἴῃε επΐγαποε οἵ 
16ζγεεὶ " 15. κε τῃαὶ οὗ τε τηοάοσῃ Ασαθς, 
0 οδη 5οϊάομι Ὀς ἱπάπιοεά ἴο ἴσιιςῖ [Πετ.- 
βεῖνοϑ ΨἹΠῚη γα] }]15. Ης γτεβιοὰ οἡ ἴῃς ουϊ- 
τρρλ τ αὶ ἘΡΊΟΥ να πρ ἴο ἰδάστ τυδδὶ 
[6Ζοῦο] ννουϊά 5ΔΥ ΟΓΥ ἀο, Κηονίηρ ἀρραγεπιὶ 
1μδὲ [ἃ νγᾶβ 586, ἀπά ηοῖ Απμδῦ, νψῇο ἀμρττη 
ξονεγηεὰ [ἢ ςουηίγ. 

45. “ΙΝ ΤῊῈ ΜΕΑΝ ΜΉΠ1Ε.ἢ 

Μαυγτεσ ὀχρἰδίης 1 ἃ5 γείεστίης ἴο ἃ τηονοτηοηῖ 
οὗ [86 μαηά, “ ἀυτὴ πιδηυπὶ ἢυς εἴ ΠἸὰς νετῖλϑ." 

ΝῺ ΑΠδῦ το]ά Ϊεζεῦεὶ 411 τῇς 
ΕἸ] 4 μδα ἄοπε, ἂπά νδὶ 

ἢονν ἢς Πιδὰ ]δίπ 4}1] τῆς ᾿ργορβεῖβ 
ψ ἢ τῆς βυνογά, 

2 ΤΠεη |εΖεῦεὶ βεπὲ ἃ τηεϑβεη- 
δεῖ υπῖο ΕΠ] 4, βαγίησ, 80 ἰες τῆε 
δοάβ ἀο 19 γιέ, ἀῃηὰ τῆογα αἷβο, ἱξ 1 

ΟΗΑΡ. ΧΙΧ. 2. Τδεη εκεδεὶ “ἐπ ἃ »ι62- 
“αῦε ἰοὸ Ελῥα.)ὴ ΤΣ Ῥγορμοῖ μδά ποῖ ἰοηζς 
ἴο νναὶξ Ὀοίογο ἰοασγηΐηρ ἴδ 6 δρίστὶϊ ἴῃ ψΒΙΟἢ 
(86 Βδυρῃῖςγ αυθοη δδὰ σεςοϊνοά [6 1ηἴ6]- 
Ἰἰίροηςα οὗ ἰδ αυάλοϊϊγ. Α ῥχίεϑι 5 ἀδυχῆῖογ 

Βεβοιῖ, 586 ννουὰ ἀνθῆρε ἴ86 βἰδυρῃίοτεά 
Ργίοβῖβ; 4 κὶπρ᾿β νἱῖε δηά ἃ Κιἰηρ᾽ 5 δά, ς;ς 
ννου]ὰ ποῖ 4υδὲὶ] Ὀεΐογε ἃ βυδ)εςῖ. ϑιίγαιδι- 
ΨΑΥ, ἴα ΝΕΓῪ πὶρδῖ, 45 1ἴ νου ]Ἱὰ ϑθεσα, εἰς 
δ6ηΐ ἃ ΙὩΘΘΘΟΏΡΟΓ ὙΠῸ δεαγοῃοὰ οιἱ ἴῃς ὕτοὸ- 

{εξπ 
ἐεϊ ἃ 
αι" 



γ. 3--..] 

πῖᾶκαε ποῖ τὴγ 11 25 ἐδ [1 οὗ οπε οὗ 
τ 6πὶ ΟΥ̓ ἴο πηοῦγονν ἀδους [18 {1Π|6. 
ἦ Απά νδεη δε 8νν 2}αἱ, ἣδ ἅγοβα, 

δηὰ ψεηΐῖ ἔογ ἢΪ5 116, πὰ Ἴςδπὶα ἴο 
Βεεγ-ϑῆεθά, νυν ῖο ἢ δείοη ρει το Γάδ], 
δηά Ἰεἴ Π8 βεγνδηΐῖ {δεγα. 

4 Βιυ:τ ἢε Ὠἰπιβο]  νγεπὶ ἃ ἀδγ᾿ 8 
ἸουγπεΥ ἱπῖο τῆς νι] άσγηεβθ, δηά 
σλπια Δπηἀ 54 ἀονῃ ὑπάδγ ἃ ᾿πηίρεῦ 

Ρδοῖ, δηὰ ἀε]ϊνογοὰ ἴο δἰπὶ ὮΟΥ σόβροηϑβε ἴο 
85 ἀδοεὰ, ΝΠ ἃ ἔραγέυϊ οδίῃ, ἔδπιαγ ἴῃ 
[δ που οὗ Κίηρβ δροιυΐ [15 το (1 Κὶ. χχ. 
τος; 2 Κ. νὶ, 31), 586 ἀδοϊαγεά Ποῖ ἀοίογτηϊηδ- 
(ἰοη ἴο σοτηραβϑ8 ἴδε ργορμεῖβ ἀθαῖῃ ᾿ΐη 
86 5ρᾶςς οὗ ἃ ἀΔγΥ. 

“0 ἰδεῖ δε ροά: 40 10 »ιε απά »ογ αἴο.}ὺ ΤὮς 
δορίυδείης Ρῥγοῆχοβ ἴο (58 δηοίθμοσ οἴδιιϑα, 
ΜὨΙΟἢ ππλκος ἴπΠ6 οὐαἵῃ ὄν τόσα ἔοσοὶθὶε, 
ὁ Α5 ΒΓΕ 85 ἴδου ἃ ΕἸ δηὰ 1 δπὶ 
]᾿ΖοὈεὶ, 50 ἰεῖ [δε σοά5," ἄτα. 

8. “414 «υδέη ῥὲ “σευ ἐῤαΐ, δὲ ἄγος αμά 
«υεπὶ ἢ ὍΒο ταρὶ ἃ πιονεπιοηῖ οὗ [86 οτὶ- 
εἰπδὶ 15 Ἰοϑῖ βοσθ. ὙΤὴ6 Ηθῦτον τυῃ8 :-- Απὰ 
δ δαν7, ἀῃά ἢδ τοόβθ, δηὰ ἢθ ψεπί ἴοσγ δἰ5 
᾿ξ :" οὐ, ροσβδᾶρϑβ, “"δηὲ ἢς “εαγεά, πὰ ἢς στοϑβθ, 
δηὰ ἢθ ννοπῖ,᾽ ἄς. ἔογ ἴπογε 15 ἃ νασίδηῖ 
τελάϊηρς ἔο]οννοὰ ΟΥ̓ [Ὡς δερίυασίηξ δηὰ πιοβῖ 
δης!οηΐ νογϑίοῃβ, νι ς ἢ ρῖνοϑ [15 βεῆθθ. (566 
ποῖο Α αἵ ἴδε ἐπά οὔ ἴδε σδαρίοσ) Ὅῇε ἴδαγ 
δηὰ βίης οὗ ΕἸ 4} ΓΘ ὑοσῪ τελδγκδῦϊθ. Βυΐῖ 
γεβίοεσγάδυ 6 νγᾶβ ἃ φοπαθεγοσ ἰῃ ἔμ ζ01}} ΡΊΟΓΥ 
οὗ δῇ υπρτγεοςράσηϊοά {π᾿ ῸΠἸΡῊ, ἱπιροϑίηρ ἢ 15 
Ὑ}111 45 ἰᾶνν οὔ Κίπρ' δηα ρεορίθ. Τοτ-δυ ἢ6 ἰ8 
δὴ οὐυϊοδεοῖ, ἃ δπιρίτῖνε, Ὀγοκθη ἀοννῃ ἴῃ βρίτῖ, 
ΟΠΪΥ δηχίουβ ἴο ρῥίδος ἴδε στϑαῖοϑδὶ ροβϑὶὉ]6 
αἰκίδηςα δεῖννθεπ δἰ πϑοὶ δηά 15 Θποηλ65. 
ννμδῖ δά ργοάιιςδὰ {πὸ Ὄχι γδογαϊ ΠΑΓῪ σἤδηρο) 
Νοῖ, Ρργοῦδθὶγυ, [6Ζθ 6} 5 {πγεδῖ δἴοπο, δυῖΐῖ ἴῃ 
Ραγῖ, ροῦῆδρβ, ρῆγϑιςδὶ γοδςίοη ἔτοπὶ ἴδε ονεῦ- 
ὀχοϊζοιηεηΐ οὗ ἴδε ὑσεσθαϊηρ ἀδΥ ; ἴῃ ραγί ἰπ- 
ἴογη] ἀϊδαυϊεῖιάο, Δηὰ ἀουδί 45 ἴο ἴΠ νυ ]ϑάοτῃ 
οὔ [π6 σουγϑ6 δὶς πο Δα δάορίοά, 

εαρδ 10 Βεεγ.υδεδα. δε σ μεθα 15 δου 
95 1165 ἔτοπὶ [6 Ζγε 6], οἡ ἴπ6 ὙεσῪ Ὀοτγάεγβ οὗ 
[Π6 ϑουΐϊδοτη νυ άθγηθϑθ, οὐἠ ἀσϑθοτὶ οὗ ΤΙΝ. 
ΕΠήΔ σδηποῖ ΡοβϑΙΥ πᾶν σοδοῃοά ἴ{ ὑπι]] 
ἴδ οἷοβε οὔ δε βοςσοηά ἀδγ. [1 5θετηβ ἱπηρ θὰ 
ταί π6 {γανθ]οά Ὀοῖ πἰρῖ ἀπά ἀΔΥ, δηὰ ἀϊὰ 
ποῖ τοϑὲ ὉΠ] Βς αγγίνθα ἴπ15 Ὁ οἡ ἢ ΐ5 ὙΔΑΥ. 

«υδίορ δείοησείδ' ἰἸο μάκαρ. ΒεοΥ 5 θα νγᾶ5 
οπθ οὗ ἴδε ἴονγῃβ δϑϑοίρηθά ἴο 1η6 {ῦθ οὗ 
ϑίταθοῃ (058. χῖχ. 2). ὍΤἢαε δ᾽ πχεοηϊεβ νεσο, 
Βονόνοσ, ΌΥ̓ [μ15 πιὸ δυϑογεά ἱπῖο [υἀ δὲ. 

απά ἰῇ δίς “ογυσαπὶ ἐδεγθ] ὙΠῸ βογυδηῖ 
νγ85 ὈΓΟΌΔΌΪΥ ὑπαὺ]6 ἴο ργοςεθά δισίπον. 

4. Ἠε ῥίνιμεὶ «υοπῷ α ἀαγ᾽: ἠομγΉὉ ἱπίο 
δε «υἱἱάργπει.. ΕἸ απ ἀϊὰ ποῖ ἴδε! δἰπιϑοὶ 

Ι, ΚΙΝΟΞ. ΧΙΣ, 597 

ἴγεα : δηά ἢς τὐφυβϑεεά ἴίογ ᾿ἰπιβε 1 Ποῦ τὸν 
τας ἢ τηῖρῃς ἀϊε; δηά 54:4, ἴτ 15 
ΘΠΟΌΡΉ ; πονγ, Ὁ [Ι͂ΓΟΚΡ,͵ ἴλῖζε ἈννΆΥ 
ΤΥ [δ ; ἰογ 1 ὧγι ποῖ δεῖζεγ τμδη 
ΤΥ [Δι εΓ5. 

ς Απὰ 85 ἢε ἰδγ δπά 5]ερῖ υὑπάεγ ἃ 
Ἰπηῖροῦ ἴγεθ, δε ῃοἹά, ἤθη δὴ δηρεὶ 
τους θα Πΐπι, δπᾶὰ 8414 υπῖο ἢ1πὶ, 
Ατβε σμά θδῖ. 

8δἴδ {Π] ἢῈ νγὰϑ Ὀεγοηά ἴῃς τεγτ  ΟΥΎ ὉΓ ΤΟΘΕΗΙ 
ἴοσ Αδδὴ τηϊξις ἀοπηδηά πἰπὶ οὗ [ὁ μοσπαρμδῖ 
(1 Κ'. χυὶ!!. 109), ἢ ἡ οπὶ ἢδ ννᾶϑ ΟἹ ἴθ Τη8 
οὔ οἷοδο δ] δηςς (χα Κ. χχῖὶ. 4). Ηες [δεγείοσγε 
Ρτοςθθάς βουϊζῃιναγα πο τς ἀδϑογῖ, ρουθδρ9 
Ὠοῖ γεῖ ψἱἢ ΔΠΥ Ραγίου αν ρἷδοθ ἴῃ Υἱοῦν, 
Ὀυΐϊ 5ΙΓΡΙΥ ἴο ὈῈ ουΐ οὗ [πε τεᾶοῖ οὗ ἢ15 
ΘΏΘΙΏΙ65. 

μρδν ὦ ἡιωμβεγοίγεε τ 5 ἀστοοὰ ΠΟΥ οὐ 
411 παπὰς {πδὲ ἴῃς ἴγεθ ἤοσο πιοηθοπεα (186 
γοΐφο»!) 15 ποῖ 186 ᾿υηίροσγ, Ὀὰῖ ἃ βρεςίθβ οὗ 
Ὀτοοσὶ (Οεπέσα »ιοποβεγηιαν), οδἰἸεὰ γεέδοηε ὉΥ͂ 
(ἢς Ατγαὺῦς, νοι ἀρουπαϑβ ἴῃ 186 ὝΠΝΙΣ πεῖν 
ἴη5ι14. [11 στοννβ ἴο δος ἃ 5126 ἃ5 ἴο δήοσγά 
βι:δή6 δηὰ Ὁγοίϊθοίίοη, Ὀοΐἢ ἴῃ μοαῖ δηὰ βἴοσῃι, 
ἴο γάνο ]οσϑ. 

γεφμεείφά 70ν ῥί»ισοὶ ἐδαί δὲ ρηῆφδί ἀἶθ.] 
11ὰΞ Μοβεβ ἱπ ἴπε ϑᾶπιῈὲ ϑ] άθγπεβα (ΝΠ. 
ΧΙ. 15}, δΔηά ἰοηδὰ δ Νίπονεβ ([οἡ. τν. 2). 
ΤΠοῈ ργορδεῖΐβ ἀθργοϑϑίοη ἤθσο σγοϑοῆο5 [8 
Ἰονγεσῖ ροϊηῖ. Ης ἰ5 50}}} ουβοσγιηρ ἔγοπὶ 
106 τεδοϊΐοη οὗ ονεγϑίγαϊ πο ἔδεϊης ; πα ἰ5 
ΘΔΓΥ ΜΠ} ηἰχῖβ δηὰ ἀδγβ οὗ ἴγᾶνεὶ; ἢς 
56 πὶ ἢ [δε ϑυη5 ἤραῖ; δ6 18 6Χχ- 
μδυβίοαά ἴοσ ναπὶ οὗ ἰοοά; δ6 15 ἴοσ ἴΠ6 
ἤγϑὶ Ὀπ|ὲ δὶοηθ--ιοπε ἴῃ ἴῃ6 ΔΙ] 50]1- 
τυἀς δηά 5]|δςῆςο οὗ [6 γτεδῖ νη ἀδϑογί, 
δυςἢ 5ο τυ δ ΠΊΔΥ͂ Ὀγᾶςο ἴῃ6 5οὺ] ἴῃ ςεγίδι ἢ 
τπιοοάσ ; δυΐῖ ἰη οἴμετβ ἴἃ πιυϑὲ υἱζο συ!  οΥὐοσσ- 
ὙΒεἰπὶ δηὰ σγυβῃ. Ὑ 5 {με ργορδεῖ δ ἰεηρῖμ 
Εἰνεβ ΑΥ ΠΟΠΊΡΪΕἴΕ]γ.---- Δ Κ65 ἢ15 ὈΓΑΥ͂ΕΓ ἴδδῖ 
6 ΤΏΔῪ (|6--- Δηά εἰ αηπε δίῃ κϑ ἴο 5]6θρ. 

1] αν» ποῖ δοίίεν ἐῥαπ νην γα δε. ὙΒαῖ 15 ἴο 
ΒΑΥ͂, “1 Δπὶ ἃ ΤΠῈΓῈ ννοκ ΠΊΔΠ, ΠῸ ὈΘΓΟΥ ΠΟΓ 
Βίγοηροῦ ἴβδὴ ἴοβθο νγο πᾶν φοπε Ὀεΐοτο 
ΤΏ6, ΠῸ πῆοσὸ δ0]6 ἴο τονοϊ υἱοηΐϊδο ἴῃ 6 ννου]ὰ 
14η ἴ86γ. (δεα ἴδε ἤγοί ποῖθ οἱ ὑεσϑα 1 
δὰ ἤη.) 

δ. 45 απρφεὶ ἱομεδεάδ δ," ὙΠὲ ἔτη Ὁ 
ταϊηἰϑιγαϊοη οὗ δηροὶβ, σοσησλοη ἴῃ ἴδε Ἐπὶ 
οὔ ἴῃς Ῥδίγιαγοιβ (Οὐδ. χΥΠ]. 2-16: ΧΙΧ, 1.22: 
ΧΧΥΪΙ 12: ΧΥΧΙΪ, 1, 245-29), ἀπ Κπονῃ 450 
υηάεγ με [υάρε5( [υάρ. νἱ. 11-21; ΧΗ, 3-20), 
5 ΠΟΥ τονινοὰ ἕοσ τῆς σοπγίοτί οὗ ἴδε ἀγοορίης 
Τἰϑδθὶῖο, ψἢο 15 σ ἔγοτῃ ἴδε δδοάδϑ οὗ πηθῇ. 
ΑΠΥ οἴδιοῦ οὀχρίδηδίίοη οὗ 1815 ραϑϑᾶρε ἀοδ5 
νἱοΐεπος ἴο ἴπ6 ννογάβ. [ἴ 8 ςογί δ ΠΥ ποῖ 
[6 Ἰηἰοηοη οὔ με νυτίτοῦ ἴο σεργεβεηὶ ΕΠ). ἢ 
ἃ5 ΤοἸονοά οὐ 1τηϊ5 οὐοδϑίοῃ ΕΥ̓͂ ἃ πυπίδη 
“ὁ ΤΏ ΒΘΘΠΡΟΣ.ἢ 

πε 
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6 Απά πε ἰοοκεά, «πά, δεμο]ά, 
ἐλεγε τας ἃ σε Ὀλίζοη οἡ τῆς ςολ]8. 
ἈΠ ἃ οἴμ8ε οὗ νγαῖεσγ δ ἢϊ8 ᾿μελά. 
Αμπά Πε ἀϊά εδὲ δπά ἀγίηκ, δπὰ ἰδ ά 
ἢϊπὶ ἀἄοννη δρδίη. 

7 Απά τς δπρὲὶ οἵ τῆς ἴοκΡ 
οΑπΠ|6 δρδίη (ἢῈ ϑβεσοηὰ [{ἰπ|6, δηά 
τουςεά ΐηι, ἀπά 5414, Ατίβδε σμά εαῖ; 
δεσδιιδα [6 ἸΟυΓΠΟΥ͂ ἐς ἴοο ργεδῖ ἔογ 
τμ66. 

8 Απά ἢε δζοβε, δπὰ ἀϊά εαὶ δηά 
ἀπηΐ, ἀπά νγεηῖ 'ἰπ ἴπΠῸ β[γεηρῖῃ οὗ 
τῆδῖ πηϑδῖ γι Υ ἀδγβ δηά (ΟΓῪ πἰρἢτβ 
υπῖο οτεθ ἴδε πιουπὶ οὗ Οοά. 

9 ΤΠ Αμᾶ ἢε ςᾶπιε {ΠΙ ΠΕΓ υπῖο ἃ 

Θ. Α͂ εαἦε δαξεπ οπ ἐδὲ εοαἰ Ἐλίδεσ, 
ΆΓΑΚΕ Ὀακοὰ διθοπβ οἸδογα. [ἴ 5 ποῖ 
Ἰπηρ θα ται ΕἸ." ἔουπὰ ἃ ἢτε ᾿ἰξδῖοα δηὰ 
[Π6 οἌΚο οἡ 1ἴ, δυϊ ΟὨΪΥῪ παῖ δ ἑουηά οπς οὗ 
[Π6 υϑ04] Ὀακοάὰ σακοβ οὗ ἴδε ἀοβοσῖ, νης ἢ 
ἔοστῃ ἴδ οσγάϊπδιγ Ἰοοὰ οὗ ἴδε Ασγδὺ δὲ τῆς 
Ῥγοόϑθηΐ ἀδΥῦ (' Εοΐδοη, Ὁ. 186, ς[ἢ οἀϊοη). 

αἱ δὲς ῥεαά.) ἴΤῊΘ πιδυρίη ρίνοϑ, 45 ἴῃ ᾿ἰἴογαὶ 
(τδηϑἰδίίοη, “ ὈοΪβίοσ," υῖ ἴῃς Ηοῦτεν ψογά 
Ὑ111 ΔΡΡΙΥ ἴο δηγίμίπρ οὐ ὑυϑίοβ. ἴδε μοδλὰ 
Γοϑίοα, εὐθη ΟΓΕ 1ἴ ἃ βἴοῃπο, οΟὐὁ ἴμ6 Ὀᾶγο 88πὼὰ. 
(866 ποῖε Β δῖ {δε ἐπὰ οἵ (86 Ἵδαρίοσ. 

7. “γε ἀπά καϊ, δεεαισε ἐδεὲ ὑομγη 7 ἐξ 
ἔοο φγεαὶ 70γ ἐῤέεε.})] ὙΤμδὶ ἰ5 ἴο βᾶγ, “ δῖ ἃ 
Βεοοηά {{π|6, ἔῸΓ οὐδέγαυώε ἴῃς ᾿ουγηοῦ ννἢ]]} 
δὲ Ὀεγοπά [ΒΥ ροννεῦβ." “ὍΤῈδ ἸΟυΓΠΟΥ ᾿ 5 
Πογα πιεπίίοποα (Όγ ἴδ ἤγβε ἔθ. [ἴ ΠῈΔ 
πανς Ὀεθη ἀἰγοδαν ἴῃ ἴπ6 (Βουρἢϊ5 οὗ ΕἸ]]ΔῈ - 
θυῖΐ πίογε ῬγΟΌΔΟΙΥ ἰδ ννᾶ5 πονν ἴοσ ἴπε ἢσγϑϊ 
{ἰπλ6 ϑιιρρεβϑίε ἴο πὶ ΟΥ̓ ἴῃ 6 δηροὶ, ννῆο 
ΡΟΓΒΔΡ5 τηλάθ ἢ]5 τηδαπὶηρ Οἰθάσεσγ ἰη ψψογάς 
(παῖ ἄγ ποῖ γεοογάθαὰ, “ὙΠ Ὲ ἸΟΙΓΠΟΥ͂ "ἢ νγᾶ5 
ποῖ 5|ΠΊΡῚῪ 4 ΡΠ χτίπιασε ἴο όσον, ἢ ςἢ νγᾶβ 
1655 ἴ8δη 2οο πη ]ε5 ἀἰδίαπί, δηὰ πηϊρῃϊ ἢδνς 
Ἀθη τοδο θα ἰῃ οἷχ Οὔ βϑύδη ἄδγϑβ. [ἱ ννᾶ5 ἴο 
δε ἃ νναπάογίηρ ἴπ {86 ψ] άογπθββ, ποῖ ὑη}|κὸ 
τπδῖ οὗ ἴδε [5γδϑ 68 ἤθη [ΠΟΥ ολπλε οι οὗ 
ἘκπΥΡῖ, ΟὨἹΥ ἴἃ ννᾶ5 ἴο ἰαϑῖ ἔὈγΥ ἀδγ5 ἰηδίοδὰ 
οὗ [ΟΓΥ γοδγϑ. 

8. Ηε.... «ὑεπῦ ἐπ 1δὲ εἰγεησίῥ 7 ἐδαὶ 
πα ζογί» 467: αμπμά γί» πίσῥι"..)] Τῆς οἱά 
φΟἸΙΠΠιεπίδίουβ ῬΘΠΘΓΑ ΠΥ τἱηἀεγθίοοά [18 ἴο 
Ι6Δη [8δἱ ΕἸ] ἢ δὰ πο οἵδε ἔοοά αἵ ἃ]] ἔοσς 
[ΟΓῚΥ ἀδγβ, δῃηὰ ςοπηραγοὰ {(μἰ5 ἰοηρ ἴϑϑϊ ἢ 
ἴῃδλῖ οὗ Μοϑεβ οἡ ϑ8ἰηδὶ (ἔχ. χχχίὶν. 28), δπά 
(μδί οὔἴουγ [οτγὰ ἰη ἴπὲ νἀ Ἔγποβ5 ( Μαζί. ἵν. 2). 
Βυῖ [δ]5 ἰ τπγοσε {πη ἴμ6 ννογάβ υβοὰ ποςοϑ- 
ΒΑΓ ᾿ΠΊΡΪγ. ὙΠΕΟΥ σεγίδί ΠΥ ἀο ποῖ οχοϊυάς 
(Π6 ποῖίοη οὗὨ πε Ῥγορμοῖ᾽β δβανίηρ οδίδιποά 
Β.ΓΟἢ πουτϑπηεηΐ ἔγτοτι γοοΐῖβ δηὰ ἔγυ! 5 δ5 
6 ἀσοοτῖ οετθ ἴο ἃ ννδπάογοσ. Βιυῖΐῖ ἴπ656 
δἰοηθ ννυουϊά ποῖ δᾶνε ϑιιβίδίηθα ἢΐτη. [{ ννᾶς 

Ι. ΚΙΝΟαΞϑ. ΧΙΣ. [ν. 6---ἰ :. 

ςᾶνε, δηὰ Ἰοάρεά {ποτε ; δηά, θεμο]ά, 
τε ννοτά οὗ τὴς ΓΟΚΡ εαηις ἴο ΠΙπ|, 
ληὰά ἢς 5414 υπῖο Πίπι,  μαῖ ἀοεβῖ 
του Πετε, ΕΠ] 4} ὁ 

ΙΟ Απά δε 544, 1 ἢανε ὕεεῃ νεῖν 
εαίουβ ἔογ τε 'κοκὴ (ὐοἀά οἵ Βοκῖ5: 
ἴογ ἴῃς Τμιάγεη οὗ ἴβγϑαεὶ ἤανε ἔογ- 
ΒΆΚοη [ὮΥ σοναπδηῖ, τἤγοῃ ἄοννη 
της δἰΐαγβ, πὰ 541 (ὮΥ ργορδεῖξ 
νν ἢ τῆς ϑυνογά ; δηά ὁ], ευδη 1 ον, "ὁ ἘΞ 
ἃ ἰεξξ ; δηά ΠΕΥ 586εὶς τὶν [τε ἴο 
ἴλκὸ ἰζ ἀννᾶγ. 

11 Απά πε 44, σο ἔοσῃ, δπὰ 
βϑίαπά ὑροη πε τπιοιυηῖ Ὀδείοσγε τῆς 
ΓοκΡρ. Αμπά, δεποϊά, τς [Ι,(ΟΕΡ 

[Π6 αἰνίης οοὐ---ἃ ἴγρε, ΠΊΔΥ νγὸ Ὡσὶ 5Ξ4Υ, οὗ 
186 ΕἸὐοδβατγιϑῖ "--ὐν ἢ δίομθ Θηδ] θα Βΐση ἴο 
Ρογίοστη ἢ15 ΨΨΘΆΣΥ ἸΟυΓΠΕΥ͂, πὰ γος ἢ δὲ ἰδοῖ 
ΦΠ6 τουηΐ οὗ σοά" Οἱ [6 »τουπεξ οὗ 
115 ἀποϊεπὶ [{|6, 566 ποῖς οἡ Ἐχ. 11. σ. 

9. “πώ δὲ εαν»πρ ἐδίηδοῦ πο ὦ εαυε.] ΤΏ 
ΟΥΙκἴΠ8] 85 ““ηἴο ἘΜ 9 οῶνο," δηὴ 50 ἴδε 
,ΧΧ. τ΄γαηϑαῖς (εἰς τὸ σπήλαιον). ϑοπιε 
ψν 6} 1 -Κηονγῃ σᾶνὸ τηδὲ δὲ ἰηϊοηάοά.--- 
[ὃς “ΟΕ οὗ [δ τος " ἴῃ νοι Οοά ρμἱλοεά 
Νίοϑοϑβ (ἔχ. χχχῖϊ. 22). ΤΟ τγδάῇ!οδὶ “ οᾶτε 
οὗ ΕἸΠ4 8 νΒῖς ἢ 15 βδβονη ἰπ ἴδε ϑες]υάδοὰ 
Ρἰδίῃ ἱπηπγχοα δεῖν θεῖον [6 Ηρ μβοϑὲ βσυσητηπ 
οὗ ἴδε [ε0ε] Μοιυιβα, δεϊηρ “ἃ Βο]ς 7υξῖ ἰᾶτρε 
ΘΠΟΙΡἢ ἴοσ ἃ πιδη5 οαῪ " (ἈοὈΐηϑοι, νοὶ]. 1. 
Ῥ. 103), οδπηοῖΐῖ ροβϑιθυ ὃ6Ὲ ἴῃς τοδὶ Ἄ᾿άνεσγῃ. 
(δ8εε ποῖθ οῃ Υδσϑο 13.) 

αμά ἰοάσεά ἐῤεγε.) 1, 1ΟΓΑΙΥ, “ μαβϑοῦ τῆς 
πἰρ ἴδογα.; 

αμαά ἰδὲ «υογά Κ᾽ δὲ Τογάῖ εαρῆ 10 δὲν. 
ῬΓΟΌΔΟΙΪΥ ἴῃ νἱβίοῃ 45 Β6 5ἰθρῖ. 

10. Τδε εὐϊἰάγεπ ο,Κ,Ἱ Ἰεγαο δαὺε. . .. 
ἐῤγοαυη ἀοαυπ ἐῤὶπε αἰταγ..} Οὐ ἴμεϑο δ)ζασσβ, 
866 ἴδε ϑεςοπά ποῖθ οὐ οἶ. ΧΥΪἹ. γογϑο 30. 

1, ουεπ 1, ομἷν νι 3. Οοιαραγο εἶ. χτιϊ. 
Υ̓ΘΙΒ6 22, ἌΠΟΓΟ, ΔΡΡΑΓΟΠΓΥ, [6 584πὶ6 σἰδῖο- 
Τηδηΐ οςουγβ, θυϊ ΠΟΤΕ ΓΕΔΙΪ ἴῃ 5θῆϑς ἰ5 
ἀϊδετεης. ὙΒογο ΕἸ] 4 ΤΔΘΓΕΙΥ βαιά τπδῖ πὸ 
δίοπθ γτεπιδί πο ἴο Ὄχοςσιῖο ἴδε ρσορβεῖξ οὔῆοε, 
νΥΒΙοἢ ννὰ5 {τ ; Βογα ἢ ονογεῖορβ ἴδε {συζὰ, 
ἴοσ Πα 1 ρ}165 [πδὲ ἢ6 15 ἴδε ΟἿΪΥ Ῥγορβεῖ Ἰεᾶ 
αἰδνε, νβαγθαβ ἃ δυπάγοα Βδά Ὀδθη βανβὰ ὃγ 
Οδαδάϊδῃ (1: Κ. χυι!. 4). 

11. ὅσο ονυιῸ. Τῆς δεριυδρίπε πᾶς, “Οο 
ἢ ἐο»πογγοαυ," ἰ. δ) “ Το-ποστονν ττῇθη 
ἴδοιι ανναϊκοϑί, κὸ ἵστη," ἄς. 

από ὀεῤῥοίά, ἐρε 1 ον ῥασεα ὁ. 15 ΤΟ τὸ- 
ΤΩΙ ΠΟΥ οὗἁ [Π]15 νοῦβο δηά ἴπ6 δος οὗ ἴῃς 
πεχὶ ἅσγε ρίδοοά ὈῪ ἴμ 1,ἃἁἶΧχΧΧ,., δηὰ ΌΥ {πὲ 
Αγαῦὶς ἰγαπϑβίδίοσ, ἰπ ἴδε τηουτὰ οὗἩ ἴῃς δηρεὶῖ. 
Αμὰ 50 Ενναϊά δηὰ οἴδοσβ υπάοσεοίδηα ἔϊὸ 



Υ. 12--- 1 5.7} 

Ραββα ὃγ, δἀπά ἃ ρτεδῖ δηά βίγοῃρ 
ὑἱηὰ τοηῖ τῆς τηοιπίδίη8, ἀπά Ὀγάκε 
ἴῃ Ρίεςεβ τῆς γτοςκβ Ὀθείοτε ἴπε ΠΟΒῸ ; 
ὀμὲ τῆς ΠΟΚῸ τᾶς ποῖ ἰπ ἴδε νψὶπά : 
Δηὰ δίεγ ἴῃς νγπὰ δὴ δαγίῃαιυδκα ; 
μὲ τὴς ΠΓΟΚΡ τῦᾶς ποῖ ἴῃ [6 δαγἢ- 
φιᾶζκε: 

12 Απά δῆεγ τε ελγῃαυακε ἃ 
τε , δεωΐ ἴῆε ΓῸΟΚΡῸ τῦας ποῖ ἱπ ἴδε 
ἢτε : δηὰ δῆογ τε ἢἤτγε ἃ 5111] 8112]] 
γοϊςα. 

11 Απά [ἴξ ννᾶβ -0. ψψῆεη ΕἸ} 4ἢ 
Ὠελγὰ 22, τῆι πα τυγάρρεά ἢ]8 ἔδεε ἰῃ 
8 τηδηῖῖς, δηἀ ψγεπῖ ουζ, Δηὰ βἰοοά 

Ηεῦτεν ἰοχί. Βιυΐῖ ἴ 5θοπβ δεβῖ ἴο τοχαγὰ 
[ῃς νἱβίοῃ ἃ5 ὁπάϊηρ σὰ [ἰδ ψνοσγάβ, “ Οο 
ΤΠ δηὰ 5κἰαπά τπροη ἴδ τουπὶ Ὀεΐογε 186 
Ι,οτὰ "--δηὰ ἴδ Ὑτίζοσ 45 [θη δϑϑυπηηρ [Πα 
{π|5 νγᾶβ ἄοπο, δηὰ ργοςθεάϊηρ ἴο ἀεβοσίδα 
ν δῖ [ο]ον θά. 

15. 4,1 “1: “»ια]] υοἱοε.} 1. ΔτεΓΑ ΪΥ “4 βουπὰ 
οὗ 50Η.: 51:1πε55." Ὑῶὲε τεδομίηρ ἱπιρὶεὰ ἴῃ 
(8 επίγο ϑογίεβ οὗ τρδη  ϑϑίδιοηβ 15. ΜῈ }]} 
βἰδϊοά ὈὉΥῚ ΚεΙ!: “ δίοστη, βαγίβηαυδκο δηὰ 
ἤγε, ἅγ6 [6 ϑυπδοὶβ οὗ ἴῃς Ὠῖνὶπθ Ῥυ}15}}- 
ταθηΐ5. οχίοστηϊπδίίηρ ἴπ6 υηροάϊγ. Οοά [5 
οὶ ἰπ ἴδε βἴοστῃ, ποῖ ἰπ ἴ86 φαγί βαιυδκο, ποῖ 
ἴη {86 ἢγο, ἴο 5ῆον ἴπαὶ ΗἰἾβ ΘΝ ΔΥ ἰπ ἴδο 
᾿ΠΟΟΟΓΑΟΥ͂ ἰ5 ποῖ ἱπηρίδοδθϊθ, δηη δι ην 
νίρουν δηὰ 4]1-σοηδαπλπρ ΘΔ] οὐσγ. [Ὁ ῃονδἢ 
ΔΡΡΘΑΣΒ ἴῃ ἴπε ϑοιπά οὗ ἃ ροῃῖ]ο Ὀ]Ονν ΠΣ ΟΥ̓ 
505 ταυγτηυγ---ἴῆ6 εἰρη οὗ ἴπ6 πρᾶστθϑ5 οὗ 
Οοά ([οὉ ἵν. 16)---νῆϊοι 15 [6 ἴονς ἴδδῖ 
δηάυγοβ8 ἴδε 5'πεν ἢ ϑραγίηρ τα] άπο55, 
νὰ ραϊίθησο δπά Ἰοηρσ-ϑυβοτίηρ, δηὰ ἀοἸδγ8 
ἴδε Ρυπίϑμτηθηΐ 85 Ἰοῃρ 45 ΠΊΕΤΟΥ͂ ἰ5 ΡΟβ5: 016. 
ΤΕ δοϊθα ρδγδῦϊο '5, ἴὴ ἴᾳςϊ, δῇ δηϊςοϊραϊίοη 
οὗ [δὲ Ευδηροὶςοδὶ συ]ε---ἃ σοπἀοτηηδθοῃ οὗ 
Βαϊ “2ε8]᾽ ψϑῖς ΕἸ} μδάὰ ρ]ογίεὰ ἴῃ, ἃ 
2681] Ἔχμϊ προ [5617 ἴῃ ἤσγος δηά [τἋοὐτ Ὁ] 
νεηρεδηςοβ, δπάὰ δὴ οὌχδι(δίίοῃ δηά σϑοοπη- 
τηδηάδίίοη οὗ παῖ τ]ὰ δηὰ βεηζ]ς (ΟΠΊΡΟΓ, 
ὙΏΙΟὰ “ Ὀδδγεῖῃ 4}} (Πρ 5, Ὀ6] ον οί 411 ἘΠΊ Π ρ5, 
Βοροίῃ 4}} τῖηρβ, θη γοί ἃ}} (ηγ5. ἘἈτδά 
ἴπ τς Ἰρμξ οὗ αἴοσ σονοϊδίίοη, γα σδπ ἴδ .8 
υηδεγοϊδηα πὸ ἔσιια ἀτῆἔ οὗ [15 πιοϑῖ ΔΓ - 
γα] ]οι5 5σοπα; δῖ ἢ πᾶ Ὀ6 αυεϑοποα πον 
ἔχ ΕἸ1)4}} ννᾶ5 δ0]6 ἴο ρογοοῖνο [15 πχοδηϊηρ. 
Τῆς (οδοδίηρ νγὰ8 50 σοπίγαῪ ἴο [86 ψγ80]ς 
σμδγδαςίεγ οὗ [Π6 οἴοσῃ, μΔυσἢ, υηϑραγίης Τ ϑῃ- 
δῖος, ἰδὲ 1ἴ οου]ά Βᾶνὸ ουπά ΠΟ τοδαΥ θη- 
ἴγαηςο ηἴο ἢἷ5 πεατί ; δπὰ, θείης ραγδθοῖίς, 1 
τγὰ5 Οὔδουγο. Ῥογῆδρϑ ἴῃς ργορδοῖ ἴδ] αἰ ΠῊΥ 
βοιηείμιηρ οὗὨ [6 ἴσια ἔογοθ οὗ [6 ᾿θβϑοῃ : 
ῬΟΓΠΔΡ5 ῸΓ ἃ ψΨἘΠ1|6 1ἴ τηοάδεγαῖεα ἢἷ5 ὀχοθϑϑίνο 
ΖΕΔ], ἀπά ἱποϊηθὰ πἰπὶ ἴο ρΈπΕΟΥ σουγβοβ. 
Ης ἀοδϑ 966πΠὶ ῸὉΓ ϑοπὶὸ γεᾶγϑβ δῖον {Π6 υἱϑιῖ ἴοὸ 
Ηοτεῦ ἴο ἴᾶγνε δοϑίδϊ δὰ ἔσοτπῃ [ἢ 6 υ56 οὔ [Πο56 
ἴοστοῖβ ψδιοῖ Οοά δἱοννεὰ δπὶ ἴο ν]ο]ά, 

Ι. ΚΙΝΟΞ. ΧΙΣ. 

ἴῃ [Π6 δητοτγίηρ ἰπ οὗ τῆς σανεὲ. Απά, 
δε ο]ά, ἐἤέγε ἐαπιθ ἃ νοῖὶςε απο ΠἰπῚ, 
Δηἀ 5114, νας ἀἄἀοεβὲ τῆου. ἢεῖς, 
ΕἸ αΒὺ 

14. Απά δε 844, 1 ἢδνε Ὀδεπ νεῖ ῦ 
7ελῖουι8 ἔογ τὴ8 Γἴοκρ Οοά οἔἉ δοβίϑ: 
Ὀεσδιβα {Π6 ΠὨ]άγεη οὐ ἰβγᾳφεὶ ἢᾶνε 
ἔογβακθη (ΠΥ σονεηδηῖΐῖ, τἤγοννῃ ἀοννῃ 
τϊη6 αἰζαγβ, δηἀ 58]4ὶπ ΤῊΥ ρῥτορῃςῖβ 
ἢ της ϑυγογά ; δηά 1, δυδη 1 ΟὨΪΥ, 
δηλ ἰεξξ ; δηὰ τῆεγ 5εεὶς τὰῦ 1], 10 
ἴΆκε ἴἴ ἌυνΑΥ. 

Ις Απά τῆς ΓᾺΡ 844 υπίο ἢΐπη, 
Οο, τεζυγῃ οὐ ΤῊΥ νγγῪ ἴο ἴῃς νυ] άοτ- 

Βυῖ νγὸ 5112}} πὰ Ἰδίογ ἴη ἰλ15 1136 ἃ γοοῦστοηοο 
οὗ ἴδ οἱὰ ασϑβῃθβ5 ἰῃ ἃ ἀδοὰ ἰῃ σγοίδγοησο ἴο 
Ὑν]οἢ ΟὐΓ 1 ,οτὰ Βἰτηςο} ἀσγόν [ἢ 6 61 Κηονσι 
σοηίταςσξ δοΐνγοθη ἴῃς ϑρίγιῖ5 οὗ [86 ἴνο ἀ15- 
Ῥεηϑβαϊίοῃβ ([Κ6 ἰΧ, ς1-56). 

18. Ηκ «υγαῤῥεά δι’ ἥαεε ἐπ δὶ: νπιαμῆὶρ] 
ΤΗς “τηδηῖ] 6" οὗ ΕἸ)3} νὰ [0:6 ὉΡΡΟΓ 
ξατϊτηθηΐ, ἃ Ξογί οὗ βῃογί Ἵοἱοδκ ΟΥ σδρε---Ῥοτ- 
205 πιδάς οὗ υπϊδηηεδα Ξβοερϑκίη (μηλωτής, 
1.,ΧΧ.),  ΙοΒ ννα5, θεϑι65 ἴῃς οἰσὶρ οὗ ἰδαῖ ποῦ 
τουπά δ]5 Ἰοΐῃ5, [με 5016 ἀρρᾶσεὶ οὗ ἴῃ ργορδοεῖ. 
[τ σοττεβροηάοά ἴο ἴθ “ γαϊπηοπίὶ οὗ Ἵδπιο} 5 
μαίγ᾽ οἵ ἴῃς Βαρέκι (Με ῖι. 1]. 4). τ τ᾿ ᾿ς 
ψοὶὶϑ ἢ15 δος ἔτοπὶ ἴῃς ργδβθῆςο οὗ Οοά, ἔο]]ον- 
ἱπρ ἴδ:6 βδάτὴθ ἰπϑδηςς ψν]οἢ πιδὰθ Μοϑοβ ἰάς 
μὲς δος θη Οοά βροκο ἴο δἰπὶ ἔγοτῃ ἴῃς θυ γη- 
ἵπα Ὀυπὰ (Εχ. 111. 6), δηὰ τυϑβῖςἢ ολυ.565 ανθη 
(Π6 Βογδρῃϊπι ἴο σουοῦ ὉΡ μοῦ ἴδοοϑ ΨΠῈ 
{πεῖς ψίηρϑ θη (ΠΟΥ σἰδηά ἴῃ πεάνθη Υ ἴδ6ὲ 
ετεαλῖ νῃϊῖς ἴἤγοης οὗ ἴΠς Μοβὶ Ηρ ([5. Υἱ. 2). 

αηαὶ «υεηΐ οἴμἱ, απα “Ἰοοἀ ἐπ ἐδε ἘὨΙΕΡΊΗ ἐπ 
9 1δέ εἐατε. ΕἸ αν δὰ τοπιδίποα ἴῃ ἴΠ6 σἂνς 
ἀυγίης ἴδε 5ἴογτη, (με εαγίμβαυδκο, δὰ ἴδε 
Ἰἰρμίπιην. Νον ἴμᾶῖ πε σεςορτιίϑεβ ἴδε ὕγε- 
βόῆςε οἵ Οοά, δὲ οὔεγϑβ ἴα ἰηυποῦοη σίνεη 
μἴτπὶ ἴο “ρὸ ἔογί" (νεγθε 11), δἀπὰ “βοεβ 
(οσ," δηὰ οἰδηάβ ἰυϑσῖ δ ἴδε τποι τ οὗ ἴπ6 
᾿οᾶγθ. Α ἰδγροσ Ἴσᾶνοσῃ ἴδδη ἰδαῖ βῆονγπ 85 
“86 οᾶγα οὗἨ ΕἸ]. ἢ "ἢ (566 ῃοῖδ οὔ σεῦϑὲ 9) 15 
χα ρ] ἰοὰ ἴῃ 1815 πυτδῖναο. 

ἐδεγο αρεθ ἃ οἷοο μρι!ο δέν, 8. Δὲ 4065- 
ὕση Βοαγὰά δοίογο ἰπ υἱβίοη 15 πονν ρυῖ ἀγδῖη ἴο 
ἴ)6 ῥγορμεῖ ὈΥ ἴπὸ 1ογά πἰπ|56. ΨΨῈ] Πα 
βᾶνε ἴδκοη ἴο ᾿οαγί ἴπθ ἰδϑϑοὴ οἵ ἴπε γτεαῖ 
ῬάγΆὉ]ὲ νὩ]οἢ [45 θεεη δοϊοα δεΐογε πἰπι, δηὰ 
τλΆ 6 ἃ ΒΌΠΊΌΪΟΓ δηὰ ποτ σοηῖ]ε δῆσννεσ ἡ Νο. 
Ης [15 5αιἰϑῆθά νἱἢ 5. ον σἰδίοπιθηξς οὗ 815 
οᾶ56, δηά ἀοο5 Ὀυΐ γεροαΐ 85 ἔοστηογ ψοσάβ: 
“Ἧς Βὲ5 Ὀέεδῆ ὑ Γ ΖΟδΙου5--- ἢ 15 ἰοῆὶ δΔίοης--- 
5. [ἰἴὸ ἰ5 βουρῇῆί---ἢς 45 ἄοπο σὶρῃΐ, ἴδοτε- 
ἴογο, ἴο φυϊξ δὴ υπρταΐοξυϊ σου, δὰ σὸς 
᾿ἰη4υῖθι ἃ {ΠΔηκ1655 οβῆςο.ἢ 

15. 4μὶ 1ῤὲ 7ογά “αἱὴά ὠπΐίο ῥίγη, ὍΟο, 
γε γη.}) ΤῊΘ ΔΏΒΥΤΕΙ 15 ποῖ ννῆδῖ ννῈὲ 5δουϊὰ 
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Ι. ΚΙΝΟΞϑ. ΧΙΧΣ, 

ἢϊπὶ [Πδῖ ἐβοδρείῃ πε βυνογά οἵ Ηδζδεὶ 
8881} Γεἢλυ 5[4Υ : δηὰ ἢἰπι [δῖ εβοδρεῖῃ 
ἴτοπι ἴῃς βιυγογά οὗ [ει 341} Ε 152 
βἷδγ. 

18 “Ὑεῖ "] ἢᾶνε Ἰεῖς σις βενθῃ “ ἔσια. τὲ 
τπουβαπά ἴῃ [Ιβγᾶε], 411 τῇς Κηδαβ ἔοι 

όοο [ν. 16---«18, 

Ὧ688 οὗ [)λΑπηᾶβοιβ: ἀηὰ ψννῆδη ἴδοιι 
ςοπχαβῖ, δηοίπτ Η 4286] 9 δὲ ἰκϊηρ ονοῦ 
δγτία : 

Ι6 Απά 7εδυ {πε 8οὴ οὗ ΝιπβὨὶ 
8Π41 του δηοίης 19 δὲ [ὶηρ ονοῦ 

τανε ἰδεῖ Σ δηὰ “ἘΠ|5ῃ ἴτε 8οῃ οὗ 
οἰάσε, Βῃδρθδξ οὐ ΑΒΕ] -πλεμοϊδῃ 8μαὶς τποὰ τνμῖοῃ πᾶνε ποῖ δονγεὰ ὑπῖο Βδδὶ, ΠῚ 
νὸς δηοίηξ 209 δό ργορἢεῖζ ἰπ ΤῊ Υ τοοπι. δηά δνεῦγ πιο Ὡς δῖ ποῖ 

17 Απά ὁ1τ 8384]} σοπιε ἴο ρ838, ἐλαΐ 

δανο οχροοϊοὰ. [τ 5. ποῖ μοσ ἃ ᾿υπἰβολίίοη 
οὗ 186 ψΑγ8 οὗ Οοά, ποσ ἃ ἀϊγεςῖΐ γεργοοῦ οὗ 
[πὸ ῥγορῃοῖβ τεᾶκηθβθ δηὰ ἀεβροπάδποΟγ. 
ΒᾺΥ 655 ἰβΒ ἰξΐ δἂῃ δΘχρ απδίίοῃ οὐὁ δρρὶϊοδίίοῃ 
οἵ τς ρῥγδοθάϊηρ ράσγαθὶθ. Ὑπαῖ ραγαῦ]ο 5 
Ιοᾶ ἴο ψογκ 115 οδοϊ οἡ [86 ῥγορ οῖβ πηὶηά 
ἰπ δον ἄπιθ ὈῪ ἴογος οὗ [15 ϑίγαηβεηθβα πὰ 
οὐϑοιυπῖγ. ΕῸΣ ἴα ῥγεϑεηῖ, 6 ἰ5 5ἰΠΊΡῚΥ 
ἀϊγεοςϊοά ὈάςοΚ ἱπῖο {86 Ραῖδ οὗ ργδςῖίοδὶ ἀυ1γ. 
Το ἤχει ννοσάβ ἣς μοᾶῦβ ἅσγο, “0, τείυγη." 
ΎΒοϑο ἰοᾶοῖ εἷπὶ [πδὲ ἢ8 στ πάγανγαὶ [85 
Ὀοοθη ψτοηρ, ἴμδῖ 18 τη ἰϑϑίοῃ 18 ποΐ γεῖ ΟΥ̓Ὸσ, 
(αὶ ΤΠΟΓΘ 15 51}}} ννοσὶς ἔοσ δἰπὶ ἴο ἄἀο, Ης 
πεχί σοοοῖνοϑ βρϑοὶδὶ ἰη)υηοτ]οη5 ἘΠ τοϑροςοῖ 
ἴο ἴδγοο ρεύβοῆβ, ΗδζΖδεὶ, [εἰτι, ἀπά Ε15}8, 
ΜΠ ἢ ἰοηὰ ἴο της δἰπὶ οὔσὸ πιοσὲ ἱπῖο 
δεῖνα Ἴσοπιηυπίςδίίοη νυν Π15 ἔθ! ον πο. 
ΕἾΠΑ, ἢς 8 οσοπιοτίοα ψὩ ἃ τενεϊδίίοη 
νν6}} δάδρίοαά ἴο τουϑ6 ᾿ἰπὶ ἕτοιμη ἢ5 ἀοβροπά- 
ΘΠΟΥ͂ : ἴΠπΠοΓΟ ἅγὰ δεν [πουβϑαπὰ (ΔΙ ΠΝ] 511] 
ἰοῖ ἴῃ 15γ86]-ϑουοη ἐπουπδηά ννο Ὑ}1}] 5Υπ|- 
Ραΐδι86 νυ δἰ πὶ ἴῃ ἢ] 5 {τἰ4]5, δηὰ ννῆο πεοὰ 
ἢ 5 οἂγὸ δηὰ αδἰϊοηϊίοη, 

ἐο δε «υἱάργπιεους οΥ Πανιασει.. Τῆς τταςῖ 
ἰηϊοηάοα ἰ5 ΡγΟΌΔΌΪΥ 186 ἀϊδιγίεῖ Ὡς ἢ 1165 
ποσίῃ οὗ ἴῃ6 ργορεῖ᾽ 5 ονγῃ σουπίγγυ, Ὀεΐννθθῃ 
Βαϑίιδη δηὰ 1)απιδϑβςοι 561{, δηὰ 1 ἢ ννᾶ5 
Κποννῃ ἰῃ ἰδῖογ {{π|68 45 [ἴυγοὰ δηὰ Οδυ δη{5. 
Ηδοτγα ἴδ ρσγορβεῖ πλζῃϊ δ6 ϑεσυγε ἴτοπὶ [6Ζ6- 
Βο], 16 6 ςουϊὰ τεΔά "γ σοτητηυηϊςαῖα ΙΒ 
ΒοΙἢ [93γ46] δη ᾿δδϑοιβ, δηα οχοοιῖς ἴῃς 
ΦοιηπΊ 5ϑοη5 ἢ ννπϊοῖ Β6 ννᾶ8 ἰηϊΓυδιοά, 
ννἤθη [86 ΡΓΟΡΕΣ Τοτλςηΐ ΟΔΠΊΘ. 

«υδόη ἐδοι εοριοΐ, αποῖπ!] ὙΏΘΓΟ ἰ56 ἃ 
οοτίδίη ἀἰΠ αΪΥ ἴῃ υπάογοίδπαϊηρ ΜὮῪ ΕἸ αἢ 
Ρογίοτσιμθα οὔὲ ΟΠ οὗ ἴδε ἴῃγος ςοπὶ- 
ΤῊ βϑ 8 ρίνεη ἴο πἰπὶ; δῖ [ἃ 15 ποῖ 80 ργτεδῖ 
ἃ5 ἴἢ5 {γδηβίαϊίοη πηᾶκο8 ἃ, ὙΒῈ Ηεοῦτγον 
ἄοοβ ποῖ 57, “πὰ ψ βοὴ ἴδοι, ΓΠοπιοδῖ, 
δηοίηϊ,, διῖ “δοὰἃ ἰδοὺ 868841}1 οὸο διὰ 
διυοΐῃῖ." ((οπιρᾶγε ἴπε 1,ΧΧ. καὶ ἥξεις καὶ 
χρίσεις.) Τηῖ5 ἰεδ ΕἸ) ἔγες ἴο σῆοοϑε ἴῃς 
πιο ἴογ ὀχοουτίπρ ἢὶς σοιηπλβϑίοπβ, ἀπά [ἢ 
νου] δθοὴ πὲ δε τπουρῆξ (πς ῬΓΟΡΕΤ 
οςοσδϑίοη πδά ποῖ διίβθη οἰἴεῦ ἴῸΣ ἴπῸ ἢγϑῖ ΟΥ̓ 
(Π6 βεσοηά Ὀοΐίοτγο δὶ5 ον ἰγΓαπϑίδιίοη. Βυῖ 
ἢς μὲ τ κῃ σᾶγὸ ἴο σοπιπιιπιςαῖο ἴΠ6 αἰνί πο 
ςομηπιαπαβ ἴο ἢ ἷ5 βϑισσοϑϑοῦ, νῆο ροτγίοιτηθα 
ἴποπι αἱ ἴῃς δεπρ πιοιηεηΐ (2 Κ. υἱῖϊ. 7513; 
ἶχ, 1--6). 

ἰκι556 4 πη. 

160. “εδω, 1δὲ “ο5 οἱ Νὲη» δὶ} Ιεπὰ νγὰς 
ΓΟΔΠΥῪ τῆς ρσταπάσοη οὗ Νίπιϑαὶ, θείης ἴς 5οῦ 
οὗ ΝΙΠΙΘ ἢ 5 ϑοὴ [ἐποϑδδαρηδῖ (1 Κι. ἰχ. 2, 14. 
Βυῖ Πα 56 6πὶ5 ἴο πᾶνε θθθ ΠΟΓΆΠΊΟΗΙΥ κηονστι 
ἃ5 ἰο ὈΘΠ-ΝΙΠΊΒΗΙ (ἰδ. νεγθε 2ο; 2 ΟἾγ. 
χχίϊ. 7), ΒΕ Ὀοσδῦβο ἢὶ5 ἔδίμον δὰ ἀϊςτὰ 
δ ἢἰ5 σταπαίδίποσς Ὀσουξδῖ δἰπὶ υρ. 

Εἰμδα. . .. Ὁ «“δεϊ»»ιεδοία}. ΑΌο]-ῆςδο- 
ἶλι, “186 βεϊὰ οὗ [6 ἀδηςο,᾽ πιισῖ δᾶτὸ 
Ὀδθη ἰπ (Β6 [ογάδῃ υδὶ᾽]οἝυ, ποῖ σ ἔγοπι Βεῖἢ- 
βῆδη (1 Κ.. ἵν. 12 : σοϊῆραγο [υἀξ. Υἱῖ. 22). [15 
εχδςοῖ 5ἱῖε οδπηοῖ ὃς ἤχϑα, Ψνὲ πιυβὶ ργεϑυσης 
ἔγοιῃ ἴδε βυυῦϑοαιιοηΐ παγγαῖϊνο (νεγϑεβ 19-21), 
[δὲ ΕἸΠ]4}} κπονν Ὀοΐα ἴῃς ρῥίαςοθ δηὰ ἴδε πχδη. 

σδαΐ ἐδοι ποῖ! ὍὨΪ5 [5 δἰπιοϑὲ ἴῃς ΟὨΪ 
Ρίδος ψ πε ψγὰ δοᾶγ οὗ ἴΠ6 δποϊπηρς οὗ 
Ῥγορμεῖβ. (οιῦρασγο, μονόυεσ, ᾿ ΟἾγ. χνὶ. 22 
δηὰ Ρϑ5. οΥ. τς. 

17. ΤΡ ««υογὰὦ οΥ᾽ Ἡκσπαο] Οη [86 ουὶὶ 
ΤΟΌΣΒΕ ἀροη ᾿5γαεὶ Όγ ἴπε βινογά οὗ ΗδζΖϑεὶ, 
8566 2 Κ. Υἱιῖί, 28, 29; Χ. 32, 31; ΧΙ, 2. 

ἐδε “«υογά φῇ ὕεῤῥω.) Ἐοτ {π᾿ ὈΪοΟΟΥ͂ ἀδοάς 
οὗ [εδυι, 5εὲ 2 Κὶ, 1χ. 24, 27, 331 Χ. 1.7, 18:25. 

“ῥα! Εἰμῥα “ἰα.γ.] ΝΥ ταιξῖ υπάετείδηὰ 
[Π656 ψογάβ ἰη [ἢδ 5θηϑε σιιρρεβκίεά ΕΥ̓ Ηοϑοβ 
Υἱ. ς (61 Βαᾶνὲ βεννεὰ ἴπσδπὶ ὈΥ ἴἢς ῥσγορδοεῖβ : 1 
δαγο 5ἰδίη {βοτὰ ὈΥ ἴδε ννογὰϑβ οὗ πιῦ πιουίὰ ἢ, 
οὗ ἃ 5ρι γΐζυδὶ ϑἰαγίηρς ΌΥῚ [6 “ νοτγτά οὗ ἴῃς 
Ιοτὰ," νος ἢ 15 “ βῆδγρου (δὴ δὴγ ᾿νο-άρεα 
ϑυνΟΤΩ," ΔΠα ΤΏΔΥ ὃδ 5414 ἴο 54 ἴδοϑθε ψοϑε 
ἄοοπῃ [ἴ ργοποιιῆςεβ. ((οιέρασγα [Θγοπὶ. 1. το.) 
Ἐ]15.14 ἀοθς ποῖ δϑϑηι, ᾿κο ΕἸ 7}248. ἴο πᾶνὸ οχὸ- 
ουϊοὰ Οοὐβ ἰυάρτηοπίβ οα [6 σ γ. 

18. γεῖὶ ῥαυε 1 ἰ νιοὶ (7 Οτ, ταΐδοσ, 
85 ἴπ6 τηλυρίη ρῖνεϑ ἴἰ, " γεῖ «υἱὐ 17 ἰκαυε βουθῃ 
τμουβᾶπά ἰπ [Ξγδεὶ." ὙΠαῖ ἰ5 ἴο 540 “ϑεσεπ 
᾿δουαπὰ " ΘΙ 5γδοὶ τος 5841} βυγνῖνο 8}} 
(ῃς ρΡεγϑθουϊίΐοης οὗ Αδὸ δηάὰ [6ζεῦδεὶ, πὰ 
ΟΔΓΤΥ ἄοντῃ {πὸ πα ἃ οὗ [οβονδὴ ἴο Δποῖδμοσ 
βοηογαϊίοη, ΕἸ} 15 σηϊϑίδκθη ἴῃ ϑσυρροβίησ 
1μδῖ Β6 ΟΠ]Ὺ ἰ5 Ἰεῆ. ὺ 

“εὐεπ ἱδοισαμά. ΤῊΪ5 ἰ5 τη δ: 6 51}} ἃ γοωραῖ 
ΠυιθοΓ, ποῖ Δη οχδοῖ δε πιδῖθ. Ῥογῆδρβ ἰΐ ἰ5, 
ΤΛΟΥΘΟΥ͂ΘΥ͂, ἃ τηγϑίϊςδὶ ΟΥ̓ 5ΞΥπΊ 011. 4] ἡυσιθοσ, 
{κὸ τς ἵνγεῖνο ᾿μουβαπά οὗ ϑδοῖ {γε ἴῃ ἴῃ 6 
Βοοκ οὗ Ἀενοϊαδίοη (Κ ον. υἱῖ. 5ς- 8). ΟΥ̓ δὶ] 
[Π6 ϑσγπῇθο οὶ Ὠυπιθοῖβ υϑεὰ ἴῃ ϑογρίυγο, 
56 6 Π 15 ἴῃς ςοτηπιοηοϑβῖ. 

ευεν »ποι ὁ «υδίοῤ δαίδ ποὲ ἀϊσεά δὲ».} 



ν. 19, 20.] 

Ι9 ἦ 80 Πε ἀεραγίεὰ τῆεπςε, δηά 
ἰουπά ΕἸ τῆς βοὴ οὗ ϑῃδρῃδῖ, ννῃο 
τυᾶς ρἰονηρ τυ τχεῖνε γοῖτε ὁ σχϑη 
Ὀείοτε πίπι, δηά 6 νυν ἢ τῆς ὌνΕΪΠΗ : 
δηὰ ΕἸ 1} ἢ ραββεά ὃγ ἢΐπι, ἀπά ςαϑὲ ἢ 8 
ΤλΔη1]|6 ὑροη Πίηι. 

ππττστπέἔρέσο ......... ὲὄβ.........ὄ... 

ΙἀοἸαῖουβ βοπηθίπιὸ5 κίϑϑθὰ ἴπΠ6 δα ἴο ἴμ6 
οὐ͵οςξ οὗ 1πεῖὶσ νγοσβῆρ ([οὉ χχχί. 26, 27): 
δὶ ΟἾΒΟΣ {{π|ὲ5 ΠΟῪ Κιβοθὰ τς δεῖν] ᾿ππδρα 
(Ηοϑεοᾶ χἱϊ. 2). ὟΕἰςοσο 5ρ68Κ8 οὗ βανίηρ 56θῃ 
8ῃ ἱπιᾶρε οὗ Ηργουϊεβ αἱ Αγτίρεπίυπι,, ἴῃς 
του ἀπά Ὀεατά οὗ ψ ῃῖο ἢ ΟΓΕ ΟΓΏ ΑΥΝΑΥ͂ 
ΌΥ ἴ6 Κίθθο5 οὗ ννοσβῃίρροῖβ ((ἷς. " δᾶν. 
Δ εῖτεπι, ἰν. 43). ΤΟ ργαςξςς οὗ δεῖυδ] ΚΙ55- 
ἴῃς ἰ5 αἰϑὸ πιεπίἰοπθάὰ ὉΥ Αρυϊεΐυ5 (’ Μεῖα- 
τλοτΡ᾿Ν. χὶ. 17), Ασποδίυβ (' Δάν. Ναί, ντἱ. τό), 
Δη4 ρεγδρ5 ὈΥῪ [νυστεῖλ5 (ἰ. 2175319). 

190. δο δὲ ἐεῥαγίεά ἰδέπεόφ. ασμπμάὐ ζοισιά 
Εἰμῥα] ἘΠ αἢ Ρῥγοςθθάβ δ οπξεὲ ἴο Ἔχϑ- 
οσυΐα οπα οὗ ἢιἷ5 τη85!οηϑ---ἰῃ6 5ἰπιρίοσὶ δηά 
[ἢ οαϑίεϑὲ οὗ ἴδε ἴἤγεε. Οπ ἢὶ5 ΨΑΥ ἴο ἴῃ 6 
ὙΠ ἀοΓπε88 οὗ [δπιάδοιθ, ἢ ρᾶ5565 ὉΡ [ἢ 6 
]ογάδῃ συ ου, διὰ 5668 ΕἼ15ῆα δἱ Αδεὶ- 
τοῃοΐδἢ, ῬΘγΓΠΑΡΒ ΔΗ͂ΘΥ ΠΊΔΩΥ͂ γεαγβ οὗ 50]1- 
τυ ἢ6 γεοαγηοὰ [ῸΓ σοπιραπι οη5Ώ!Ρ, δηὰ ννὰ5 
εἰ, 45 ἣθ δρργοδοδεά οἱὰ ἃφε, ἴω ἢδνε ομδ 
Μ0 ψουὰ δὲ ἴο δἰπὶ ψῆδὶ [οβδ0Δ νγὰ5 ἴο 
Μίοβεβ, δὶ οὔςθ ἃ “τα η βίο ἢ (866 ὑοῦϑθ 21 
δὰ ἢ.) δηι 4 ἔγισπα, 

ῥυαυΐπρ. ἘΠΙ5ἢΠ4᾽5 οσσυραίίοη 5 δη ἰπαάϊοδ- 
ὕοηῃ οὗ 8 Ἑ“μασγαςῖοσ. Ης 15 ΘΠ ΡΠ ΔΈςΔ]}Υ 
ἃ πιᾶὰη οὗ ροᾶςθ.0 Ηδθ ἰἵνθ5 ἰὴ ἴδῃς τὶοὴ 
]Ἰογάδι ναῖθ, οη βστέεη τηθβάοννεϊδπά, νἤογα 
ΥΠΠᾶρὸ ἐεϑιϊνα!ὶ9 ἅτ εϊὰ ψ ἢ ἀἄδπος δηὰ 
ΒΟΠΡ ; Πα Ῥᾶ5565 ἴῃ 6 γδαγ ἴῃ ἴΠο56 γιγαὶ σου" 
Ῥαϊίοηβ οι τὸ παΐυγαὶ ἴο ἴῃς 8οὴ οὗ ἃ 
ΘΔ ΠΥ γοοπηβη--- 5 ρεγ]ηϊεηαάϊης ἴῃς Πο]ά- 
Ἰλθουγοῦα δἰ πιϑοὶῦ, δηά, νυ ἢ 186 5: ΠΡ] ΙΓ ΠΥ οἵ 
ΡΥ πλνο ΠΔΑΠΏΕΓΒ, ἰακίης ἃ 5μάσγε ἰπ {Πεὶγ 
ἴο1]95β. Ηδε ἴἢιι5 ρΡγεϑθηΐβ ἃ βίγοηρ Ἴσοηίϊγαϑί ἴο 
16 5ἴογπ, δαγϑῆ, τυρρεὰ Οἰϊεδάϊο, ννῇο ἰ5 
αἰτλοϑῖ μα] δὴ Αγαῦὺῦ, ῇο ϑθθπὶϑ ἴο ἢᾶγθ ΠΟ 
ϑε: οὐ Βοιηθ, Ὧ0 4υϊεῖ ἔΑΠΊΠΥ οἰσγοὶθ, γῇ 
δνοῖϊάς ἴῃ Ὠδιιηῖβ οἱ ΤΙΏΘη, δηά ἰς σοηΐοηΐ ἔοσ 
ΤΗΣ ἴο ἄννεὶ} ἴῃ ἃ σδύθγῃ ἰηϑϊοδὰ οἵ ὑπάοῦ 
ἃ τοοῖῦ, 

«αυἱέῤ ἑαυτό γοξζε οὔ οχεη. ΤῊΘ Οχϑῇ ἅγῸ ποῖ 
ΤΠ] οησα ἴῃ (Π6 οτρίπαὶ, ἀπά ἰἴ ἢ85 Ὀθθη 
τοροβϑά ἴο υπηάδογϑϊδηὰ ἴνγεϊνε “ γοκες᾽" οὗ 

ἰδληὰ (Ενν4] 4), ἃ πιοδηὶπρ νυνὶ ςἢ ἴπΠ6 Ηοῦτοενν 
ννογά “μεριδά σογδ ΠΥ 45 ἴῃ δοπλὸ Ρ]δοδ5 (45 
ἴ5. ν. το). Βυῖ πιοβῖ οὐ τῖο5. ἄρτοο νι ΟἿΓ 
ἰγδηϑίδίοσθ. δὲ πιιισῖ ποῖ σοηρςεῖνο οὗ ΕἸ 15 88 
85 δανίηρ ζινοῖνα γόκο οὗ οχϑη δἴίδομϑά ἴο "8 
ον Ρἰουρῃ, δυιΐ 45 Ρου ρῖηρς ἴῃ 4 βο]ὰ νυτἢ 
οἰθνθη οἴδου ρίοιι 5 δὲ σοῦκ, δαςῖ ἀγανγῃ ὉΥ͂ 
οηε γόοκε οὗ οχεη. Ρ]οιυῃίηρ ἃ βἰπρὶε 
ΡΑῖτ Οὔ ὀχϑη νγᾶ5 ἴῃς ργαςῖίςς 'ἰπ Βργρί (Υν1- 
ἰζηβοη, “Αποίεης Ἐργρίίδηβ.᾽ νοἱ]. τὺ Ὁ. 42), 

Ι. ΚΙΝΟΞ. ΧΙΧ. 

20 Απά δε Ἰεῆ τῆς οχεη, δηά γᾶῃ 
αἴτεε ΕἸ] 4, Δηὰ δά, [ες πια, 1 ΡΓΔΥ 
1866, ΚΙ8Β8 ΠΥ ἔλιπε Δπὰ ΤΥ πιοῖδογ, 
Δηὰ ἐδεη 1 ψψ}}} [Ο]ονν τῆεθ. Απά ἢς 
8β4ἰὰ υηῖο δπὶ, ἴσο Ῥᾶοῖκκ δρδίῃ : ἰογ 
νγἢδῖ πᾶνε 1 ἀοηε το {Π6ε ὁ 

δηὰ ἴῃ Αβϑουγίδ (΄ Απεϊθηΐ Μοπδγοῖιθ5,᾽ νοὶ]. ἰ]. 
Ρ. 198, ποῖς 4), 835 νγ6 1} 25 ἴη Ραϊοϑίπθ. [ἰ 15 
αἶθϑσ ἴδε τηοάσοτῃ ργαςίῖςς ἰγουρδουῖ ΝΝ ἐσίοσγη 
Αβια; ψπογα ἰξ 15 511}} συδι ΟΠΊΔΤΥ [ῸΓ ἃ οἰ|- 
ΥὙΔΊΟΓ ἴο ὈΓηρ 41] Π5 ρου σἤθΓΒ ἰπῖο ὁπ ρδεθ 
ἴον πιυζυ] ὑσγοϊθςζίοη, 

απά Εἰ αὐ ρα! "εα ὃν ῥὶ»ι. ἘΔΙΠΟΓ “ ΕἸ]. ἢ 
ὁτοῦδδοὰ ΟΥΘΣ ἴο δὲπι. ῬΟΓΒΔΡ5 ἰΐ ἰ5 
τοοληΐ ἴῃ 6 ογζοβϑοᾷ ἴῃ6 5[γοδπὶ οὗ [ῃ6 
]οσχάδῃ. 

εασὲ δίς νιαπείς ρου ῥί»ι. Οὐ [86 “τηδηῖ]ς᾽ 
ἰ1561ἢ, 5866 ποῖθ ΟἹ ὑδῖϑε 123.:. ὙΠῸ δεῖϊοῃ 
οὗὁἨ οδϑίίης ἴῃ6 πηληῖ]6 Οἱ Δποίπου 5 ποῖ 
ἕουπά οἰϑοννῆογο; Ὀυΐ ἰδ 15 ΘΧρ] απο 85 σοῃ- 
δι υἱΐηρ ἃ 5σροςὶθβ οὗ δἀορίίοῃ, 1.156 Δ ΔΓΠΟΓ 
παῖσαι οἰοῖ 65 ἢῖ5 ομ!άγοη, ὙΤῆ6 Οεστλδη 
»ιαηεἰξιπα ϑθεῖὴβ ἴο γοϑῖ ὕροη ἴΠ6 ϑατὴς ἰά68. 
ΤΒο ποίίοη οὗ ἰβεσμοοά δηά βοπϑῆὶρ ἰ5 σοη- 
ἰαϊποὰ Ὀοῖδ ἴῃ ἴπῸ ἤπαὶ δά άγοβϑϑ οὗ Β} 154 ἴο 
ΒΕ} 4} ----’ τὴν ἔδί μεσ, τὰ ἔίδοσ," ἄς. (1 Κ. ἢ]. 
12) --ἂηά ἰπ ἴῃς τεαιιοϑὶ ἴοσ ἃ “ ἀοιιδὶ]ο ροῦ- 
ὕσοη ᾿ οὗ ΕἸ]4}} 5 ϑριγῖξ (10. νοσϑὲ 9, 566 ποῖθ 
δὰ Ἰος.). 

40. “4“7π4 δὲ ἢ δὲ οχοῆ απά γαπ 4, ῈΓ 
ἘΜ αρ Τῆο Τιβῃδίῖο, μανίηρ οαϑὲ ἢ15 πλδηῖ]ο, 
βίγι 65 οἡ 85 1ὅ ἢθ δὰ ἐοης ποϊμίησ. Ε}15},8, 
δοϊοπιβῃθὰ ἔοσ ἴῃς ἢγϑὶ ἔδνν πλοπηθηΐβ, δἰΐονν8 
δίπιὶ ἴο νι άγανν 5ΘΥΘΓΔΙ Ρρᾶο65 ; ἴδδη 5ἰδτίβ 
ὉΡ, 8πά 5ῇοννβ [18 268] ΟΥ̓ “ γωηημης " αἴϊοσ 
ἢϊπι, ἀπά ονοσίδκίηρ Πἰ ΠῚ, 

ἰδέ »ο, 1 ῥγαῦ ἐδεε, ἀπ »ἱ7 ζαίδεν, τῆ 
Νοῖ υππδίιγα! ν᾽ ἀοο5 Ε} 154 δ5Κ ἴο δὲ 4]- 
Ἰοννθὰ ἴο 5θεῈκ ἢ15 ραγεηΐβ ἰῃ ἴῃς ἤδβῃ, ἰη 
οζτάοσ ἴο δἰ ἴποπι δάϊθυ, Ὀοέογε Ὁ] οννηρσ 8 
ΟΝ ϑρίγίτυαὶ δίθοσ, Βυῖϊ ἴῆε6 οχίρεποίοβ οὗ 
ἃ ἀϊνίπο ς8}} βιιρετβθάθ πυπιᾶη ἀι|68. (866 
{0κὲ ἰχ. 61, 61.) ΕἸ] 8665 ἰῃ ͵5 δά ἀγοβϑβ 
ἃ αἰνίἀοὰ ποατῖ, δπὰ νν1}} ποῖ σίνε [6 Ρὸγ- 
τηϊβϑίοῃ ΟΥ δοςορὶ ἴῃς βεσυῖςθ ἴῃ ἰοηὐδογοά, 
Ηδῆςθο Β]5 οο]ά ΓΟΡΙΪΥ. 

850 δαεὰ αφαΐπ, δ᾽. Νοῖ, 85 βϑοπῖδ ὑπάογ 
βἰδηά, “" Οο, Ὀυΐ γτεΐυγη, πιϊηἢι] οὗ ννῆδῖ 1 Πανὸ 
ἄοηε ἴο {π66,᾿ θυ (45 ΟΣ οὐγῃ {γδηϑ]δίουβ ννο]] 
τοηάογ) “ Οο, τεΐυγη, ἴοσ ψνδαῖ ἢανς 1 ἄοπὸ 
ἴο {π6ε)"- δ), “Οο, γεΐυγη ἴο [ΠΥ ρου ρπίης 
-ὮΥ 5βουϊάσξε δου αυϊ αὐ ΨΨῊΥ ὨΚΘ 
Ιεανθ οὗ ἴγῪ ἤποπᾶβ δηὰ Ἴοπὶς ψ ἢ πη} 
ὙΥΒαΐῖ αν 1 ἄοῃε ἴο ἴποε ἴο τοηυῖγο βδυςῇ 
ἃ 84. ῆςε ) [ῸΓ 85 ἃ 5Ξδογῆςα ἴδοι δ] ἀΘ ΠΠΥ 
τεραγάοβδι ἴ, ΤΓΟΪΥ 1 ἤάνε ἀοηθ ποιμίηρ ἴο 
(Π66. ὝΠοιι σαπεῖ Γοπηδίη 45 ἴπου αὐτί." Βυῖ 
ΕἸ15η4 ἢ45 τρθδηνν θα πηδάθ ἃ ἢΪ5 πηϊπὰ ἴο 

όοι 

ΣεΙΝ 7". 



Ι. ΚΙΝ65. 

21 Απά δε τγεζυγηθά δδοκ ἔτοηι 
ἢϊπὶ, ἃπά τοοῖς ἃ γοῖΐζε οὗ οχβη, δηά 
ϑίενν πεπὰ, δηά δοϊεά τῇεῖὶγ ἢεβἢ 
νὰ τῆς ἰηϑιγαπιθηῖβ οὗ (ἢ6 οχδη, 

οἴοοβο ἴπὸ Ὀοϊῖοῦ ρατῖ, Νὸ Ἰοῆρδεγ ῥργοβϑϑίηξ 
ἢ]5 γοφιυδϑῖ, ἢθ 5 ΠΊΡῚΥ τεϊυγηβ ἃ ἔδενν βῖερβ ἴο 
ἢῖ5. ΟΧΘ δηὰ ἰδθοιγογβ, ᾿πάϊ!σδῖοϑ ἢ 5. σγο] - 
45 πιοηΐ οὗὨ 5 Βοπὶθ δηὰ Ἵδ ες ΟΥ ἴδε 
βἰδιρῃίον οὗ ἴνο Ἤχϑη πὰ (δ6 Ὀυγπίηρ οὗ 186 
“ ἸῃβιΓυπηοηῖ5,᾽ [δαϑῖβ ἢ15 ρεορὶς ἴο 5ῆονν [ιῖ5 
εταϊτυάς ΤῸΓ ἢΠ᾽5 ς8]1, ΕἸ)4ἢ ΔΡΡΑΓΟΠΕΥ τὸ- 
Ττηλιηἰης ἴῃ 6 ψἢ1]6, δηὰ (ἤθη, Ἰοανίηρ (δῖΠεΣ 
δηά τηοΐμογ, οδἴτϊα ἀπά Ἰαπά, σοοὰ ροϑβίοηῃ 
δῃὰ σοπγογίδο!ε Βοπιθ, Ὀδσοπθβ ἴῃς δἰἰοπάδηϊ 
ου ἴ6 νναπάσσγοσ. 

4]. “πῶ δὲ. . .. Ἰοοῖ ἃ γοῖξε ς᾽ οκεη.) 
Ἀδίπεσ, “89 γοκε"--Ἔ. ς. (6 γοῖκε ἢ 

ΧΙΧ, ΧΧ. 

δΔηὰ ρᾶνα υπίο [6 ρεορΐς, ἀπά {ΠῸῪ 
ἀϊά εα. ὙΠδη Πα ἅγοβα, πὰ τνεπῖ 
αῆεγ ΕΠ] 4ἢ, δηά πὶ πίϑίεγεά ὑπο 
Ἀ]Π|. 

[ν. 21---2. 

νυ ϊοἢ ἢς Παὰ διπίϑοῖ δ δοθη ρου πε, Ρσὸ- 
θΔ40]Υ ἴμς θεῖ δεαϑίβ οὗ [πὸ ἴννεϊνε. 

δοίίε ἐῤεὶγ 3εη 6 «υἱ δ΄ ἐδε ἐπείγωνθης οὗ 
ἐδε οκεη] ΤῊς “ Ἰησιγυπιοηῖς οὗ ἴδε ὀὌχϑη ἢ δ.ὸ 
ἴῃς μου ρῆδθ δηὰ γοίκοϑ, Ὀοῖ τηδάς οὗ τνοοά, 
85 ἘΠΙΎΘΓΘΑΙΥ ἰη ἴῃς Καϑὶ ἴο [Π1|5 δύ. ΤῸ 
ι.56 αὗἩ ἴδοτλ 15 ΡΑΓΌΥ ᾿ηάἀϊοδῖνο οὗ ἴδς Παςῖς 
ὙΠ Ιςἢ 15 ῬΓΟΡΟΥ ννῇοηουεσ Οοά ο8}15 (ςοπραγε 
2 5. ΧΧΙν. 22), ῬΑΓΓΥ 5ἰρηίβεοδπὶ οὗ Εἰ15}.2᾽5 
οοϊημίεῖς σοὶ παυ ϑμγηθηϊ οὗ μἷ5 ἑαιπηίηρ [1ἴπ. 

»εηἐσογεάῦ ὠὸ δι». Οοἴήρασε ἔχ. χχῖν. 
13, δηά [οϑῇ. 1.1,  Βοσγα [οϑυλδ ἰ5 οδ οεὰ ἴ8ς 
“ χῃ]ηἰσίοσ ᾽" οὗ 

ΑὨΠΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕΘ ΟΝ νν. 2 αν ὅ. 

ΝΟΤῈ Α, νυ. 31. “"Απὰ ψῆἤρδη ἢς 5407 [ἢδί." 
ΤἼΘ ΟΥ̓ ΠΑΓΥ͂ τοδάϊηρ 15 ἐξ»), ἔγοῃ ΠΝ, 

“(ρ 566. διιῖ 5ΘοπιῈὰὸ Μ95. δᾶνθ δ") ἔτγοϊι 
ἐξ», ““ἴο ἔδαγ.᾽᾿ 2 »») ΠΊΔΑΥ Ὀς Τσοηϊγαςοίοα ἰπῖο 
δὲ}, δηὰ 1Πδη [ἢ 6 ἴνγο [ὈΓΠῚΒ ἃ΄6 ΟὨΪΥ ἴο ὃ6 
ἀἰδηχυϊ σε ὈΥ [6 νοννοὶ ροϊπίϊηρ. 

ΓΗΑΡΤῈΝΚΝ ΧΧ. 
: Δωι-λαάασ, πο εομίεμ τυὰ 44. λαδ᾽: λοπιαρε, 

ὀέεϊεσείά δϑανκπαγία. 18 δὲν 144 αϊγεχίον οὐ ὦ 
2 γορῤῥεί, 1ε ϑγγίαμς αγὲ οἰ. 22 Ας 1Δε 
2γορῤλεί ονγευα» "οἱ 4λαὖ, ἐς δγγίαμς, ἐγμσέ- 
ἐμσ τ» 1ἀὲ υαέΐδν", ἐογις ἀραΐμεΐ ἀέρε ἵη 4λεξ. 
28 δὲν 1.ὲ τυογα ο7) 1Δἀς 2γοῤλεί, απα Οὐαὶ): 
“εσνιοπί, ἐλδ ϑγγίαης αγέ σρεορε σραΐη. 41 
714 ϑυγίαῃς ἐμόν {ἀεσισείσες, 4 λαὸ 
σεμάά Μδωι-ἀαάαα ἀτυαν ετὐὐὰ ἃ ερυερμαρ. 
45 7): 2γοῤῥεί, “καρ ἐὰς ῥαγαῤίεέ οὗ α 2᾽γ]᾽- 
Ομ, γιαζιησ λαὸ τ ἡμάνε δέμερο, ἀέ- 
νποιρζλ Οοα)ς γμαργμρρΐ ἀσαΐκμε λέσι. 

ΟΗΑΡ. ΧΧ. 1. Δδεμπεῤῥαάαά, δὲ ἐἀίπς οὗ 
ϑγγία.] [ἴ ἀρρθᾶσβ πὶ γεγο 14 {παῖ [ἢ]5 
Βεη-Πδάδά ννᾶ8 ἴῃ 6 5οη οὗ ἃ κίηρ ννῆο πιδάς 
ΑΓ ὉΡοη Οτησὶ, δηὰ ἴοοκ ἔτοπι ἢϊπὶ ἃ ἢιΠὶ- 
ὕὈδΓ οὗ οἷος. Ηδθ |5, ἱβογείοσε, σογίδι Πγ ἢσῖ 
Ἰάοπίὶοαὶ ψ τῆς Βοπσπδάδα ννῆο 4ϑϑιϑιθα 
Αϑ3α δραϊηϑδί βαδϑῆδ, Ὀιιξ 15 ῬγοῦΟΥ ἴΠ6 βοὴ 
Οὔ Τπαΐ πηοηάγοῖ. [{ ὴ45 ὈΘδη δγοδαῦ οὐϑογνοὰ 
(Παΐ 411} ἴῃς ϑγσγίδη Κίηρβ οὗ ἴηΠ6 ρεποά νγεγς 
ςδ)εἀὰ Ηδάδά, ον Βοη-μδάδά, οἡ {Πποῖγ ἀϑοθπά- 
ἴῃς ἴῃς ἴγοηθ, Ἰιιῖ 45 186 Εἰγριίδη Κιηρβ 
ΜΕΓΘ οδοά Ῥμάγαοῆ. Εδορβ δά ΡῬγοῦδΌΪΥ 
ΒΟΠῚΘ ΡΓΌΡΟΙ ὩδΔπὶς οὗ ἢ]5 οὐνῇ δ6β: 65. 

ἐδίγ"} ἀπά ἰαυο ἀἰὶπμφ: α«υἱὲδ δί»ι.] ΜΝε 
566 ἴῸΠῚ γνοῦβα 24 ἴδαϊ {π656 Κίηγθ ΜΟΙ 
Ὠοΐῖ 4|110ὁ05, Ὀαῖ ἐδιιάαϊοτίοθ. [ἴ 15 τῃογοίοσο 
ονϊάοπὶ παῖ ᾿απιάβουβ δά ἴῃ [π6 τοίβῃ 
οὗ {π1|5 Βοη-πδάδά θδοοπὶὸ ἴἢ6 Τοηῖγο οὗὨ πῃ 
ἱπιρογίδπς τὩοπάσοῦυ, ΜΒϊοδ ΤΏΔΥ ποῖ ἱπὶ- 

«Αἱ δἷ5 πβοδὰ." (Ἡεδ. 
ὀο ἴεν. 

Τὸ νογὰ ἰσγδηϑςαϊοα “ θοϊςῖοσ 5 ΠΣ Σ, 
νοὶ ἰς ἔγοπι δ’ }2, “ Βοδά," δηά πιοδῇϑ 531πὶ- 
ΡΙΥ “ἴῃε ρῥίδος οὔ ψ μος [Π 6 Ποδὰ 1165." 

ΝΟΩ͂ΤΕ Β, ν. 6. 

ΝῺ Βεη-μαάδά {δε Κίηρ οὗ 
γα ραῖμεγεα 411] ἢ8 ἢοξῖ το- 

δεῖμοῦ : δηὰ ἐῤεγε τεῦ ΤἈΪΓῪ ἂπά 
ἴνο Κίηρβ ψ ἢ Πῖπι, ἀπά ἤοῖβεβ, 
ΔπΠὰ οδδγίοῖβ : ἂηὰ ἢς ψεηῖ ᾧὺρ 
Δη4 Ὀεδίερεὰ ϑαπιαγία, ἂπὰ νγαγγεά 
ἀραίηϑῖ ἴτ. 

2 Απά ἢε β6ηἴ πλθββθηρεῖβ ἴ ΑΠΔὉ 
Κιπῃρ οὐ Ιβγδεὶ ἰηῖο τΠ6 οἰγ, δηὰ 5αἱά 
απο πῖπι. ΤΙ ΒυΚ βατἢ Βεη-δάλά, 

ῬΓΟΌΔΌΪΥ ᾶνὸ οχίεηἀδθα ἤτοι ἴῃς Ευρῃγαῖος 
ἴο ἴδ πουῖμπογῃ θογάεσ οὗ ἰϑςγαεὶ. Το Α3ϑγ- 
Σίδη ἰπϑοσιρί!οη5 βδῆονν [ῃαϊ {18 σΟΙΙΤΥ νγὰς 
δδουΐ ἴῃ6 ρεγίοά ἴῃ αυεδίίοη ραγςος δὰ ουἱ 
ἱπῖο 4 πὐυ!πἴυάς οὗ ΡΕΓΥ Κιηρσάοπιβ, (μ6 ςἢϊεῖ 
αἷδεβ ψνῃο ἴξ Βείηρ [ες Ηϊεϊζες, 
[Πε Ηδπηδίμιῖοβ, ἴῃς Ῥαΐεπα (Βαϊδηξαδῃβ )), 
Δα Πς ϑγγίδης οὗ 1)απιδϑουϑ. 

βογ: απά εῤαγὶο!..1ὺ Τῆς ἱπιρογίδθοη οὗ 
σβαγιοῖβ δηὰ Βοσβθβ ἱπίο [ἢϊ5 στορίοῃ το. 
Ἐδγρὶ μδὰ θεδθὴ ῬγουοιϑΥ τπποπηοποά (τι Κ. 
χ. 190). ὙΤἢδ Αβϑυγίδη ᾿πϑου ΡΌΟΠ5 βῆοινν ὃς 
ΠΟΥ νΕΥΣΥ ἱπιροτγίδηϊ δὴ ἀγπὶ οἵ ἴῃς βοσυῖὶςς 186 
ομαγίοϊ ἕογοθ ννγᾶ5 σϑοκοποὰ ὈῪ ἴῃς ϑγτίδης. 
Α Κίηρ, ψγο δᾶ5 Ὀδδη ῬΓΟΌΔΟΪΥ ᾿Δἀοητῆοα ἢ 
(15 Βεη-ῃδάδά, Ὀγσουρῶϊ ἱπίο ἴδε Πε]ὰ ἀραϊηςοῖ 
Αϑϑυτία ΠΕΑΓῪ ἴουγ ἐποιβαηὰ ΤΠδγὶοῖϑ. 

Δ. “μά δὲ “τπὲὶ »ιοιεησογς ἴο “Αῥαὁ. ΤῊΣ 
βαογοὰ βιἰβίογίδῃβ βίυαῦ ὈΓΕΥΪΥ 50 ὑτθδῖὶγ, 



νυ. 3-].} 

1. ΤῊΥ 5|1νεγ δηά (᾿γ ροϊἱά ἐς τηἱπε ; 
(ὮΥ νγῖνεϑβ 4ἷϑο δηά τὴγ ΤΠ] άγθη, ευέρ 
ἴμ6 ροοα]!εβῖ, αγέ πλῖπε. 

4. Απά τῇς [ιηρ οὗἉ Ιβγδθὶ δηβνγεγεά 
δηὰ 844, Μγ Ἰογά, Ο Κίπρ,, δεςογάϊη 
ἴο ΤῇΥ βαγίηρ, 1 ἀγι ἴδιη6, δηὰ ἃ] 
τὲ 1 Πᾶνα. 

5 πάτα πη6ϑϑεηρεῖβ ΟΔΠ16 ΔΡΔΆΪη, 
δηά 544, ΤῊυ8 βρεακρίῃ Βεη-δάδά, 
βγη, ΑἸΒουΡῊ 1 πᾶνε βεηΐ υπῖο 
τῆ ς6, βαγίῃρ, Ἴ μου 8}αἱς ἀδ] νοῦ πια 
ΤΥ 58:]1νοῦς δπὰ τὴγ ροϊά, δηὰ τὴν 
γγῖνα8, ἀπά ΤΥ Το] άγεη ; 

6 Υἵεῖ 1 ψ1] ϑεπα ΠΥ βεγνδηῖβ απο 

παῖ (Ποῖν παιγαῖίνο ἰ5 οἥρη, αἱ ἴῃς ἢγϑί ἰοοκ, 
ΔΌποστηδὶ δηὰ βίγσαηρο. Βυῖ, ἰη τνἱενν οὗ (18 
Ὀγανγ, ἰἃ 15 αἰνγᾶγβ ἰανσίαὶ (45 1ἴ 15 πιοβί 
ΤΟΔΘΟΠΔ0]6) ἴο ϑῃΡρρ ολοπὶ πεῖς πασταῖίνο ΟΥ̓ 
δ ρροβίης οἰγουχηδίδποος οὗ 5118}} πιοπιοηΐ, 
ὙΠ ἢ νου] τοπιονα ἴδ 6 σἰΓδηρθηθϑθ, ἴο ἤανθ 
Παρροποὰ, δυῖϊ ποῖ ἴο δανθ ὕθθη τγεοοκξάεα, 
Ηρα ἴδο οχοοβδϑῖνο ἀοιηδηὰ οὗ ἴδε ϑγγίδη 
Κκίηρ, σοπλίηρ οἶοϑα ὕροὴ πε ἤγϑί ἀππουησα- 
τηθηὶ οὗ [ἴῃς 5ἰερο, δηά ρίδοοα δ [Π6 νοῦ 
ςοπηηθποοηθηΐ οὗ ἴῃ ποροὔδιοηϑβ [ῸΓ Ρδᾶςο, 
ΒΕΓΙΚΟΒ 05 85 5ΟΠΊΘΙΠΙΠρ ὙΦΙῪ ππι54]. Βυΐ 
1 ψὰ ϑυρροβο ἃ Ἴοηϑβίθσγαδὶς τἰπ|6 ἴο Βᾶνα 
Ραϑϑϑά ἴῃ ἴῃο 5ίοξε, δηὰ [Π6 οὙ ἴο θ6 τεάυςοά 
ἴο 8δηῃ Θχίγεμπη Υ, δἀηὰ διηραβθδάουθ ἴο Βᾶνδ 
Ὀδοη 86ηΐ ὉΥ ΑἸΔΌ ἴο δϑοὶς ἴοτὴβ οὗ ρεᾶζθ 
βῃοτί οὗ δϑοϊυῖο δυγγοηάοσ, ποὺ γὸ οδῆῇ 
4αυϊΐϊε υηδογοίδπα πὶ Βεπ-δάδά ταϊρῃῖ τ κὸ 
διιο ἃ ἀοσπηδηὰ ἰπ σορὶγ. Ηδ νοιυϊά ἐχρεοςῖ 
δηὰ ἱπίοη ἢἰ8 ἀσπιαηὰ ἴο ὃ6 τεὐεςϊεά, 5ίπες 
[6 νοϊ ΠΊΔΓΥ͂ Βυγγοπάοσ οὗ ἢΪ5 βϑεγαρὶο Ὁ δῃ 
Οτθηΐδὶ τποηδῦοῦ ψουϊὰ δὲ τοραγάθα 845 950 
ἀἰδγταςοέμ!, [ηδῖ πο ῥγίπος οὗἁἩ ΔῃΥ βριγιῖ οου]ά 
ἔογ ἃ πιοπιοηΐ δηϊζογίδίη ἴ86 ἰάεα. ὍΤὮδ τγοες- 
τίοη οὗ ἢὶ5 ἀοτηδηά ννουὰ ἤανο Ἰἰθῆ Πἰπὶ ἔγες 
ἴο Ρἰυπάονγ τῆς ἴοννη, ψΏΙΟΝ νγἃ8 δου ΠΕ 
ὑγῃαὶ ἢ6 ἀοοίγεὰ δηά ριγροβθά. (δ66 ἴῃς πεχί 
Ὠοῖσρ.) 

Θ. Το :ῥα “«ταγὸρ 167 δοισε απά δὲ 
δοι 2, ς᾽ 127 “εγυαπ ἢ Ὠϑαρροϊηίεά Ὁγ 
ΑΠΒΑΒΡ᾽5 σοηβοηΐ ἴο δὴ ἱπάι πη ννῃϊοἢ δα δά 
τδουξπῖ ἢο τιοπάγοῖ οουἱά 5υθδτπ ἴο, δπὰ 
τονθηϊοὰ ΟΥ̓ Βοποὺγῦ δηά οσυπίοπι ἔγοπὶ ροὶπρ 
ὰ ἤἴτοπὶ ἢἰ58 νογά, Βοπ- δάδα ὑγοςθθάς ἴο 
Ρυΐ ἃ Τσοπϑίγισοη ΟἹ ἢ]5 ἔοστηοσ ἀοπιδηϑ, 
ψνὨϊοἢ δ (π6 ἤγϑε ΤΠΟΥ ΈΓῈ σΟΓΔΙΠΙΥ ἠοῖ 
ἱπϊοπάθα ἴο δθᾶγ, δηά Ὄχρ δίηβ ἴμδὲ ΌὉΥ͂ Αμδβ 
δἰϊνοῦ δηὰ γροϊά πὸ πιοαπί 4}1 (ἢ6 ὑνθδ!ἢ οὗ 
δε ψΒοὶε ἴἼονη. Ηδ ψ1}} ἐπογοίογε ποχί (δῦ 
ΒεηἋ “15 βογνδηΐίβ " Ἰηἴο πε ρίδοθ, δηὰ {ΠΟΥ 
5}|4}} Ὀ6 δ ᾿ἰοΓΥ ἴο βθαγοῇ, ποῖ ΟἹΪΥ [ἢ 6 τουδὶ 
Ραϊδςος, Ὀυϊ [6 ἤου565 οἵ Ἀμμ δθ᾽β βογνδηΐβ, ἐ.6. 
οἵ ἢΙ5 8ι:0]6 οἴϑ ΘΠΟΓΆΙΥ, δηὰ ἴο ΟΔΓΓΥ ΟΥ̓ ννῆδῖ- 
δΥΘΥ ὙΔ] 4 0]65 ΤΠΟΥ Ροασθ. [{{Ὲ|158 ἀσπιδηὰ ἰ5 
δοςράρά ἴο, ἢς 15 σοηΐθπηξ ἴο πιᾶῖο ρθᾶςε; ἴοσ 

Ι. ΚΙΝΟΞ5. ΧΧ, 

(πες ἴο πιοστονν δδϑοιῖ [ἢ 8 ἔπ|6, πὰ 
ἘΠΕΥ 5}.4}} βδβάγοῦ τῆϊης μοιβε, δηά {πε 
Ὠοιι568 οὗ (ὮῪ βεγνδηΐῖβ ; δηά [ζ 584]] 
δε. ἐλαί ΜὨαΐδβοενεγ ἰ8 Τρ] θδβαηῖ ἰῃ ἷ 
της ἀγεϑ, ἴΠΕΥ 5}4}} ρυζς 11} ἰπ τδεὶγ 
δαηά, δηὰ ἴακε 2} Ἄννγᾶυ. 

7 ΤΒδη τῆς Κίηρ οὗ Ἰβγδεὶ ςἽδ᾽εἀ 
411 τῆς εἰάειβ οὗ τῆε ἰδηά, δηὰά 5δἱά, 
Μάατικ, 1 ῥγὰὺ γοι, δπὰ 866 μον 1} 15 
μιῶπ 56 Καῖ πλιβοπίεῖ: ἴογ ἢς βεπῖ 

όο3 

Ἡδοῦ. 
ἐεεέγαδέφ. 

ΠΟ ΠΊ6 ἴὉγΓ ΠΥ νγίνεβ, Δπα [ὉΓ ΠΥ ως Ἠεν. 
σὨ]άγεη, δηά ἔοσγ πὰ 
ἴογ ΠΥ ροϊά ; δηὰ ἴ 
ποῖ. 

ἴση ες νουϊά ἔν ψαϊπθὰ αἰπιοϑδῖ 85 τις ἢ 
ἃ5 ΒῈ ςου!ὰ εἐχρεςῖ ἴο κεῖ ΌΥ ἴδ δοῖιδὶ 5δοκ 
οὗ ἴδε ἴοννῃ. 

«υῤαϊευεῦ ἐξ ῥίεασαπὲ ἐπ ἐδίπο γε.) Ὑδα 
ϑορ[υδρίηΐ, [πε δγτίας, ἀπά ἴῃς νυϊγαῖε δᾶγο, 
“ ὙΝ Βαΐονοσ 15 ρίθδαϑαηΐ ἰῃ ἐῤεὶγ ἐγ ε8,᾿ ψὩἸΓ ἢ 
εἶνοβ ἃ ϑοπιουνῃδί Ὀοτεῦ 5656 ἴλη ἴῃ 6 Ὀγοϑεηΐ 
Ηεῦτεν εχ, 

7. Τρέη ἰδὲ Κίπο ἡ εγαοὶ εαἰϊρά αἱ ἐδὲ 
εἰάεγ. ς᾽ ἐδεὲ ἰαημά. Νὸο πιοηϊοη οσσυ5 
Υἱουϑὶγ ἴο 15 οἵ ἴδ “ 6] εγβ οὗ [5γδο] ̓  ἷἰπ 
[ἢς τεβίγ οϊθα ϑθηδο οὗ ἴῃς ἴεσιῃ ἰϑσγαεὶ. να 
ον ἰοάγῃ ἴπαὶ ἴΠ6 Ρο τς] ἰπϑιτυξίοη οὗ ἃ 
(ουποῖ! οὗ ΕἸάεγβ (γερουσία, 1,ΧΧ. Εχ. {ἰ]. 
τό, ς.), ννιϊςῇ μδὰ Ὀοϊοηροά ἴο ἴῃς υηάϊνἀεὰ 
ῃδίίοη ἴτοσι 186 βοΐουστ ἰπ Ἑξγρι ἀονγηνγαγά, 
δὰ Ὀδοη οοηπηιοα ἀπιοηρ ἴῃς Τεη Ὑτθ65 
αἴοῦ τη ΟῚΓ βοραγαδίίοπ, δπὰ ἢοϊά δὴ ἱπιρογίδηϊ 
οἷαος ἰῃ ἴΠ6 ϑγϑίεπὶ οὗ ρονογσπιηθπί. ὍΤδο 
Οουης!ϊ ννᾶ8 ποῖ πλογεὶν οδ]᾽ δὰ ἰορεῖμεγ ἤθη 
[6 Κίησ ποοάοά ἰἴ, δυῖ πεϊά 115 τεσ ϊλσ 5 ἘΠ Πρ 
αἱ ἴῃ 5οδῖ οὗ γψονογηπιθηῖ ; δηὰ βοῆςς “4]} 
(ἢς οἰάοτϑ 9 ἐδε ἰαμαά" ἍΟΤΟ ἨΟΥ Ργοϑοηΐ ἰπ 
ϑαιηδλτῖα. ΤῊ ρόνοτ οὗ [ἢ “ εἰάογξ οὗ ἴονσπιβ 
Ὑ111 ἀρρϑαγ θεῖον (οἷ. χχὶ. γϑῦβθβ 8-14). 

δὲἊὲ “.πὶ “πο πὸ. ... 70 »ῃῸ ἐδ άγεη. 1 1ϊ6» 
ΤΑΙ, “ΤῸΓ ΠΥ 50η5 (περὶ τῶν νἱῶν μου, 
1ΧΧ.ὺ [τ δα8 Ὀδοη σδιιρεεσίοά [δδῖ {ΠΕῚΓ 
ἴλϊο ννουϊὰ παν Ὀδθη ἴο Ὀεοοπιθ δυπυςἢ5 ἴῃ 
Βεοη-Βδάδα᾽β ραίδοε (ςοῦραγε 2 Κ. χχ, 18); 
Ὀυΐϊ τῆογὸ ὈγοῦΔΟΙΥ {ΠΟΥ νουϊὰ δανε Ὀεθη 
Βο]ὰ 45 μοβῖδρεϑβ ἴοσ [πεῖν ἔδί Βου᾿ 5 Πα 6} }{γ. 

1 ἀεμπίφά ῥὶ»ι πο! ΑΡΡΑΓΟΠΕΥ ἴδε κἰηρς Βαὰ 
ποῖ [βου ρῆς ᾿ἴ ΠΟΟΟΘΒΑΓΥ ἴο σιιπηήοη ἴδ. (ουη- 
οἷ] ψιῆοη ἴῃς ἢγϑῖ ἴοστὴβ γα δηπουπορά ἴο 
μῖπι, θυῖς δὰ σοηϑιάεγεά Εἰ πι56}} ἘπΈ Ἰ|6οὰ, 45 
ΠΟΥ ἰουςῃοα ΟὨΪΥ δἰ πιϑο]ξ, ἴο 5 ΣΉ αἵ οῆσο 
ἢὶς δοςορίδηςε οὗ ἴοι. Βιυῖ ἤδη ἀσπιδηά8 
ολπῖθ ψνῆϊοςἢ αθοςοϊοα 16 ΡΘΟρ]Θ αἵ ἴαγρε, ἴἴ 
ἈΘΟΔΙΊΘ ΠΟΟΟΘΒΑΓΎ, ΟΥ̓ δἷ ΔΠΥ͂ γαΐῖθ δίτίηρ, [παῖ 
186 “ ΕἸάοΥ5᾿᾿ 5ῆου]ά Ὀ6 ςοηδι οα ; δηά [ἢ6 
κίπρ, ἰπεγοίοσο, μβανίηρ βυμπηπιοηδα {μοηι, ἰαἰὰ 
(Π6 ψ»Βο]ς οἂβϑς Ὀεΐοτγα ἴπεπι. 

ἀεηϊοά ἢΪπλ ἀν κε 
βίϊνετ, Δηα 7 δ νοΐ 

,γυΝ 



Ι. ΚΙΝΟΞΚ. ΧΧ. 

8 Απὰ 1]1] τἢς εἰάοτβ δπά 411 {πε 
Ρεορΐὶς βδλἰά υὑπίο ἢἰπι, Ηδάγκεη ποῖ 
μπίο δ1π1, Ποῦ σοηβοηῖ. 

9 νΒεγείογε με β4ἰά υπίο τῇς 
πλοβϑοηρεῖβ οὗ Βεπ-δάλά, ΤΕ] τὰν 
ἸΙογά τῆς Κίπρ, ΑΙ] τπδῖ τῆου αἰ άβὲ δεπὰ 
ἴοσγ ἴο τῊγ βεγνᾶπί δὲ {πΠῈ ἤγδι 1 νν]]] 
ἀο: δὲ {ἢ18 τὨίπρ 1 πιᾶὺ ποῖ ἀο, 
ΑΠπά τῆς πλβββεηρεῖβ ἀεραγίοά, δηά 
Ὀγουρῆς Ὠΐπὶ ννογὰ δρδίη. 

10 Απᾶ Βεη-ἢδάδα 8εηΐ υπἴο ἢΐ πὶ, 
Δηὰ 4.4, ΤῊς ροάβ ἀο 80 υπῖο πηδ, 
Δη 4 πιοῖε αἷβο, ἰἢ τῆς ἀπὲ οὗ δαπιδαγίδ 
8Π4]1 βιιιςε ἴογ μαπάξι5 ἔοσγ 4}1 τῇς 
Ῥθορίὶα τπδῖ ᾿ΙΌΠ]ονν πια. 

όοά4 [ν. 8--τ 4. 

σίγάθτῃ οἡ δὲς σγηεις Ὀοδβὲ Ὠἰπ56 1 25 
ἢ τῃδῖ ρΡυκίειῃ 1τ ΟΕ, 

12 Απά [ἴἴ ςᾶπιε ἴο ρᾶ88, γβεη επ- 
λαάαά Ἀδατὰ {8 ᾿πηεββᾶρε, 45 ἢς τῦᾶς 1 εν. 
ατπκΚίπρ, μα ἂἀηὰ τὴς Κίπρβ ἴῃ {δε 
ρδν]]οηβϑ, ἴπαῖ ἢς 54:14 ιἱπῖο δ 1 Οτ, ἐσ 
ϑεγνδηΐβ, ἰδεῖ γομγεείυες ἱπ ΥΩ. 10 τ, 
Απά {πεῪ 8εὲ ἐἠεγιρείυος ἐπ ΥΥΔῪ ερεῖεο. 
ἀραϊηϑί τῇς οἰτγ. τραμὲ οἱ 

1γ  Απά, Ὀεμο]ά, {ποτε 
ΡΙορῆθε υπῖο ΑΠΔΌ Κίηρ οὗ ἰβγδεῖ, ἡφγοκαοίί 
βϑάγίηρ, ΓὮϊ8 βά ἢ {πε ὑπ Ὲ Ηδει 
που 866η 4}1 1818 ργεδὲ πιυϊτυάε ὃ 
ὈεΠοΪά, 1 ν}}}] ἀεϊνεσγ ἴτ ἱπῖο τῆϊης 
ΠΔηά (ἢ!5 ἀΔΥ ; Δη4 ἴδοὺ 5}α]ῖ ἵζονγ τε». ἅτε 

ΩὯ "»"} 2 εεέ. 

11 Απάτβα Κίπρ οὗ 1βγδεὶ δηϑυνεγεά 
ἀπά 544, ΤῈ]] λ:πι, [,εξ ποῖ πΐπὶ [Πα 

8. “πώ α} δὲ εἰάεγς ἀπά αὐ ἐδὲ ῥεοῤίρ 
“αἰά το δὲ». “ἼὙὮΘ Ῥϑορ]ς᾽" παδὰ πο ἐϊ5- 
τἰηςΐ ρίδος ἰη [ἢ ογάΠΑΤῪ [ἐὐνν]5ἢ οὐ [5γδ6 1 15ἢ 
ςοποιτυξίοη ; δυῖ ΓΘΥ νοῦ δοουβίοπιεα ἴο 
βίην {πεῖγ ἀρργοδαίίομ οσ ἀἰδαρργοδαίίοη οὗ 
τς ἀδοϊ βίο ΗἹ {πὸ εἰάετθ ὈΥ δοοίδπιδίϊοῃϑ ΟΣ 
ΤΑΟΓΠ.0Γ5 ( [ο5ἢ}. ᾿χ. 18; [υὰξ΄. χί, τα, ἄχο.). 

θ. Το νιν ἰογά ἐδὲ ἐἰπφ.] ΑἸδο, Ὀεηῖ οἡ 
᾿πάδυςίηρ Βεη-λδάδα ἴο γοϊθηΐ, ριγαϑοβ [5 ΓῸ 
ἔ54] 45 ΖΘ ΠΕΥ 85 ροϑϑιῦϊ6. “ Το], ἢ6 5405, 
“ὁ ηγ ἰογά ἴῃς Κὶηρ," ταῖπενγ [8δῃ “γοιμσ ἰογα,;" 
ΟΥ̓́“ γοων Κὶπρ," ἴλιι5 σοππυϊηρ τ 6 δοκηον-" 
Ἰεάρτηοης οὗ ϑδυζεγαι ΠΥ ψϊο ἴθ Πλὰ πιδάθ 
πο η δ δοςερίοα Βεπη-ῃδάδαβ ἤγϑίς ἴογῃιβ. 
(866 νεῖϑθὸ 4.) Νοῖθς αἷϑο (86 υ86ὲ οὗ ἴδε 
ΟΧργοϑϑίοη “ βοσυδηΐ" (οὐ 5ἰδνθὴ ἰῃ [86 ποχῖ 
αοἴδυϑο ; δηά ἴδε ροϊηϊθὰ σοπίγαϑὶ θεΐψεθη [ἢ 6 
ἵἴνο ΡῆγΑϑαβ “1 νν}}} ἀο᾽ δηὰ “1 πΙΔΥ ποῖ (οΥ 
σΔπηοῖ) ἀο,᾽ «δ ἴππὸ οἷοϑα οὗ [6 πηθϑϑᾶρο. 
ὀγομ δὲ ῥὲ»νι «υογά ἀρφαΐπ.}] ΒΥ “ πἰπὶ ἢ 15 

τοδηΐ Αμὰρ. ΤΠ “ ννογὰ " ψ οἢ ΠΟῪ 
δγουρπῖ μἰπὶ 15 τοϊδί θα ἴῃ [Π6 ποχὶ γϑῦβο. 

10. Τόε φοά! (ο :ο 1ο γπὸ, Φ9᾽ς.] 866 δδονυδ, 
“ἢ, χίχ, γεῦβο 2, ὕῇοσγα [ἢ βᾶτηθ Όστη οἵ οὐ 
18 56 ὈΥ͂ [6Ζεδεϊ. 

ἐξ ιδεὲ ἀμεὲ οὗ ϑανπιαγία «ῥα]] εὐὐοο Ὧν δαπάς- 
ἡιῶ, 0. ὙῊῖβ ρῆγαθα μὰ5 θθθη αἰ γ ΠΕ 
οχρίφιπθά, [Ἢ 15 ζεῆεγαὶ 56ῆ96 ἴἴ 5 υπάοιιδῖ- 
ΘΟΪΥ ἃ Ὀοαϑβὶ {παῖ ἴη6 πυπιδεῦ οἵ Βεπτῃδάδάξ 
ἸΓΌΟΡΒ ἰ8 ϑιιςἢ 85 ἴο πιᾶῖκα γοϑϑίδηος νδίῃ 
Δπ4 ἴσο σι, Ὑ ε πιΔΥ ῥάσα] ]ὶ ἰδ νὰ [86 
βαυηρ οὗ [6 Ὑτδοπίηίδη δἱ ὙΒογπιορΥΪΐα, 
(παῖ (6 Ῥεγϑίδῃ δον ψουἹά ἀάγκοη [δ 
Ἰσῃς οὗ [86 δυη (Ηετγοά, νἱὶ. 226). Ρτστο- 
ὈΑΟΪΥ ἴῃς οχδςξ τηραπίὶπρ 15, “" ΝΏθη γουγ 
ἴονγῃ ἰ5 τεάυςσοδα ἴο τυΐηϑ, 85 ἴ νν}}} θ6 1 γουὰ 
γοϑίϑῖ, [6 θπῦγο ΠΘΑΡ νυνὶ} ποῖ βυῇῖςο ἴο ἔωΓ- 
ηἰ5ἢ} ἃ βαπά ι} οὗ ἀυξ ἴο δας ϑο] θοῦ οὐ ΤΥ 
ΑΥΤΩΥ͂, 50 ΤΔΠΥ ΔγῸ ἴπ6γ." ὙΤμυ5 ἴπογο ννὰ5 ἃ 
τγοδῖ ἴῃ [86 Πλοσϑᾶρο 85 νγ0]}] δἃ5 ἃ Ὀοαδϑῖ. 

τπδὲ 1 σπι τς ΓΚ. 
14 Απά ΑΠδὰρ αἰά, Βν νβοηιὺ 

11. Ζεὶ ποὲ ῥίγει ἐδαὶ σίγάριδ᾽ ὁπ δὲ: σηποσισ, 
ὦ. ΑΒαδΒ τερῚῪ μᾶ5 ἔπ6 αἱἷγ οἵ ἃ ργοτνετῦὺ, 
νὰ ννῃϊςῖ Οὐ ηἴ815 αἰνναγϑ ἰονε ἴο Δῆϑννοσ ἃ 
ἴοθο. Ῥχγονοσὸβ ἢ παῦσον [Π6 5ᾶπὶ6 ἴοσγος 
ΟΧχίϑε ἴῃ ΠΊΔΠΥ ἰΔηριαρΕ5. 

12. 15 δὲ ῥαυϊϊοπ..}] Τῆς ποτὰ Βετε 
τγδηβιδῖθα “' ραυ)οηβ," δηὰ ἴῃ ἴδ6 τηλγστῃ 
“ {ρῃῖ5,᾽ ἰ5 [ξ΄ 54π|6 Ὡς ἢ 15 ΠΟΓΙΠΊΟΠΙΥ γοἢ- 
ἀογεοὰ εἰμεν “ θοοῖ!5 " (Οεη. χχχὶϊ. 17; [νον. 
ΧΧΙΙ. 42; [οηδὰ ἷν. 5 ; ἄς.) οὐ “" Ὡδογηδοῖος ̓  
([μον. χχῆ, 34). ὙὍῊΕ ἴεγπὶ ϑθετιβ ἴο ὃς Ρτὸ- 
ῬΟΙΙΥ ἀρρ]ϊοὰ ἴο ἃ ἰδ! ΠΥ “ ὈοοΙῺ " οΣ 
“διῖ, 25 ἀἰϊδεπρσυϊσμοῖ ἔτοπι ἃ τῃονϑϑδ]ς 
“ρη ἢ Οἡ πα ΑΥῪ ἐχρεάϊίουβ, ἀπὰ ἐβρο- 
οἶδ! γ 1π [πε ολ586 οἔ ἃ 5:6 δε, βυιο “ πυῖξ ψοτε 
ΠΑΓΌΓΣΑΙΥ οοπϑίγιςοϊοα ἴο 586] ον ἴῃς Κιηρ δηὰ 
ιιῖθ οπϊοῦ οἤῆοοτβ. ὙΠῸ ῥγαςεῖςε οὗ 186 τθο- 
ἄεσῃ Τυσῖϑ 15 5 πλ δ γ. 

σε γομγεείυες ἐπ ἀγγὰγἢ Οὐ “ῬΊδος ἴδὸ 
εἐπρῖπεβ" (πιδγρ.). Ὑῆε εἰ]! ρεϊς8] ἐχρσεββίοη 
86 ΠΊΑΥ ὈΘΑΓ ΕἸἾΠΟΥ 56η56. Το νψεϊσῃῖ οὗ 
ΔΟΪΠΟΓΙΥ 15 ἰῃ ἕανουν οὗ 6 πιεδηΐηρ είναι ἴῃ 
[δς τοχῖ, 

18. “πά δεῤοί(, ἐδεγε εαρι ἃ ῥγοῤδεῖ βεῖο 
ἀνα ΤΗε ἈδΌϊπ Δ] σοτηπηεηίδλίοσ ΞὩῪ 
τμαῖ (15 Ῥχγορμεῖ νὰ9 Μιςδίδῃ, [8 5οὴ οἵ 
[π||Δ ἢ, γῆο 15 πιθηϊὶοπεὰ θεῖον (1 Κ. χχίϊ. 8), 
Βυϊ [15 15 ργοῦθδοὶν ἃ πλογα σοη)δοΐυγο. 

ῥα! ἔδομ “τη αἱ  ἐδὶν στεαὶ ἐμά 7] ΓΟ 
Ὀοαβί οὗ Βεπ-Πδάδα (νεσβε το), [δουξὰ ἤγρεσ- 
Ὁ] ΑΙ ἐχργεβϑοά, νγὰ5 ποῖ οι ἃ Βαος οὗ 
(τυ ; δὲ Βλά οςοπλε ἀραὶ ποῖ ϑαπιδσία νυν Δη 
οὐογιν Βοϊ πληρ ἴοσγοο.---ἃ “ ρτεαλΐῖ τι] τυ 6. [ἢ 
15 νὰ ΜΠ (ἢ6 Αϑϑογυτίδηα ψὰ δηά ἢίτη 
ΒΟ;  ΕἸπ|65 δὲ ἴμ6 ἢεδα οὗὨ ὨΡΑΓΙΥ τοο θοῦ τε. 
ἐ ΛΠ ΠΕΠΙ Μομδγοίθϑ, νοὶ]. 11, Ρ. 362, ποῖς 5.) 

εἴα 8 ἔογοθς: ϑϑεὴβ ἴο δᾶνε ὄχοοοῦοα 
((ἀοπιρᾶγο νογϑαϑ 25, 29, 30.) 

14, Τόε γομηῷ "πεη οΥ δὲ ῥγίπεες ἡ ἐδε ὅγο- 

11ο,οοο. 
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«7, οΥ, 

Υ. 15---22. 

Απά δε 544, ΤἬι8 δά πἢ τἢς ΓΟΚΡ, 
ἔνεη ὉγΥ ἴῃς 'γοιπρ πθη οὗ ἴδε 
ΡΓηςα8 οὗ τῆς ρῥγονίποαεβ. ὙΠεπ ἢ6 
8814, ΒΟ 51|4}} ἴογάεγ τῆς δδιὶεὶ 
Απαά Βα δηβϑννεγεά, Του. 

Ις ΤΠεπ ἢς πιυπιδετοά τΠ6 γουηρ 
τάθη οὗ ἴῃς ῥγίῃοθβ οὗ [Π6 ργον!ηςαϑ, 
ἃ πα {Πὰν ψψετα ἴννο Βυηάγεα Δηά τῆϊτγί 
ἴνο : δηὰ δῇεγ ἴπεπὶ δε πυπηθετεά αἵ 
τῆς ρεορῖς, ευεμ 41} τπε Τσμ]άγεη οὗ 
βγδεϊ, δεῖπρ βδενεη τῃοιιβαπά. 

16 Απά τ{πεὺ ψεηῖ ουὖἵ δῖ ποοη. 
Βυς Βεη-Πδάλά τα: ἀτίπκίηρ ἈΙπΊβε ἢ 
ἀγιηκ ἰῃ ἴῃς ρᾶν]]οη8, ἢς ἃηά τῃ6 
Κίηρβ, τε ἘὨἰΓΥ ἀπά ἴννο Κίηρβ τῃλί 
Βεῖρεα ἢϊπι. 

17 Απὰ τῆς γουπρ πιο οὗ τῃε 
ῬΙηςεβ οὗ τῆς ρῥγονίῃςεβ ψψεηΐ οὐ 
ἢτεῖ ; δηά Βεη-ῃδλάλά βεεηΐ οι, δηά 
{Π6Ὺ το]ά ἢΐπι. βαγίπρ, ΤΉ οΓα ἅγα πλεη 
ςοπια οι οὗἉ δαπηαγίᾶ. 

18 Απὰ ἢε 5414, ὙνΠεΙΠ εν ΤΠ ῸῪ ὃς 

αἷπε. ὙΠῸ “ ῥγίησθϑ οὗ ἴδε ὑγουποο5 ἢ ἅΓ6 
ἴῃς φονεγηοῦβ οἵ ἀἰϊδιτςῖθ, ΠΥ οὗ ψΒΟπὶ 
ΠΊΔΥ πᾶνε ἢδά ἴο [86 οδρίίαὶ, 8ἃ5 ἴμ6 Ποϑί!]ε 
ΔΙΤΩΥ δάνδποθά [σου ΟΔ}1166 δηὰ πογίμογη 
ϑαιηδσία. ὙΠεῖσ “ γουηρ πηθη "ἢ ὅγε (Πεἰν δῖ- 
τοηὐἀδηῖπ, γουἢ 5 ππδοσυβίοτηδα ἴο ννδγ. 

«υδο “ῥα ογάεν δὲ δαί ἢ ΟΥ “(ὙΠΟ 
58.211} οροὴ [δ οἰ δ," ἐς. “ΨΥ ῆΟ 5}14}1} τρδκο 
πε αἰΐαλοκὴ 584] ψὲ ναὶ Ὁ] [86 ἐποῖην 
554} ι.5, ΟΥ̓ 584}} ννὸ τηάγοῖ οὐ δης 721} ροη 
ἴδ6πὶ Κ᾽" (δ6εε ποίς Α δ πο δηὰ οἔδε σμβαδρίεσγ. 
ΤἼΟ ΓΟΡΙΥ ἰ5, [ῃδἱ [ΠπῸ [5γδεὶ [65 ἅγὸ ἴο αἰδοῖ. 

15. “411 "δὲ εὐϊ γε 0 Τεγαοί, δεὶπς “ευξη 
ἐδοισαπά.) (Οοηϑίἀογπρ μον ρορυΐοιι5 Ρ4]659- 
(ἴῃς νγᾶϑ ἴῃ πε {ἰπ|ὲ οὗ [86 φαγ!οῦ [5γδο] 6 
Κίπρϑ (566 2 (ἢν. χιϊ!, 1; χῖν. 8. ΧΥΪΪ. 14:18), 
[86 5118} Ππ655 οὗ {815 πυ τι θογ 15 ϑοπηιθννδί 50- 
Ῥγίβίης. [{{6 τεδαϊῃς 15 ϑοιης, νγα σαι κυρ" 
Ῥοβο, ἢγξί, [ῃαῖ Βεοπ-δάλα᾽ 5 διϊδοῖ νγᾶβ υϑσῪ 
βιάάρφη, δηὰ {πὶ ΑΠΌ δὰ ηο {ἰπι6ὸ ίο ςοἸ]ϊοςῖ 
ἔογοοϑ ἔγοτμῃ αἰϑίδηϊς ραγί5 οὗ ἴΠ 6 σου ΓΥ, δηὰ 
αἀϑραυροὶ (Παῖ ἀυγίης {πε Ἰοπς 5ίορε ἴῃ ρᾶγ- 
Τίϑοη οὗ ϑδηῃηἷαγια δὰ Ὀθθη ὑΤΈΔΕΥ τεάἀπςεά, 
ἘΠῚ ἢ τον ἀἰὰ ποῖ Ἔχοθοὰ γοοο σῆθῷ ἢϊ ἴοσ 
δεγυίςα. 

160. Βεποδαάαά «υας ἀγίπλίηρς δὶ» ἀνγωξ. 
Βοπ-μδάδα τηδᾶπί ὈγοῦδΌΪΥ ἴο τηδσκ ἢ 5 υΓῸΓ 
ςοπίειηρε οὗ δὶ5 ἴοο, ψἤοτῃη ἢδ 51 
αυϊο ᾿πολρ80]6 οἵ ᾿η͵υγίηρς ἶπι. Οοτάρᾶγο ἴδ 
ςοπίοτηρί οὗ Βε 5μαζζῶσγ, θη δ πιδάς 15 
Ἑταπαὶ ἔεαϑὶ, δ μουρὴ δεβίορεὰ ΌὉΥ Ογτιβ. 
(Ώδη. ν. 1-4; Ἡετγοά. ἱ. 191.) 

17. Βεποῤαάαά “επὸὶ οἱ, ἀπά {δε οἷά δ». 
Τῆς ΧΧ,. {τγδηϑϊδίε -- δηὰ [ΠΟΥ 86ηΐ δῃ 

Ι. ΚΙΝΟΞ. ΧΧ. 

ςοηλε οἷ ἔογ ρεᾶςες, ἴδε τεηὶ Αἶΐνε ; 
οΥ ψὙΠΟΙΠοΥ ΠῈΥ Ὅς σοηλα ουξ ἔοΥ ννϑγ, 
τλῖκε τ πὶ αἰϊνα. 

Ι9 ὃο ἴπεβ86 γουηρ πιθη οὗ (δε 
ΡΠΠοΘ8 οὗ τῆς ῥγονίῃοθβ σάπια οιἍ 
οὗ τῆ6 οἰἴγ5 ἀπά ἴῃς ἀγα ψΠΙςἢ 
[Ο]]οννεἀ τῃεηι. 

20 Απά {ΠεῪ 5[εν Ἐν εσΎ οἠς δίβ 
τᾶῃ : ἃπὰ ἴπΠε ϑΥΠΔΠ8 ἀεὰ, Δπά 
Ιϑγδεὶ ρυγβιιεά {πεπὶ: δηὰ Βεῃ-ῃδάδά 
τε Κίηρ οἵ δγΠ εἽβοδρεά οῃ Δῃ μοῖβε 
ννἢ τῆς ΠογϑεπΊεῃ. 

21 Απά {δε Κίπρ οὗ ἴβγϑεὶ νγεηῖ 
οι, ἀπά 5πιοῖε τΠε ἤοτβεβ δηἀ σῃδηοῖϑβ, 
ἃηὰ 5]ενν τῆς ϑγγίδῃβ ἢ ἃ ρτεδῖ 
δἰδιιρῃζετγ. 

22 ἢ Απὰ τε ρῥιορῃεῖ Ἵᾶπὶς ἴο 
τε Κίηρ οὗὨ ἰβγδεὶ, πα 8414 υπῖο ἢΐπὶ, 
(ο, βιγεηρίμεη τπγβε] ἢ, δηά πιαίκ, ἀπά 
866 ψγνῆδῖ ποι ἀοεβῖ : ἔογ δὲ πε τὸ- 
ἴαγη οὗ τῃ6 γεᾶγ τῆς Κίηρ οὗ ϑγηδ 
11] σοπιθ ἢΡ ἀσαϊηβε [ῃ66. 

ἰο]ὰ [6 Κιηρ οὗ ϑυτίδ;" ψθ!οἢ 566 πὶ5 ἴο 
ἸΤΑΡΙΥ ἃ ἀϊβογοηῖ δηὰ Ὀδεῖζοσ σοδάϊηρ. Βεῃ- 
πιδάδὰ 15 ποί ᾿κοὶγ ἴο ἤᾶνε “ ϑδεηΐ οιυἍ, ὑπ] 
6 νγᾶϑ ἱπέξοστηθα [μαΐϊ τηθῃ δὰ Ἴοοπῖα ουῖ οὗ 
ϑΑΠΊΔΓΙΔ. 

19. “4π4 δὲ αρρπν «υδίιερ 7ο]]οαυεά ἐδε»ι. 
ΤΠδί ἰ5 ἴο 540, ἴ 6 γζοοο. (866 ὑεῦβα 15.) 

20. 7δὲ ϑγγίαπ: γεά. ΤῊΣ ΒΑΘ δηά ἀ15- 
οτάογοὰ Πρ οὗ ἃ ναϑὲ Οτίεηϊδὶ ἄστη Ὀοίογα 
ΔῊ ΘΠΕΙΔΥ σοπίει 016 ἴῃ πυμηθεῦϑ 15. ἢῸ υἢ- 
ςοιηποη Οσουστεησαε. Αδονα ἃ τη] ἕοη οὗ 
Ῥοεγϑίδηῃβ βεὰ Ὀεΐοσγε 47,.9οοο Οσεοῖκβ δὲ Ατϑεῖδ. 

«υἱδ ἐδ δογσοηιοπ.] ἘἈῖδβον, κυ 8 δοπὶα 
Βογϑοπιθη." ΤὙΆΟΓΊΟ 15 πο δσίὶςϊο. 

4]. “πὰ 1δὲ ἀὶπρ' φΓ γα «ὐεπὶ οἱ, ὍΘ. 
ἌΝ Βοη ΑΠΔΌ 887 16 ἐϑ ποὺ μοϑβῖ ἰη Βιρμῖ, 
86 Βἰπη56} “νγοπξ ουἱ ᾿ οἵ ϑαπιδσγίδ, δηὰ Ἰοϊηθά 
ἢη ἴδ ρυγϑυ ἀρὰ πιδϑϑᾶςγα. 

ὯΔ. “πὰ ἐῤδὲ γοῤῥδεῖ εανιε, 1 ΤΟ βᾶπὶ6 
Ῥιορδεῖ 85 ὑεΐογθ. (8566 νεῦβα 13.) 

απά “αἱά. .. Οο, «ἐγεκσίδει ἐῤγεο] Ὑδμαῖ 
ἷς, “ ςοἰϊοςῖ τποορϑ, γαϊ956 ἐογεποδίίοηϑ, οὐϊδιη 
411165----ἰΑο 41} [ῃ6 τηθᾶϑιυγοβ ἴδοι οδηϑί ἴο 1ῃ- 
ογθαβο ΤῊΥ ΠΙΠΑΓΥ 5 γε ρΊἢ.᾽ 

παγά, απά “τε «υδαΐ ἐδομ ἀοε:,.1 “ Ἐς ποῖ 
τΑϑἢ, τ8δῖ ἰ5, “" δυϊ σοηϑίἀ ον νν6}} ἜνεΓΥ 5ῖερ--- 
ἴοσ ἃ ὕτεοδῖ ἀδῃηρῈγ 15 ἱπιροηάίην." 

αἱ ἐδεὲ γείμγη 9 1δὲ γεαγ.] “ἊΝ Ἀδπ 1Π6 ϑϑοάϑοῃ 
ἔοσ τ ΓΥ Τρογδίίοηβ ἀραὶπ σςοπιο5 τουηά," 
ΤῊ ννᾶῦ5 οὔἴπο ΟΥ̓ ΘηΔ] ΟΠ ἢ δἵ [ἢ 5 ὈσηΘ, 
||κὸ ἴοδο οὗ οασὶν πιο, ογεὰ δἰπιοϑῖ αἰνγαγ5 
οὗ τς πδίυγε οὗ δῃπηι2] ἱποιιγϑίοης ἰηίο ἴδ6 

όος 
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212 Απά τἢε 8εγνδηΐβ οὗ τῆς Κιῃρ 
οὗ ὧν τί 8414 υπῖο ἢϊπι, Το Γ ροάβ 
γέ βοάβ οἵ τῆς Ἀ1]15; τηεγείογε πὰ 
ὙὝΟΓΕ δίγοηρου ἤδη νὰ ; διυῖ ἰδεῖ 18 
ἤρῃῖ δρδίπϑί {Ππ6πῈ ἰπ τῆς ρἰδίη, ἀπά 
8ΒΌΓΟΙΥ νγε 541] Ὀ6 βίτοηρογ [Πδπ {Π6γ. 

τεΐυγῃ οὗ τς γεαγ, τῆλ: Βεη-δάλά 
πυμηιδεγοά τῆς δγγίδηβ, ἀπά νγεηῖ τρ 
ἴο Αρβεκ, ἴτο βρῆϊ δραίηϑβι ἰϑγαεῖ. ΦΗςδ 

27 Απά τῆς σἢΙ]άτεη οὗὨἉ 13γδε] νγεσε ταῦῦδος 
πυμηθεγεά, ἀπὰ ἔννεσγα 81} ργεβεπῖ, δπὰ ὑπο, 
σνεηΐ Δρδίηβί ἴπ6πὶ: δηὰ ἴῃς σὨ]Π] άγεη ταρκαί. 

24. Απὰ ἀο τἢϊ5 τῃϊηρ, ΤακΚε {πε 
Κίπρβ ΑυΑΥ, δνεῖΎ τπιδη οὐδ οὗ ἢ]8 
Ρίδλοα, διά ριυῖ σλρίαϊῃβ ἱῃ {πεῖν 
ΤΟΟΙΏ8 : 

ἃς Απά πυπιδεσς ἴπεε ἅπ ΔΓΙΊΥ, 

οἵ [βγδεὶ ρίτοῃςα βείοσε τπεηὶ {κε τνσο 
{π||6 ἤοςκΚβ οὗ Κιάβ ; δι ἴῃς ϑγγιδῃβ 
ΠΠ]Ιεἀ τῆς σουπέτγ. 

28  Απάὰ τΠεγὲ σᾶπιαῈ 4 τῇδη οὗ 
(ϑοά, δμὰ βρακε υπῖο τῆς Κίηρ οὗ 

ἀεΡ., [ἴα τς ἀγπὶγ ἴπδὲ που μαβὲ ἰοβῖ, [βγδεῖ, δῃὰ 214, ΤἼνυβ 581} τπε ΓΚ, 
“7Ζαίμι. Ὦοτβε ἔογ ἤοῦβα, δηά Ἴςμδγίοϊ ἔοσ σμαγίοῖ: Βεοδυβε τῆς ϑγγίδηβ πᾶνε 3214, ΤΠε 

Δηἀ νγὰ ν7}}}} ἄρῃς δραίπϑε [ἢ επὶ ἴῃ (ἢ ς 
Ρἰδίη, σπϑπά ΠΟΙ, ννῈ 8041] θὲ δίγοηρθγ 
τλπ ἴἢγ. Απά ᾿ς πεδικαηεά υηῖο 
(Πεῖγ νοῖςε, Δηἀ αἰά 530. 

26 Αμπά ἰξ ςαπιὲ ἴο ρᾶ88 δῖ ἴῃς 

ζογτ οΓ 65 οὗ {Ππεῖγ ποῖ ρουγβ, θοσυη ἴῃ σργίπς 
δηὰ του ΠΔης ἴῃ ΘΑΣΪΥ δυϊυτηη. δυπίδιποα 
ΣηνΔ 51 0ῃ5, ἰΔϑΕ Πρ ον ἴμ6 νυ] πῖοσ ἰηἴο ἃ ϑοσοπά 
ΟΥ ἃ τπγὰ γεᾶσ, ἄγε ποῖ ἔουπά {1 [86 {ἰπ|ὸ οὗ 
δΙΔΙΠΊΔΠΕΘΟΓ (2 Κι. χν]]. 5 ; ΧΥΠΪ, ο, 10), δηΐ ἀο 
ποῖ θεσοῦης σοπιηηοη {11 ([Π6 Μεαάϊδη δπά 
Βαδυ]οηΐδη ρεγοὰ, (Οη [86 εϑἰδὈ]} }5ηδὰ οδ8- 
Τὰςῖογ οὗ [158 σγϑίετπῃ ἰη Ραϊθβδίίηθ δηὰ ἴπΠῸ δα]α- 
οεοηΐ σουπί165 566 Δ 8. χὶ, 1 δπὰ ποῖρ.) 

28. Τρεῖν φοάς αγὸ χοάς οἹδε δὲς. ΤῊς Ιοςδ] 
ῬονοΓ δηα ἰηἤποηςε οὗἉ ἀε![|65 ννὰ5 ἃ ἤχϑὰ ργη- 
αοἰρὶο οὗ ἴῃς δποεοίεηϊ ροϊγιμοίβιῃη. Εδςῖ ΠΟΙ ΠΙΓΥ 
ν»ὰ5 ᾿Τοηϑίἀοτοα ἴο ἢανὸ 15 οὐ ρμοάβ; ἀπά 
ὙΨΔΓΒ ΟΓΟ γορασγάδα 85 ὑείηξ ἴο ἃ στοαΐ ὀχίεηϊ 
βίγυρ ε5 δεΐννθθη [Π6 ροάϑξ οὗ [86 παίίοῃβ θἢ- 
ξαρεὰ ἰη ἴβεπι. ΤῊ] 15 ἀρραγϑηῖ [Ὠγχουρῃουΐῖ 
(6 Αϑϑυσγίδῃ ᾿πϑογιριίοηβ, ἀπά σϑορῖνος 111155» 
ἰγαϊίοη ἔγοϊῃ δυςἢ ραϑϑᾶροθ 85 2 Κ. χυἹῇ. 23- 
35) ΧΙχ, 12. Βυΐ ἴΠ6 νἱὸνν ἱπάϊοδίθα ἴῃ ἴῃ 6 
Ρτοβϑοπὶ ρᾶϑϑᾶρο 15 ποῖ Ἔχδοῖν [15 σοσησηοη 
οπα; ἴἴ 15 δὴ υπυ50.8] πιοάϊδοδίίοη οὗ. ΤΠ6 
δγγδη Ἷοἢϊοῖβ ϑδυρρεϑὶ ταὶ 1ἢς6 5γδο το σοάβ 
σαπηοῖ ὕες τεϑιϑιθά οὐ ἴῃς ἢ1115, δῖ τ8δὲ ΤΠ 6Ὺ 
1} 6 ἑοιιηὰ, Ἔνθ νη τῃς ᾿Ἰπ|ϊ5 οὗ {πο ὶγ 
ΟΥ̓ ΘΟΙΠΌΥ, 655 Ῥοννογῆι οἡ [Π6 ΡΪδ1η5 ἴἤδη 
δηοηρ ἴῃς τπηουπίδίη5. ΤῊ ΤΏΔΥῪ μᾶνθ Ὀδθη 
ἃ ΤΊ6ΓῈ ΡΟ] εἰς ἀενὶςε---ῆ6 οὨἱοῖβ ὈΘΙπρ ΓΘΟΔΙ]Υ͂ 
δΔηχίουδ, οπ γι αν σγομπάς, ἴο ἐμοουπῖεγ ἘΠ ΕἰΓ 
ΘΠΟΙῊΥ Οἡ [Π6 ῥ]διη, ἡ ογῈ δἰοπο Ἴδασγίοῖβ 
νου] Ὀ6 οὗ τηυςἢ 5ογνῖοθ, σμασίοῖϑ ξοστηίηρ δὴ 
Ἰπηρογίδηϊ οἰοπιθηῖ ἰῃ τῃ6 5ίγεηρίῃ οὗ ἃ δυγίδπ 
ΔΥΓΩΥ. ἴῃ ἴΠ6 ρῥ]αίη [ἢ [5γδθ 65 δὰ αἰνναὺϑ8 
ἰουρῆϊ δ ἃ αἀϊϑαάναηΐαρο, δαπὰ πδὰ ργονθὰ 
{ΠοπΊβεϊνοθ γθάκοῦ ἴπΔη οὐ ἴΠ6 ἢ1}|5, (8668 
]υάζ. 1. 19, 27, ἀηὰ 34.) 

Ὧ4. Ταζε ἐδὲ ἀίπσι ααυαγ.] ΤῊς ϑγτίδη οί εῖβ 
ΕΥἀ ΠΕ τπουρῃϊ παῖ νναηΐ οὗ ὑπ! μά 
ΕΑ Κοηεα ΤΠΟΙΓ ΑΛ. ὙΠΟΥ {δογοίοσο ρσὸσ 
Ῥοβεά {μὲ ἀεδροϑβιοη οὗ {με Κίηρβ, δῃὰ τῇς 

ΓΟᾺΡ ᾿ς (σοά οὗ τῆς 8115, υῖ δε ἐς 
ποῖ Ο(ὐοά οὗ [πε νδ]]εγ8, τῃεγείοτς νν}}} 
1 ἀεἰϊνεγ 411 115 σγεδῖ πιυϊετυάς ᾿πῖο 
(Ὠίης Πδηά, ἀπά γε 8114}} Κπονν τας 1 
ὅπηι ἴῃς ΙΟΚΌ. 

5: σε ξυτ!οη, ἰπ ἘΠΕΙΓ ρἷαςς, οὗ ϑυγίδηῃ ξόυοσ- 
ΠΟΙΒ (ῤαοδοίδ). ϑςῖ 4 πιθάϑισγο 15 ἘΠ σ02)], 
Δπα ἱτλρ 165 {μὲ Βεη-πδάδα 8 γοῖκε νγᾶβ ὑεσΥ 
ΒΙΤΩΪΥ ἢχϑά οἡ [86 ϑυδ)εςῖ-Παῦοηβ. 

εαρίαἱπ..} ἈΔΊΠοΥ ονθσ ΟΣ. Τς ἴεῖτα 
υ566 (ρεοδα}}) αἰνναῦϑδ ἀεηοίο8 ἃ εἷν}]} οἴῆςε. 

26. 4ρῥεκ.) Τογο Τοσα βενοσαὶ ρίδςεϑ οὔ δ: 
Παῖς ἰῃ Ῥᾳ]εϑίῖπθ. ΘὅΤ86 οὔθ ἢεγὸ ἱπίεπάεὰ 
566 Π15 ἴο δ [Πδ( νυν! ςἢ ἰΔγῪ οαϑί οἵ [6 [ογάδη, 'π 
{πὸ Μώδον (νεγϑε 23), οὐ Ἰενεὶ ἄονσῃ ΘΟ ΠΌΥ ἢ 
(ο ἴδε βου -οαϑὶ οὗ ἴΠε 5ε8 οὗ (411166. ὍὨ15 
ΑΡΒΘΚ Βᾶ5 θδθη δἰπιοϑῖ οογδιη}]}γ ἰθοπηδεὰ 
ν} ἴῃς πποάσγῃ Σξ, ἃ ἰασρα συ] αρε οὐ ἴδε 
Ῥγεϑεηΐ ΒΡ σοδά ἔγτοτῃ [λαπιαϑους ἴο Νδϑὶυ5 
δηά [εγιιϑαίθηι. (δίῃ εν, " δηδὶ δηὰ Ραδ]οϑίης, 
8 6, Αρρεῃάϊχ, Ρ. 479.) ὍὙδὲ οχργοβϑίου 
“ αροηΐ τὸ ἴο ΑΡΠΟΚ ἢ 15 δρργοργίδίε ; ἕοσ Γις, 
ΒΟΌΡὮ ἴΠ ἃ ἰενε] σΟΙΠΌΣΥ, ἰ5 δὲ ἃ πυς ἢ ΠΙΡΒΟΥ 
εἰεναϊίΐοη 188η Ἰασηδϑςιι8. 

47. “πώ ἐδὲ εὐῥϊάγεη Γ᾽ Τγαοὶ . .. «υέτε 
αἱ] ρῥγειομ.} Ὧδε τηδγρίηδὶ σεπάεγίηρ, “ ΤΕ Γα 
νἱοζυ 4116 ἃ "-ὐκδ..“" ργονϊϑιοπϑά," ἰ5 ον δήοριεὰ 
ΌΥ αἰπιοϑῖ 4}} οὐ! ῖς5. 

ἤἄζε ἰαυο ἰδές  οεῖ: 9 ἀἰά..1 Τῆς νοσγὰ 
(γδηϑβίδίϑα “11π||ὸ ἤοςκϑ " ἀοθβ ηοΐ οσοὺυγ εἶϑε- 
ΠΟΤ ἰη δοσιρίαγαε [1 5εεπὶ5 ἴο πηεδπ βἰτηρὶν 
“ἢοοΚ-" Οοπίρατε ἴδε 1, ΧΧ., ἢ το οσ 
ὡσεὶ δύο ποίμνια αἰγῶν. 

48. “πώ ἐῤέγε εαπιο α ὑπᾶπ Γ᾽ Οοά. ΤὨϊς 
νγὰ5 ΕΥΙΔΕΘΠΕΥ ποῖ [86 ΡῬγορβεῖ ψῇο δαά 
δροκθη ἴο Αδμδὺ [86 γϑᾶσ Ὀεΐοσε.0 (δ6ε γοσϑος 
11 δῃά 22.) Ηες ρῥσχγοῦδθὶν ἀννεὶξ ἰη (ῃς ποὶρἢ- 
θουγῃοοά οὗὨ ϑαιηλγίαἹ:Ό. Νον [πὲ Αμδὺ δηὰ 
ἢϊ5 ΔΥΓΑΥ͂ ἢᾶνα τηδγοῃδὰ οὐ ἱπῖο ἴῃς Τ͵τδη9» 
]ογάδηϊς [Ἐγτ ΟΥΥ, ἃποῖμου Ρσορῆεῖ, ἃ παῖϊτο 
ῬΓΟΌΔΟΙΥ οὗ [ῃδῖ τορίοῃ, δηποιῆςεϑ σοάβ νψ}}} 
ἴο {Πετλ. 

δεοαιε ἐξε ϑγγίαπε ῥαὺς «αἱά, Θ᾽ Οοά 



γ. 29---33.} 

29 Απά {ῇεὺ ρἱτοπεά ομς ονεσ 
ἀραϊηβδὲ [6 ΟἾΠΕΓ δενεη ἀᾶγβ. Ἀπὰ 
:0 ἰξ ννᾶ5, ἴπδῖ ἴῃ [86 βενεπιίῆ ἀδν τῆς 
θαῖε]ε ννᾶβ Ἰοϊπεά : δηά τε σμιηάγεη 
οὔ Ιβγδθὶ βἰεὺνν οὔ ἴτῆε ϑγγίδῃβϑ ἅπ 
Βυπάτγεά τηουβδηά ἰοοίϊπηδῃ ἱῃ οπα 
ἄάδγ. 
δ: Βυῖ τε τεϑὲ θεά το Αρβδεκ, 

Ἰηῖο τῆς ΤΥ ; δπὰ ἐἠεγό ἃ ννγ8}} [6]] 
ὩΡΟΩ ΘΠ ἀπὰ βενεη τμουδαπά οὗ 

., ον»: ἴη 6 τηδη ἐξα τυεγό Ἰεᾶ. Αμπᾶὰ Βεη- 
λεΦφ᾽ ,ο 

ἀηφΟφφ', Πδλάλὰ 64, ἀπηὰ ςάπὶς ἱπίο (πε οἰ, 
"ΠῚ ηἴο ΔΠ ἱπποῦ σΠδηλθεζ. 

Ι ( Απά ἢΪ8 β8εγνδηῖβ 8414 ιπῖο 
Πίπι, ΒΕ οΙἀ πον, νγα πᾶνε ἢεαγά τῇδίι 

͵5 Ἰοαΐοιιϑ ἔου ἢἷ5 οὐσῃ βοπουγσ. Τῆς 5γδο πος 
ἀο ποῖ ἄδϑεσνε ἀθ νεγαποθ, δυϊ ἴ86 ϑγσγίδηβ 
Ὦδνε ὈἸδϑρῃθοπιεὰ Ηἰπὶ ΟΥ̓ ἀεηγίηρ ιἷ5 δἴϊτ!- 
Ὀυΐε5 οὗ οπιπὶροΐθποθ δηά οπηηϊργοϑθηοο, ἀπά 
[15 οἱπ οὗ τπεῖὶγα πιυσῖ Ὀ6 Ῥιιπιϑῃθά. ΒΥ 
ἀεβίγογίης ἴπε ϑυτίδηβ [ἐμόν ν}}} 5ῃενν ἴῃ 
16 εγδ5 οὗ 411} ἴπῸ παίιοηβ τουηᾶ παῖ Ης ἰ5 
ποῖ ἴῃς Οοὰά οὗ [δς Π11]15 οηἱγ, δυΐ 4ἰ5ο οὗ ἴῃ 6 
γΔ]]6γ5. [ἴ ννᾶ8, 5: Π}ΠΑΓ]Ὺ, ἃ ἀθηϊαὶ οὗ [ἐπονδὴῃ 5 
ῬοΟνΟΥ ΜΕϊς ἢ Ὀγουρδῖ ἀδοιγυςτίοη οἡ ἴῃς Βοϑῖ 
οὗ δεπηδομοῦδ (2 Κ. χίχ. 15). 

80. “454 ἐδεγε α «υαἱἱ {εἰ} μροη ἐαυεπῖ ἀπά 
“ευεπ ἱδοισαπμά.) ἴῃ ἴῃς οτριπδὶ ἴἴ 15 “ ἘἈ 9 
Ὑ811, 2.4. ἴῃ νν4}} οὗ ἴῃς ἴοννῃ, ποῖ “ἃ νυ]. 
Ἄν ΠΊΔΥ ϑ5ιρροβὲα ἃ ἴοστιῆς δαγίδαιδλκο ἀυγίην 
16 516ξε οὗ ἴῃς ρίας, νυ} 16 186 ϑυσίΔ 5 γΟΓΟ 
τλαπηϊηρ ἴπ6 ἀείξηςοβ ἰη 11} ἔοσοθ, ψ Ὡς ἢ 
ἴηγον ἀοννη [πε ννᾺ}} ννῇοσε (ΠΟΥ ογο τποσῖ 
{ΠΙΟΚΙῪ ογοννάβα ὕροη ἴἴ, ἀηὰ Ὀυγὶοὰ τῆθπι ἴῃ 
115 γυϊη5. ὙῊΘ ρτοαῖ δαγίῃαυδκο δ 1, 5θοη, ἱπ 
1755, 15 581 ἴο ἢᾶνε ἀεβίγογθα ὅο,οοο ῬοΎβοῇβ 
ἴη ἃ {Πππ|6 ποτὰ [δὴ ἄνα πυιπυΐεϑ. 

απά Βεποῤαάδαά Μεά ἀπά οαππς ἱπίο ἐδὲ εἰΐγ.} 
ΤὨδὶ ἰ5 ἴο 5Αύῦ, Βοη-πδαάδὰ ἢεὰ δοπι τἢς ννΔ]}, 
ψ ΠοΓΟ Π6 δὰ Ὀόδη δῖ ἴπ6 ὕτμης οὗ [ῃ6 ἀϊΞαϑῖοσ, 
ἱπῖο ἴδ6 ἱπποῖ ραγίβ οὗ ἴῃς οἱγ--- Ρσοῦδθὶυ ἴο 
ΘΟΠῚΘ ΙΔ4551}6 Βίγοηρο ἀ---ηὰ ἴπόγε σοηςελὶ θὰ 
δἰ πλϑεϊῇ, 

ἑπίο αἹ ἱππέῦ οδαριδογ.] 160 ΛΟΓΔΙΥ, “ Ἰηἴο 
ἃ Ἑμαπιῦοῦ ΜΠ ΠῚη ἃ σΠαθοσ." ΟΥΔΡ5 ἃ 
“εογοὶ ΟἸΔΤΆΒΕΙ 15 πηοδηΐ---ἃ σμδηθοῦ ἴῃ [Π6 
γ04]}}, ΟΣΥ ὁπ6 Ὀοποδᾶῖῃ ἴῃς ἤοογ οὗ ἀποῖμοσ (οἶκον 
ὑπόγαιον, [ο5ΕΡΠ.5), πΚὸ (6 τηοάσγῃ “«εγάσεῤΨι, 
ἴῃ ψὩϊοἢ [6 1 ΔΟϊΪΔηἴ8 οὗ τρδὴν Ἐδϑίεγη 
οἰτίο5. ᾿νε ἀυγίης (ῃ6 συπιπιεγ-τπιε. Ὑ δὶ 
σοηοοδὶθαὰ σμδιθοσβ νεσῈ υϑεαὰ ΔΠΟΙΘΠΓΥ 85 
Ρίαςο5 οὗ βθουγΥ ἴῃ [Π6 Εδϑὶ 15 ἰηα!ςαῖεα ὈΥ͂ 
τῆς π5ἰδίεπηεπι οὗ Οἰεϑίδϑ, [μηδὲ Αϑίγαρες πϊάὰ 
᾿ἱπη5 6} ΦῸΓ ϑοῦῆα ἴδ ἔγοπι [πε νἱοϊογίοιβ 
Ογτὺπ ἰῃ ἃ ϑεοζεῖ ρασί οὗ 815 ραΐδεθ. ( ἔχς. 
Ῥογβ. ὃ 22) 

91. “πῶ γορεὲς μῤοη οἱ ῥεαά:.} ΒΥ “ τορϑϑ 

Ι. ΚΙΝΟΞ5Ξ. ΧΣΧ, 

(δε Κίηρβ οὗ τς Βοιιβε οὗ 1βγδεὶ Ζγϑ 
ΠΥ ΙΑ απ: Ιεῖ 18, 1 ὑγδὺ δες, 
Ρυξ βδοκοϊοῖ ἢ οα οὐ ἰοί 8, ἀπα τορεβ8 
ὩΡΟΩ οὐ Πολάβ., ἀπά ρῸ οιι ἴο {δε 
Κιηρ οὗὁἨ ἰβγδεὶ : ρεγδάνεητζυγε πε Ψ}}} 
βάν τὴν [1{6. 

22 ΓΑ {ΠΕ ρἰγάθα βδοΐζοοῖ ἢ οα 
{πεῖν Ἰοίμ8, ἀπά ῥμὲ τορεβ οἡ {Πεὶγ 
μεδάϑβ, δῃά σδπιε ἴο τῆς Κίπρ οὗ [3γδεϊ, 
ΔΠᾺ δά, ΤῊΥ 8εγνδλης Βοη-μδάλα 
541. 1 ΡΓΑΥ ἴῃ εα, ἰδεῖ πὶ ᾿ἰἶνθ. Απά 
ἣς 5414, 1. 6 γεῖ αἰϊνεὶ ᾿ς ἐς ΤΩΥ 
Ὀγοῖθοτσ. 

22 Νοῦν ἴδε πιδεὴ ἀϊά αἱ] ρε πο γ 
οὔϑογνς νεῖ ΠΟΥ ὅση ἐλίμρ τυοιίά εοπι 

ὌΡΟΠ ΟΣ πιο "ἢ 15 ὈΣΟΌΔΟΪΥ πηρᾶπί “ Γορδ5 
δθουϊ Οὐγ Π6.Κ5." ὍΠ6 ἰηϊοηοη ννᾶ8 ἴο ἱπηρὶ 
{παῖ {ΠῸῪ ρυΐ {ΠΕΡ 1νὸ5 δ Αμδθβ ἀΪ5 ) 
ψ}0, 1 Πα ρ]εαϑθά, ταῖς δὴν Π6πὶ αἴ οηςα. 

82. Τὸν -εγυαπὶ Βεημ-δαάαά ἘΒεη-Βδάδά 
5 ΠΟῪ 45 ἢ ]6 85 Αἢαὺ νγὰ5 ἃ γοᾶγ Ὀθθίοσγε 
(5ε6 γϑῦϑα 9)... Ηδ ρῥγοΐεβϑϑοϑ δισηϑοὶξ [86 Το ΓΟ 
“'αυε οἵ ̓ ῖ5ϑ ΠοΠαΠΟΓΟΥ. 

83. Νῆοαυ ἐδὲ »ιοη ἀϊά ἀϊσεπεν οὗσενυε, 6. 
ΤῊΙ5 ραϑϑᾶρα δ85 ὑὕθθῃ ζτθ δ αἰδουπθο ὉΥ 
Το οΓῊ ΟΥς5, Πα ὙΕΓῪ νδγίουϑὶυ γεπάογαα ὉΥ͂ 
(Ὠδπὰ ; Ὀυϊ οἡ ἴΠ6 ννῇο]6 Οὐς ἰγδηϑιδ ἢ ἈΡΡΘαΓ5 
ἴο δῖνε ΥΘΥΥ͂ ΠΟΑΓΙΥ ἴδε ἴσυς τηδδηΐηρ. 1.11 ΓΑ} 
186 ρῬαϑϑᾶρθ σγυῃ5 ἴΠ|15:--- Νον ἴΠ6 πηεη οὔ" 
βεγνϑὰ (ΠΠ|ΟΓΑΙΠῪ " αἀἰνιηοα᾽) ἀπά παϑίθα στεδίν, 
δης σαυρῆῖ ὑρ ννῆδὶ [6]] ἔγτοπὶ ἢϊπὶ, δηὰ 5414, 
ΤῊΥ ὑσγοίδμεγ Βεῃ-δάδα," ΤὍὉΠὲ πηρδηϊηρ 5 
(παῖ ἴΠ6 πηεη ἕγοπι τῆς ἢχϑὶ πηοιπθηΐ οὗ {Π6ῚΓγ 
ΔΥτῖν] ψνεγὰ οἡ ἴῃ νναϊςἢ ἴο ποῖς ννῆδὲ ΑΠδὸ 
ννοΙ] ἃ 547 ; πὰ {π6 τηοσμθηΐ πὸ ἰεὶ [2]] [86 
ΘΧΡΓΟΘΘΙΟη “ Ης [5 τῇῦ Ὀσγοίποσ," [ΠῸῪ σδυρῆί ἴἢ 
ὮΡ δηὰ τερϑαϊεα ἵ{, ἤχίηρ Εἰπὶ ἴο ἴἴ, 45 ἴ Ψεγα, 
δΔης ργονοηζίηρ ἢ15 γοῖσοαῖ. ὉὙΠε στουπὰ δηά 
ἔοσος οὗ {πεὶγ σοηάαςῖ νν1}} θὲ αἵ οῆςς ἀρραγεηΐ 
ἴο 411 ννο δὲ δοαυδιηϊθά ϑν ἢ [ἢς ΟΥἹεηΐὶ 
ἴανν οὗ ἀαξῥεεῖ, ΝΥ ἢ [45 Ὀδθη εἰδοΓδίεὶΥ 
ἰΓραῖϊοὰ ΟΥ Βυγοκδασγαΐξ (' Νοΐοθβ οἡ ἴπε Βε- 
ἀοιη5,), πὰ ὈγΙΕΗ͂Υ Ὀυΐ ὙΕΙΥ ὨΔΡΡΙΪ ὉΥ 
Μτ. 1 γατὰ (( Νίπενθηῃ δηὰ Βαγίοη, ρῇ. 
317-119). ΒΥ ἴδε ἰανν οὗ ἐαάῥεεί ΔΏΥ οπς 
5 δἴ ΔΩΥ ἴἰπλὸ ΘΕ Ιοἃ ἴο ρῬυΐ Πἰγηβ ἢ πὰ οΓ 
(6 ρΡγοϊθδοϊοη οὗ δηοΐποσ, Ὀ6 ἴδ οἵδοσ ἢ15 
ἔτι θη οὐ 815 ρτεαΐεσί δῃοΙΩΥ ; δηὰ 1 (Π6 τηδῃ 
ΔΡΡΪΙοἀ ἴο ἀοοβ ποῖ δ οποθ σεϊοςῖ ἢϊπι, ἰζ τὴ 6 
515 ῃτ65ἴ [ὈΓΠῚ5 οὗ ἔΤΊΕΠΑΙΪΥ 5ρθθςἢ Ρ455 Ὀεΐννεεῃ 
16 ἴννο, ἴπ6 Ὀοπά ἰ5 οςοπιρίεῖς, δπὰ τηυδί ποῖ 
Ὀε Ὀγοκεη. “1 ἴνγο δῃθηλθ5 τηρεῖ δηά οχ- 
οσῆδηχε ἴῃς “αὐἰανι αἰείξετι, Ἔνθ ΟΥ̓ πιϊδίδκο, 
ἴπογο ἰ5 ρεᾶςθ δοΐνψθοη ἴπόπὶ, δηα ΠΟΥ ν}}} 
ποῖ ἤρῃῖϊ. ... [ἃ πιδὴ δὲ ρυγϑοιοὰ ἷν Δῇ 
ΘΠΟΙΛΥ͂, ΟΥἹ Ἔνθ Ὀ6 οἡ ἴπδ στουηά, ἢδ σΔ 5ᾶν6 
818. [ἴδ ΌῪ ολ]] ης ουἱ ’ ϑαῤδεεῖ᾽ ᾿ (1 ἀγατάλ). 
Βερ-μδάδλα 5 ἔτίοπάβ γεσα οἡ ἴδ6 ναῖςι ἴο 

6ο7 



όοϑβϑ 

ἔτοτι ᾿ΐπι, δηὰ ἀϊὰ Π45Ε}}}7 σαῖς ἢ 2: : 
Δηἀ {ΠῈγ 5414, ΤΥ δἰοίμοι βεη μή, 
ΤΠεπ ἢε 541, ὅο γε, Ὀπηρ Μίηι. 
ΤΠεη Βεη-Πδαάλά σαπια ἔογίῃ ἴο Πίηι ; 
πὰ ᾿ς οδιιβεά ᾿ϊπὶ ἴο σοπὶα τρ ἱπίο 
τῆς σΠαποί. 

24 Απά Μεη-ἡσάσά β3Αϊὰ υηῖο Βίπι, 
Τῆς οἰτί68, το Πὰν ἐλίμεγ ἴοοκ 
ἔτοτα τὴγ ἔδλίμεγ, 1 1} ταβίογα ; δηὰ 
ἴῆου 84] τῃδλκε βίγεεῖβ ἔογ ἴδε ἴῃ 
ΠλΑπιᾶϑοιβ, 45 ΤΥ ἔδῖμεγ πιδάς ἴῃ δ4- 

οδίδίῃ ἔογ ἢἰπι ἐαζῥεεί; δηὰ ἴῃς ϑἰπρὶθ 
Ρἄγαϑο “ΗὌ ἰ58 Τῦ Ὀγοῖμπεγ," τὰουρ ἢ Ρεγμαρ5 
1Που ΒΕ 655} } υἱζογοά, Βανης Ὀεθη δοςορίεά 
ΌΥ τῃσπὶ Οἡ ἢἰβ Ραγί, νγὰ5 δυδῆησϊεης ἴο οοπὶ- 
Ρἰεῖς (ἢς Ὀοπά, δπὰ βεουγε ἴδε Ἰἰἶς οὗ {δὲ 
ςδρίϊνα. 

δὲ εαισεά δὲν ἐο εο»ρι μ ἱπίο δὲ ἐραγίο!. 
ΟΥ “ἰπῖο ἢ15 οδαγίοι," ΤδἊ Ηοῦτεν τίς] 
[45 115 ἴζσοθ ἢο 1685 ἴδῃ ἴῃς Οστεεῖκ ΑΠπδὺ 
8 ἀεϊογτηϊηεα ποῖ ἴο ἀΐϑβρταςς ᾿ἰπι56]1} 'π τηθη 
ἜΥ65 ΟΥ̓ ἃ τεϊγδοϊδίοη. ΗἩνίπρ ςδ]]ϑα Βεη- 
μάλ ἢἷἰς Ὀγοΐποσ, 6 Ψ|}} ἔγεαῖ δἰπὶ 45 ἢδ 
νου] 4 Ὁσγοῖμοῦ ; 50 δ ἴλκεβ πὶ ἃ 1πῖο 15 
σμαγίοῖ, τη ψΒὶοἢ πεσε οουὰ ποῖ ὈῈ ἃ 
ξτοαῖεσ ΒΟΏΟΌΓ, 

84. ΤΡε εἰϊίε: «υδίεδ γ»ῃν ζαἰδὸνγ ἰοοξ οι 
26) 7αἰδὲγ 1 «υἱἱ! γεσίογε Βεπ-ἢδαδά, βεσ γα 
οὗ ἢί5 ἴθ, ργοοθοάβ ἴο βιρεεϑδῖ ἴδε ἰεστὴβ οὗ 
Ρθᾶος ψὩϊςἢ ἢΘ ἰ5 ΨΠΠἰπρ ἴο οὔεν 45 [ἢ 6 ρσίος 
οὗ 5 ἔτοθάοιῃ. Ηδ νἹ]] τεβίοτε ἴἰο Αμδὺ [6 
15γδοὶ το οἰτ65 ἴλη τοπὶ Οτηγὶ ΟΥ̓ ἢ15 ἔδίΠοσ, 
διοηρ ΜΗϊοῆ διπλοῖ ΟΙοδά νγᾶ5 ργοῦδο υ 
[86 πηοβῖ ἱπιρογίδπί (5εε : Κ.. χχίϊ. 3, Δη4 οοτ- 
ΡᾶγῈ ποῖες οὔ (ἢ. ΧΥΙ, γεγϑα 27); δηά δε ψ}}} 
Δἰονν ΑΒδῦ ἴὰς ρῥγίνιϊερε οὐ τηδιχιηρ ἔοσ δἰ π|- 
56} ϑἰγθοῖβ, οὐ γαῖθεσ βηυάγοβ, ἰῃ ΤαπηδϑΟι!5, 
4 Ργίνιορα ψῃὶς ἢ 8 ον απο ἢδα Ροϑ- 
βοβϑδοὰ ἢ σγοϑροςΐ ἴο ϑαπιασίᾷ. (οσηπλοσο δ] 
ὐνδηΐδροβ, γαῖμοῦ ἴπΔΠ ΔΩΥ͂ ΟἾΒΟΥ, οσε ργὸ- 
ὈΑΌΪΥ ϑδουξηΐς ΟΥ̓ 118 ἀττδηξεπιθηῖ; ὙΒΙΟἢ 
ΤΊΔΥ ὃς σοτηραγεαὰ ἢ με ταοάεγῃ Ογϊεηΐδὶ 
Ρτγδσίίοα οὗὨ πιδιπίαϊπίηρ “"]οννβ᾽ ἀυλτγίοτβ " 
δὰ “ ΟΠ τ ϑιἰδηϑ᾽ αμαγίοῦϑ" 1ῃ 4}} οἰ[[65 οὗ 
ΔΩΥ͂ Ποῃδίἀογδῦϊε 81ΖΘ. 

ἐδοιι “ῥα »ιαξε σἐγεεῖς.} 1( 1ΘΓΑΊΥ “ ορεη 
Ρίδοςς"---ἰ ε. “ βαυδγεβ." 

.-ὁ δὲ »ιαάε ἃ εουεπαπὶ αυἱἐ ῥίνη, (5.1 ΑΒΔ, 
στ βουΐ “ ἰπαυϊτγίηρ οὗ ἴῃς 1 οτὰ," ννῦῆο δδά 
εἴνθη Β1Πὶ 50 ρστοδῖ ἃ υἱσΐογῃυ (νεῦβε 28), υβεῖμοσ 
Ὦς 58οιυ} ἃ ἰεῖ Βεη-Βδάδα γῸ ΟΥ̓ πο, δίοπος ἄρτϑοϑ 
ἴο ἴδιο ἰογτηβ5 οογεα : δηά, ψδοιυΐ ἐνθη ἴδ κῖπρ 
ΔΗΥ͂ ΘΟ ΓΙ Υ ἴοσ Ποῖ ἀθς οὔϑογνδηῆςθ, 8]1ονν5 
(86 ϑγτγίδη πποηδσοῖὶ ἴο ἀερατῖ δηὰ σεΐυσγῃ ἴο 
ἢϊ5 οὐνη σου πίσγγ. (Οοποίαεγεα ΡΟ Έ σ ΑΙ, ἴΠ 6 
δεῖ ννᾶ5 οὔδ οὗ οὐ] ραῦ]ο σαγο οοοηθϑ5 δπα 1π|- 
Ῥγιάθησθ. [{]6εῖ Ἰοοϑα 8 ΠΟΙ ὑνῆοϑο 18] θηΐ, 
δι δοη, δηὰ ρῬεύβοηδὶ ἱπἤυθησθ πιδάὰς ἢ ΤῺ 

Ι. ΚΙΝΟΞϑ. ΧΣ. ἵν. 34-:6 

τλλγΔ. ΤΠειι ταίά “Δα, 1 ν᾿} βεπά 
ἴΠ66 ΔΥΨΑΥ γι (18 σονεπδηῖ. 80 
Πα πιδάες ἃ σονεπᾶπὶ νὴ ἢΐπι, ἀπά 
86ηΐ ὨϊηΠὶ ΑΥΨΔΥ. 

ἃς ἢ Απὰ ἃ οςετγίαϊη τηδη οὗ ἴδε 
80η8 οὐ ἴῃ Ρῥγορδεῖβ 8414 υπίο δὶ5 
πεϊρηδουγ ἰπ ([ἢε νγογά οὗ ἴτε [ΟΚΡ, 
δηλῖα π|Ὲ, 1 ῥγὰὺ ἴπες. Απά {δε 
ΤΔη τεδιβεα ἴο 5πιη1ε ἢ] η1. 

46 ΤΠεη βαἱά ἢς ὑπο δίπι, Βε- 
ολιι86 ἴποιι ἢαβῖ ποῖ ορεγεά τἢε νοῖςε 

ῬΘου ΑΣΙΥ ἐοστη δ ῦ]ς ; δηὰ ἴ ρῥγονἀθὰ πὸ 
οἰεςῖυδὶ ϑθουὙ ἀραϊποῖ ἴῃ6 οοπίηυδπος οὗ 
Ὠὶβ ἀρρτοϑϑίοῃβ. Βεη-ῃδάδα τηϊξῃϊ, οσ πιὶρμῖ 
ποῖ, τεχαγὰ δἰ πλϑοὶῦ δ5 Ὀουπαὰ ΌΥ ἴδ ἴοστῃβ οὗ 
ἃ οονεηδηΐ τδάθ νβεη ἢς ννᾶ5 ἃ ὑγιίϑοηοσ. [ἢ 
ἢς ἴοοῖκ ἴπ6 νἱονν [παῖ 6 ννὰ5 ποῖ θουπά---ἃ5 
ἢϊ5 δίῖεῦ οοπάιϊιοϊ σῆονπ ἴῃαΐ ἢς ἀϊὰ (566 «ἢ. 
ΧΧΊΪ, γογβα 3)--- Απδὸ Ἰοῆ Πἰπιϑο] πὸ πηθδης οὗ 
οηΐογοίηρ ἴδε οδἰραϊοηβ ἱπουγτγοὰ ἐχοθρῖ ΌὉγ ἃ 
γεηονναὶ οὗ Βοβ 5. Απὰ ᾿ξ ΑΒαθ᾿β οοπάιϊςξ 
ννὰ5 ἴΠ15, ΡΟ] ΠΕΙΓΔΠΥ ϑρθακῖπρ, υτόηρ ἴῃ ὨΪπὶ 85 
[ῃ6 πιο δυπιλὴ Πποδὰ οὗ ἃ οἴαῖϊθ, πιυςἢ τόσο 
νγ85 ἴξ ὉΠ’ Π5ΈΠΔὉ]6 ἴῃ οηο ννῆο πε Ηἰ5 Ἄστονντι 
ὉΠΩΘΓ ἃ [μοοοσαςῦ. “πα υΐΓΥ αἱ ἴδε νογὰ 
οὔ [86 1 ,ογὰ ᾿" ννᾶ5 5{1}} ροβϑϑίθ]ε ἴῃ 15γδοὶ (1 Καὶ. 
ΧΧΙΙ, 5, 8), δηὰ τννουἹά δθθὴ ἴο δανὲ ὕδεη ἴῃς 
σουγθα {μπαΐ ΟΥΑΙ ΠΑΙΎ σταϊυᾶάς ταρμξ πᾶτε 
βιισροϑίοα, 

856. “44 ἃ εογίαἷπ ὑπᾶπ οὕ δὲ “οπ: οὕ ἐδε 
ῥγοῤῥε..}] ΤὮΘ Ἐχργοβϑίοῃ “ 50η5 οὗ ἴ86 ῥσγο- 
ΡΒεῖβ ἢ ὀσσυγβ εγε ἔοσ ἴῃς βγεῖ {π|6Θ. Ετσοσχα 
1 Κίηρϑ, οἢ}5. 1ϊ. ἀπά ἱν., ἤθσε ἴδ6 βαπὶθ ἔοσ- 
Τη11Δ Οσσυγϑ Γορεδίθαϊγ, ἰἃ ἀρρεᾶσθ ἰδὲ ὉΥ͂ 
(δς “50η5 οὗ ἴδε ρῬγορμοῖβ ἢ ννὲ ἅτε ἴο υπάεσ- 
δίδῃα ἴπΠῸ δοῆοοὶβ οὐ Το ρος οὗ ργορδεῖβξ 
ὙΠ ἢ οχιϑίθα ἴῃ ϑδουοσδὶ οὗ ἴδ ἰϑγδε το, δηὰ 
ΡτγοῦΔΟΪΥ οὗ ἴδε [εννιϑῃ, ἴονντιβ, νβεσα γουὴν 
ΤΏΘΠ Ὑγ6ΓῸ ΓΟΡΌΪΑΣΙΥ οαυοσεῖδα ἴοσγ ἴῃς ῥσο- 
ΡῃΘΌςΔΙ οὔτε. ἼΠε56 “ βδοῃοοΐϑ" τῆδκο {ΠεῚὶγ 
γϑι Ἀρροδσδησθ ὑπάοσ δα :6]. (1 5. Χ. το; 
χίχ, 20.) ΤΟΙ ἰ5 ῃο ἀϊδίηςϊ ονάσηςε ἰῃδῖ 
{ΠΕΥ σοπἧπιεά Ἰαῖοσ {πη ἴῃς {ἰπ|ε οὗ Ε]1}588 ; 
Ὀυΐ 1 ἰ5 οἡη [6 ᾿ΠΟ]6 πιοδῖ ὑσγοῦδῦϊο (παῖ 186 
᾿πϑιυΌ] Ο δυγνίνοα [Π6 ΟΔΡΕΥΥ, ἀηὰ τπδὲ τς 
Ὀυὶκ οὗ [86 “ ργορμεῖβ, ψῆοϑδο οσκβ ᾶνς 
ςοης ἀονῃ ἴο ι1.5, δεΪοηρεὰ ἴο ἴβεῶ. ΔΎ ΒθΩ 
Απιοβ ἀδοίαγοβ παῖ ἢ “νὰβ ποὺ Ῥσορδεῖ, 
πεῖ δεν ἃ ὀγοῤῥεῖ: “οπ|, Ὀυϊ ἴῃς Πογά ἴοοκ Βΐτπα ἢ 
(ΑΠλΟΒ ΥἹ]. 14,15}, ἢ6 566 Πὶ5 ἴο 5ΡΘ8Κ ἃ5 1 ἢὶς 
ὙΟΓΕ Δη ΘΧΟΘΡΌΟΩΔΙ σᾶ56. 

“αἱά ὠπίο δὲ: πεῖρῥόδοιγ. Ἐκ ῖμεσ, “ ἴο ἢ]8᾽ 
ἔτη" οὗ “ ςοπιραπίοῃ "---ἰο οπὸ ψῆο νγδ5, 
{π|κὸ Βἰ πιβ οὶ, “ἃ ργορβεῖβ 5οῃ," δηά ψῆο οὐρῆς 
τπεγοίοσε ἴο ἤᾶνα ροσγοεϊνοὰ [μὲ ἢ5 οοἸοάσυς 
Βροῖο, ποῖ οὗ δἰ5 ονχῃ μοδά, Ὀυΐ “ἡ [ὃς ποσγὰ 
οὔτ 1, ογά," 

86. 4 ἤοη «ῥα! «ἰαν {δες ἴῃ ἴπ6 οτῖ- 



ν. 37---.43.} 

οὗ τῆς Ινοκρ, Ὀεἢο]4, 45 ϑοοῃ 85 ἴδοιι 
Διί ἀεραγίεα ἔτομῃ π16, ἃ Ἰΐοῃ 514} 514 Υ 
[Π66. Απά 88 βοοη 83 ἢς ν»8 ἀερδγῖεά 
ἔτουῃ ἢϊπὶ, 4 ᾿ἰοη ἐουπα Βΐπι, ἀπά 8ἰενν 
ἢϊπη. 

27 ΤΒεη δε ἔοιπαά Ἀποῖμεσ τηδη, 
Δηὰ αἱ, ϑδηηῖτε π|ὲ) 1 ΡΓΑΥ {πεε. 

ὌΡΟΣ Αμπά {δε πηδη 85πιοῖς ἢϊπὶ., Ἶ80 [ἢδῖ ἰῃ 
“κά ὙΠ ΠΠΕ ἢδ ννουπαεά λέι. 
σονμάίκβ. 8 δὴ τῆς ρτορμεῖ ἀεραγῖεά, δπά 

ννδιϊεὰ ἔογ ἴῃς Κιηρ ὈΥ {6 νγᾶγ, δπά 
ἀἰβριι βεα Ὠἰπ56] Γ νυ ἢ 45Π.68 ὕροη ἢ]5 
ἴαςε. 

29 Απὰά 85 [δες Κίηρ ραϑβ6ἀ ὃγ, ἢς 
οὐεά ὑπῖο τῆς Κίηρ: ἀπά δὲ εϊά, 
ΓῊΥ 8εγνδηΐ νγεηῖ οὔξ ἰηῖο τς πιίάδῖ 
οὗ τ1πεὲ δδῖίε; δηά, Ῥεῃοὶά, ἃ πιδῃ 
τυγηεἀ δϑίάθβ, δηὰά δὈγοιρης ἃ πηδη 
ὈΠῖΟ π|6, Δπὰ 8414, Κεερ τἢ18 πιδῃ : 
Ὁ ΠλΘΔη8 ἢ6 ὃ πηι! βϑηρ, Υ δη 
[Πεη ΒΑ1} τ [1 θὲ ἴογ 15 ΠΠξδ, 

Ι, ΚΙΝΟΞ5. ΧΧ. 

ΟΥ εἶβε ἴδοι 8ῃα]: ρα ἃ ταΐεπι οὗ θα 
δ: Ϊνεῦ. 

40 Απάὰ 48 Τὴγ ϑβεγνδηΐ νγὰ5 ὈΞῪ 
4 ΤΗΣ: Ρ. ἀφ ἤδγα δηά ἴπθγο, ἴπα ννγᾶ8ϑ ροῆπεὲ. Απά το 

(Πε Κίπρ οὗ ἰβγαθὶ 8414 ὑπο ἢϊπι, 80 
σλαίἑ ΤῊ Ἰυάρπηεης δὲ; τὰγβεὶ ἢαβῖ 
ἀες!εα 22. 

41 Απά δε δαβῖεά, δπά ἴοοκ τῆς 
Δ5Π68 ΑΥΔΥ ἔτοπὶ ἢϊ8 ἔδςε ; δηά τῇ6β 
Κιπρ οὗ ἴβγδδὶ ἀϊβοεγπεά ἢϊτπὰ τἢδὲ ἢς 
ἐυας οἵ ἴμε ρτορἢεῖϑ. 

42 Απά δε 5414 υπίο Ἀἰπι, Τἢιι8 
βδ ἢ τῃὴ6 ΠΟΚΡ, “Βεςσδυβε ἴποι μαβῖ τ 
ἶεῖ ροὸ ουξεξ οὗ ἐγ μαηπὰά ἃ πιᾶῃ 
ψῃο [1 δρροϊηῖεά το υἱῖεγ ἀε- 
βίγυςτίοη, τῃεγαίογα ΤΥ [πὶ 5841] ρῸ 
ἴογ ἢ5 18, ἅπ4 τῇγΥ ρεορὶς ἔογ ἢ 5 
ΡεΕορΐε. 

43 Απά τῆς Κίηρ οἔἉ ἰϑγδεὶ ννεηΐ ἴο 
ἢ5 Πουβε ἤδᾶνυ ἂδπὰ αἰβρ᾽εαβεά, δηὰ 
σάπια ἴο δϑαιηδγίᾶ. 

ΕἾΠΔ] [1 5. “ 2δὲ Ἰίοπ," θοῖὰ Ποτὸ δηὰ ἴῃ ἴῃς ἰδϑῖ 
οἰδιδο οὗ [6 νοῦϑο. 

α δοη ὥοιυπά δίρ»ε πα «ἰεαυ ῥίηι. οἵἢ- 
ΡῬασε ἴῃ6 ΡῬυπηιϑῃπιοωὶ οὗ ἴπε ἀἰδοδοάιϊοηϊ ρτο- 
ὑΒοῖ, ΒΌΡγα, οἢ. ΧΗΪ, νΟΓθΘ 24. 

38. “454 ἀμσιμσεά ῥὶ»ιοί «υἱὴδ σε δὲς μροπ 
ῥι πω] Ἀαῖδεοσ, “ ἀἰϑρυϊθο δ πηβοῦ τ λτλ 
ὃ Ὀδπὰδ 9 ΟΥ̓ΘΣ ὲδ 0γ͵98." (δες ῃοῖο Β αἵ 
[ῃς6 ἐπὰά οὗ ἴῃε ςδβαρῖοσ) ΤὍΤῇδο οδ͵]εοϊ οἵ τῃ6 
νουηά δηΐ δαπάδρε νγὰ8 ἀουῦδὶ6. ῬαΠΪΥ, ἴἴ 
νγὰ5 ἴο ργενοπὶ Αμδὺ ἔτοτὴ γεοορηίϊδιηρ {Π6 
Ῥτορἢοί᾽5 ἴδςθ, ραν ἴο ἱπάπιος πὶ ἴο Ὀο]ονα 
παῖ (6 τηδη δά ΓΟΔΠῪ Ὀεοη οηραροά ἰη [6 
Γοοοηΐ ΨΚΑΓ. 

89. 727) “εγυαρμὶ «υεηΐ ομἦ ἱπίο ἐδεὲ »δεΐ 
97 δὲ δαϊέἰ.ὺ (οτάραγο Ὡ {Π15 ἀροϊοσιθ 
ἴμοβς οὗ Ναίῃδη (Δ ὅ. χιῖ. 1-.4) δηὰ [Π6 ννοϊγδῃ 
οἵ Τεκοδὴ (ἰὉ. χῖν. 5-11). 

41. 454 δε. .. Ἰοοξ ἐδὲ αεϑὲ: χαυαῦ οι 
ῥὶς ἵπμιο.] Ὕταδῃϑιδῖα, “᾿απά ἢὲε ἴοοκ 189 
Ὀαπάαρβο Το ΟἿ᾽ δἰ8δ 0Υ9086." 866 ποῖο Οοἢ 
ΥΟΓ56 18. - 

᾿ὥαπεσαακαι υαρενροοπανξεαπνενςο. 

ρὲ «υας φζ ἐῤὲ ῥγορδει..) Αςοογαϊηρ ἴο [ο56- 
Ῥῆι5 1815 ργορῆεί ννὰ5 Μιςοδιδῆ, [πε ϑοὴ οὗ 
Ιπγδἢ, οὗ ψβοῖὰ ΑΠΔΌ 5475, ἰη οἷ. ΧΧΙΙ, νεῦβο. 
δ, 1 Βαῖθ ἢϊπὶ, 3ῶγ δὲ 4οΐὁ ποὶ ῥγοῤῥε 5οοά 
ἐμ Ρς πῖδ, δμ! ουἱ ἀπ ΟΠ ἢ6 ΔΡΡΘΔΥ5 
ἴο δᾶγνε ᾿πηργίϑοηδα οἡ δοοουηΐ οὗ “ογιό [ἢγοαϊ- 
ΘΠΙΠΡ ῬΓΟΡΏΘΟΥ (0. γεγθε 26). σοῦ [ἢ15 
βἰδίοιηεηΐ οὗ [οϑερῆυβ 15 ηοΐ 4 ἰγδάϊπιοη, δαϊ 
ἃ σοποϊυβίοη ἀγαννῃ ἔγοτη ἴῃ6 ἴννο Ῥαβϑϑᾶροδϑδ 
δῦονε σείοστοά ἴο. [{ ἰ5΄ ἴῃ ποῸ ποτὰ ἤδη 
ἃ Ῥγοῦδθ!ο σοη͵δοΐυγα. 

42. 41 »ιαη αὐδο»ι 1 ἀῤῥοϊμίεά 0 μοῦ ἀφ" 
σέγμοίοη.) 1, ΔΕΓΑΙΥ “ἃ πιδῃ οὗ ΤΥ οἰγϑο "- 
Ὁ ΤῊΔΏ, 2.5.,) ΟἹ ῬΒΟΠῚ ΤΩ ΟὐγΓ96 ἢδὰ Ὀδεη 
Ια!ά. 

43. ἤεαυν απμά ἀμ ῥίεα!εα.} ἘΔΊΠΟΣ “8.116 
διὰ ΔῺΘΥΥ," ποῖ γοροπηίδηϊ, ἃ5 δἤογ ΕΔ} 5 
νναγηΐηρ (1 Κ. χχὶ, 27) ---ἣοΐ δοκηον)θοάρίης 
(ἢς Ἰυδίί!ος οὗ Πὶ5 βοηΐοηςο---δυῖ 1] οὗ 50}- 
Ιαπῆθϑθ ἃπάὰ ϑιρργεβθθὰ δῆροσ. Ὅμδ 54Π6 
[οΠΊΡΕΙ Ἄρρεᾶῖβθ δρδίῃ ἴῃ {86 ποχί Ἵμδρίεγ 
(νεῦβο 4). 

ΑὈΘΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕΘ ον νν. 14, 418. 

“ΜΏο 584}} οσγέοσ ἴπ6 
πο)" 

Το Ηδεδτον ΠΌΠΟΌ ΟΝ, 45 Καὶ! τὶ ρθε]γ 
οὔϑεγνοϑ (΄ (οτηπιεηΐ, δὰ ἴος.), σοττεϑροηὰς 
ἴο οὖν “οἵη Ὀδῖι]6,᾿" “θορίη [6 Θηραρειηοηῖ." 
Π ἸΠΕΓΑΙῪ ρὲ 15 “το διπά," “ἴο [16. ἀοιῃ- 
Ρᾶγα ἴμὸ 1, δίῃ εοπσέγεέγε. 

ΝΟΤΕ Α, ν. 14. 

νοι, 11. 

ΝΟΤῈ Β,ν. 38. “Ὀ᾿ϑρυϊδεα ΠΙγ561 ἢ 45}:65." 

ΤΠ ἰγδηβἰδίοη “' 45Π.65 ἤεγὸ ἀδροηὰβ ἸΡρῸη 
ἴῃς ἰἀεηἤοδίίοη οὗ ἼΒὲξ (ὑνῖς ἢ 15 ἴῃ6 ἔογπι 
υ.564) ἢ ἼΒΝ. Βυΐῖ ἼΒΝ 18. ΡΓΟΌΔΟΙΥ [6 
βϑὴθ ψογά 85 ἼΒ2), ψυβῖοἢ 15 [Π6 τοοῖ οἵ ἴῃ6 
(Βιαϊάθε δ ἼΒΨὉ, “ἃ νεὶ!, ἀπά ἰβ ΠΟΙ υἢ- 
ςοηπεοίεά νητῃ ἼΒςξ, 

όορ 



όιο 

ΟΗΑΡΤῈᾺΒΚ ΧΧΙ. 
1 Αλαὸ δεὶνρ εκ Λιαδοίλ᾽; οὐκεγαγα ἐξ 

ξ͵ισυκά, ΄᾽ ϑ,εκεύεί τογεδηρ ἰαζεγ. ἀχαΐπεΐ 
Διαδοίά, ἀξ ἐς εοπάρινραά οὗ ὀΐαεβλόνγ. 15 
“λαὸ Ἰαξείλ᾽ ῥοσεεεείονε ο7 ἐλε υἱηεγαγά, 
Εἰαλ δερηοιποείλ μα σραΐμε 4 λαὸ 
ακά δεῖ, 25 Ἡγιξεά λαὸ γεβενέέηζ, 
Οοα ἐγεγγολ “δε γμαρηερρ. 

ΝῺ ἰξ σᾷπιε ἴο δἴζεγ {Π686 
τπΐηρβ, ταί Ναδοῖὰ τῆς [6ε2- 

τεεὶῖε ΕΣ ἃ νἱπεγάγά, ννῆςοἢ τὐας ἴῃ 
]Θζγεεὶ, μαγὰ ὃγ τίς ΡαΪᾶςς οὗ Αμδὸ 
Κίῃρ οὗ ϑαπιδγῖᾶ. 

2 Απά Αμδῦ βϑρᾶκε υπῖσ Νδδοιῖῃ, 
βΑγίηρ, (ἵνα πῖς (ΠΥ νἱηεγατγά, τπλι 1 
ΤΑΔΥ πᾶν ἰξ ἔογ ἃ ραγάθῃ οὗ βιεγθϑ8, 
δεσδυβε ἰζ ἦς πϑᾶγ υπῖο ΠΥ δοιβ6 ς 

Ι. ΚΙΝΟΞϑ. ΧΧΙ. ἶν. 1--4. 

ἀπὰ ἵ 1}}} ρίνε τῇδε ἔογ ἴξ ἃ Βεῖζεγ 
να γδγα τΠδη ἰξ ; ογ, ἱξ 1Ὲ ἴβεεπι ροοά 1 Ηεξὃ. "- 

ΙΓ 1 ρίνε πες τῷ τ ξζαε κ ἴο ἴδεε, σῖνες πες τπ6 ΟΠ είν κγει 
οὗἉ [τ ἰῃ πιοπεγ. 

2 Απὰ Νδβοῖῇ εἰά ἴο Αμδδ, ΤῊς 
ΤΡ ἐογθϊά ἰξ πα, τπδξ 1 5ῃου]ά ρὶνς 
πε ἱπμογίδηος οὗ τὰ ἔδῖμεῖβ υπίο 
[δεα. 

4 Απὰά ΑΠδῦ οδηε ἱπίο ἢἰβ ἢουβε 
ΒοᾶνΥ δηὰ ἀϊβρίεδβϑεὰ Ὀεςδιιβε οὗ τῆς 
ἀταν νν Ὡς ἢ ΝΑΡΟΙΒ τῆς εΖγεοϊῖῖς 
Πα βροκεη ἴο Πἰπὶ : ἕογ με δά δά, 
Ιν}}} ποῖ ρίνε τες τπς ἱπβογδπος 
οἵ ΠΥ ἔδιμεῖβ.Ό. Απάὰ ἢς ἰαιὰ ἢϊπὶ 
ἀοννη ἀροη ἢἰβ Βεά, δηά τυγπεά ΔυγΑΥ 
ἢ]15 ἔλςε, ἀπά ὑχου]ά οδῖ πο Ὀγεδά. 

ΟΗΑΡ, ΧΧΙ͂ 1. “14 ἱέξ εανιό ἰοὸ βα:: 
ῇενρ ἐδειθ ἐδίηρα,} ΤῆΘ ϑεριυασίης ἰἴη- 
νογίβ8 ἴῃ6 ογάώογ οὐ ςἢδ. χχ. δηὰ χχίὶ., ἴδι15 
Ὀτησίης 41} [6 ϑγγίδπ νγὰσβ οὔ Αδβαὺ ἱηΐο 
οἷοϑα οοπποχίοη : δυΐ ἴα Ηρῦτον ογάοσ 
58 ΡΓΟΌΔΟΪΙΥ τὰς σΠγοποϊορίοαὶ (ἀπά ογὶρίπδὶ)) 
ΟΠ6. 

α υἱπεγαγά «υδίοε αυας ἰπ ὕεκγεε Τῆς άπ 
]ΘΖγθοὶ 15 δρρ] δὰ ἴῃ δογίρίυγο, ποῖ ΠΊΟΓΕΙῪ ἴο 
{π6 ἴονγῃ, Ὡς ἢ δίοοα οἡ ἴΠ6 πῆς 6 ΠΟΥ, 
οσσυρίοα ΟΥ̓ 186 νἱίασε οὗ Ζεγίη, Ὀυϊ 4ἰ9ϑοὸ ἴο 
ἴῃς να] Ποῦ οὐ οἷδίη νος 165 Ὀεῖονν [ξ, 
θεΐννοοη Μουηΐ ΟἿδοα δπὰ 1{{π||6 Ηογπιοη 
(1 5.1.9; 2 Κ᾿ ἰχ. το; Ηοβ.ἱ. ς; ἄς). ΤῊϊ5 
γΔ]]οΥ, το ἰδ νϑαϊοτοά ΟΥ̓ ϑονογδὶ βργίηρϑ, 
δηᾷ 5]ορε8 ον ἰονγαγάβ [πὸ [ογάδῃ, 15 “ ἐχ- 
ΠΘθαϊηρ ἔδγι!ς (Κοδίπβοη, “ Β Ἔβοάσγομοβ, 
νοὶ. 11. Ρ. 1:68), ἃ πονν ζτονβ ΤΠ ΘΗ͂Υ σογη- 
ΟΓΌΡΒ. 

ῥαγαά δ ἐδὲ ραίΐίαεο Κ᾽ “4 αὁ.7ὺ ΤΣ ραΐδος 
οὔ Αμδὺ «δἱ Ϊ|φζγθοὶ νγὰβ οὐ ἴδμε οδδϑείεση 
βίάς οὗ ἴῃς οἰγ, Ἰοοκίηρς τονναγάβ ἴδε [ογάδη 
ἄἀονη ἴδε ν]] εὐ ἀθονε ἀοξοσί δε. [{ δουϊ[εἀ 
ου ἴδε ἴοννῃ ν8]}} (2 Κ. ἰχ. 10, 31). [π|π|6- 
αἰδλίοιυ ὑεῖονν ἃ νγὰ5 ἃ ΟἿὟ πιολῖ. Βεγοῃά, 
ἷῃ ἴῃς νιον, εἰἴπογ δαϊοϊηὶπς ἴἢ6 πιοαῖ, 
ΟΥ ἂῖ ΔΩΥ Γαῖα δἴ ἢ0 φιτοαῖ ἐγτρό δὲ δοίη 6 
Ρἷδὲ οὗ στουπά δεϊοηρίης ἴο Ναδοῖβ (ἰὉ. 
ὙΟΙΘῈ 21). [{ [848 Ὀδεῃ βιρροθεὰ ΟΥ̓ 5ΟΠῚ6 
(παι (ἢ]5 υἷδῖ οὗ στουηά---“ [Πς ἴοη οὗ Νδ- 
Ὀοῖὰ "---ἰβ ποῖ ἴο θὲ ἰἀοπεβοα ἢ [ΒΘ “ νἱπο- 
γαγὰ "ἢ οὗὨἩἯ 16 ῥγοϑοπί νοῦβο, Ὡ]οἢ νγᾶ5 (ΠΟΥ 
ΑΓ .6) δὲ ϑαπιδσίαβ. (8566 ὑϑῦϑθα 18, δ σοπ," 
ῬΑΓΟ ΥοΙβ6 τὸ ΜΠ τ Κ. χχῖὶ 18.) Βυΐῖ ἴῃς 
Ραβϑϑᾶ8ε58 οἡ ὙΏΙΟΝ [Π|5 ἘΒΘΟΓΥ 15 Ὀ0}} δάπη 
οἵ ἃ ἀϊβεγοπί ὀχρίδηδϊΐϊοη. [{ 15 πιοϑδὲ ὑη]} 1 κοὶν 
(δαῖ Νδθοῖι βδῃουϊὰ πᾶν ἴννο ρΪαῖβ 
οὗ στοιιπά, οἠς δὲ Ϊεζγεεὶ δηὰ [86 οἵδμεσ δἱ 
ϑαϊηδλσία, ὈοΐΪἢ οὐὁὨ ἴποπλ ἴῃ τῆς ἱπητηοάϊδῖο νυἱ- 
ΟΕ οὗ [Π6 τογαδὶ Ραΐδεθ. 

Ὡ. ]1 οεὐἱἱ] σίυε ἐδέε ἐδὲ «υογίδ᾽ φῇ ἐ ἐπ 

"πος. 1 11 ΓΑΙ, “1 Μ1}} εἶνε [ἢδο οεἴνοσ, ἴθ ς 
ννο οὗ ἢ ΜΟοΕΥ, ἴῃ Οὖὐ ϑεῆϑθε οὗ ἴδς 
ψνογά, ἰΠαϊ ἰ8 ἴο 547, ςοἰῃϑ οὗ ἀεδηϊΐε νδ]υδ5, 
αἰά ποῖ γεῖ εχίοσῖ., Τῆς ἤγοξ οοίη πον ἴο 
[ὃς [ἐγ ψγᾶ5 ἴτε Ῥογϑίδῃ ἀδγῖς, 1 δ ἢ 
ΠΟΥ Ὀεσδπια δοαυδιηῖοὰ ἀυτίηρς ἴῃς ΟΔρΌνῃγ. 
866 ποῖθ οὔ 1ἱ ΟἿ Ἷσ. χχίχ. 6. " 

8. 72ε Ζογά Τογδίά ἰξ "πο. Οτ᾽ “ Ϊεβονδὴ 
ἴογθ!ὰ ἰἴ πι6. Ναδοῖἢ βιιεννβ, ΕΥ̓͂ [ῃς νεῖν ἄγε 
ὑΟΓαϑ οὗ 5 ΓΟΡΙΥ, ἴαὶ ᾿ς ἰ5 ἃ ἸογαῃρΡοῦ οὗ 
᾿ς Ὡοῖ οὗ Β42] : δῃά πὶ με ἀοε5 ποῖ 
ΘΑΓ ἴο ςοηΐοϑ5 15 δ ἢ δοίοσε (ἰς ἰάοϊαῖτους 
Κίηρ. Ηδ δἷϑθο ἱπάϊοδλῖοβ ΟΥ̓ ἴδε ἔοιτῃ οὗ διἰ5 
Δϑϑουογαίίοη ἰδ ἢθ ςοηῃδίάοτβ τ που Ὀ6 
ΤΟΙ ἴῸΓ δῖπὶ ἴο ΠΟΙΏΡΙΥ στ (ἂς Κιηρβ τὸ - 
υοσῖ, [{ 15 ρἰδίπ, (ἢ γο, [δῖ στὸ αν ἢοΐῖ 
ΕΓ ἃ ΠΊΘΓΟ Γοί541 δσγίϑιηρ οἷἱξ οὗ ἃ βριγτίϊ οὗ 
ϑἴΠΓΑΥ ἱπαάσρεηάδηοσς, ΟΥ ος Ὀᾶβοα Ὡροη 56Π- 
Ἐἰπιοηϊ---ἢς ϑοπετηθηΐ νυν ϊςἢ δίίδοος πεη ἴο 
Δηςοϑῖσαὶ οϑίδίῖεσβ.Ό Νδδοίῃ οδ]εςῖϊβ ἴο ἴδε 
ΚΙπρ᾿5 ὑγοροβδὶ “. συγοπρ. ΤὨὶθ ἰ5 Ὀθεβὶ ἐχ-- 
Ῥἰαϊηδὰ ΟΥ̓ ἴΠοδϑὲ ραϑϑροβ οὗ ἴ)ς 1 νν δῖος ἢ 
ἔογθϊά τῆς αἰϊδηδίίοη οὗ ἰδηάθα Ὀγορεγίῃ, δπὰ 
Ἔϑρθοῖδ !}}Κ [Π6 ἰγδηϑῖογ οὗ ἐϑίδίοϑ ἔγοπι οἱε Εἰθα 
ἴο Δηοῖποσ. (1μον. χχυ. 21-28:; Νυτῃ. χχχνὶ. 7.) 

4. “ῥα εανπὸ ἱηΐο δὲς δοι.φ δεατῦ «πα 
ἀρίεα εά.} ἈΔΊμεΥ, “86.110 5 δὰ δηθΣγ," 
85 ἴῃ ψ6ΓΘ6 43 οὗ ἴῃς ἰλϑὶ σβδρίου. 

δὲ ἰαίά δίηι ἄοαυπ μροπ δὲ; δε. Τδμαῖ ἰ5, 
“Φ ὩΡροη ἢῖ5 σους." ὍΤῃο [εἐὐτϑ, ἧἰκὸ οἴδιοσ 
Οτίθηΐδῖβ, σοοϊϊησὰ ὑροῦ σουσμος δὲ {Ποῖγ 
Ιηθαϊσ, (ϑεεὲ Απιοβ Υἱ. 4; ἘΖεῖ, χχϑ. 41, 
ὅς.) ΑΠΔΌ πονν, οὔ δπίοσίης δ15 Ἵ 
ἴῆγοννγβ Ὠἰπλϑεῖ ὕροη ἢ]5 σους ; δυΐ, ἰπσϊολα 
οὗὨ ΠΊΟΓΟΙΥ τεσ πῆς, 115 ἄἀόνγῃ βδῖ οὐ ἴξ, 
ἴυγτῃ5 8 ἔδςα ἴοναγάβς ἴῃς ὕδοκ οὗ (86 
σους, τοὐεσηρ 41} οοηνεσθβα νἢ οἴδοχς, 
ΔηἋ 90 Τεοπιδίῃϑ, δῆῖοσγ ἴΠ6 Ὀαπαιεῖ 15 ϑοσνθά, 
τοδυβίησ ἴο ρασγίδκε οὗ ἴ. ϑυςἢ δὴ ὀρδῆ πηδη}- 
[εϑἰδΌοη οὗὨ 111-ἴοπΊροῦ 5 ἱβΟΣΟΌΡΉΪ οδάγαο- 
(ογιϑῖς οὗ δὴ ΟτἹθηΐδὶ κιηρ. 



Υ. 5---το, 

ς 4Βυϊ εἐζεῦεὶ 15 ψν"δ σλπια ἴο 
πἶπι, Δη4 βαϊά ὑπο ἢΐπὶ, ΝΥ ἰδ ΤῊΥ 
ΒΡΙΠῚ 80 814. τπλὶ ἴοι ολῖθϑ ΠΟ 
Ὀτεδά 

6 Απά ἢε 844 υπΐο δεῖ, Βεοδιιβς 
1 3ρᾶκε υπίῖο Νδδοιῖβ τε εΖεεϊϊξε, 
Ἀπ 8414 υὑπίο Βἷπι, Οὐῖνε πὶεὲ τῇ 
νἱπεγαγά [ῸΓ ΤΏΟΠΕΥ ; ΟΥ̓ εἶδα, 1 νι 
Ρίεαβα τῆτες, 1 11} ρἶνε πες σποδοῦ 
νἱπεγαγά ἔοσ ἰξ : δπά ἢθ δηϑνγεγεά, 1 
1] ποῖ ρίνε ἴπεε πιῪ νἱπεγαγά. 

7 ΔΗ ]6Ζεῦεὶ ἢ5 νυἱε ϑαἱὰ υπῖο 
δῖ, οβὲ ἴῆοὰ ΠΟῪ ρόνεγῃ ἴδε 

7. Ποῖ ἐδομ ποαὺ φουεγπ ἐδὲ ἀϊησάοσι 9 
7γαεὶ 3) ϑοπλθ ἴδκο ἴμε86 νοσαβ ΠΡΟΓΑΓΝΕΙΪΥ, 
πὰ ἃ [δεπὶ 85 ἃ 5ἰπιρίς Ἄχμοσίδιοῃ ἴο 
δεῖ (Μδυτεσ, Κιοὶ!); οἴδετβ (νυϊγαῖο, ΕΡΏΓΕΠΙ, 
ὅἄζο.) πιᾶκθ (ποτὰ δὴ δεϑοίίοη, δηά ἴδθη ὁ 
σουγϑο σοηϑίάοσ ἴποπὶ ἴο δ6 ἸΓΟΠΙΟΔΙ,--“ὙἼΒου, 
ἔοτϑοοῖδ, Ὀοαγοϑῖ σγι]ὸ ΟΥ̓Θσ [5Γ86]}" Βυΐ [ἢδ 
ἱπίογγορδῖίνα σοπάογίηρ οὗ οὖσ νεγϑίοη, ἡ ῃ οὶ 
[85 ζΠ6 ΞΡΡοσί οὗ ἴμ6 δεριυδρίηῖ, 15 Ῥογ Δ ρ5 
τῆς δεδῖ, (50 Τεπίυ5.) Ὑ86 τρεδηΐηρ πη 18, 
“Ατ δου Κίηρ, δηά γεῖ κυβετοσὶ {ἘΠ γ561 ἴο Ὁ 
{πυνατεα ἴῃ [815 ΨΥΑΥ ΟΥ̓ ἃ τπεγὸ βιι)εςῖ "ἢ 

1 «υἱ]! σίυε ἐδεε δὲ ἱπεραγά.) “1 ἰ5 (ἢ ς 
δ ρηδίὶς νογάὰ πεσε: “2, [6 φυθοη, πε ννοαῖς 
ψνοτΔη, ΜΜ}}} ρῖνε 1Π66 ἴδε νἱπεγαγά, 1 μου, 
[ὴ6 Κίηρ, ἴῃς 5ἴγοηρ πδῃ, νυ ἀο ποιδίηρ." 
Οοπῖραγε ἴπ6 ννογάβ οὗ δῃδικβρθαγεβ ὑδγαδί]εὶ 
σδαγαςίοῦ : “"[ηῆττῃ οὗ ρυγροϑεὶ ξίνε σε ἴΠ 6 
ἄλξξοι." 

8. “πὩάὲ “εαἰοά ἐδόηα «υἱἱ δὲὲ “«αἰ Τῆς 
568] 15 ἃ ΝΘΙῪ ἃποίθηΐ ἱπνεητίίΊοη. [υἀδὴβ 515- 
Ὠεῖ 5 πιοηϊϊοποὰ ἰῇ Οεπεβῖὶβ (ΧΧΧΥΙ, 18). 
δίχηείβ οὗ Εργρἕδη κίπρβ μάνα Ὀδδη ουπὰ 
ὙΏΙΟΒ ἅσγὸ τοξοστοά ἴο υἱ Β.α. λοοο. Α 
ΟΥ̓ΙΠΟΣ 964] οὗ 4 (μαϊἀδδῃ Κίηρ, πον ἴῃ 
ἴἋἢ6 ΒΒ} Μυβθευπι, πᾶ5 Ὀγοῦδῦὶ δδουϊ 
186 Ξᾶτης δης4}7Υ. ϑεπηδομογδ᾽5 οἰρηεῖ, δὰ 
8 ἱπρΓο βίο ϑαγξοη β, ἅγὲ 511} οχίδηϊ. 
ΎΤΠοΓΕ οὯη ὃ6 πο ἀοιδὲ [παῖ ἔτοπὶ ἃ νεΤΥ 
τοιηοίς δη γ7, ἰπ ἴδε Ελϑί, Κίηρβ δά 
56415, ἀπηὰ δρροπέάδα (Πδπὶ ἴο 4}} ἀοοσυτηδηῖβ 
νυν Ὡ οι ἘΠΕΥ͂ 9εῖ ἔοστι ὑπάογ [Πεῖγ δυϊπο γ. 
Τῆς “την "δ Ις ἢ ἃ ῬὨδγδοῦ ἴοοκ οὔ 15 πδηὰ 
Δηά ρἰδεεὰ ὕροὴ [Ὀϑορμβ (ΟἋεη. χ]!. 42) ννᾶ8 
ἃ 5 ψποίσσίηρ, 45 15 ουἱάθπε ΠοῸπὶ ἴἢ6 Ἡδοῦτον 
ποτὰ Τῆς 56δ᾽ίης οὗ ἀοουπγοηΐῖς νΠῊῈ 
ἃ ΤΟΥ̓ΔΪ 564], ἴο σῖνο [Π6πὶ δι ϊλ ο ΠΥ, 15 πιθη- 
κἰοποά ἀρϑίη ἰῃ ΒϑίΠοΓ 11}, 12; ΥἹΙ, 8; δηὰ ἰη 
Τ.Δη161] νἱ, 17. [ἴ σοσοίνος "ἰιϑίγαϊοη ἔΤῸΠ) 
[δ δοοουηΐ ρίνθη Ὁγ ΗἩεογοάοϊυϑβ οὗἉ ἴπε πηοάα 
ἴῃ νος τι ἢ ΟΥοΓΒ ΕΓΟ ἰσϑιιθα ἔγοπι [ἢ 6 
Ῥογϑβίδη Οουτί (11. 128), δηὰ ἔγοπῃ ἴῃς πιοάοτῃι 
Οτθηΐδὶ ργαςῖςς. Τῆς Ηρῦγεν πιοάε οὗ 564]- 
ἴῃ 5668 ἴο ἴδνα Ὀδθη ΟΥ̓ δἰἰδοῃίηρ ἃ [ππὶρ οὗ 
ΟἸΔΥ͂ ἴο (6 ἀοοσυπηεπῖ, δηἋ ἱπηργεϑϑίης ἴἢὸ 56α] 
τὨογεῦροη, (8566 [οὉ ΧΧΧΥΙΙ, 14.) 

Ι. ΚΙΝΟΞ. ΧΧΙ. 

ξ 1 νγὰϑ ποῖ ἴδε οἰ 

Κιπράοπι οὗ ἴβ8γδεὶ ἡ δγίβο, σμά εαὶ 
Ὀτγεδλά, δηά ἰδὲ [πα πελγῖ θ6 ΠΊΘΙΤΥ : 
1 ν}}} ρῖνε (πες τς νἱπεγαγά οὗ ΝΙ - 
θοῖῃ τῆς [΄6Ζγεεϊϊτε. 

8 ὅὃο 8με ψτοῖς ἰδεῖ ἰη ΑἘ Δ᾽ 8 
ΠᾶπΠ16. ἀπά 8εδὶθὰ ἐΐέηι νγτἢ Ηἷ5. 864], 
πὰ 8εηΐ τῆς ἰἸεϊζετβ υππίο πε εἰ θΓβ 
ΔΠᾺ ἴο ἴπε ποῦῖεβ πὶ τεγε ἴῃ ἢ 8 
οἰἴγ, ἀννε!]ηρ νγἢ ΝΑδοιῇ. 

9 Απά 8ε ντοῖες ἰῃ τῆς Ϊἰεζξεγϑ, 
ΟΣ Ῥγοοϊδίπι ἃ ἔδϑξ, δπὰ ϑὃεῖ 

ΔΌοτἢ ἴοη Πρ ἀπιοηρ [πε Ρεορῖε: 

ἐδαὶ «ὐεγὸ ἱπ δὲ εἶν. Νδθοῖῃ 5 ΟΕ νγᾶβ 
Ὁπάοιυδίοα! Υ [εεγεεὶ. (566 ποῖθ οὔ νεῦβα 1.) 
ΤΠηῈ πιοάς ἴῃ ψῆϊο 1 15 βροκδθῃ οὗ δοζσο, 
δηά δρδίῃ ἰῇ ὙΘΞΘ 11, 566Π|Ὶ5 ἴο [ΠΡ {δαῖ 

ἔτοπι νυ ῖς ἢ εΖεθεὶ 
ντοΐθ. Τῆς οουγΐ ννᾶϑ οὐδ ηγ αἵ 1}15 Εἰπ|ὸ 
Τεϑιἀϊηρς δὶ ϑαπιδσια (οἷ. χχ, νεῦβα 43); δηά 
ΑΠΒΔῸ ΤΠΔΥ ΟἸΟΓ ἤᾶνο πιεῖ Νδοίἢ ἔΠπογο, ΟΣ 
αν βοης ἴο |6Ζγθεὶ ἴο τηλῖζο [ιἷ58 σεσιεϑῖ 
(νεῖβεβ 1 δπὰ ἔ δηὰ {Βεη, οὐ δοίης τοξιϑοά, 
αν τεϊυγποα ἴο ϑαιδγια δρδὶπ (γοσϑο 4). 
Το αἰδίδηςε ἰ58 ποῖ πιόσε [Π2ῃ ϑευθῇ πλ} 65. 

9. Ῥροεία» α “2 Ναδίοηδὶ ξδοῖβ το σεῈ 
Ῥγοοϊαιμηθὰ ΌΥ ἴ86 πηοπάσο (2 ΟἾγ. χχ. 1; 
]οπδὰ ἰ1}. 7); Ὀυΐ 1 ἀρρεᾶγβ ἔτοπὶ πε ὑγοβθηΐῖ 
Ῥᾶβϑθᾶρθ ἴδδὶ 141] δλοϊβϑ τηϊρῆϊ Ὀ6 ὕγὸ- 
οἰδιπηθὰὰ ΌὉΥ ἰονγεῦ δυϊδοιτες, ὍΤὨς οὐ]εςῖ οὗ 
115 ἔϑαϑ νγαβ δ οπςοὲ ἴο σαῖϑε ἃ Ὀγουάϊοα 
ἀγαϊησῖ Νδθοῖδ, πο ννὰ5 855 ΌΥ {Π6 
εἰάοσβ ἴο να ἄοῃς ἃ ἀδεὰ ψῆοἢ ἀἰπρτασοά 
[δος ἴονῃ δηά τεηυϊγοὰ ἃ ρυ ]]ς στεροπίδηςο ; 
δηά «αἵ ἴδε 5λπηθὸ ἘΠῚ ἴο ξῖνε Δῃ δ'γ οἵ γε]! σίοη 
δηὰ ῥἱεΥ ἴο ἴδε ρῥγοοεεάϊηρβ, ψῖο ἢ παραὶ 
Ὁ] Πα ΡΕΓΘΟἢΒ ἴο [6 ῚΓ γϑδὶ 1η]υ5ῖςο. 

“εἰ ΝΝαδοίδ οα δία ακποης ἐδὲ ῥεοῤ΄ς. ΤῊΪ5 
νγὰβ ἢοΐ Δ οΟΥεΓ ἴο ἀο Νθοί ΔΠΥ, Ἔὐθῃ 
Δρραγοπῖ, βοποὺσ. δυΐ 5 ΠΡῚΥ ἃ σοτηπιδηά ἴο 
χης Εἶπ ἴο Ὀεΐοτγε ἃ σουγί ΟΥ̓ 455. ΠΊΌΪΥ, 
ὙΠΟΓΟ δα τρμΐ 6 (το δηὰ σοπάοπηηεά, [ἢ 
5:10} σοιγῖθ ἴῃ 6 ῬΓΙΘΟΠΟΓ 158 ΠδίΌΓΑΙΥ 5οῖ ὉΡ 
Ὲ [6 ΡΘορὶθ, ἰῇ ογάδν [δῖ 41} ΣΔῪ 566 

10. “454 «εἰ ἑαυο »πόη, “οη: 97 Βεοϊα. Οἡ 
[ἢς ρῆγαϑθο “" ϑοῃβ οὗ Βε]ϊ1δ]," Ὁ. ““ νόγί ἢ ]65ς 
Ρεϊβοῃβ, 566 ποῖΐδ οἡ [δυϊ. χὶϊ. 12. ΤΠα 
ΟΥΟΣ 15 ρίνεη ἴο ὑσγίηρ “ἴνο 1 Π6 5565 
ἀφαϊηϑὲ Νδδοίῃ, Ὀδσδυϑὲ (06 ἴανν ἑογυδά δε 
ςοηνϊςίοη οὗ ΔΥ͂ Ρεγβοῦ οὗ 8 Ἵδρί[δ] σπᾶγρο, 
ὉΠ]655 ἔπε ψοῦο, αἱ ᾿ἰεαϑί, ἴννο νυν Π65565 
δραϊηϑὶ μΐπι, (Νυπι. χχχν. 20; Ὠδαυῖ, χυὶὶ, 6 ; 
ΧΙΧ, 15.) 

ἐδοι ἡ“ δίιαρῥενιε Οοά απά ἰδὲ Κίηρι 
ΤῊΘ νογὰ δόῖὲ σχεπάοσγεα “Ἢ Ὀ]ϑρἤθη,ο" 15 
1Ππαΐ νυ μῖο ἢ ΠΟΙ ΠΊΟΠΪΥ πηθᾶῃ8 “ 0655, [{ 15 
υεσποηορα ὈΥ ϑοπῖθ Ποῖ εΣ ἃ ουοσ 45 [86 

22 

όδιι 

μέ βοσ " 
Τ0Ρο 

ΙΟ Απά 8εῖ ἴννο πηδῃ, 80η8 οὗ Βε- δε δεορΖε. 
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114], Ὀείοσε ᾿ἷπι, ἴο Ῥ6ᾶγ νυν πε88 
ἘΠῚ Ηἰπι, βαγίηρ, Του ἀϊάδι 0]25- 
Ῥῆεπιε (σοἀά δπὰ ἴδε ἰηρ. Απά ἐλέη 
ΠΑΙῪ ἢϊπὶ οὐ, ἀπά βἴοης ἢἰπὶ, τῆδί 
ἢς ΠΙΔΥ α16. 

1 Απά {μὰ πιθη οὗ ἢ]5 οἷν, εὐέπ 
τῆς εἰάετβ δηά τε ποῦϊεβ ψγῆο νγεῖε 
ἴῃς ἱπηαθιϊαπῖβ ἰπ Πῖ5 οἰ, ἀϊά 85 
[62εῦε] ἢδα βεηΐ υπἴο {πεῖὰ, σπά 45 ἴἴ 
τυας ννυυτῖεη ἰπ τῃς ᾿Ἰεζζεῦβ ἢ ἢ 516 
Πδὰ 8επί υπῖο {ΠεπΠ|. 

12 ΤΠΕΥ ρῥτοοϊδιπηδά ἃ ἔλϑί, δηά 
8εὲῖ: ΝΑροῖὶᾷβ οὐ δρ διιοηρ ἴδε 
Ῥθορΐε. 

Απά τἢετε σᾶπιθ ἰῃ ἴννο πιθῃ, Ι 
οἰ ἄτι οἔ Βεϊϊαὶ, ἀπά 84ῖ θείογε ἢϊπι: 
Δηὰ τῃεὲ πιεὲῃ οὗ Βε]ϊαὶ νυἱπεββθα 
δραϊηϑὲ πὶ, φυέῆ ἀραϊηβϑὲ ΝΝθοίῇ, ἴῃ 
τ8εὲ ργεβεηςε οὗ {πε ρεορῖε, ϑβαγίπρ, 

ΟΡροϑίῖε 86ῆ56 οὗ “" συγϑίην " (Βαγκδυγοῖ, Ρσοξ. 
1,66). Α 586ῆ86, Πούψευεσ, ἀρργοδοδίηρ ἴο [Π|5 
566 Π|5 ἴο δὲ τεαυϊγοὰ Ὀοῖῃ ΟΥ̓ ἴΠ6 ρῥγεϑεηῖ 
Ρᾶβθδαρθὸ δηὰ αδἱθὸ ΟΥ ἰοὺ 1. 5, 11; ἰϊ. 5. 
Ῥογῆδρο {ΠῸ Ὀοβί ὀχρ᾽δηδίίοη οὗ [Ὡς Ὀδά 5656 
οὗ δεγεζ ἰα ἴο Ὀ6 ἰουπά ἱἰἱπ ἴΠ6 ρῥγδείίςς οὗ 
Ὀ]οβϑίηρ ΟΥ ψνΑΥ οὗ 5αϊυϊδίίοη, ποῖ ΟἹΪγ οἡ 
τηδεϊίηρ, δυῖ 450 οἡ τ κιηρ ἰδανε. (86 σϑη. 
Χ]ὶν. 7, 1ο.) Εγοὴ [86 ἰδίοσ συδίοτῃ (ἢ6 
ΜΟΓΩ σαπὴῈ ἴο πηθδη “ Ὀϊαάΐηρ ἔδγεννε ἴο," 
δηὰ 50 “ τοηουποίηρ, “ σαϑίίηρ ΟΗ͂, “ουγίηρ." 

ΠαΡΤΥ ῥὲνιομέ απαὶ εἴοπο δίνη. [626 06] ἀϑϑυσηθ5 
(δῖ Νθοῖῃ νν}}} θ6 ἔουπά σι ΠΥ οὐ {Π6 [ε51}- 
ΤΟΥ οὗ [πε ἴνο [2]56 νυ πο556ε5. Η!5 οἴδηςθ 
Ὑ}1 Ὀὲ τνοίοϊά, δὰ ἰπ Ὀοΐῃ ςᾶ565 ν}}} 6 
σδρίϊδὶ ; ὈΪΑΘΡἢΠΟΠῚΥ ἀραϊποῖ Οοά δοίης ρυπ!5ἢ- 
Δα ἢ ἀθαῖῃ ὈΥ 186 ἰᾶνν (μεν. χχίν. 16), δηὰ 
ὈΙΑΘΡΠΕΙΩΥ ἃραίησι [ἢ6 Κίηρ θείης ἃ σδρίίαὶ 
οἤξπος ΟΥ̓ οσυβκίοπι. (866 2 8. χυΐ. ο; Χίχ. 21; 
ι Κ. 1. εὖ 56 4150 845511π165 (ἢδί ἴῃς ῬιυιΠΙ5ἢ- 
τηθηΐ ψν}}} δὲ βἰοηίηξ, δίπος 86 στθαῖθσ οὶ πὴ 
νν1}} ΔΟϑογὺ {86 16 ϑϑοσ, δηὰ {Πς ἰᾶνν τηδὰθ βἰοηϊηρ 
1η6 Ρυπιὶϑῃπιοηΐ ἔῸΓ Ὀ]ΔΘΡΠΘΙΩΥ δραϊησὶ Οοά. 
(μον. χχίν. 16.) Α,5 δἰοηίηρ αἰννδγϑβ ἴοοῖκ ὉΪδοθ 
ουϊδιά6 1Π6 ΟὟ (566 Αςῖίϑ Υἱῖ. 58), 586 [6}}5 
(ἢς εἰοτβ ἴο “ σᾶστΥ Νδοίὶ ουϊ." 

11. 72ε νη 7 δὶ, εἰν... ἀϊά ας επεδεῖ 
ῥαά “ἐπὶ ὠπίο ἐδ ὙΠῸ ΓΟΔΑΥ δου θτη 5ϑίοη 
οὗ {π6 οἰάδγϑ δῃὰ ποῦ]θ5 ἱτρ θα ἃ ἀθορ πιοσγαὶ 
ἀορταάδίοη διηοηρ [ἢ [5γδ6} 1165, ἴμ6 ἔγυϊ οὗ 
τμεὶν ἰαρβο ἱπῖο ἰἀο]δίτΥ. 

18. “π4 «ἰοπεά ῥί»ε «υἱἱὖ “ἰοπες ἐδαΐ δὲ 
ἀϊ4.} [ἴ ἀρρθαῖβ ΠοῸμι 2 Κ. ἰχ. 26, τῃαί 
Ναῦοιἢ Πδὰ 5δοὴβ γγῆο ψεγα αἶθο ρυιῖ ἴο ἀθδίῃ 
δὲ 115 ὕπι6. ὍΠΟΥ ἅγ6 σΘΠΟΓΑΙΘΥ ϑυρροβοά ἴο 
πᾶν θθθη 5ἱοηθὰα ἴορείπεσ ἢ {ποὶγ ραγοηΐ, 
48 Ασἤμδη5 σΠ ]άγεπ ννοσα ἢ Εἰτῃ (58. υἱῖ. 
24) 25); πὰ [15 15 ποῖ ᾿ππργοῦδθ]ο, οσ ἴῃ ἴΠ6 

1. ΚΙΝΟΞ. ΧΧΙ. [ν. ττ---τό. 

Νδρθοῖῃ ἀϊά δίαορμειμε ὐοὰ ἀπά τῃς 
Κίπρ. ὙΓΠεη ἘΠ ΕῪ ςαγγιεα ἢϊπὶ ἔοττῃ 
οξ οὗ [Π6 ςἰτγ, δΔηἀ 5βδιοπεαά ἢϊπὶ νυνὶ 
βἴοηθϑ8, [παῖ ἢε ἀϊεα. 

14 ἼΠεπ {πὰῪ β5εηῖ ἴο εζΖερεὶ, 
βαγίηρ, ΝΑθοῖῇ 15 βιοπεά, δπα 15 ἀδδά. 

ις Τ Απαά ἴξ οδπιε ἴο ρᾶ585.0 ὑσῃεη 
7ε2εθεὶ μεαγὰ δι Νδθοίῇ ννᾶ5 βτοηςά, 
ἃηὰ ννᾶβ ἀεδά, δὲ [ἐζεῦρεὶ] βδιὰ τὸ 
ΑΠαῦ, Ατίβε. ἴᾶκε ροββεϑβϑίοη οὗ ἴδε 
νἱηογαγά οὗ Νδροῖῃ τε εΖγεεϊῖῖε, 
νΏΙΟἢ ἢς τεβιβεὰ το ρίνε ἴπεε ἔογ 
ΤΊΟΠΟΥ͂ : ἔογ Νδθοίῇ ᾿ἰ5 ποῖ αἷῖνε, δαυῖ 
ἀεδα. 

16 Απά [ξ ςἄπιὲ ἴο ρᾶ55.0 ψῃεπ 
ΑΠΔῸ πεαγά τῆαι Νθοῖῃ ννᾶβ ἀεδά, 
τ[μδὶ Αμαῦ τοβϑὲ τΡ ἴο ρὸ ἀονγῃ ἴο {δε 
νἱπεγατὰ οὗ Νδοῖῃ ([ἢς [οΖγεεῖῖτε, τὸ 
ἴλκε ροββαβϑϑίοῃ οὗ ἴἴ. 

Ελϑὶ ἃ Ῥαγεηῖδβ ρῃ] σΟΠΞΙΔΠΕΠΥ ἰηνόϊνος τδς 
ῬιυΙϑηπιεηΐ οὗ ἢΪ5 σΠ]άγοη. (8εε 2 Κ. χιῖν. 6.) 

18. “ῥα γοιε ὖῪ ἰο 30 ἄοευπ ἰο ἐδε «αἰπε- 
χαγά 9Γ Ναδοίδι] ἴδ ΑΒὰῦ σψεηῖ ἴο 76ζΖτζεεὶ 
ἔτοιη ϑαγηδγια (566 ποῖθς οἡ νεῦϑε 8), ἢς τνουϊὰ 
ΠΟΟΘΘΘΑΓΪΥ “ρὸ ἀοαυη," 5'ποὸ |[62Ζτεεὶ--- ηὰ 
ΘΘΡΘΟΙΔΙΥ 115 γδ θυ, ἤογε ἴῃς νἱηογαγα ττῶς-- 
5 δῇ ἃ της ἢ ἰοννεῦ εἰοναϊίοη ἴμ4η ἰδ σΔΡΙΏΩΙ. 

ἐο ἑαζε ῥο“ἐ5πἰοπ 9711 ὙΠ6 ξοοάς οἴ διῖους 
ΔΡΡΕΔΓ ἴο ἢάγο θεθη ἰογεϊ6ἀ ἴο ἴῃ 6 στοόονσα ὃγΥ 
[ῃ6 [Θνν]5}} ἰᾶνν, 8ἃ5 ΠΟῪ 5111} ἅἂγεὲ δἰπιοϑῖ υη}- 
ΨΟΥΞΑΙΥ Πγουρπουΐ ([Β6 Βασι. Ννὲε Βπά ατιὰ, 
νη 6. δοῖεν ΜορΡΒΙθοϑμεῖ ἃ ἰγαΐϊζοσ, 
ΡΤΟΞΡΟΟ ΓΙ ΟΙΥ αἰϊθροβίηρ οὗ ἢΐ5ς ροϑϑοξβίους. 
(2 5. χνὶ. 4.) 

18. ““δαὖ, ἀὶπρ οΥ Τεγαεὶ, «υδίοδ ἐς ἐπ᾿ 84- 
»ιαγία.)} “ ΘΑΓΛΔΥΊΔ "ἢ ὮΕΓΕ 566 ΠῚ5 ἴῶ Σ62}, 85 
ἴη τ Κὶ. ΧΙΗ. 32, ἴῃ6 ἐεγγ ο 7} οὗ δαιιδγίᾶ : οσ, 
" ποῖ [πὸ δηΐτγο ΤΟΥΤΙΌΟΤΥ, αἱ ἰθαϑὲ ἃ ἔσγδεϊ 
᾿γίηρ δδουῖΐ ἴπ6 ΟΥ̓ δηὰ ἱποϊυάϊηρς ΘΖγεεὶ 
νη τ. Το νἱπεγαγά οἵ 1815 γεσβα ἰ5 ετὶ- 
ἀθπν ἴΠ6 βᾶτης 85 ἰμδί οὗ γοσβε :. (ὅθε ποῖς 
δὰ Ἰος.) 

19. Ηαοὶ ἐδοι ἀἰϊ ρα, απά αἰτο ἑαξόη »ο::ε:- 
“σἰοη 8] ἼΠ656 ψοσάβ τοῦ κο οϑροο δ! ΑΒδΡΌς 
ἰπάδορηΐς Πδϑῖθ. [ἴρρθαῖβ ἔτοπὶ 2 Κ. ἴχ. 26, 
(Παῖ ἢ6 ννεηΐ ἴο ΪΘζγεοὶ [6 Ὑ σῪ ἀδὺ αϑετ 
Νδοῖῃ 5 ὄὀχθοιυζίοη, δηὰ ἱπιπιθάπδῖοὶν ἴοοκ 
Ῥοϑϑοβϑίοῃ οὗ ἴῃς ἔογίεϊ[εα ἰδπά. 

ἐδια «αἰϊδ δέ Ζογά, 1π ἐδ ῥίαεε «αυδετε, 
ἀ5..1 Οοπιραγο “ [ἢ 115 ρδοβ,"  Κ. ἰχ. 26. 
1 πιαῦ δὲ αδϑκεά, ον ννᾶβ [815 ὑσορῆδον 
ἸΠ|1οἀ, σἴησο ἴΠ6 ἄορβ ᾿ἰςκοὰ ΑμδΡρ᾿5 δΙοοά 
ποῖ ἰη [6 Ζγοεὶ, Βα ἴῃ “ ϑαυηδτα᾽ )(1 Κ. χχὶϊ, 38.) 
ὙΠῸ ΔΠΒΥΝΟΥ 566Π|5 ἴο ὃς {μδῖ ἴῃ 6 ΡΓΟΡΒΘΟΥ μδά 
ἃ ἀουδὶε δι] Β]πηοηῖ, ὍΤὨς τδίη δ] ΒΙσθηΐ υτας 
ὈΥ͂ [86 οαϑίίηρ οὗ [Π6 ἀεδὰ ὈΟΑΥ͂ οὗ [ἐβοσγάσω 
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17 ἢ Απά τε νψογά οὗ τες ἴοκΡ 
Τᾶπια ἴο Ε])} 4} τῆς ΤΊΒΗΙτα, βαγπρ, 

18 Ατῖβε, ρὸ ἀονγῃ ἴο πιβεῖ Αμδὺ 
Κίηρ οὗ ἰἈϑὴν ὙΠΙΓΗ ἐς ἴπ ΘΑπΊδΓ : 
θεΠο] 4, δὲ ἐς ἴθ τῆε νἱηεγατά οὗ 
Νιαδοιὴ, ΜΒΠΠεγ πα ἰ8 ροῆς ἄοννῃ 
ἴο Ροβ8688 ἰζ. 

19 Απά τβου 8}84]ξ βρεὰκ υπῖο εἶπ, 
ΒΑγηρ, Τἢι5 54} τῆς ΓΚ, Ηκβὶ 
τοι Ὠπιοά, ΔΠὰ «50 [Κεβη ροβϑβεβϑίοῃη ἡ 
Απά τῆοιι 5μ4]ῖ βρεαὰκ υπίο ἢϊπὶ, 54γ7-- 

του ἔουπά πιε, Ο πιὶπς επεπιγὶὴ 
Απά Βε πδβννεγεά, 1 ἢδνε ἔοιιπά 2ἦδε: 
δεσδυδ6 ἴδοι ἢδϑβῖ 50] ΓΠγ561} τὸ ψοσκ 
εν}} ἱῃ τῆς εἰρῃς οὔ τῆς ΓΚ. 

21 Βεβοϊ]ά, 41 ν"}}} Ὀγίπρ' ενὶ! ἀροη ὅ “Β. τι. 
τῃ66, δηά 1] ταῖκε ΑΨΨΆΥ ΤῊΥ ΡοβίεγΙΥ, 5 Κια. 9. 8. 
Δη ἃ ν7}}} ουξ οὔ᾽ ἴτοπι Αμδὸ ὁ μἰπι ταῦ ἢ πὐθίρν 
Ρίββεῖ ἀραίηδε τῇς νν8}}, δηά “ἢ ΐπὶ τα, τι. 
τηδὲ ἰ8 ϑδῆξ ὉΡ δηά ἰεῆ ἴῃ 15γδεὶ, : 

22 Απὰ ἈΠ πιακε τῆπε Βουβδ 
||κε τῆς Βουβς οὗὨ 4 Τεγοβθοδπὶ [6 5οη “ «ἢ: 15. 

ἴηρ) ΤΠῸ5. 8411} ἴμε ΓΟΚ, [π᾿ τς 
Ρίαος νεγε ἀορβ ᾿ς καὰ {πε Ὀ]οοά οὗ 
Νθοῖῃ 51|4}] ἀορβ ἰἰοκ τὴγ δ]οοά, 
Ἔνθῃ [Π]Π6. 

20 Απά ΑΒ 5αἰά το ΕἸ 1748, Ηδβὲ 

ἱπῖο Νδοῖδ᾽β ρἱοῖ οὗ στοιιπὰ δ [εζγεεὶ, ννῆοσα, 
Ιἰκὸ Νδδοῖῃ 5, [ἴ ννὰ5 ἰοβὶ ἔοσ ἴῃς ἀοζξϑ ἴο δδῖ, 
(2 Κ. ἴχ. 25.) ὙΠΐβ βροῖ, ὑνῃϊοἢ νγὰ5 7υ5ῖ 
ουϊπἀ6 186 ΟἸἿΥ νγ8}}, ἀῃὰ εἶοβε ἴο 4 γαῖς (:Ὁ. 
ὙΕΙΘΕ 31), ῬγὙᾶ48 ὈῬΓΟΏΔΟΪΙΥ ἴΠ6 δεΐυδὶ 5οεπο οὗ 
Νδθοῖδ5 οχοουϊίοπ, Ηδεγε, “ἴῃ ἴδε ρ]δςβ 
ΜὮογα ἐορϑ ᾿ἰεκοὰ ἴπς Ὀϊοοά οὗ Ν4ῦοί," ἀϊὰ 
ἄορβ ᾿ἰοὸκ Αμαδβ Ὀἱοοά, {παῖ 15, 18 ϑοῃ᾿β 
Ὀϊοοά, ἴῃς Ἔχοουζίοη οὗ [ῃς .}}} τοι δ᾽ Δίου 56 Π- 
ἴορηςε δανίηρς θη ἀείειτεα ἴο ἴῃ6 ἀδγβ οὗ 
ἢ]5 500, ΤΌΣΤΩΔΙΪΚΥ δηὰ ΘΧρ ο]γ, οὐ ΑΠΔῸ5 
τερεπίδηςε. (ϑ8ε6 ὑείον,, νεῦϑα 29.) Βυΐῖ, θ6- 
5ἰ(ε5 [ἢ15, [Πογὸ νγᾶϑ ἃ ΒΕ ΟΠ ἀΔΤῪ ἐμ Π]πιεηὶ οὗ 
της ῬΓΟΡἤΕΟΥ, νν ἤθη, ποῖ αἱ ϑΖζγεὶ δυΐϊ αἵ 
ϑαπιαγία, ἴῃς δςίυδὶ Ὀ]οοά οὗ ΑΠδὺ μἰπιϑεϊξ, 
πον ηϑίδπάϊης 1ἴη6 ῥγοπιῖβε τπαδάς ἢϊπὶ οἱ 
815 τορεηΐδῃηςθ, ννὰ8 ᾿ἰςκοὰ ΌΥ ἄορβ (1: Κ. 
ΧΧΙΙ. 18), ΟἿΪΥ ἰῃ ἃ ΨΜΑΥ ἰδὲ 1π|ρ]1οἀ πο ἀϊ5- 
ξῖᾶςο. ὙΤδεβδο ἴνο δΙΙΠΙπιεπῖθ τὸ σΟΠΊρ}]6- 
ΤΑΘΗΪΔΓΥ ἴο ΘΔ οἢ οἴπεσ. Βδοἢ 15 βίσοηρ γΏοΓα 
ἴῃς ΟΥΠΟΣ 15 ψγεακ. ΑΠΌ οᾶ56 ἢ1Π]ς 1Π6 
δἰρμαῖῖς ψνοσγάϑ, “" 584}} ἀορβ Ἰιοῖκ ἐόγ Ὀἱοοά, 
ευεη ἐῤίηε." 7εμβογαπν 5, ἴο νη] οἢ (ἢ15 ΡἈγαϑα 
͵5 [655 ΔΡΡγορσγίαϊθ, Ἔχδοῖ! τηδοῖβ ΘΥ̓ΟΣῪ ΟἾΠΟΥ 
Ῥαγτουϊαγ. 

40. Ηκι ἐδοω ζοιπα γε, Ο »ἶπο ρθη 7] 
[1 15 ΑΠδὴ᾽Β συ  Ὑ οοποοίεηος συ] ἢ ἴογοεϑ 
Πε656 ψοσγάβ ἔγοπ πὶ, [Π6 τηοπιθηΐ ἢ 5665 
ΕἸ]4ἢ., Ηὖ δᾶ5 πο “ οδ]οςϊ᾽ ἰὴ υττογίης ἴ[Πόπ᾿. 
Ης ἴδεοϊβ {παῖ ἴπ6 ἰαϑῖ τῆδὴ ννῆοπὶ 6 ψουϊὰ 
Πᾶνα νυ ]ϑηῃθα ἴο 566 ἢδ5 σοπὴθ 53 θη] ὑροηῃ 
Ὠϊπι, ἀπά “ἐουπά " Πίπι, ὁ. 6. ἐαισδὲ Ὠϊπι, ἰη 
1ῃς δεῖ οὗ ἀοϊηρ ἃ γτεαῖ ψσοῆρ. “Ὁ πηΐῃθ 
ΘΠΟΙΏΥ,᾽ ΠΊΔΥ τοῖοσ ρΑΓΕΥ ἴο ἴΠ6 οἷ δηϊδροη δπὶ 
ςἢ. ΧΥΪ  σ ; ΧΥΙ. 17, 18; ΧΙΧ, 2, 3); δυῖ (6 
᾿ς ψΒΙσἢ ἰδ ἜΧΡγθσ865 5 γαῖμοσ (Βαϊ οὗ 

Ργοϑθηΐ ορροϑιἘοη--(ῃ6 ορροϑιοη Ὀδεΐννθθη 
ξοοά «ηὰ εν]}, Ἰ'χς δηὰ ἀδγίκπθϑθ, ᾿Ὠγουρὴ 
Ὡς ἢ “ ΘΥΘΙΥ͂ οπε {παῖ ἀοοίῃ ον] δαδεί ἴῃ 6 
Ἰρηϊ, πείῖμοσ σοπιθίῃ ἴο {π6 ᾿ἰρἢϊ, (κε δὶς ἀξεάς 
“δομά δὲ γεργουνεά." (Ἰοδη 11}, 2ο.) 

1 αυε ουπά ἐδεε ὀεεαισε, 6. “1 πᾶνθ 

οὔ Νεῦραδῖ, δπά [κα {πη6 ἤοιυβε οὗ 
“Βαδβϑῆα ἴῃς βδοη οἵ Αδι αι. ἴοσγ τῆ " «"- τό. 3. 
Ριονοσδίίοη ψνβογαν ἢ του ἢιδβῖ 
Ριονοκεά μπὲ ἴο δπρεῖ, δπά πιδάς 
ἰ6γδε] ἴο βίῃ. 

Ἰπάθοὰ ,“οωπά ἴπ66,᾽ ΕἸ ἢ Δηβινοσβ, “ ἴουπά 
[ες ἤθη ἴδοι ννου]άοϑὶ δίῃ ποῖ ἤᾶνθ ὅθθη 
ξουηά--ἀπά 1 11} [6] τες νὮγ. 1 μάνα 
ἴουηά ἴδε οἡ δεἪεοουπΐ οὗ ΤΏ 51η5, δεοσιμε 
ἴδου ιαϑῖ 5ο]ά {Πγ561} ἄς. 

ς ἤδοι ῥα «οἷά τδγμεί ἰο «υογὰ τυ} 
8εεὲ δείον, γεῦϑὲ 25, ἀπά Ἴοιηραγε 2 Κ. 
ΧΥΙ͂Σ, 17, ἀηὰ οι. Υἱὶ. 14. Ὅῆο τποϑίδρθοσ 15 
ἴφκεη ἔγοπι {με ῥγδςῖϊοε οὗ τγεῃβ 56]11πρ' {μεπη- 
δοῖνοϑ ἱπίο ϑἰδύξευ, δηὰ 50 εἰνίηρς ἰμοσηβεῖνοβ 
ΜΟΙ ὑρ ἴο ψογκ [Ἀ6 ν}}} οὗἁ Πεῖγ τηδϑῖοσ. 
ΤὮ15 νν858 ἃ νυνἱάθ-ϑργεδα συϑίοπι 'η [Π6 δηςίθηϊ 
ψν τ]. (85εε Οτοῖεβ " Ηἰβίοιγ οἵ Οτεεος, ρασξ 
11. οἰ. χι. νοΐ. 11. Ρ. 301, δηά βαϊῖ.) 

1]. ΒΒεροίά, 1 «υἱἱ! ὀνηφ ουἱϊ! ὠῥοπ ἐδεε. 
ΤΟ ῥσόρῃεῖ ἤοσα σἤδηρεβ, που ννασπίηρ, 
ἴτοπι βρεδκίηρ ἰῃ ιῖ5 οὐγῃ ρεβοῃ ἴο ϑρεδκίηρ 
ἴῃ ἴῃς ρεγϑοη οὗ Οοά. ὅδε [Γδῃϑιοη 15 Παγβῇ 
δηὰ δὐγυρῖ, ργοῦδΟΥ Ὀεδοδυβο (ἢ ς ΣΟΠΙΡΗΕΙ 
[ΟΠ]ονν5. Πι18 πηλδίθγα]5 οἰ βεὶυ, οοπιργεββίην ὃν 
ΤΏΘΓΕ ΟΠ 55] 0Π, Δπὰ 50 ῥγοϑοηίίηρ τι5 νυἱῖ 
ἔταρτηθηίβ οὗ ΕἸΠΕ: , ΒΙςΝ (παΐυΓΑ}}γ) 
ἄο ποὶ δὲ νῈ]} τοφείΒοτ, Οπὸ ἔσγαρτηθηΐ 
οπιττοὰ ΠΟΤ ἰ5 ργοβϑεσυθὰ ἰὴ 2 Κὶ, ἱχ. 26. ΤΠ 
ΨΠΟ]6. δΡρόθοῖ οὗ ΕἸ) Δἢ ΠΙΔΥ ῬγΟΌΔΟΪΥ ἢᾶνθ 
θόθη 85 [Ὁ] ]ονν5: “1 πᾶνὸ ἐοιηά ἴποο, Ὀδοδιι56 
ἴδοι μαϑῖ 50] 4 {πῆγϑε]ξ ἴο νγοσγκ ενἹ] ἴῃ ἴῃς βἰγῃϊ 
οἔὔτῃς [ογὰ. Ηδβὶ ἴδοὺ ΚΙ] δηά αἶϑο ἴδκϑη 
Ῥοβϑοϑϑίοῃ ἡ Τῆι βϑ ἴῃς 1 ογά, δΌΓΕΙΪΥ 1 
Ἦδνυθ ϑθθῃ γοϑίεγαδυ πε δ]οοά οὗ Ναδοίῃ, δπὰ 
ἴδε δ]οοά οὗἉ Ηἷ5 5οῃ5; δπά [9 ν}}}} τευ ϊῖε ̓ ἰδοα 
ἴῃ 1815 ρἷδῖ, βδἢ 16 Τιοτὰ. [π ἴδε Ρίδες 
ΠοΓο ἀορβ ᾿Ιοκοὰ ἴῃς δ]οοά οὗ Νααδοῖῇ, 5841} 
ἀορβ ᾿ἰἰςκ (γ δ]οοά, ὄὀνθη τπὶπο. ΒΕΒΟΙΔ 1 
111 Ὀστηρ ἜΥἹ] ὑροη ΑΥ͂ΟΝ " ἄς. 

απά «υἱ]! εὐ οὔ νι “4ῥαό, δ. Αοτηράγε 
οἷ. χίν. νεῦβδ 10, δης ηοίθϑ λὰ ἴος: 

Δ. Ζιίζε ἐδ βοισε 9 Ψεγοδοα»ι. δ6ὲὲ δῦους, 
οἢ. χγ. γΟΓ56 29. 

από ἐᾷε δὲ βοιμε ο΄ Βααιδα.}) (οτίραγε 
(ἢ. ΧΥΪ. ὙΘΙΒΟ ΣΙ, 



22 Απά 7οῇ ΪεΖεδεὶ αἷϑο βρᾶκε τῃε 
ΙΟΚΌ, βαγίηρ, ΤῈ ἄορβ 5}|8}} εαὲ 

ἐΟτ, ἀΐει. [ ἐΖεῦεἰ Ὀγ τε ἔννα]] οὗ ]εζγεεὶ. 
4 Ηϊπι τδαῖ ἀϊεῖῃ οὐ ΑΠαδῦ ἴῃ {πε 

οἰ ἴῃς ἀορβ 5141] εδῖ ; ἀπά Ἀἷπὶ τπδῖ 
ἀΐει ἰπ τῆς δεϊά 514}} τπε ἔονν]8 οὗ 
τῃς «ἱἷγ δῖ. 

ἃς 4 Βιιῖ {πεῖεὲ ννᾶ8 ποῆς [κα 
ππῖο Αδδῦ, ᾿ψἢϊςἢ ἀἰά 56}1 Ὠϊ πλ5ε1 ἴο 
νοῦ το Κεάπεϑβ ἰη ἴῃς εἰρῃς οὗ τῆς 
[κΡ, ννβοπι [εΖεῦεὶ Π15 νυτές ᾿βεῖγγοα 
1Ρ. 

26 Απά ἢςε ἀϊά νεῖ Δροπιηδ] 
ἴῃ [ΟἸ]οννίηρ ἰά4ο]8, δοσογαάϊπρ ἴο αἶ 
ἐδίησε 45 ἀιά τῆς Απιοηῖεβ, τνῃοηὶ 

1. ΚΙΝΟ58. ΧΧΙ. ἷν. 23--29. 

(ἢς ΙΚΡ οᾶβὲ ουὖἱ Ὀεΐοτε ἴπε ςΒἢ- 
άγεη οἔὗἉ ἰϑβγδεὶ. 

27 Απά ἰξ οἄπιε ἴο ρᾶ538, ὑσἤεῃ 
ΑΠΌ πεαγὰ τποβϑε ννογάβ, [ῃαϊ ἂς τετῖ 
ἢϊ5 οΟἴοῖμεβ, δηά ριυῖζ 8δοΐζοοῖ ἢ ὑροῃ 
15 βεβῃ, δηὰ ἐϑῖεὰ, δηά ἴδὺ ἰῃ βδοῖ- 
αοἴοιῃ, ἀπά νγεπί 80] γ. 

28 Απά τῆς νογὰ οὗ τῇς ἴᾺὉ 
οᾶπηε ἴο ΕἸ] 4} τλ6 ΤΙ δῖε, βαγίηρ, 

29 ὅ6εβϑὲ ἴδοι Βονγ ΑΠδὸ πιυπιθίετὰ 
Ἠϊπι56 1 Βείογε πὶε ἡ Ὀεσδιβε ες δυπι- 
Ὀ]ΈΙ. Πἰπλβ6 1 Ὀεΐογε πε, 1 ψν1}} ποῖ 
δηηρς τς εν] ἴῃ 5 ἀδγβ: δξεῖ ἴῃ 15 
803 ἀλγ8 ν7}} 1 Ὀπηρ τῃς εν] ὑροα 
ἢ]15 Βοιι8ς. 

28. “1π4 97 “εκεδεὶ αο “ραδε ἐῤὲ 1ογά, 
“αγίηρ. ὙΠεθ6 σα ποῖ ἴπς ψογάβ οὗ ΕἸ] 4}, 
νυΐϊ οὗ [6 ντίζεσ, γδο ποῖθβ ἴδδὲ ποῖ Τὰ 
νγ5 Οοὐδβ νϑηξοβᾶποῦ (γεαϊεηδα ἀρδίηςὶ Αἣδ 
αἵ 1815 {ἰπτὸ, θὰςϊ [δὲ ΠΟΤ νγᾶ8 αἷϑο ἃ ςροςίδὶ 
ῬΙΟΡΒΕΟΥ͂ δραίποὶ [εζεῦεὶ, τ οϑε συ ννᾶ5 
αἱ ἰελϑὶ εαυδὶ ἴο ἢόσ διιϑδθαπά 8. ΤῊ ὑγὸ- 
ῬΏΘΟΥ νγῶ5 ἐεἰϊνογοὰ ὉγΥ ΕἸ 5} (1 Κ. ἴχ. 36), 
ῬΓΟΌΔΟΙΥ 'π οοηξηυδίοη οὗ δι] Ῥγορῇεοῦ 
δεαϊησὶ ΑΒδὸ. 

ὁγ ἐδὲ «υαἱἱ 90 “εκγεο Το πιδγρίπδὶ 
τεηάοτγίην, “ ἀἰςἢ," 15 ἰο. ΎὝΠΒεγε ἰ5 
Αἰνναγ8 ἵἱπ Οτδηΐδὶ ἴον 84 5ρᾶςε οιδι 6 
τὰς νν4}}15 νυ ϊοῖ 1165 ἀπουϊεναῖοά, δηά Ὡς ἢ 
15 ἐπουτέκο υϑοὰ ἴον ἴ6 ἀεροϑβὶι οὗ τεΐυϑε οὗ 
ΘΥΘΙΥ͂ κιπὰ, Ηδξετγε ἴδε ἀορβ ὑγονϊΐ, δηὰ (}Ἃ 
Κιε5 πὰ νυϊΐυγεβ πὰ ΠΊΔΗΥ 4 ἴξαϑί. [ϊἰ ἰ5 
(18 δρᾶος ἴο νι οι ἴῃς Ργορῆθου ροϊηῖβ. 
(Οοιηρασε 2 Κ. ἰχ. 332-17, βεγε ΒΕ) 5}}}8 
ῬΓΟΡΒΘΟΥ δραίηϑὶ [6Ζζεὺυεὶ 15 ρίνεῃ δἵ πιιοὶ 
ετεαῖογ ἰθηρί.) 

45. Τδεγε «υα! ποθ ἐδδε μπο Αδαό.) 8ὲς 
ποῖα οὐ (ἢ. χνΐ. νοσϑε 30. 

«υδονε «εκεδεὶ δὲ αὐἱόὸ “ἰγγεάδ ρ ὍΤΏΣ 
ἰδίου οὗἨ ΑἸδθ᾽5 τείχη τπγουρῃουΐϊ ἐχῃ 15 
᾿ΐπιὶ 88 ζοπῃρ εἴεὶγ ξονεγηεά ὉΥ Ἀ15 ἱπιρεγίουβ 
νθ. Ηδεγῦ ᾿ηῆἤυεπος οδιι5658 ἢΐπη ἴο ἱπίγοάϊποε 
[δε ψΟΥΕΡ οὗ Β6Δ] (1: Κ'.. χυὶ. 11), ἴο δἰίονν ἴῃς 
δἰδισῃϊοσ οὐ ρσορμεῖβ οἵ [ἐβονδὴ (1 Κι χνὶὶ!. 
4, ἴο Ἰεῖ Ἐμὲ ἀγίνθη ἱπίο Ὀδηϊβῃπηεπῖ (ἰὉ. 
χίχ, 2), δὰ Ιγ ἴο πιυγάονγ ΝΑΡΟΙᾺ δηά 961Ζ6 
ΗΝ ἰαπά (βιιργα, νεῦβοϑ 6 δηά 15). 

4Θ. «“ειογάϊπρ 19 αἰ] ἐδίμφ, ὧἍ ἀϊά {δὲ 
“»ηογ 4.7 Τῆς Απλογ[ο5 ἀρρδᾶσ ΠοΓα ἃ8 σὸ- 
Ργαβοηίδίνοϑ οἵ ἴμε οἹά (ὐδπδδηϊο πδίϊοηβ---ἃ 
Ῥοβίὕοη ψιΐο 15 οἤεξηῃ δϑϑρηθὰ τμεπὶ (Ο εη. 
χη, τό; 2 Κ΄ χχὶ. τ; Ἐζεῖκ, χυΐ, 3; Ασποβ ἰΪ. 

9, 10), ΔΡΡΑΓΟΏΓΥ Ὀεσδυπε [ΠΟΥ ᾿εσγὲ ἴδ τοδὶ 
να εἰγ δά ἴδς τηοϑὲ ροννεσίυὶ οὗ ἴδε 
Σςο5 ψὨϊςΝ ἴΠ6 [5Γο 1165 ἄγονος ουὐἵ, [ἴ 5εεῖτα 
ἴο Ὀς πρὶ οὰ ποτε [μδὲ τπεὶς ἸἀοἸδῖσίος σόα ἴῃ 
[δὲ τηρδίη ἰάἀθηξίοδὶ ἢ ἴΠο8ὲ οὐδ ῬΠοξηϊοϊδες 
ὙΠΟ Ν ΑἿΔΌ μδὰ δάορίεὐ, 

47. “δαὸ. .. γεπὲ δὲ: εἰοίδε:.] ΓΒΕ τὰὸ- 
Ῥεπΐδπος οὗ Απαῦ γχγεβοπιῦϊο ἴδ οὗ ἴδε 
ΝΙΠον 65 (Οηδὲ 111. 5). [11 Πὰς ἴδε κατα οὐϊ- 
νναγὰ 5ἰ;χη5--- ϑίίης δηὰ 5δοκοϊοῖῃ---ηά ἴ 25 
ταυςῖ [6 84π|6ὲ ἰηνασὰ Ἵπασγδοίεσ. [ἴ ϑργίηρσ, 
ποῖ ἴτοπὶ ἰόντα, ποῦ ἔγοπιὶ ῃαϊγεα οὗ 5ίη, θυῖϊ ἔγοτῃ 
ἔθασ οὗ ἴα σοῃϑοαυξῆςεβ οὗ σα. [{ ἰς ἴῃ, 
Δ που δίποοσε δηὰ γολὶ Π11|6 1 [λςῖ5, 5Βμδ᾽ουν 
δηά Ἐχοθθάϊη νι 5σδογί-ἰνεά, Οοά, Βονενεσ, 
ἴο τιλῦκ 158 σοβδάϊῃεϑϑ ἴο σεςεῖνε ἴῃ 6 5 ΠΕΣ 
νγ8ο (χη ἴο Η τὴ, δοσορίϑ ἴδς πηροεγίεςξ οὔεσ- 
ἰῃν (45 ες Ἰἰκονϑθε δοοερίε ἴ[δ6 ρεηϊεηος οὗ 
τὰς ΝίΠποΥ 65), ἀπὰ 4]1ονγ5 ἴἴ ἴο ἀεῖαν ἴπ6 Ἔχὸ- 
οὐυθοη οτὨο 5Ξοπίθηςθ. Βεοδυϑς ΑΒΔΌ Βυμπιδὶεὰ 
Ὠἰ 56], (ἢ6 οΥὐ}} νγὰ5 ἀεἰεττεὰ ἔγτοπὶ δῖ5 οσῃ ἴο 
ἢ5 80η8 ἀδγβ. (866 νεσϑὲ 29.) 80 ἴδε ρβεηὶ- 
ἴοπος οὗ ἴῃς Νιπουῖϊζοβ ρυῖ οἹ ἴῃς 48]} οἵ 
ΝΙποενεῆ ἴοσ ἃ σοηῖυσγ. 

απ ἰαν ἐπ “αεἰεϊορ.] ἴῃ οἴδεσ σεβϑρεςῖξ 
ΑΒαὺ δοϊθα ΟἿΪΥ 845 πιουσΠΟ 5 ΠΟΙΆΠΊΟΣΪΥ ἀώ, 
ὈοΙὰ ἰπ [υάπα δῃηὰ φεποΓΆ Υ [γουρμουξ τδ8ς 
Ελϑῖ, Ὀυϊ ἰῃ [ἢ18 ῥαγι συ δῦ μ6 5θ απ ἴο Βᾶνε 
ἔοῃς Ὀεγοηά [δ6 υδυλὶ ργαςῖῖοο. Νε ἀο ποῖ 
τοδὰ οἰβοσῆογε οὗ πιουσγποτβ ραϑϑηρ [ἢ 6 πἰξσδῖ 
ἴῃ 5δοκοίοι. ᾿ 

απδ «ὐεηὶ “0. “«Α51 πὸ δὰ πο ποατί 
ἴο ξὸ δδουΐ ΔΥ Ὀυπίης55." (Ραϊσ!ο Κ.) 

49. 15 δὲς σοπἷ ἀἶαγ: «υἱ!! 1 ὀγίπρ δὲ εοε.] 
1.6. ἴλὸ πιδίη ον]. Οὐἡ ἴπε ἀουδὶε ἢ] Β] πο πὶ 
οὗ 1ῃ ῬτΤΟΡΒΕΟΥ͂, 5ε6 ποίας οἱ νεῖξε το; διὰ 
ΓΟΙΏΡΑΓΤΕ 1 Κ. χχὶϊ, 18 ν1{π  Κ. ἴσ, 2ς, 26. 



ν. τ--4] Ι. ΚΙΝΟ8. ΧΧΙΙ. 
ΓΗΑΡΤῈΚ ΧΧΙ]. 

ι Αλαῦ, εαὐἰκεκί ὃν Καἶδε φγοῤλείς, ἀεεονΐπρ᾽ 10 
μάε τοογαά οὗ Ἔτους ἐς «ἰαὴ αἱ Κασιοίλ- 
σικαά. 47 714 ἀσρε ἰξοξ τ ἀὲς δίοοα, απα 
Αλαειαὰ τμεσραάσίλ ἀνε. 41 σελοελαῤλαίὃ: 
φορά γεῖρη. 45 ΜΙ σε. δο ελογαρὲε σμέ- 
“σάφ ἀΐνε. κι «4δαξίαλ᾽: κυ γερη.- 
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γεοᾶγ, παῖ “ }εποβμαρῆδὲ της Κιπρ οἵ “ « (ἢν. 
7υάδῃ τςᾶπιε ἀονῃ τὸ ττς Κίηρ οὔ ὸς 
ἰϑγδεὶ. 

2. Απά δε ἰκίηρ οὗ 1βγδεὶ βαϊά υπῖο 
18. βεγνδηΐβ, Κπονν γε ἴμδὲ βδπιοίὴ 
ἴῃ ΟἸολά ἐς ουγβ, Δπᾶάὰ ννε δὲ ἴ531:}}}, ἢ εν. ἐν 

2 εν "ον 

σπά τῶκο ἰξ ποῖ οιἮ οὗ τς ᾿απὰ οἵ ἑαλέες ἐ. Ἂν ΓΠΕΥ ςοπεπυεά τῆγας γϑδῦβϑ 
σπου νγὰγ θεῖγεθη ϑγγία ἀπά 

[ϑγδεὶ. 
2 Απά ἴξ σαηλδ ἴο ρ488 ἰη (ῃς τῆϊγά 

ΟΗΑΡ. ΧΧΙΙ. 1. Τδνεε γεαγ: «υἱλδομὲ «ὑαΓ 
δείαυεεπ δ)γία απά Σεγαε ] ΤῊ ἴἄγοο γοῶσβ 
τηυϑῖ, οὗ οσουγϑο, Ὀε σουηϊοά ἔτοτῃ ἴδε οἶοβα οὗ 
186 ϑεοοηά οσλπηραίγηῃ οὗ Βεη-ῃδάδα (ςἢ. χχ. 
γΟΙΒ6 34). ὙΒΕΥ Μεγ ποῖ [111 γΕΔΓΒ, ἃ5 15 
ενϊάθης ἔτοπὶ ἴῃ6 ποχί νεῦβθ. ῬΥΟΌΔΟΪ ἰἂἢς 
ἢγϑὶ γδᾶσ 15 ἴῃδὲ οὗ ΒἊπ δά δ 5 αἴ5111554] δἔῖε 
ἢ]5 ἀοἴοαϊ ; [Π6 βϑοοοῃὰ 15 ἃ γοᾶσ οὗ δοείυδὶ βεδοδ : 
Ὑ{11 [Π6 Γγὰ 15 τδδί ἴῃ σοὶ [ςοσδαρμδῖ 
ραϊὰ ἢἰ5 νἱϑῖῖ, ἀπά ἴῃ Ἀδπιοῖ! ΟἹ δὰ οχρο- 
αἰθοηῃ ἴοοκ ρῖδςθβ. Ψνὲ ΠΙΔΥ Ἴσοπ)εοεΐυγεο ἴδδῖ 
[86 Ραιυ5ε, νυ ϊς ἢ 5. ΠΟΓα ποῖ οεά, 'ῃ [86 ΔΓ 
δεΐνοθη ἰϑγαεὶ δηὰ ϑγγία νγὰβ ἴδε τεβυὶῖ οὗ ἃ 
ςοπιηοη ἀδηροσ. [ἰ νγᾶβ ΡγοΌΔΟΪΥ ἴῃ ἴῃ 6 γεᾶγ 
[ο] νης Βεη- δά δά 8 ἀ151||1554] ὉῪ ΑΒδῦ, τμαΐ 
τὰς ἤγϑι γγοδί Αϑϑγσγίδη ἌἼχροαϊίοη ἴοοκ ρἷδος 
ἰηΐο ἴπ656 ραγίβ. 94 ΠΊΔΠό ποῦ []. σεϊδίθϑ ἴδδὶ 
οὐ δἰ5 ἤχει ἰηναβϑίοη οὗ δου ΠΤ ΘΥΣίΔ, ἢΘ νγᾶ8 
τηεῖ ΌὈΥ ἴδε σοπιδιποά ἴοτοοβ οὗ Βεπεμδάδα, 
ΑΒδῦ, ἴδε Κη οὗ Ηδγιδίι, ἴῃς Κίηρβ οὗ ἴ8μ6 
Ἡϊϊε5, δηὰ οἴμεσβ, ο γᾶν πἷπὶ ὈΔΠς, Ὀπῖ 
βΒιυβετεά 4 ἀεῖεαλῖ, Οτγοποίορίοδὶ σοπδιάθγα- 
[ἰοῃ5 γεπάδγ [ἴ ργοῦδθ]ε ἐμαὶ ἴμε Αβϑγτίδη ψγὰσ 
δθεϊοηρβ ἴο ἃ ἰδῖς ρετοά οἵ Αβιδθ᾽ 5 σεῖξτι. (8εε 
“Αποοηΐ Μορδγοδιοβ, νο]. 11. ἢ. 1ο3, ηά 
εὐπίοπ.) 

Φ. ὑεῤῥοιδῥαῤδαὲέ ἐδε δἰ 
ἄοαυη ἰο ἐδὲ ἀΐπς 9 Σεγαεὶ.) “ΤῊΪ5. νυἱϑδῖξ 1η61- 
οδῖθ5 Δη δπῦγσε οὔδησε ἴῃ ἴδε τγοϊδιίοηβ πο ἢ 
να ἤδνα ΒΙ[Ποτῖο ἔουηὰ Κι 5ἰϑίηρ Ὀοεΐνγοοη [ἢ 6 
Κιηγάοπιϑ οὗὨ 15γ26] δηὰ [υ4}. [{ 15 ργοῦδῦϊε 
τηδὲ (Ὡς οοπηοη ἀἄδησεῦ ἴο ψὩϊοἢ ἴῃς ἴνο 
Κιηγοπι8 ΕΓ οχροβοὰ ἔγοπὶ ἴῈ στους 
ΡονΟΣ οὗ δγγία μδδὰ ἱπάυςεά ἴπετπι ἴο ἔογξεῖ 
«δεῖν ἀἰ εγεηςςβ, ἀπά, γοσμοτδοσίης [ΠΥ οοπι- 
ΤΌΟη οΥἱ ρίῃ, ἴο ᾿οίη τοχεῖδοσ ἴῃ ἃ οἶοϑο 8}}}12 πος. 
[τ τπηυϑῖ ανε Ὀδεη τΟΪ ΓΑΙ ΘΑΣΙΥ ἴῃ [86 Γεῖρη 
οὗ [ἐποβδαρδδὶ [μα 6 βδουρπῖ, ΟἹ δοςορίςα, 45 
ἃ ἡγε ἴοσ Ἀ18 οἰἀδϑὶ ϑοη, [ἐπόσγαπι, ΑἸ ΠΑ] ἢ, [ἢ 6 
ἀδυρῆῖες οὔ Αμδῦ. [|εῃοσαπι, ψἤοϑα γοισισειΐ 
50ῃ ννὰ8 [ποτ δης -ἴγοηγ (1 Κ. Υἱ]}. 26 ; 2 ΟἿ τ. 
χχίὶϊ, 1) ἤθη 6 ΠἸΠ1561} ἀἰοὰ δἱ ἔΌΓῪ (2 Κ. 
ψΠ. 17}, πιυϑῖ ἤᾶνς τηττιοὰ σγβοη ἢς ννὰ8 
Βῆσφοθη οἵ βίχίθοη ; [δὲ ἰ5 ἴο 5ΔΥ, ἰῃ [15 δι Βοτ᾿β 
οἰκητ οὐ ηἰπῖ ἢ γεᾶσ. Τα Ὀοπὰ Ὀεΐψεοη [ἢ 6 
ἔνο πὶ} 165 ἀδῖοβ, [μογείοσο, δἱ ἰδαϑὶ ἔγτοπὶ (ἢ 15 
πιο δυῖΐ ΔΡΡΑΓΘΠῸΥ ἴὸ δὰ ποῖ διΠπογῖο ἰοά 
ἴο ΔΗΥ͂ ΥΜΕΙΥ οἷοθε ἱπίπηδου, πιυςὶ 655 ἴο 
ΔΩΥ͂ Ἰοὶπί τ ἸΠΤΥ οχροάϊοηβ. |Ἐποϑμάρῃδί 
ΘΟΕΠ15 ἴο ἢᾶνα ἴὭκδθὴ 0 μαζὶ ἴῃ [86 [ΌΓΙΩΟΣ 

97 ϑωάαδ εανιε 

τῆς Κίηρ οἵ ϑγηδὴ 
4 Απὰά δε 54ἰά υπίο [6 οβῃαρῆδῖ, 

Ὕνε ἔθου ρὸ ψ πὲ ἴο δαῖεὶς ἴο 

δυσίδῃ ὑγὰτ5 οἵ Αἰδῦ, ηοῦ ἀϊὰ Βε ἰοίῃ ἴῃ 186 
δτελὶ ἰεάσιις ἀγαϊηδὶ [6 Απδυσίδη8. (566 ηοῖς 
Οἢ ψεῖϑε 1.}ὴ Νον, μονόυεσ, ἀυσίην ἃ Ἐπλε 
οὗ ρϑᾶςθ, 6 νγοπί οὐ ἃ υἱϑδῖξ ἴο ἴῃς ἔδίμοσ οἵ 
Ἦ]5 80η8 νἴδ---ὰ υἱϑδὶς ννϊς ἢ οὐ 8 ρατί νγλϑ 
ΡΓΟΌΔΟΌΪΥ οπα οὗ πιεσγὲ πε] ηθ88, πϊδουῖ 
ΔΏΥ ῬοΪΠςδ] οὐ͵εςῖ. ΑΠδΌ, ἢονγονεσ, ἀεῖοσ- 
τηϊηθὰ ἴο ἴυγῃ (Π6 νἱϑῖϊ ἴο ΡΟ] ς8] δάνδη- 
ἴαρθο. Ἡδνίης βυπιρίυοι!υ ἐεαϑίθὰ Ὀοῖὰ [6- 
Βοββαρμιαί δπὰ δἷβ γεϊϊπις (2 ΟἾΓ. ΧΥΠ]. 2), ἢς 
ἰεὰ 186 σοηνογβαίοη ἴο ἴπε ϑδυδ)εςῖ οὗ ἃ ὙΑΣ 
ΜῈ ϑγτία, δηὰ [Πδη πρίν βου οθλουααᾷς οὗ [ὁ- 
Βοββαρβαῖ ψβοῖδοῦ δ νουϊὰ ΔΟσΟΙΊΡΔΗΥ ἢπὶ 
ΟΓ ἢο. ΤΒυβ δἀάγεβθοα, [πε [εὐν 158} ΤΠΟΠΔΓΟΒ 
οουϊὰ ποῖ νν 6] τοῖο σἱτδουΐ οοπλίης ἴο δὴ 
ΟΡΘΏ Ὀγοᾶςὴ τὰ 5 σοηποχίοη. ΗἨδ ἴδοσο- 
ἔοσγο οοηϑβοηϊοὰ ἢ 4 ροοὰ σγδσε, ρΡἰδείηρ δ15 
σοΐο ἔοσγος αἵ Αὔμδοβ ἀΐβϑροβϑαὶ. Ετσοπι [ἢ 15 
πιο ἘΠ] τς ἀϊδρίδοεσηεηΐ οὗ Αμδὺβ ἀὐηδϑιῦ 
ΌΥ [εἢυ,, γε ἱπεϊπιαῖς σοϊδίους βιυι ϑἰϑιθα Ὀ6- 
ἔνοοῃ [86 ἵἴνο Κίηράοχιβ. (566 1 Κ. χχίὶϊ. 49 ; 
4 Καὶ ||. 7; Υἱῇ!, 28, 2; 2 (ἷσ. χχ. 16, ἄς.) 

8. Κποαυ γε ποῖ δαὶ Κα»ποίδ ἱπ Οἰϊεαά ᾿ς 
οι: 7) ἘΔπιοίβ ἴῃ ΟἸἰ]ολά, οσ Ἀδιυγοῖϊ ΟἹ] οδά, 
45 ἰὶ 195 ςΔ] 1 ἴῃ τ Κ. ἵν. 13, δῃά Ὀείονν (γε ῦϑα5 
4, 6, 15, ἄζς.), νγᾶ5 οὔϑ οὗ ἴδε πιοδῖ ἱπιροτίδηϊ 
οἰτο5 οὗ ἴῃς Ὑγδηϑ- [ογάδηϊς σορίοη. [1 νγᾶ8 
ΡΤΟΌΔΟΙΥ ἰδκοὴ ὉΥ Βεη-δάδα᾽5 ᾿μῖβεγ ἔΤῸπὶ 
Οπιτί, (6 ἴδεν οὗ Αμαῦ. (τ Κ. χχ 4) Β 
της τοττῃ5 οὗ Αἢδ0᾽5 οονδηδηΐ ἡ] ἢ Βοη μαάλ, 
ἴξ οὐυρπῖ, Ἰοης ογὸ 115, ἴο πᾶνε Ὀδθη σεβιοσγοί. 

δὁποὸ ἴδε οἶδ πὶ Οχ ἰη [6 νψογάσ, 
“«Κηον γκὲ ποῖ [δαὶ Ἀδπιοῖμβ πῃ ΟἸϊεδά ἐς 
οὐ» 3."--- Ὀοϊοηχ8 ἴο υ οὗ τὶς," (Παἱ 15,-- 
“ΠουΚἢ ἴδ 6 ϑγτίδη5 511}} Ποϊά ροβϑεϑϑίοη ὁ 1. 

4. ἩΣ ἰδομ 5ὸ «αὐἱὴδ πιο ἰο δαῤ(ἶε ἐο Κ4- 
"πο δε εαά 7] Τγοὰ οὗ ννδϊ της ἔον ἴμε ρεᾶςθ- 
40]. τοϑιογαϊοη οὗ διό -ΟἹεδά, Αμδὺ ἀε- 
τοστηΐηοθϑ Οἡ 8Ὧη Ὄχρϑάϊίοη ἴο σέςουοσ [ἢ 6 οἱ 
ΌὉΥ ἔοσγος. νεῖ αινᾶσε οὔἊδε τ ΠΑ Ὺ βἴσεη 
οὗ ϑγτία, δῃὰ ἐδξεϊϊηρ [δδῖ, νυϊδουϊ [λἰνίης δἱά, 
νυδῖς ἢ 6 οδηηοῖ πον ἐχρεςῖ (1 Κ. χχ. 42; χχί. 
21), ὃς 15 ποῖ 80]6 ἴο οορε νὰ ἴΒ6 Βοβὲ σῇ] ἢ 
Βοπμδάδά οδη Ὀγίην ἰηΐο ἴῃς Βεϊά, ἃς Δ5Κ5 ἴδε 
οἷά οὗ [ἐποβμαρῆδῖ, τβοβα σα  ΔΓΥ τεβοῦσοςβ 
ΓΘ ΥΕΤῪ στοαὶ. (866  ΟἾγ. ΧΥΙ,, 12.109.) 

] αν 4: ἐδοω φῆι μιν τ μόδον Ὁ ας τῷ 
ὠ.. ἀοπιραγε ἴδε τεροτί είνεη οὗ [εβοβδδ- 



διό 

ΒἈδηλοιἢ-ρ]εαὰ ἡ Απά 7εποβπαρμαῖ 
λ 5 Κία, 3, 8814 το τῆε Κίπρ οὗ Ἰβγδεὶ, 41 ἄπι 85 

ἴῆου αγί, ΠΥ ρδορὶς ἃ5 ΤΥ ῥβορίε, 
ΠΥ ἤοΙβ68 25 ΤΥ ἤΠοῖδβ6β. 

ς Απά [εποβμαρμαΐῖ 5δὰ ὑπο {πε 
Κίπρ οὔ ἴἰβγδεῖ, Επαυϊγε, 1 ρΡγὰΥ 
ἐλεει ἂἴ ἴπε ψοσγὰ οὗ τῆε Ι͂ῸΚΡ ἴο 
ΔΥ. 
Ἢ ΊΠεη τῆς [Κίηρ οὗ 1ϑγδεὶ ραϊμεγεά 

[ἢ6 ρῥτορῃεῖβ τορεῖῆθι, δδοιξ ἴοιιγ 
Ἠυπάγεά πιοη, δηὰ 8414 υπίο {πεπὶ, 
541 1 ρὸ δραϊπϑβὲ Βδπιοῖὴ - ρ!εδά 
ἴο δῖα, οΥ 5ὴ4}} 1 ἐογθεα ὺ Απὰά 
ἴΠῸΥ 584] 4, ἕο υρ; ἴον τε [μοτὰ 

Ῥμαῖβ ΤΕΡΙγ ἰῃ  (ἤγοη. χυὶϊ!. 3,-- 1 πὶ ἃ5 
ἴδοι! ἃγῖ, δηὰ σὴ ρεορὶἜς 85 [ΠΥ ρβεορὶε; αμά 
«ὐε «υἱἱ! δὲ «υἱ!δ ἐδεε ἐπ δε «υαγ. ὙΤὮδ ΔΉΜΟΥ 
5 ὁπ6 οὗ οοτηρεῖς δοφυΐοβοθηςο, ψπουΐ τὸ - 
56Γνο οὔδην Κιπά, [Ὁ ποσῃαρῆδῖ ννὰ5 αεγγαγάβ 
τουυκοὰ ὈΥ [ἐδ, ἴῃ 6 5δοη οὗ Ηδηδηὶ, ἔοσ ἴδιιι5 
σοπϑοπίηρ ἴο “Πεῖρ ἴῃ6 υῃροά]γ.᾽" (2 Οἢνσ. 
ΧΙχ. 2.) Ηδε ΡΓΟΌΔΟΪΙΥ δοϊθὰ ποῖ πηλϑγεὶν ἔτΟτὰ 
ςοπηρίαίδαησο, Ὀυϊ ἔτοπι ἃ δοϊεῖ [Παϊ ἴπ6 1Π- 
(ογοϑίϑ οὗ 18 οσσῃ κιπράομι ννου]ά 6 δἀνδησθὰ 
ὃγ ἴῃς σἴερ ψηϊοἢ ἢς ἀρτοοά ἴο ἴδακο Τῆς 
ΡΟΥΘΥ οὗ δγΓίδ νγᾶϑ δἷ [815 ἘἸΠ16 νΈΥῪ πηεηδοίηρ. 

5. “4π4 εῥοιῥαρῥαΐ «αἰά ... Ἐπρφωμίγε, 1] 
γα ἐδεε, αὐ δὲ «υογά 97 δὲ 1ιογά.1 [6 οϑῃδ- 
ΡΒαῖ, τ τὰς ῥΙεΎ τς ἢ οδαγαοϊοσιβεὰ ἢἰπὶ 
(5ε6 δοῖονν, γοῦβῈ 41; δηὰ σομίρασο 2 Οἶσ. 
ΧΥΣ, 4:9: ΧΙΧ. 3.11. ΧΧ, 6-12), ἴΔκ65 δάνδη- 
ἴλξε οὗ ἢ15 ροϑίίοη 45 Αμδρ᾿5 ἐτεηα ἀπά δ] Ϊγ, 
ἴο 5ιιχροδὶ Πα ΌΓΥ οὗ ἴδ 1 οτὰ (ἐδ ονδῃ) 
Ὀείογο [ὴ6 οὀχροάπίοη 185 ὑπάογίδκοη. [1,6ϑῖ 
ΑΔδὺ 5ῃου]ὰ σοηϑβοπηί ἱπ ογά δηά ρυΐ οἔ ἴῃς 
ΠΟΥ ἴῃ δςῖ, Βα 58 ἴο ἴδνε ἴ 6 Ῥγορῇεῖβ 
οΔἰἰβὰ ἰη δἵ οπος : “ Επφυΐγο, 1 ΡΓᾺῪ ἴδ θα, ἂδἵ [Πς 
ψογὰ οὗ ἴδε 1,οτγὰ ἐο-ἀαγ.᾽ 

Θ. Τδεη᾿ ἰδὲ ἀΐπρ 97 Πιγαοὶ φαϊῥεγεά ἐδε 
γοῤδείς ἱοσείδεγ.) ΓΒΘσα ὑσορπεῖβ μαννα Ὀθθη 
ϑιιρροϑθά ἴο Ὀ6, 1. ῬτορΠεῖβ ἡνὲ Βδ8], πὸ ἴῆοϑε 
βἰδίῃ οὔ (ὐάστηςεὶ (1 Κὶ. χυὶῇ, 40). 2. Ῥσορῃεῖβ 
οὗ 16 στονθβ (10. τϑσϑθθ 19). 43. Ῥυορβοεῖβ 
ΔΈ δορά ἴο ἴῃς ψοσβῆὶρ οὗ [ἢ σαἶνεβ. Απὰ 4. 
Ἀδαὶ ργορποῖβ οὗ ᾿επονδῃ, ὑποοηποοϊοαὰ ἢ 
{Π6 οδἰσννοσβῆιρ. ὙΠῸ ἤγσι δηά ϑεὌοςοπὰ οὗ 
[Ππ656 νἱοννβ, νυ Πιςἢ ἀγὰ ἴΠο56 οὗ ἴπ6 [νυν ϑἢ δηὰ 
οἰάογ (ἢ γβίίδη σοχπηπιοηϊδίοσβ, σοοπὶ ἴοὸ ὃ6 
Ῥγεοϊυάρα Ὀοῖδ ΌΥ {π6 οτίρίπαὶ ἀεπιδηὰ οὗ 
|ΘὉΠοβδαρμαῖ, 1 ἢ νγᾶ8 ῸΓ ΠΩΜΙΣΥ͂ δὲ [Π6 
ψνογά οὗ ὑεδουαῦ, δῃὰ ΌΥ 186 ΡΒ ΓΑΒΘΘΟΪΟΡΥ 
νδῖοἢ (6 Ργορμοῖβ Ἐποτηβοῖνοθ 1.56 ἰπ ὑθΓβο 5 
11 δηά 12, ΒΟΓα ννὰ σεδὰ, “" ΤΒυβ 581 [6- 
Βονδὰ,᾽ “ [εἐβονδῇ 5112}} ἀθ νοσ ἰξ ἱπῖο ἴπ6 πδπὰ 
οὔτε ΚκΚίηρ." Τς οεδοὶςο, {πεγοίοσο, 1165 Ὀ6- 
ἔνοεη {Π6 [Π|γὰ δηὰ ἔουτίῃ τΠοοτῖθ5. ΟΥ̓ ἴΠ65ς6 
ἴῃς {Πϊγὰ 15 σγθδῖ ἴο Ὀ6 ῥγοΐοσσεᾷ, θοΐ ἢ οη 
δοοουηῖ οὗ 6 Πποϑμαρμδῖ᾽β αἰἰϑϑα ιϑέδοςίοη, ἃ5 

Ι, ΚΙΝΟΞ". ΧΧΙΠ. [ν. 5ς--8. 

8Π4}} ἀεἰνεγ ἐξ ἱπῖο πε παπᾶ οὗ τῇς 
Κίηρ. 

7 Απὰ [ἘΠοββαρῃδι κα, 75 ἐλέγε 
ποῖ ἢεῖα 4 ριορῃεξ οὔ τε ἴωερ 
Βε81465, πὶ νγὲ πιρῃς ὅπαυῖγε οὗ 
πίη 

8 Απά εἰς Κίπρ οὗ βγδεὶ 5δ! 4 ὑπο 
7. Ποβμαρηδῖ, 7λεγε ἰς γεῖ οπε τηλῃ, 
Μιοδίδῃ τῆς βοὴ οὗ ΠΣ ἢ ὈγῚ ψΒοπὶ 
Ὑ)Ὲ ΠΊΑΥ͂ εηαυῖγε οὗ {πὸ ΓοκῸ : δύ 1 
ἢδῖε δπὶ; ἴογ με ἀοζ ποῖ ργορῇεβΥ 
οΟὐ Πσοηοογηΐηρ πι6, δυῖ εν]. Απάα 

Πεηδει ἐρῆᾶι 8414, [κεῖ ποῖ (ἢε Κίηρ 
ΒΑΥ͂ 80. 

5ΒΟΝΤΏ ἴῃ γΈΓ56 7, Δηά οἡ δοςουπί οὗ ἴῃς Ξῖσοη 
Δηΐϊδροηϊϑπὶ ΠΟ 15 ἀρραγεπὶ Ὀδεΐνεεη ἴπ 6 
ἴσια [εβονδῃσργορμεῖ Μιοδιδῃ, ἀπά ἴμεϑε 5εἰξ- 
δῖ γ]εὰ “Ργορβμεῖβ οὗ ἴδε 1 ,ογὰ ἢ (νοσϑθβ 222-25). 

αὐδομξ ὥὍωγ ῥωπάγε ᾿»ιοη] ἴὰἃ ἨδΔ5 Ὀεδη 
ΔΙΓΟΔΟῪ οὐϑεσυθὰ [μδῖ ἴη6 Πυπιθεῦ 400 νὰ5 
ΡΓΟΌΔΟΌΪΝ 4 5δοσοὰ οὔθ 'ἰπ ΑΠδθ᾽β γο]] ρου 
βγϑίθῃ. (ὅ86ε6 ποίδ οὔ ἊσὮδρ. ΧυἹ . γεγϑς 19. 

5ο τῷ, ὅν ἐδὲ Σογά «ῥα]] ἀείνυεγ 1.7 ἴῃ 
τὰς Ηεῦτεν (οχοορῖ ἰπ ἃ ἔενν Μ55.) ἴδε νογὰ 
Πογο υδοά ἴον “1, ογὰ ᾿" 15 ποῖ “ [1εβονδὴ," δυῖ 
“ Δάοπαὶ." 1 Αἴεγ (. 6. 'ἰῃ ὑοσβαβ 11 δηὰ 12) 
“ Ϊεῃονδῆ᾽ ἰ5 υϑεὰ, [{ νψου]ά 5εεπὶ 85 1 (δς 
ἰἀοϊδίτουβ Ῥγορηῃδίβ βῆγαπκ ἔγοπλ δ] οὐην 
τῆς ἴογπι ὉΠῚ1 ΠΟΥ ἕουπάὰ δαὶ [ἐποϑπαρθῃαῖ 
ἰηπἰϑιοα οἡ ἰδασγηίηρ ἴΠ6 1} οὗ ]εονδὴ ἴπ ἴμ6 
τ δίΟΥ, 

7. 1 ἰδέγε ποὶ δεέγ ἃ ἐπ 9 ἐδε Ζογά 
δες: 5 [Θῃοσμδαρῆδῖ ἰ5 ἀϊ5ϑαῖοῆεοά, Ης Πὰς 
ἀϑοκοὰ ΑΒβδὸ ἴο ἱπαᾳυῖγε “δ ἴῃς ποσγὰ οἵ ..}.- 
ὀουαδ᾽" (νεῖϑθα 5). Ἑουγ δυπάγεά ῥτγορβεῖβ 
ἢν Ἴοοπλθ, ποτὶ δὲ Κηονϑ ἴο ὈὉς πὸ ἴσυς 
Ἰεμονδῃς-ργορμοῖβ, Ὀυϊ οτεδῖυγε οὗ ἌΠΔΡ, 
ἰλϊηϊοά, ὦ ποῖ ψ ἢ 15 Βδδι-οσβ!ρ, αἵ ΔηΥ 
ταῖθ ἢ 158 οΥϑ]ρ οὗ ἴῃς ςαἶνεβ. ὙΤδεβϑα 
ΤΏΘη ἤᾶνα ῥσγοχηδοά υἱοΐοσγ, ὃυῖ (ΠΟΥ͂ Βᾶντε 
Ρτοπιιϑοά ἰἴ, ποῖ ἴῃ ἴῃ 6 παπλὸ οὗ [Ἑπονδῆ, Ὀυΐ 
ΟὨἿΪΥ ἰη τδμαἱ οὗ ἃ νάσιις δηὰ ᾿ἱπάοδηϊς “1 ογά,; 
ἤοσο ἀοηΓΠΠΥ ἢ} [εμονδῃ ἰ5 υποετίδιη. 
ἸΘμοϑμδρδαῖ, τπεγείογο, τεΐυγῃβ ἴο ἴῃς αδἴίδοκ, 
δηά 5 κ5, “" 15 [6 γ6 ποῖ ΠΟΙ ἴῃ ϑασηδγδ ἃ ἴσυδ 
Ρτορβεῖ οὗ [ἐῃονδῇ θθϑι 65 [696 400 ὑγοξεξοεα 
Ῥγορβοῖβ, ἰῃαϊ ννὸ πιὶρῃῖ ᾿ηηυΐτε οὗἉ δίηι 

8. ΤΡεγε ἐν γε οπδ παν, ΜΜιεαίαρ. ἘΠι)}α.ἢ, 
ἴξ ἄρρθαᾶσβ, βαὰ ψπάγανγῃ δραίη ἀΐοσ τΠ 6 
ουθηῖβ οὗ ἴῃς ἰαϑὶ σπαρίου, δηὰ ἴδετε ψὰ5 ἢῸ 
Κποννὴ Ῥιορμοῖ οὗ [επονδὰ Ὁ Πἶπ τος} οὗ 
δατηδτῖα Ὀυϊ Μ|ιςοδιδῇῆ. 

δὲ ἀοἱ᾽ ποὶ ῥγορδει φοοά ξομεογπιηρ τρῖδ, δμξ 
ευἱ 1 Μιοδιδὴ, δοσογάϊης ἴο [σβϑορῆι5 δηὰ ἴῃς 
]εν 5} σοπιπιοηϊδίοῦβ βΈΠΟγΑΙΥ, νγὰ5 [6 ῥτὸ- 
Ῥῃεῖ ννο τεδυκεὰ Αμδὸ ἴοσ ἰεϊξηρ Βεη-πμδαάδὰ 
ξο. (566 ποΐθ οἢ ἱ Κ. χχ, 41.) [{5 ςοσγσίδιη 



ἴ Οτ, 
φεμμοΆ. 

} 

,. ΤΉΟ. 
“3 ἴδον. 

ν. 9-13.} 

9 Τῆεη τὰς Κίπρ οὗὨ ἰβγαεὶ Τὶ] εὰ 
δηῃ Ἰ'οβῆςσεγ, δηὰ 5414, Ἠδϑίεη δὲν 
Μιςοδίδῃ τῆς βοη οὗ [πι]δῃ. 

Ι0 Απά τε Κίηρ οὗ ἴβγδεὶ δηά 
]εΒβοβδαρμας τῆς Κίηρ οἵ [πάλῃ Αἵ 
ΘΔΟἢ οἡ 8 [ἤγοπθ, πανηρ ρας οὐ 
{πεῖς γοῦεβ, ἴῃ ἃ ἵνοϊά ρἷαςε ἱπ {Πε 
εηίγαηςος οὗ [πε ρδῖε οὗ ϑαπιδγίᾶ; δπὰ 
4}} τῃ6 ρῥτορῆεῖβ ργορμεβίεά δαΐογε 
τΠεηι. 

11 Απά Ζεάεϊκιλῃ τῇς 8ὁοηὴ οὗ 

(δαῖ ΑΠΔΌ Πδά ἱτηρτϑοηθαὰ ἢϊπὶ (ἰπῆγα, γοῦβο 
26), δηα ρσοῦδο]ο ἴπδι [ἢ ᾿πιρσϑοητηθηῖ νν85 ΟἹ 
δεςοιηῖ οὗ {πγεδίθηίηξ ργορἤθοῖεβθ. Αϑμαπιοὰ 
δηά εαἴγαι ἃ οὗ πουν σοῃϑυ ηρ Βῖπι, ΑΒΔΌ 5.5- 
ξεϑῖ5 ἴο [Θῃοβῃαρῆδί {παῖ ἢ 15 πο τις Ρσγορμεῖ, 
Ὀυϊ οὔθ ψῆο δἷϊοννβ ᾿ἷ5 ὑγίναϊς ἔδοϊησϑ ἴο 
ἀεΐεγτηϊπε ἴπῈ υἰζογαηςθϑ νοὶ ἢ6 ἀο γε Γ5 85 
1 ἰτοσὶ [εποναῆ. Ηρθηος ἴῃς ἔογοε οὗ [6 5- 
ῬΒδῖβ ῆϑννεσ, “ 1 εἴ ποῖ ἴῃ Κίπρ' 54Υ 50: ἃ. δ. 
“1,μεἴ ποῖ ἴπε Κιηρ δυρροδε ἴπδί 4 ὑγορδεῖ 
ψουἹὰ 6 ΖΌΠῪ οὗ βυςῇ ἱπρὶεῖγ," --τᾶὴ ἱπὶ- 
ΡίοΥ ἔτοπὶ Ὡς ἢ ἐνεη Βαϊδαπὶ βῃγδηϊ, (Νπι. 
ΧΧΙΪ, 18.) 

9. Τδεη ἐδ ἀἰηρ 9 Ἰεγαοὶ εαἰϊεά απ οὔῆεεν. 
Μόοῖο ΧΟΡΟΥ͂, 845 στοπάεγοα ἴῃ ἴπ6 ΤΩΔΓΡΊΩ, 
“8 δου ς ἢ." Εαπυςἢ5 5θοηὶ ἴο πάνθ Ὀθθη ἤγϑί 
ἰηϊγοάυςεδ διηοπρ᾽ ἴῃς [5γθ 5 ὉγῪῚ ανὶά. 
(1 (ἢν. χχυῇ. 1.) ὙΒΟΥ νγεῦα 4 πδίυσαὶ 26- 
ςοπρδπίπιοηῖ οὗ [Π6 56 γα ρ] ο οὗ ϑοϊογμοη. Τῆς 
ῬΓοϑοηΐ ρᾶϑϑᾶψο ἰ5 ἴπ6 ἢγϑῖ ψνῃ]οἢ δῃοννβ (ἢδί, 
αἴἶογ ἴδε βοραγαίίοη οἵ ἴῃς Κίηράοιω, [ἢς Κιηρϑβ 
οὗὨἉ [5Γ86] οτηρίογεὰ ἴμεπλ. ((οιηρᾶγα 2 Κ. νυ]. 
6; ἰχ, 32.) 

10. 72ε ἀἰηρ 9 Τεγαεὶ απά εδουδαῤῥαΐ... 
“αἱ εαεῦ οπ δ δγομἊ) ΟΥ̓, “᾿ψγογθ οἰηρ." 
Τα ἴνο πποηδῦοῦ5 σοσα ἴἢ1.5 5 ἰὴ ἤθη 
[Π6 400 Ργορῃεῖβ οβηλα δεΐογε ἴπὸπὶ (νεγβα 
6), ῬΟΥΒΑΡ5 ὄὐθῇ θη Αδδῦ ρυΐ ἢ]5 αιιδδίίοη 
ἴο ΤΕΠΟΡΊΔΡ δὲ (νοῦθο 4). ΤΟΥ Βδὰ σοπουθὰ 
ἔτοσῃ ἴπθ Ὀαπαιεῖ (2 ΟἾγ. ΧΥΡ. 2) ἴο ἴΠ6 
ἴονγη-ξαῖθ, {Π6 ρ'δος ἤογο Κιηρθ ΟΥΑΙ ΠΑΙ͂ 
ϑαΐ ἴο δαχηηϊϑῖοσ ᾿5ῖ]ῖςσο. Εδοὴ ννᾶ5 ϑοαϊϑα 
ὈΡΟΩ ἢἷ5 ἴἤσγοπο, {π6 Οτθπίδὶ Κίηρβ πανίης 
Ροτγίδο]ς 1ῃγοποθϑ, νος ἢ ΠΟΥ ἴοοῖκ ἢ ΤΠετὰ 
ὍΡΟη {δεῖν Ἰουγπογϑβ. (Ηγοά. υἱ!. 212; 1ναγατγά, 
“ Νίπευθῃ δηὰ Βδῦγϊοη, ἢ. 150.) 

ἐπ ἃ υοἱά ῥίαεσε ἱπ ἐδεὲ ἐπίγαμες ο ἐῤὲ σαΐε οὗ 
δαγιαγία.) ΟΥ, “ἴῃ δὴ ΘΠΊΡΥ 5ρᾶοθ δσὐ ἴδῃς 
οηΐγαηος οὗ ἴῃς ραΐῖς." ῬΥΟΌΔΟΙ [πὲ ρἷδες 
ὙΠΟΓΟ ΑΠΔΌ ἀἰδιν σαὶ ἴο ἤθᾶσγ σοπιρίδἰηῖβ δηά 
ἀδθοϊάα οᾶιι568. (8566, οἡ ἴῃ5 υ56 οὗ 4 ἴοννῃ- 
ξαῖς, Ἀυΐζῃ ἵν. τ; 2 8. χν. 2; χίχ, 8; 5, 
ΟΧΧΥΪ,. ς, ἄς.) 

αἱ! δε ῥγοῤῥεῖς ῥγοῤῥδειῖοά.] (Αοταραᾶγε οἷ. 
ΧΥΠΙ, ὙΘΓΘΘ 29. 

11. Ζεάρζίαδ . . .... πιαάδε ῥένι, "ἢ 

Ι. ΚΙΝΟΞ. ΧΧΙΙ. 

ΟΠεμπδδηδὴ πιδάς ἢἰπὶ πογηβ οὐ ἴσγοῃ : 
πὰ ἢε 414, ΤΠι5 δα τὰς [,ΟΚΡ, 
νὴ τῆεθς 884] τῆοι ρυθὰ τἢ6 
οΥΠΔΠ5, 1π|}} τῃοι πᾶνε ςοηϑιιηχεά 
[Πεπὶ. 

12 Απάα ἃ]] [δ ργορἢεῖβ ργορμεβίεά 
30. βϑαγίηρ, (ὦ υρ ἴο Κδιηοιῃ-ρ ] δά, 
Δηὰ ρῥγοβρεῦ : ίογ τῇς ΓΙ͂ᾺΓῸΚΡ 5}4]] 
ἀοἸ]νεγ ἐξ ἱπῖο {π6 Κίηρ᾿β Βαπά. 

12 Απά τῆς πιδβϑεηρεγ τπλῖ νγᾶβ 
θοπε ἴο (81 Μ|ςδίδῃ βρακε ὑπο ἢΐπι, 

Ὑταηϑὶδῖο " βδὰ πιδάθ ἢϊπ|. Ηδς χτυκῖ ἢλνα 
τηδάς ἴΠ6πὶ Ῥγενυ ου 5} 0, ἴῃ ἐχρθοϊδίίοη οὗ βϑοσὴδ 
5 Οἢ οσοδϑίοη 49 [δαὶ πονν δῇογαάρα ἢ πὶ. 

ῥογῆς: οὔ γοπ ΤῊΣ Ὠογη ἴῃ ϑοσίρίυσε 5 [ἢ 6 
ξλνουσὶῖα 5υ1η00] οὗ Ροννεῦ ; δηά ρυπηΐϊηρς ν τ 
(ες Βογη ἰ5 ἃ σοσηπιοη πηοίδρθου ἔοσ αδἴίδοκίη 
δηά Τσοπαιογίηρς ἐποηγῖεβ. (8εε Πευῖ. ΧΧΧΙΣ, 
17; 5. χΙν. ς ; Ὦδη. Υἱῖϊ. 4.) Ζοάεκίδῃ, ἴῃ 
ἜΠΊρΡ  ΟΥ̓ΪΠΡ ἃ 5ΥτΊ 0 }1ς 8] δοϊΐοη, τνὰ5 ἕο ον ης 
(86 ΘΧδρὶς οὗ ἃ [ΌΓΠΠΕΙ [5γδεὶ ας ργορῃοῖ, 
Ὑοθ6 “ δεϊθα ραγδϑῦϊθ᾽" Ἴοουϊά πονοσ ὃς ἴοΓ- 
ξοζζεηῃ ἴῃ ἰϑγδεὶ. (δεὲ δῦονθ, οἷ. χὶ. νϑσβ 
30.) 

ἐδιω “αὐ᾽ῥ ἐδὲ Σογά.] ἴπ ἴῃ ογρῖπαὶ, " ΤΒυ5 
54 (ἢ [ἐῃονδὴ." Ὀπαογείδηάις [πΠαἴΔ Ργορμοῖ 
οὗ ]επονδὴ ἰ5 ϑοηΐϊ ἔοσ, δηὰ ("δῖ [πε ἴννο Κιῃρβ 
ὙΠ15} ἴΠ6 Μ}}}} οὗ [οῆοναι ἴο 6 πιδάε Κποννῃ 
ἴο ἴῃεπ|, Ζεάοκίαῃη ἰὰγβ δϑιάε [πε υπτηδδηΐηρ 
“Ἰογά " (σάοπα!) οὗ ἴῃ! 6 σϑηθσαὶ σοπΊραηΥ οὗ 
Ἰϑγδθιτα Ῥσορμοῖβ (νεγβε 6), ἀπά ρσὸ ἴο 
δᾶνθ 8 αἰγθοῖ πηεϑϑᾶρο ἔτοπὶ [εἤονδὴ ἴο ΑΠδδ. 
Ης πᾶ διᾶνε Ὀε]ενοὰ ἢϊ5 οὐνὴ ψοσγάς ; [ἴῸΓ 
[6 “Ἰγίῃρ 5ριγιῖ " (νεῦϑθ 22) ΠΊΔΥ ἢδνε βϑοοπηθα 
ἴο Πἰπὶ ἃ ΠΟΘ ΠΟΙ ἔτοπι [εἐῃονδῇ. 

12, “4πώ4 αἱ ἐδεὲ ῥγοῤῥεί: ῥγοῤδεείοα “0. 
νπεη Ζεάοκίδῃη ςεὲ [6 ἐχαπιρὶε οἵ ἀθοϊδσγίης 
Ροϑι νου τμαϊ ϑεῤουαθ δὰ φχγογηϑθοα βυσοαβ8 
ἴο ΑΠιδὺ ἰπ δἰ5 σοπίεπιρίαίοα ἐχρεάϊπίοη, ἴμθη 
“ 4}} {Π6 Ῥχορμοῖβ" ἀϊὰ [ΠῸ βάτηθ, δηὰ το]ά 
(86 Κίηρ ἴο “κο ὺὕὑρΡ ἴο Ἀδιηιοιἢ-εἰἰοδά δηδ 
ῬΤΟΒΡΟΥ;" “Ὁ (ἢ6 ΓΟΒΡῸ᾿" (7εἐποναῖ, ποῖ 
᾿πθρ νοῦ ὰ “ἀεἰϊνος ἰξ ἰηίο {πε Κίηρ 5 
ΔΏ δ. 

18. “πώ {δὲ »ποισηροῦ ἐῤδαὶ «υα! βοηπδ ἴο 
εαἱ! ίΙεαίαρ “ραξε μηΐο ῥίνι, ἢ ὝΒεΓα 
566 Π|59 ἴο ἢὅδνε Ὀδθθη ἃ υἱάθϑργοδα ποίΐοη 
δήοηρ (ἢς ἱγτεϊρίουβ δηὰ ἴπῸ δα] ἔσο] ρίοιβ 
οὗ δε δηςΐεης ννογ] ἃ, [πα ργορῃεῖβ εσὸ ποῖ 
[Π6 πηοῦὸ τηου τ -Ρίοςες οὗ Οοά, Ὀυΐ τπαι {ΠΟῪ 
ὙΘΓΘ ΡΟΙΘΟΠ5 ὙΠῸ δὰ ρονγοσ ἢ Οοά, δηά 
σοι  εα, οὐ αἱ ἰϑοαϑὶ ἱπάυςρά, Η πὶ ἴο ννοσῖκ 
{πεῖν ν}11}1. ((οπῆραγα Νυπι. χχὶν. τὸ; 15. ΧΧΧ, 
το; οπι. “Π|ΙΔἀ,᾿ 1. Ἰτοόττοβϑ.) ΤΉΡΘΥ͂ 580» 
1Παξ (ἢ6 Ῥγορπῃεῖβ ννογὰ νγᾶβ δοσοιρ ἰϑῃθά : 
(ΠΟΥ͂ ἀἰά ποῖ υηάογοίδη {παῖ ᾿ξ πὸ (}]Ξ θὰ 
ἢἰ8 τρόββᾶρε ἴδε δοςσοιῃρ Ξῆσπηθης τουϊά πο 
ἰοηζον ἤΌ] ον. 
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βαγίηρ, Βομοὶά πονν, ἐπε ννογάβ οὗ [πε 
ΡΙορμεῖβ ἀξείαγε ροοὰ υπίο ἴῃς Κίη 
ἢ οπς πιοικὰ : ἰεῖ τὰγ νγογά, ἵ 
ΡΙΔΥ ἴπες, Ὀς ᾿ἰκε τς νογά οὗ οὴς 
οὗ τῆςπι, ἀπά βρεαῖς ῤαΐ τυῤτ!εῖλ ἐς 

ὡεν Απά Μιίοαδίδῃ 814, “4: τῆς ΚΡ 
νεῖ, νν παῖ τῆς ΠΟΒΚῸ δι ὑπίο 16, 
ἴδὲ ψν]} 1 βρεαΐκ. 

Ις  ὅδο δε οσδλπιε ἴο {πε Κίηρ. Απὰά 
τις Κίπρ; βαἰά ὑπίο πἱπι, Μὶςδιδῆ, 584]} 
ψῈ ο δραίηβὲ Βδπιοίῃ-ρ ]θλα το 
θδΐτ]ε, οὐ 8041] ννε ἔογϑεαγυ ἡ Απά δε 
ἀηδνυγεγεά ἢΐπι, (σο, ἀπ ῥγοϑρεσ : ἔογ 
τε ΓῸᾺΡ 5141} ἀεἰΐνες 2: ἱπῖο τῆς 
Πδηά οὔ τῃε Κίπρ. 

Ι6 Απά τε Κίηρ 8414 υπίο ἢ πὶ, 
Ηον πΊΔΠΥ τἰπλεβ 54]} 1 δάὐιγε τπ6ς 
τας τδοῖι [611] πιεὲ ποιῃϊπρ δυὰς ἐλαΐ 
«υὐίοῦ ἰς τὰς ἴῃ ἴῃς πᾶπια οὗ τῇς 
Ιοκοὶ 

Ι, ΚΙΝΟΞ5. ΧΧΙΙ. [ν. 14---2ο. 

17 Απά ἢς καϊά, 1 εν 411 [βΞγδεὶ 
βοδίζαγααὰ ὑροη πα ἢ}}15, 25 5ῆεερ ἴδας 
ἢλνε ποῖ ἃ ββερμεζά : δηά {ῃε [}ὲκοΕ ἢ 
8414, Τ68ε ἤᾶνδ πὸ πιαβϑῖου : ἰεῖ {πε πὶ 
Γεῖαγπ ΕΥ̓ΘῪ πιδὴ ἴο 8 δοιιδεὲ ἰῃ 
Ρεᾶςα. 

18 Απάὰ ἐπε Κίηρ οἱὐὨ [βγδεὶ Ξδλιά 
απο [εποβδδρδδῖ, θὰ Ι ποῖ τεὶ]} 
τες τηδλϊ μα του ]Ἱά ργορἤῆεϑυ πο ροοά 
ςοποεγηίΐηρ; πιε, δυῖ ἐν} } 

Ι9 Αμπά δε 8414, Ηεαγ ἴπου πετο- 
ἴοτε τε νοζά οὗ τπεὲ [ἾοκῸ: [1 9νν 
ἴτε ΠΓῸΚῸ 58ἰτεἰπρ οἡ 5 ἴῆτγοης, δηά 
411 τῆς Βοβὲ οὐ βεάνεῃ βιαπαϊπρ Ὺ 
"ἢ οὔ δἰ8 τίρῃς Βαπά δηά οῇ 15 
εῇ. 

20 Απά τες [,0ΕΡ δε, Ἧ ΒΟ 5841] 
"ρεγβιιδάς Αμδὺ, τῆδὲ 86 τᾶῪ ρῸ ὑρ "9 τ, ἐς 
δηὰ (1]] δἱ αὐ ᾿Απά οπς 
8414 ου (818 τηληξοτ, λῃ ἃ Ἀποῖμοσ 5δἱὰ 
Ου ἴδἢαζ ΣΩΖΏΏΕΙ. 

14. δαί 1δὲ Ζογά ταἱὴῷ εἰπίο π|, ἐδαΐ 
αυἱ ] 1 “ρεαλ. Μιοδίδῃ, 45 ἃ ἴσῃς ὑσγορδοεῖ οὗ 
ὁμονδῇ, οἵ οουζβα γοὐθοῖβ ἴπε οουηϑεὶ οδεγοά 
ἱπι, ννἰϊς ἢ ἢὸ ἔδεϊβ ἴἰο 6 δὲ οὔσε νἱοκρά διά 

Τ0Ο]158. Ἠδ 1} ποῖ ὑε οὗ [6 ργορβοΐβ “" πῦο 
8πιοοῖ πεῖν ἰοηρίθ5 " ({ετ΄ ΧΧΗ!, 31, τρδτρῖπαὶ 
Τοποτηρ), ἀπά “ῥτοὸρ 1386 ἀσοδπιβ,» 
οδυδίην Οοὐΐἶβ ῥεορὶς ἴο οἵ κ ὉΥ (δεῖγ 1165 
δηά ὉΥ {πεῖν Πρ ηορα." (10. τεῦϑε 12). Υμαῖ 
]εθονδῖ 84γ5 μαΐο Ὠΐπι, (Πδὶ νν1}} ἢ6 ϑρεᾶδκ, 
ΟΟΠΡασα τοβοϊυϊίοη οὗ Βαίδαπη (Νυμι. 
Χχὶϊ, 18), 

16. “4Ἴπ4 δὲ ανϑευεγεά ῥίγει, Οο, απά γο- 
βεν, Ὁ Μιορίδῃ μὰ5 μοασὰ ΠῸπι {δε 
ΤῊΟΒΘΘΏΡΟΙ ἴῃ6 οχδοῖ νοσγάβ οὗ [6 400, δηὰ 
υπαοιβίδπάβ5 ἴμαὶ Ηδ ἰ5 ἐχρεοϊεά ἴο δάορϊ 
{εὶς ἴοπο. Ηδ τδογείοσο δθριη5 ΟΥ̓ Δησιννεγίης 
ΑΠδθ᾿5 φυεϑίοη ἴῃ ἴΠ6 ὙΘΥῪ ῬὨΓΑΘΘΟΪΟΣΥ ΜὨϊςἢ 
(ΠΟΥ μαά υϑεοᾶ, Ης ἀεϊϊνεῦβ [6 νογάβ, μον- 
Ἔυοσ, ἰῃ 380 πιοοκίηρ δηὰ ἰγοῃῖοδὶ ἃ ἴοπο, ἰμδῖ 
(86 Κίηρ οδηποῖ τηϊϑίδκε [15 τηθδηΐῃρ, ΟΥ 
τορξασὰ ἢὶ5 δῆϑοσ ἃ5 ϑογίουβ.υ Ἡρδπος δίς 
ἱπιπιοάϊαϊο γοϊοϊπάοι--- Ηονν ΤΏΔΩΥ {Ππ|68 5}4}} 
Ι δάϊυγε ἴπες τδδὲ του (6}} τὴς ποίδίηρ διυῖ 
Ὑγδὶ 15 (τὰς ἴῃ [86 πδπλὲ οὗ ἴδε 1, οτὰ ""-- 
ΜΒεησε ΜῈ ΠΛΔΥ͂ ρΑΙΠΕΣ (παῖ [ἢ]5 τηοςκίηρ 
ΤΏΔΏΠΟΥ νγὰβ8 ἌΓ Υ ἴο Μ|ίςοδίδη, 8οὸ παά 
υϑοὰ ἴτ ἰπ βοπιὶα ἕοστηοσ ἀδα] ρα ψΠ τἢς 
βγδθῖ τα πιοπάσγοῆ. ϑυςῆ ἃ ΤΔΠΠΕΓ, ΙΓ 
8.41}}5 ΌΥ 118 οοηϊετηρίμουδθηδθθ, ΙΔΥ͂ ἤᾶνδ 
ΠεΙρϑά ἴο ργοάιιςε ἴπὸ βίσοηρ ἔδο της οὗ ἀκ} Κὸ 
ὙΠΟ} ἔουπά νοηΐ ἴῃ ἴδ νογά 5 “1 Βαῖθ δ τὴ ἢ 
(νογβο 8). 

17. “πᾶ δὲ «-αἱά, 1 “ααὖ αἱ Πεγαεὶ «εαἰ- 
ἐεγεά, Θ΄. ΤΒυ5 δάϊυγεά, Μιοδίδῃ ΒΟΥ 
σΟὔδηρο5 8158 ἴοῃθ, πὰ Ὀεοοπιαβ Ὀγοίοι Πα} Υ 

βδεώοιϑδ. Ηδ τεϊδίεβ ἢ]18 υἱβίοη, ἴδε πηοδηϊηρ οὗ 
Ὁ ΑΠδΌ ςᾶπηοί ῬοβϑιΟΪΥ τηϊοίκο, ἐϑρε- 
ΟἾΔΙΥ 45 186 πιεΐδρμογ οὗ “ 5οορ δηὰ Ξ:8ὸὃ"Ὁ- 
δεγὰ " ἔοσ Κιὴρ μὰ ῬΘΟρΪῈ τγῶϑ ἔδυ ασ ἴο τὰς 
[5γϑε 68 ἴσοπὶ [86 ὑγδυοῦ οὗ Μοβοβ (Νυπι. 
ΧΧΥΪ, 17). Ὑπδαῖ ΓΙ Τοπιργεδβεης 
[δ νἱϑίοη, ἄρρεδῦβ οῸπι ἴδε ποχί νοῦϑε. 

186. “454 1δὲ Κὶηρ ς᾽ Σιγαοὶ ταἱἰά. ..... 
ῬΙά 1 ποὲ εἰ} ἐδεε, 5] Βγ ἴδυ5 ὐτηης ἴο 
[ἐδοβμδρδμδῖ, δη ἃ γοτηϊπαϊηρ δϊπὶ οὗ ἢϊς ἔοστωεσ 
ἀΘΘΟΓΓΙΟΏ (νεῦβα 8), ἈΒΑΡ ἸῊρ]]ϊε5 μας Βὸ 
Ὀε ονε5 Μιοδίδῃ ἴο βᾶνε βροκεῆ ουΐ οὗ Ρυγο 
τ ΔΙ ουόϊθποθ, ]ουϊ ΔΩΥ δὐ ΟΣ ΕΥ̓ ἔοσ ὲβ 
Ργεἀϊςοη ἔτοπιλι Οοά. ΒΥ ἐπρ!!ςαὔοη δὸ 
1ῃνε5 [ἐποβμδρῆδὲ ἴο ἀϊβγεραγά τι ἰ5 ο- 
ῬΓΟΡΒΘΟΥ, ἴδε 5τουπὰ οὗ ὙΨΒΙΓΟΒ ἰ5 τλλῖςε, δπὰ 
ἴο ρΡυῖϊ 815 {τπ5ῖ ἴῃ (Π6 υηδηϊπιους ἀοοϊαταϊτοῦ 
οὔ ἴμε 400, ψῇΟ, βρεακίῃηρ εὐ ἘΠ ἴῃ ἔδε 
Ῥγορβεῖς ἔΈΠΖΥ, πᾶνε ῥγοπηϑθα υἱοίοσυ ἴο 
15 ἅττὴβ5. Μ|οδιδῃ, ἐμεγείοσε, ρεγοεϊνίηρ 1:15 
ἴλοϊῖ οοπιρασίθοη, ῥγοςθοάς ἴο ὄχρίδιη ἔΐὸ 
σοηπίγδαϊςοη δεΐνγθθη δἰ πιθοῦ ἀηὰ ἴδ6 40οο, 
ΌΥ τοοουπίηρ, δποῖδοσ υἱβίοη. 

19. 7 “αὐ ἐδὲ Ζογά εἰ ὠρὸπ Ἧς 
ζῤγομϑ) Τανὶβ ρϑαὶπιβ δὰ ϑ πι]αγϑοὰ ἴδς 
[5γδο 65 ἢ [ὁ μονδβ δ {᾿ρ ὕροη 4 Ἰσχοῦς 
ἴῃ ἴδε ἢοᾶνεηβ (5. ἰχ. 7; χὶ 4; χῖν. 6: 
Οἱ. το, ἄς... Βυϊΐῖ ἴο θὲ αἰϊονεὰ ἴο 5ϑοὸ6. ἰῷ 
ν᾽ϑίοη ἴδε ᾿Π6 ΗΔ ]6 ρίοσγ οὗ ἴδε ΑἸτλ  γ 85 
βοαῖθα, νγὰβϑ ἃ γάσε ἔδυοιισ. [ἰ ννὰβ σταηϊοά 
ἴο 5814} ([5. νυἱ. σ), ψῆο ἱπιυηθάϊδίοϊυ βυρ» 
Ροϑβεὰ τῃδῖ με πιυκῖ ἀϊοα, Ὀδοδυϑο 6 ἢδὰ “ ϑϑϑῦ 
[6 Κίηρ, ἴδε Ἰνμοτὰ οὗ Ηοϑῖς᾽ (10. γϑῦϑο 54): 
ἴο ΕΖεκιοὶ (ΕΖ. ἱ. 26); ἴο Τδηϊεὶ (νἱ, τ: 
δηὰ ἰῃ ΟΠ γβιίδη ἔἰπιθ5 1 νγὰβ δονσοὰ ἴο 8ι. 
ϑίθρμϑη (Ας(ϑ υἹῖ. 56) ἀηὰ δῖ. [οδη (Ἀτν. ἱν. 2. 



ν. 21---25. Ι. ΚΙΝΟΞ5. ΧΧΙ]. 619 

21 Απά τδεγὲ οᾶπιε ἕογί ἢ ἃ 8ρί γίῖ, 
Δπὰ 58ϊοοά Ὀείΐογε ἴμε Ι͂ΟΚΌ, πὰ βαιά, 
Ϊ ν}}} ρεσβυδάς ἢΐπι. 

22 Απά τε [ΚΡ 8414 υπίο Πϊπὶ, 
Ὅν Βεγεν ἢ ἢ Απά Βε 58ἱά, 1 ν}}] ρὸ 
ἔοτῃ, ἀπά 1 ψ}}} θὲ 4 ἱγίῃρ βρίγιξ 1 
πε πιουτῇ οἔὗὨ 411 ἢ 8 ργορῃῆεῖβι Απά 
ἢς 8414, ἼΤΠπου 81ιἷς ρεγβιιδάς έηι, 
Δηἀ ρῥγανδὶ α'38ο: ρὸ ἔοπῃ, δηά 
ἄο 8ο. 

22 Νον {τπεγεΐοσε, ὑεποὶά, (πα 
ΓΟΚῸ παῖ ρυῖ 4 ἱγίῃρ, 8ρἰπτ ἱπ τῆς 

τοῦτ οὗὨ 811] τἢε86 ΤῊΥ ῥγορῃεῖβ, ληὰ 
{πε ΠΟᾺΡ Βδῖῃ βροΐκῃ εν] σοποθγηΐηρ; 
(ἢεε. 

24 Βιυῖ Ζεάεκίδη τε βοὴ οὗ (δε- 
πδδηλδῇ χεηΐ ηθᾶγ, δηὰ 8πιοῖς Μιςδίδῃ 
οη ἴδε σἤεεκ, δπὰ βαϊά, α ΟΝ μος ἢ νγὰν ὁ βτοι. 
νγεηῖ τῆε ϑρίτγίς οὔ τῆς [ΚΡ ἔτοσι πε΄. 
ἴο ϑρεδῖὶς υπίο {πες ἢ 

Δς Απά Μιίοδίδὴῃ εαἰά, Βεβοὶά, ἐμου τ, συνε 
8ῃ4]ς 8εε ἰπ ἴπαὶ ἀδγύ, ὑνβεπ ἴπου 58}.411 ολαρκμδεν. 

"ἰηῖο ἴδῃ ἱππεῖ σμδπιθεσ ἴο Ηΐάε αελανιδεν 
3" ὦ 

τῆ γε] ἢ, Φ ᾿ ελα:»Νδέόν. 

4]. “πᾶ ἐδέγε εα»ριὸ ὕογί δ ἡ «ῥίγ.] ΤΟ 
Ἡοῦγον [ι85, “180 5ρ γἰ"-- “ἰςἢ ϑοπλθ 6χ- 
Ῥίδίη 5 κ [ἢ6 οΥἹἹἱ 5ρι"--- δ. ϑαΐδῃ; οἴδεσβ 
85 “ἴδε ϑρίσιῖ οὗ Ῥσγορῇεου ;᾿ οἴδοῖβ ἀραΐῃ 85 
Βἰ ΠΡ “16 ορίγϊ οο πάΐϊηρ ἴο ἴδε 

υἱγοπηθηῖ5 ἱπ [86 ἐπο μῆς υεποη οὗ 
κω νρι ΤὨΙ5 ἰαϑῖ ὀχρ δηδίοπ 86 επ5 ἴο ὃ6 

ΔΩ. 1 «υἱῇ δὲ α ᾿γίπρ “ῥέγὶ! ἐπ ἐδ ν»ιοωϑ 
97 αἰ δὲς ῥγοῤδεν ἢ Ὑπὸ αἰβῆου 168. τυ ῖ ἢ 
δἴζδος ἴο [815 ραββϑᾶξε ἃγε ςοηβίἀεσγαθϊε. ὙΝ 116, 
οὐ ἴα οὔδ ᾿ιδηά, 1 15 μβασγὰ ἴο διιρροβο (ῃδὶ 
οπα οὗ ἴδε ΒΟΙΥ δηρεὶς τνου]Ἱὰ υηάεγίλκο ἴο ὃς, 
δηὰ 6 ρογημδ ἴο 6, ἃ “γίηρ ϑρισγιξ," 
οπ ἴδε οἴδον, ἃ 56 ποῖ ψῆαΐ ψὰ 5δπουϊάᾷ 
Βαγνθ ὀχρεςῖθά, ἴο δηά ϑδίδῃ, οὕ 8η εὐἹ] βρί γίϊ, 
ἱποϊυάδα δηιοηρ “πε δοϑβῖ οὗ δοᾶνθη" (56εῈ 
γΕΓΞῈ 19) δηά δοίης δ8 ἴδ πιϊηϊβίοσ οὗ Οσοά. 
5111, 85 ϑαΐδῃ δρρεασβ βοηθοί πθ5 ἴο ὑγεϑοηὶ 
Εἰπηβοὶῦ ἴο Οοά ἀιοης [86 δηροὶς (]οὉ ἱ. 6; 
ἷ:. 1), 6 ΠΊΔΥ ἢάγο ἀἄοπα 50 οἢ [815 οοσδϑίοῃ :; 
δηὰ ἴδ6 ϑεγνίοα ψΒΙΟΝ μο οβοσγοαὰ ΤΩΔΥ ἤλυθ 
Ὀδδη δοοορίεδ, Οἡ {86 οἵδεσ μδηά, νὲ 
ΒΟΔΓΟΟΙΥ Κπονν ὁπουρὰ οἵ ἴδε λίνα ζονεγῃ- 
τηοηΐ ἰῃ 15 δοίίοη Ὀροῦ ΟΥἹ], ἴο 584Υ [πὲ (6 
ΒΟΙΥ δῆρο]5 ΠΙΔΥ ποῖ βολεῖ πη65 Ὀ6 οἰ ρ  ογεά, 
θη Οοά “ 5οπεβ τηθῃ κἴίσγοης ἀεϊυβίοη [παῖ 
(ΠΟΥ 5δουϊὰ δεῖϊενε ἃ 16 ἢ (1 ὙΠ 655. 11. 1.2). 
ΕἸΠΑΙγ, ἰἃ ΤΑῚ ὕες ἀουδίοά τ ΠΕΙΒΕΓ ψς 
οὐγῆϊ ἴο ἴᾶΚο [ΠἸ ΣΑΙ, δηὰ βεεὶς ἴο ἱηϊογργεῖ 
ΘΧΔΟΊΥ, σας ἢ ϑἰδίοπηοηίς οὗ ἴΒ6 ὑγεβϑθηῖΐ Πασγὰ- 
ἴϊνο. Μ᾽ ιβίοηβ οὗ ἴδε ἰην β: Ὁ]6 νγοῦἹὰ σδῃ ΟὨΪΥ͂ 
θὲ ἃ βοτί οὗ ραγδῦ]6β ; γενεϊδοηβ, ῃοΐ οὗ ἴδ 6 
ἴγυϊῃ 45 ἴξ δοῖυδιν 15, θυῖ οὗ δο τηυςὶ οὗ ἴπ6 
ὕυῖ 485 οδῃ ὃς 5πόνη [Ὠγου ἢ βυςὰ ἃ πλ6ὸ- 
ἀΐϊυπι. Το ἀοία!]5 οὗ ἃ νἱβίοη, τβογείοσζο, 
οΔπηοῖ 54 {6]} ὃε ῥγεβδβδά, ΔῃΥ͂ πιοσε ἴδᾶπ ἴῃς 
ἀεί1}}5 οὗ 4 ραγδῦϊθ. Ῥοσίίοῃβ οἵ εδοῖϊ πιυσί 
δὲ δοοοπηπιοάφίίοηβ ἴο Βιυπιᾶη πιοῦσα οὗ 
ἐπουρβῖ, δηὰ πιὰ ἱηλδαυδίε! Υ ἜΧρτο85 
6 τεῦ ες πιο ΤΠΕΥ ἄγε οτηρίογεα ἴο 
δῃδάον ἔογί ἴο υ8. 

48. Τόὲ Ζογά ῥαΐδ “ροξεη ουἱἱ κοποεγηὶ 
ἐδεε.) ὙΠδῖ 15 ἴο 54Υ, “ὙΠ6 ΕΥἹ] ννμὶς ἢ δδ5 
θδδη ϑροκοῆ ἃραϊποὶ ἴδε (566 ὑεσβα 17) 15 
ἔγοτα [ελόνδα, ποῖ, ἃ5 ἴμοι νου] βὶ ρεγϑυδὰςε 

ἐπ ΟΞ ΉΡ ΝΣ (866 νοῦβε 18), δηὰ διδεῖ, Ρβεσ- 
Ρ8, Ροεσϑυδάδα {πγϑεῖ, ΤΉ ΤΟΙ ΠῸΠΙ τηε--- 

μον οπϑεαθεηοα οὗ ΠΥ ΒοΘΊΪΥ δηὰ 11» 

44. Ζεώεξία ἐδε “οη 9.7 Οῥεπααμαδ «υεπὲ 
μεαγ.] Ζεοάεϊιδῃ ἀρρεθῶσβ ἴο μάνα Ὀδοη ἴπ6 
οΠε οὗ [6 4οο ργορδείϑ5, ἃ ϑοζῖ οὗ σοσυρῆδιϑ, 
Ὅ0 βρϑᾶκϑ δηὰ δοῖβ 'ἰπ ἴπεὶγ ΠδΙΊΘ. 

“»ιοῖφ ΜΙ οαΐαδ οπ ἐδ εδεεξ.] Α5 Μι|οδίδῃ 
δά θεοη Ὀγουρῆΐ δοπὶ ῥγίϑοη (νεσϑς 26), 1 15 
Ῥγοῦδαῦϊο ἐμὲ δίς πδηάβ γεσε Ὀουπὰ, ΤῊς 
Ῥσορβεῖ, ἴδιι5 βἰδηάϊηρ Ὀείοτε ἴῃς στεαῖ ὁμδϑ οὗ 
[6 οἀπῖπ, θουηὰ δηὰ Βεῖρ]655, θοδσίηρ ἰε5}- 
ΤΏΟΩΥ ἴο ἴδε ἰτυῖ!, πὰ ἴῸΓ ιἰ5 ἰο5ἘΠΊΟΗΥ͂ 
ϑιηϊθη οὐ ἴδ ἕδος ΟΥ̓ Δῃ υηάοι!!ηρ, Βοθ6 
δῖον 6 τϑοεῖνοβ ψἱδοιΐϊ εἰἴμεῦ ϑἤδπιθ ΟΣ 
ΔΏΣΕΙ, 5 ἃ ποίδϊς ἴγρε οὗ ουὖῦγ [μογὰ δεΐοσε 
(δίδρμδ5 βυβεγίηρ [πε βᾶτης ἱπα ρη Υ. 

Ἡίωδ «υανὸ «υεπὲ ἐδε δρίγη! οὗ ἐδὲ Τογά δονε 
»ὸ ἰοὸ “ῥεαξ ἰο ἐδεε ἢ Ζεάεκίλ ἢ} 5 πιοδηΐϊῃρ 15 
βοπιουν δῖ οὔβοιγο. Ῥεγηδρϑ ἢἷ5 ἸΒου ἢ ΠΊΑΥ 
6 εχρουπάρα 85 ἔοϊϊονβ. “Ἴδε ϑρίπὶ οὗ 
7εδονδῖ εεγέαίμιν σᾶτης ἴο πιθ, ἀπά ἱπβρίγεὰ 
τ6 ὙΠῸ ἴῃ6 δῆθνοσ ψδίοἢ 1 ρανο. 10 Ης 
δϑοσγισαγάβ επὶ ἴο δες, 845 ἴπου βαγοϑί ἴῃαϊ 
Ἡς ἀϊάὰ, ρογμᾶρβ ἴπου οδηςὶ ἴε}} υ.5---ὧἂθ 4]} 
[86 5ϑογοῖίβ οὗ ἴδε ἰηνϑιδὶς νου] ἃ ἀγὸ, ἴδου 
Ργεϊοπάοϑὶ, ορε ἴο ἴδε --- ὙὮΙΟΒ ΜΑΥ Ης 
ἴοοκ." 

45. Τδοωμ «δαὶ τὸ ἐπ ἐδαέ ἄαγ, 
Μιοδίδῃ δά άσγοςθοβς Ὠπιβοὶῦ ποῖ 80 σηυοδ ἴο 
(86 οχαςὶ ψοσγὰβ οἵ Ζεάοιδη β 4φυθβήοη, 258 
ἴο ἴπ6 πιδίη Ροϊπὶ δος 65 1 ἀἰϊδθρυῖο.--- 
Μοῦ οἵ ποτὶ, πληιοῖυ, 15 4 σις Ῥγορπεῖ. 
“Τοῦ 5.2]: 5866," πὸ δᾶγδ (νοΐ οὗ 115 [25 
δροκεοη ὉΥ ἴδε ϑριγξ οὗ [6μόνδἢ), “πὶ (παῖ 
ἀδύ, ψβοη ἴπου 5812} ξῸ ἰηΐο δὴ ἱππεῖ οἢδπ)» 
ΕΓ" (ογ΄ ἃ βεογεῖ Ἵμδηθεσ," 5εὲ ποῖς οἱ 
οὗ χχ, νοῦβο 0) “ἴο δάθ {ἢ γ561| ὙνΏεη 
[ἢς πον, ὦ. 6.) οὗ Αμδὺ᾽β ἀεδίι, οδυβοα ΟΥ̓ ἢ]5 
ξο]ονίης ΤἸΩΥ οουπϑοὶβ, γελοῖος ϑαπιδγία, ἀπὲ 
(δου διεϑοῖ ἴο δίάε {ΥΞεἸζ ἔσοπι ἴΠ6 νθηρθᾶηςα 
οὗ Αδαζίδηῃ ογ ]}6ζοῦοὶ, θη, ἴῃ (δαὶ ἀδγΥ, 
ἴδοι τὰῖϊς Κπον τ Βοῖδεσ 1 ογ που δε ἴδ ἴσας 
Ργορδοῖ. ' 



ό2ο 

26 Απά τλε Κίηρ οὗὨ ἰβγδεὶ α!ά, 
Τακε Μιοδίδῃ, δηἋά σᾶγγγ πἰπὶ Ῥδςκ 
απο Απιοη ἴμε ρονεγηοῦ οὗ {πε οἰ. 
δηἀ το [οδϑὴ τῆς Κὶπρ᾿β 80ῃ ; 

27 Απά 88γ, Τιι5 54 τλὲ Κίηρ, 
Ῥυς τἈι15 “ιίοιυ ἴῃ τῇς ρῥτγίβϑοπ, δπά ἐεεά 
Ἀϊπὶ ἢ Ὀγεδα οὗ δῇιςτοπ δπὰ σνἢ 
ὑγδῖεῦ οὗ δϑοιίοη, ὑπ|]} 1 σοπια ἴπ 
ρξᾶςε. 

26. χε ΜιΙεαίαρ αμά ςαρτ δὲρε δας. 
ΤἬ5 ἐχργεβϑίοῃ, “ ΟΔΥΤΥῪ δϊπὶ ὀσεῖ "--- ΠΟ ΓΑΙΪΥ, 
“ρλυ56 ἢἰπὶ ἴο γεΐμγῃ "---50 ΠΟ] ΠΕ 5ἤονν5 
τα Μἰςδιδὴ δαά Ὀδεη ἴῃ ουπίοαῦ Ὀείοτε, δηὰ 
ὙΔ5 ὈὉγουρῆϊ ΌΥ ΑΠΔΡ᾽5 ΤλοϑϑθηροΥ ἔγοπι ἢΪ5 
Ῥτίϑοῃ. 

“ρνιοη {δὲ ρούεγηπογ Γ᾽ ἐδὲ εἰϊγ.] ΤῊ5. 15 
οὔθ ουὖἍξ οὗ ϑδούογαὶ ποίϊςε5, δσοδῖϊ (Ὠγουρἢ 
(6 ΒοοῖκΞἝβ οὗ Κίηρϑβ, γεϑροοϊίΐης ννῆμδῖ ΓΗΔΥ͂ 
6 «οΔἰ]εἀ τῆς “ σοπϑοιτυοη " οὗ ἴδ [5γδε] 6 
κΚιηράοπι, {κὸ [υάδῇ, [ἴ ννᾶ8, ἰῃ {ΠΘΟΤῪ αἱ 
Ἰεδϑῖ, ἃ Πογθαϊ Δ Ὺ ὩΠΟΠΑΓΟΒΥ, ἀσδοθηάϊης 
ἔγοπι [6 ἐΔίῃογ ἴο ἴῃ εἰάἀδϑί ϑοῃ, οσ,, ἰῇ ἀ6- 
ἔλυϊξ οὗ ἃ 5οπ, ἴο ἴδε πεχὶ Ὀγοΐμεγ (2 Κ. 1. 
17). ΤὩς ρόνεγ οὗ ἴδε Κιηρ ννᾶ8 {᾿πητοὰ ὈΥ͂ 
ἴΠ6 Ὡδοθβϑυ, ὈΠῸΘΓ νυν ἢ ἢ Β6 ἰΔΑΥ, οὗ οοῃ- 
Βυϊς ΟἹ ἱπιρογίδηϊ τηδίζοσα ἃ Ἴσουηςὶ] οὗ 
ΘΙ άοτβ, νος ἢ ΠοΙὰ 115 5:{{1π28 αἴ ϑαπιδγίδ, δπά 
ννᾶ38 ςοιηροΞβοά οὗἉ πηθῇ οὗ Ἔχρεγίδηςς ραϊμογεά 
τορεῖῃοτῦ ἔγοηι 4}} ραγίβ οὗ ἴῃς ἰδλπά (1: Κ. χχ. 7, 
8). Τὴ ζοηογδὶ δάτη 5 ΓΔ! ννᾶ5 σλγτιοὰ 
ΟΠ ΟΥ̓ πιοᾶῃ5 οὗ ἴΠ6 ξουθσποῦβ οὗ Ῥγουϊηοθβ 
([0. νοῦβϑε 14) δπά οἵ εἰ65 (2 Κ. χ. 9), ψο 
ξλνε εδεςοῖ ἴῃ ἴῃς ΡΙδσθβ ὑπάοσ Ἐπεὶγ 10 Σ]516- 
το ἴο ἴἢε ᾿πϑΓυςοἢ5 ψνῃϊςῖ ΓΠΕΥ σοςοινοὰ 
ἔτοηι ἴῃς πηγοπαγοῦ. Τῆς ξονογηοσβ οὗ «165, 
.|κὸ 1Π6 πποηδγοῇ, ννοῦο δϑϑιϑῖοα δηά ςποςκοά 
ΌΥ οουης!}]9 οὗ οἰάογβ, [6 ννῖϑα πῆθη οὗ [ἢ6 
56 γα] ἴοννῃβ (566 1 Καὶ. χχί. 8-12; 2 Κὶ. χ. 5). 
Ενθη ϑαπηλσγία, ἃ5 Ψὸ 566 τοῸπιὶ ἴπ6 ῥγοϑοηΐ 
ράϑϑᾶρο, ννἃ58 Ὁπάοσ ἃ βρϑοὶδὶ Σουθσπου, ννῆο, 
ΔΙΠΟΏΣ ἢ]58 ΟἴδοΣ ἀυ165, μαάὰ ἴη6 σοηῖσοὶ οὗ 
[86 Ρυδ]ῖς ρῥγίϑοη, ἀπὰ αϊγοςϊοα ἴπ6 ἰγοαϊπγεηΐ 
οὗ ἴῃ6 ῥγίβοῃμοσβ. Απιοηρ ἴδε δίρῇ οβῆςοΓβ οὗ 
βϑίδίε ννοσο ἴΠ6 οδρίδίη οὗ ἴπε μοβῖ (1 Κ. χνὶ. 
8), ἴπ6 5ἴονγαγά οὗ ἴῃ 6 Βουβειο ἃ, ΟΥ̓ ΞΟΥΘΓΠΟΣ 
οὗ ἴῃς ρΡαΐαςθ (1 Κ. χνὶ. οἹ χυῇ. 2), δηά ἴῃς 
ςδρίδιῃβ οὗ Ἵσπατίοῖβ (1 Κ.. χνὶ. 9, το). ὍΤῇῃὰ 
Ροννοσ οἵδε Κίηρ ννᾶ5 πγαϊπίαἰπθὰ ΌΥ ἃ 5π12}} 
δι παρ ΔΥΤΩΥ 5ἰδιϊοηθα αἵ ἴῃς Τδριίδὶ (2 Κ. 
ἷ. 9-13), Δπά οτγραηϊβοὰ ἱπῖο Ὀοάϊος οὗ ΠΑ͂Υ, 
ΘΔΟἢ ὑπάογ ἃ ςαρίδϊπ. Τὸ {ἢ]5 πυςίειι8 οὗ πῃ 
διτηθὰ ἔογοθ ννὰ5 δα θά, ἰῃ {ἰπὶ6ὲ οὗ ννᾶγ, ἃ 
ξΈΠΟΓΑ] ἰονυ οὗ ἴπ6 δάιἷ πιο ροριιϊϊδίοῃ (2 
Κ.ῆι. 6). Τῆο Κιηράοπι ἰἴ861{ θεϊηρ' στουπάθα 
ΟἿ ϑισοοϑϑέι! τονοὶῖ, πὰ [86 τα  ΠΑΓΎ οἶΔ55 
δοίην ἴπε πιοϑδῖ ροννοσγίιὶ ἴῃ ἴΠ6 σουπίτγ, ἰη- 
ΒΌΓΣΓΟΟΟΠ5. ὉΠΩΟΓ 50] 616 Γ5 οὗ στορυΐϊθὸ ψεγο 
ἔγτοχιιοηῖ, ἀπά ννεσε ἴῃ Τμίεῦ οδιιθε οὗ [Π6 
ΤΆΔΩΥ ΟΠδηρῈ5 οὗ αὐπαϑίυ (1 Κ, χν. 27; ΧΥΪ, 

Ι. ΚΙΝΟΞΚ. ΧΧΙΙ. [ν. 26---30, 

28 Απά Μιοδίδῃ 8114, 1 τῆου 
τεῖυγῃ δὲ 411 ἱπ ρεᾶςθ ἴδε [ΒΡ 
διῇ ποῖ βροκεπ ὉῪ πιθ.0 ᾿Ἀπά ἢς 
8814, Ηξεάγκεη, Ὁ ρῥεορ]ε, ἐνεεΥ οπα 
οἔ γου. 

29 80 ἴδε Κίηρ οὗ 1ϑγλε] δπά [εδο- 
ϑῃδρηδῖ ἴπε Κίηρ οἵ [υἀδλῃ ψεηῖ υρ το 
Κλπιοῖἢ-!]εδ4. 

40 Απά τε ἰἅπρ οὗ ἰβγδεὶ 5414 

9, 16; 2 Κ. Ιχ. 11; χν. 25). Νὸ αγηδϑῖγ 
ἜΥΟΓ βδιιςςοοάοα ἰῃ ἤχίηρ [156] ΠΣΤΩΪΥ ἴῃ ἴδε 
δῇἰοοϊοηῃς οὗ [6 6, ἴδ πἰπεΐδθῃ σοπδγοὴς 
θεϊοησίης ἴο εἰραϊ αἰβετοης ἕδη} 65. 

ῳοα:δ, ἐδε δἰπρ: “05. ΤῊΪϊ5 “ Κιηρβ ϑοὴ 
5. ΟὨΪΥ͂ πηοητοηοαὰ Πογο, πὰ 'ἰπ ἴ86 
σδδρῖεσ οἵ (σοηῖςοὶοβ (1 ΟἿ γ. χυῖ!. 25). Ια 
845 Ὀδεη ρΡοϊηϊοὰ οιμκ παῖ [6 Ρῆγαϑο βθέσῃς ἴο 
ἀεβίγηαῖο ἃ βἰδίε οῇῖςθ. (86ε " ἱπίτοάυςάοη 
ἴο ἙΒγοηίοῖοβ, ὃὶ 9, ηοῖο 8. 

ΑἹ. Ἐεεδ δὲρε αὐἱϊδ ὀγεαάί οΚ᾽ α7ιεῖ 
ὦ. ΤῊΪς 15 ἴῃ6 ἐπιρμδῖὶς οἴδυθο οὗ Αδβδθ᾽ς 
ϑρθθςἢ. Μιορίδῃ 15 ἴο Ὀ6 οὔος ποσὲ Ρυΐϊ ἴῃ 
Ῥτγίϑοῃ, θυΐ ποῖ οἡ [6 5λπ|ὸ ἴδυτηβ 85 Ὀδσίογο. 
ἴῃ ογάεγ ἴο ρυη)5} ἰπὶ ῸΓ 5 ὑποοιρ  ΥἹρ 
βϑρίγίῖ, πῈ 15 ἴο 6 ρἰδοεὰ ὕροὴ ἃ Ῥοόγοὺ δπὰ 
Βοδηῖεγ ἀἰεῖ ἴἢΔη πα πδὰ Ὀδεη γεν ΟΞ Υ͂ 
ΔΙοννθὰ ; δηὰ (ἢ}15 15 ἴο σοητίπιιθ υπ0}} ΑΒΔῸ 
ΓεϊυΓηϑ ἐπ ῥέαος. ΑἸδὺ ἱπίγοάυοοβ [15 σχργος- 
ΒΟ ῬΌΓΡΟΒΕΪΥ, ἴῃ οΥάεγ ἴο δον [ῖ5 ἐπῦτε 
ἀἰβθε ιοῦ οὗ Μιοδίδῆ᾽ 5 ρσγορδεΌγ. 

49. δο ἐδε δἰπς ὁ Πιγαοὶ πᾶ “εῥοσ δαρδαὶ 
“6... ᾳυεπὶ ερ.) ἴἴ πυσῆϊ πᾶν Ὀθθη ὀχρεςοίεὰ 
1Π4ῖ [Θποσμδρηδῖ, νῆο μδὰ ὑγεϑϑεὰ ᾿Πη]ΟΥ 
δ ἴπε νογά οὗ ἴῃς 1 ογὰ (τεῦϑθε 5), δὰ μιδά 
Ὡοῖ τεϑίοα ἘΠ] 4 στεὰὶ ργορδεῖ οὗ [επουδῇ νυῶϑ 
βοηΐ ἴοσ δηὰ πιδάθ 5 δρρεάγδηςε (νεσϑα 7), 
νου ]ὰ μανε νι άγαννῃ ἔσοσι ἴῃ6 ὀχροαϊθοη 
σι ἤση δα Βεαγάὰ Μι|ίιοδιδὴ ἀδπουπος ᾿ἴ 45 διε 
ἴο ὁπά ἴῃ αἰδϑαϑςῖοσ. [{ τηυδῖ Ὀ6 Γοιημοσηδοσχοί, 
Βονουοσ, [π2ῖ δ6 πδὰ σάϑῃ}Υ σοτησ τς ΠΣπ- 
561 το ἴδκο ραγτί ἰῇ 16 νγὰγ ὈΥ ἃ ϑοϊθσμηῃ 
Ῥγοπηῖϑε, Ἴσοιυςποὰ ἴῃ {πὸ βἰγοηρεσῖ ἴεστης 
(γεῦθε 4), ὀφζύγσε Ὧθ Ὀεϊδουγῃξς Ὠἰπϑ οὶ οὗ 
παρ ναὶ τγὰ5 ἴθ ν}}}] οὗ Οοά ἴῃ ἴδε 
τιδίϊοσ. Ηἰ5 Ὠοποὶγ νὰ ἴυκ ρἰοάροά, δπὰ 
ἢδ ννου]Ἱὰ Ὀ6 δοῃμαπιθὰ ἴο ἄγαν θδςκ, ἜΞρθς δ ην 
8ἃ5 Αδδδ, ποτὶ ἴΠ6 ῬτοΟΡΠΘΟΥ ΤΠ ΘΗ τὨγεαδῖ- 
επεα, νγᾶ5 γοϑοϊνοὰ ἴο ὃγᾶνε ἴ, ἢ ΧΊΔΥ͂ 2150 
μᾶνθ δὰ ἃ ρεγϑοηδὶ δῇήεςϊίοη ἴοσ Αδδὺ, δηά 
50 δᾶγνθ δθθη ἰοῖΐῃ ἴο ἀδϑογῖ ἢἷπὶ ἴῃ ἢϊ5 Ὡςεά, 
ἼΤῊΙ8 666πὶ| ἴο ὃς ἱπιροὰ ἴῃ ἴδε τοῦυκε 
αὐάγεβθοα ἴο ᾿ἰπὶ ΕΥ̓͂ {πΠ6 Ῥγορῃβεῖ ἰεοῆιυ. δἴῖετ 
ἢ5 σεΐυσῃ ἴο [Θγιυβαὶοπι--- “ δῃουϊάοϑὶ ἴδμοὺ 
ΠΕΡ [86 υπηροάϊγ, δπὰ σνυε ἴποπὶ [παΐὶ Παῖς ὑπὸ 
Ι,.ογὰ Σ ὙπΠογοίοτο 15 νταῖρ ὕροη ἴῃδε ἔσγοσι 
δείογο ἴῃς 1,ογὰ" (2 (Ἶἶγ. χίχ. 2). 

80. “Μπά ἐδε ἀΐπρ φῇ Πνγαοὶ ταὶά .. ..1 



Υ. 31--35.} 

γτιτυῖόε μῃῖο [ομοβμαρμδῖ, 1 ||] ἀϊθριίϑε 
ἐρες ΙΑΥΒ6ΙΉ, ΔΠα δηῖεσ ἴητο τῃ6 δδίτε : 
Ζ ἐπ» Ὀυῖ Ρυζ του οι ΤῊΥ τοῦε8. Απά τδ6 
(9,44 Κίῃρ' οὗἉ 1βγδεὶ ἀϊβριυιίϑεά Πἰπηβεὶ  δπά 

ἡγεῖ ἰηἴο τῆς Ὀδζι]α. 
21 Βυῖ τῆε Κίηρ οὗ ϑυγίδ σοπι- 

τηληάεά ἢ8 ΠΥ ἂηά ἴννο σδρῖδι 8 
τπδὶ μαὰ γυ]ε ονεγ ἢΪ58 σμδγίοῖβ, 84 Υ- 
ἱηρ, ΕἸἰσῃς ποῖῆεγ ἢ 581π|4}} ΠΟΥ 

εδῖ, ϑᾶνε ΟἿΪγ νι τῆς Κιίηρ οὗ 
8ΓΔε]. 
22 Απὰ ἴἴ σδηλε ἴο ρᾶ38, ῇδη ἴδε 

ολριδὶπβ οὐ τῆε Τδδιοῖβ δᾶ [εδο- 
βῃαρδῖ, (πδὲ {ΠΕ 8414, ϑύυγεὶγ ἴτ ἐς 
τῆε Κίηρ οἵ βγεῖ. Απά τε τυτηεά 
Αϑάες το ἤρῃς δραίπβε ἢϊπὶ: δηά ε- 
Βοββδρῃαδῖ Ἵγιεα ου. 

Ι., ΚΙΝΌΞ5. ΧΧΙΙ. ό2 

23 Αῃά ἴξ σᾶπιὲ ἴο ρᾶ885, ῇδη ἴδε 
ςαρίδίηβ οὗ τῆς σμαγιοῖβ ρεγοεϊνεα τῇδ 
ἴτ τὐᾶς ποῖ τῆς Κίηρ οἵ ἰϑγδεὶ, τῆλ {ΠΥ 
τυγηοἀ ὈΔοΚ ἔτοπὶ ρυτγϑυΐῃρ ἰπι. 

34 Απὰά ἃ εεγίαίρ τλλη ἀγενν ἃ ὈΟΥῪ 
δῖ ἃ νεῆζυζα, ἀπά βηοίε τῃ6 Κίηρ οἵ ὦ Ζἶεν. ἐπ 
Ιβγδεὶ δεΐννεεῃ (ες ἴ]οίπιβ οὐ {ἢ δέκων. 

. ςῦ. 
Ἠλῦηθ85: Ψνεγείογε ἢεῈ 8414 τπῖο ἡούκες σά 
τῆς ἀγίνογ οὗ ἢ18 σδαγίοῖ, Τγπ τπ]πε Τρ βόδο 
Παπά, ἀπά σᾶγγ τὰς οὐυΐ οὗ τῆε Βοβῖ ; 
ἴογ 1 δπὶ ἵννουπάεά. 

: "“"αὐε εἰρξ. 

25. Απά τε δεῖς Τἰμογεαβοά τῆδὲ ἴ Ποὺ, 

ΤΉῊΞ:. 

ἀδγ : δπά τῆς Κίπρ ννᾶ8 βίαγεά ὑρ ἴῃ τὰ ϑ 
Ἦ]8 σμαγίοϊς δραίηβε ἴῃς ϑδγτγίδπϑβ, δπά 
ἀϊεά δῖ ἐνεῃ : δηά τῆς δ]οοά γὰη ουΐϊ 
οὗ τῆς νγουηά ἱπῖο τς ᾿πικίάϑε οὗ τὰε ᾧ φϑ. 
σδασγίοι. 

«υἱ] ἀϊσισο τηνε ΑΠδὺ διδὰ ρῥγοῦδΌ)νΥ 
δεασὰ οἵ Βεοη-ῃδαδὰβ ογάθγ ἴο [18 Ἵσδρίδι η5 
(νοῦβα 31), οὗ ψιο ἢ ἱπίο! Προ ποθ ΠΊΔΥ δᾶνα 
Ὀδοη Ὀτουχῆϊ Πἰπὶ ΟΥ̓ 5Ρ165 ΟὔΓ ἀδϑογίοσϑβ. 

διέ τδομ οκπ ἐδγ γοόσ  ὌΠὲ δερίυδριηῖ 
5ΔΥγ5, “ »7 τοῦθβ;" δυΐ [Π15 15 ΠΟΠΙΓΑΙΥ ἴο 86 
Ηϑοῦτον ; ἀπά νγὰ σδῃ ποῖον ἱπιδρίηα ΑΠΔΡ᾽5 
5 κίηξ ΠΟΥ [ἐποσμαρ δ᾽ 5 σοηϑοπίηρ ἴο 50 ἢ ἃ 
Ρτοσθάυγθ. Θῃοβῃαρμδῖ πδὰ ἢ8 ονὐγῃ σογαδὶ 
τοῦεβ ἢ Ἠϊπὶ, 85 ἀρρθΑΓβ ΠΌΤ γΈΓβ6 1Ο. 

81. Τρε ἀἰπς 97 ϑυγία εογινιαπάεά.)ὴ ἘΔΠΕΥ, 
ἃ5 ἰη ἴῃ ΡΑγδ]]οὶ ραϑβϑαρὲ οὗ (σἤγοῃ!ο θβ (2 Οἢγσ. 

. ΧΥ͂Π], 0), “Βαὰ ςοπιηδηάεά," 

αϑὲ ποίλδογ «υἱὴὸ “νιαϊ πον σγεαϊ.] Βθῃ- 
Ββδάδα ἀθ᾽ϊνοσα ἢ15 ογάευ ἰῃ [6 ὨΥΡΟΓΌΟΪοδ] 
Βίγ]6 σοπιπιοῦ ἰῇ ἴδε Εαδρὶ. ἢ15 πηθδῃ- 
ἴῃς ἴ5, " Μδκο ἴἴ γουγ εὐὶς γ᾽ οδήεςϊ ἴο ΚΙ]] οΥ 
(ΔΚ ἴῃ Κίπρ οἵ [5γδο]. ἈΡρρδγεηΈν, 85 οὐνῃ 
ἀεῖεδϊ ἀπά σδρ νυ γεγο 51} ταηκ]ηρ ἴῃ ἢ] 5 
τηἰηὰ, απὰ ἢθ νυ ϑῃδά ἴο γεϊδ᾽αῖθ οὐ Αμδὺ ἴῃς 
Βυπ]δτίοη νος ἢ ἢα Τοηϑίἀογεα ἢ πΊ56] ἴο 
Ὦανο βυδετεα, Ηδ 5Πονν 5Π|4}} δρργεοϊδί!οη 
οὗ 16 βοπογοϑυ ὑν δῖ ἢ δά ϑραγεὰ 5 1 
δηά γοϑίογοα δηλ ἴο 15 Κιηράοχῃ. 

82. ϑωγεὶν ἐδ ἐς ἐδὲ ἀπο οΥ γαθ ] ὌΤῊ]5 
ννὰ5 ἃ πδΐυγαὶ ϑρροϑίί[ίοη, ἃ5 [6 ῃοϑμαρῃδῖ 
δίοπδ οσὸ σού] γσοῦθ8. 

ἐδ τωγηϑά ααἱάς το ἤφδὲ αφαϊπεὶ δίνι.] ΤΠ 
ΟΠ γοηῖςΐο5 (2 (ἢγ. χυ. 31} νγὲ Πηά ἃ 5115} ΠῪ 
ἀἰβεγθηῖ τγοδλάϊηρ, δῖ ἢ γσίνεϑ {86 ϑθῆβθο οὗ 
[ΠΟΥ͂ “ οοπηραϑϑοα δἰπὶ δῦουΐ ἴο ἤρῃϊ." ΤΪ5 
νου ]ὰ πρὶν ἂη διϊοιηρί ἴο συττουηά δἷπὶ δηά 
ΤΏΔΚΘΟ Π1πὶ ὈΓΒΟΠΘΥ. 

απά εῤοεδαῤῥαΐ εγίοα οἰ] 6 Βοϑδαρμαῖ 
οΔ]]εἀ ἴο 5 πῆθῃ ἔοσ Βοῖρ, υϑίπρ ρεγῆδρ8 ἢ15 
ονη Ρϑου αν δα( 6 -οΥγ, σι νου ]ά Ὀς ἀ15- 
Εἰπςοῖ ἔτοπι παῖ οὗ Αδδὺ, δὰ ννου]ά ργοῦδῦὶῦ 
δὲ Κπονῃ ἴο ἴῃ ϑΥὙΓΔῃ8. 

84. “1 α τπτπεπίμγε.) 1 1ΟΓΑΙΥ, “ ἴῃ 15 510" 

ΡΟ γ "---ὶ ὁ. σουϊ ᾿πίθης ἴο ΚΙῚ] [86 Κίηρ. 
ΟΟΠΊΡΑΓΟ 2 8. ΧΥ. 11. 

δείᾳυεεη {δὲ ἠοἱπῆς οὗ δὲ δαγπει..} 1 ἸΈΕΓΑΙΙΥ, 
“θεΐνοοη [πα Ἰοἰηῖ5 ἀηὰ πε Ὀγοαςίρ δῖθ." ΤῊΘ 
“ Ἰοϊηϊ5 ννεσε ΡῥγοΌΔ ΟΥ̓ Ρίθοθϑ οὗ ΔΣΤΊΟΙΣ 
νΒΙςἢ αἰζδομοὰ 86 Ὀγοδειρίδίς ἴο ἰδ6 ἢε] πιεῖ, 
ΟΥ̓ ἴο ἴΠ6 γστεᾶνθβ. ΤῊ ἀστὸν οπίεγοα δεΐννεθη 
(ἢε Ὀγεαϑδιρίδῖε ἂἀπά οπς οἵ ἴἢ656 “Ἴοἱπῖβ." 
Βτϑδϑιρ δῖος πιδὲὶς οὗ πιοῖδὶ 5οδὶθ5 ογῈ σοπ- 
πο οί ἰῃ Επγρὶ (ὟΝ {ἰκίηϑθοη, “ Αηςίϊοπῖ 
Ἐργρίδης, νοἱ. 1. Ρ.. 311) δπὰ Αβογγίδ (' Δἢ- 
οἰεηΐ Μοπδσοβίθβ, νοὶ]. 11. Ὁ. 46). 

Ταγηι ἐδγ δαπά.) 1 ΠΕΓΑΙΙΥ, “ ἴυγη ΤᾺΥ δαμάν." 
ΤΠς ἀτίνεσ οὗ ἃ ἌἽμαγιοῖ, Ὀοῖἢ ἴῃ Ἐργρῖ δπὰ 
Αϑϑογτία, μοὶ ἃ [Π6 σείηβ ἢ 15 ἴνο Ὠδηά5. 

3556. 72ε δαίἶε ἱπεγεαιοά.} Οτ, “ἴθ δία 
απεεπάεά "--ἰὰἂς 6 οὗ Ὀδῖ]16, [δὲ 15, σοϑ 
Ὠχοῦ. (ΟΟμρασο 15. Υ1}}. 7, 8. 

ἐδε ἀϊης «υα: τἰαγεά μΡ ἐπ δὶς ἐραγίοί] Οὐυγ 
{Γδηβίδίοσβ γοηάθσ ἴΠ6 βαπὴθ ννοσγάς ἴῃ (ῆγο- 
Πἰς]65---“ (6 Κρ “2αγε ῥί»σεί ἊΡ ἴῃ ἢῚ5 
σδασίοῖ ἢ (1 (ἢ γ. χυῇ. 34). Βιιῖ ἴΠε τοηάεγ- 
ἵπρ ἰπ ἴῃς τοχὶ 15 Ὀσγείοσγαθιθ. ὙΠῸ Κιηρβ 
νουηά πιδάς ᾿ἴ ᾿πΊροβ5:0]6 ἴῸΓ Π]πὶ ἴο Γοπηδίη 
βἰδηάϊηρ δου περ; ἢς 1Ππογείογο ἢδά ἢ] πη- 
561 οϑυρρογίοα ἴῃ δ]8 σδαγίοῖ ΟΥ αἰϊεηάδηῖς, ἴῃ 
ογάογ [παΐ 15 ϑο]άϊθσβ πῖρῆϊ οὶ ᾿οϑα ποαγῖ, 
85 ΠΟΥ͂ ψουϊὰ θὲ 5ιιγε ἴο ἀο, [ξ {ΠΕΥ Κπενν 
οὗ 18 μοῦ]. ΑΠδΌ τηιϑὶ ηοῖ ὕὈε ἀεηϊθὰ {Π6 
ογεαϊ οὗ τίρῃξ ῥγίηςε!υ ἐοσγτυἀς οη [ἢ15 οσοᾶ- 
βδίοῃ. 

2δε ὀιοοῦ γα οἱ οΥΓ ἐδὲ «υουπια ἱπίο {δὲ 
»άσί ο,ΧΓἡ ἐδὲ ἐῤαγίο! 1, 1ἴΟΓΑΙΥ, 825 ἴῃ {πὸ 
ΤΑΔΥΡΊΏ-- Ἰηἴο ἴῃ δοσονη οὗ [ῃ6 σῃδγίοῖ." ΤὮς 
 Βοϑοπῃ᾽ οὗ ἴπ6 Ἄσμασγίοϊ 15 [6 τουπάεα ἔγοηϊ, 
μι της ρογζίοη οὗ ἴπθ οἰδηάϊηρ Ὀοδσγὰ ἰῃδῖ 
δα)οϊποά ἴ, Ηεγε ἴδε Ὀ]οοά ννουιὰ παυγα!]ῦ 
ςοἸἸοςξ, ἰογπλης ἃ ΡοΟΪ, ἴῃ ΜὨΙΓΝ 186 Κίηρσ δηὰ 
5 σμασίοῖθεσ πιυϑὶ μβᾶνο σἱοοά. 
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1 σοῦ. 
εα»ἕ. 

ὁ οςἢ, 242:. 
1. 

26 Απά ἐδεγε νγεπῖ ἃ ργοοϊδηγδίίοπ 
τὨγουρθους τῆς ἤοϑὲ δρουῖΐ τῆς ροΐηρ 
ἄοννπ οὗ τ8ε 8ιπ, βαγΐπρ, Εν εΥΥ πιδη 
ἴο 8 οἰ. ἀηα ΘΥΕΓΥ͂ πλη ἴο Π18 οὐγῃ 
ΠΟΙΠΕΓΥ. 

47 ὅ 8ο τῇς Κίπρ ἀἰεά, ἀπά ἴννδβ 
Ὀγουρῆς το ϑαπιηαγία ; δηά τΠ6Υ Ὀυγίοά 
τῆ Κίπρ' ἴῃ δαπΊδγίᾶ. 

28 Διὰ ομΦ ψγΑΒμεὰ τῆς ςδδγοῖ 
πῃ τῆε ροὸὶ] οὗ δϑαπιδγίδ; δηά τῇε 
ἀορβ ᾿ἰοκεά ἃρ ἰ8 Ὀ]οοά ; δηά τΒεΥ 
νγλϑῃ δα ἢΪ8 ἀγπιουγ; δοσογάϊηρ δυπῖο 
τς νοζτὰά οὗ τες ΒΡ ψῆϊοἢ Βα 
δρδΐκα. 

19 Νον ἴδε γεβὲ οὗ τῆς δεῖβ οὗ 
ΑΠδῦ, δηά 411] ἔῆδλῖ ἢς ἀϊά, δηά τῆς 

396. “δοιξ δὲ ροίπῷᾷ ἀοαυπ 9,7 δὲ “ω5ῃ.} 
1. ε. ἃ5 βϑ0οὴ 85 Αμὰρ νγᾶβ ἀοδά. Ὅῆο δῦδη- 
ἀοηπιεηῖ οὗ ἴδ Ἔχρϑάϊίοη δπὰ ἀϊϑρεγϑίοη οὗ 
16 ΔΙΤΩΥ οὐ ἴδε ἀεφαῖμ οὗ [86 Κίην 15 [8ο- 
ΓΟΌΣὮΪ Οσιθηῖδὶ. 

87. δὸ δὲ ἀἰπρ ἀϊοά, ἀπά «ὐα: ὀγοισδέ 10 
ϑδαν»ιαγία.) Τῆς Ηςῦτενν ἴεχί βοσὲ 15 ἀου 0]. 
ΝΕΙΥ 5:1. ῆϊ σμδηρεβ νουϊά γίνε [6 τησδηϊηρ 
ὙΠ ΙΟΝ 5 ἐουπά ἰπῃ ἴῃς ϑορίυαρίηϊς νογϑίοῃ, 
ἉΏΟΤΟ Μὲ δᾶνς, “ ΕΥΕΙΥ͂ πιδη ἴο ἢ]8 ΟἸΥ, δπὰ 
ΟΥΟΙΎ πΊΔ ἴο ᾿ιὶ5 ΟὟ ΠσΟΌΠΌΥ ; ἴογ ἰῃς Κίπς 
ἰβΒ ἀεδλά: Απάὰ [ΠΟΥ οδπιὶα ἴο ϑαπιάγιδ, ἀπά 
δυγίοὰ [ἢ Κίηρ ἴῃ ϑαγηδγίδ." (ες ποῖς Α αἵ 
ἴδε ἐηὰ οὗ ἴδ Ἑςδαρίεσ.) 

88. 72ε οοὶ ς᾽ ϑανιαγία.) Α Ἰαγρε ἴδηϊ 
ΟΥ̓ ΤΟβογνοῖγ, ΡΓΟΘΔΟΙΥ ἰἀοηςδ] ἢ 115 ΡοΟΟΪ, 
51}}} τοπηδῖηβ “οὴη [δῆς βίορο οὗ τῃ6 ἢ1}} οὗ 
ϑαπηγία, ἱπηπη θα ίεῖγ οὐοιάς [6 νν]}5 ἢ 
(δίῃ! ες). 

ἐδεγ «υαδεά δὶ, αγνηποιγ. Ἐίδογ, “189 
ΒασΣιοῖθ θαϊμοὰ ἰπ ἐς ΤὍΠο ἰγαηϑιδίίοη οὗ 
τῆς Α. Ν. 15 πον ΦΕΏΘΓΑΙΙΥ σεραγάθα 85 ἰησοσς- 
τοςΐ, [δουρὶ ᾿ἴ [45 ἴπε6 βυρροτί οὗ ἴννο οὗ ἴῃ 6 
ἃηοίοηξ νογϑίοηβ, ΥυἱΖ. ἴη6 Οδαϊάθο δπὰ [δπ6 
δγτίας, ἘἈδοοηΐ σοπηπιοηίδίοῦβ δἰπηοϑῖ πηῖνοσ- 
58}}}7 ΡῬγοίεγ ἰῆς τεπάρσγιης οὗἉ τῆς 1,ΧΧ.--- 
ὙΠΟ 5 βιρροτίοα ΕΥ̓ Ὑδπόοάοτοῖ---καὶ αἱ 
πόρναι ἔλούσαντο ἐν τῷ αἵματι. (86εε ποῖς Β αἱ 
ἴηῆ6 επὰ οὗ [ἢε Τοἤμδρίεσ) ὙὍὙῆε “ ροοὶ οὗ 
δαηηδτα, σῆς ννᾶ5 κἰαϊηοὰ ἢ ΑἿΔΡ᾿8 
δ]οοὰ ΕΥ̓͂ 16 νναϑίης οὗ 5 Ἅοδασγίοῖ ἴῃ [ἴξ, 
ν25, Δοςογάϊηρ ἴο [Ὀϑερῆυ5, [π 6 υ5ι.4] ὈΑ᾿ Πρ - 
Ρίδος οὗ [6 ϑαπηαγιίδη δατ]οίβ. 

αεζογ άπ μηΐο ἐδε «νογὰ οΥ᾽ ἐδε ον ΤῊΣ 
Γοίεγεηος ἰ5 ἴο [ῃ6 ΡΓΟΡΠΘΟΥ͂ ἰῃ οἷ, Χχί. 
ΥΕΓΘ6 19, ὙΠΙΟΝ ννᾶ5 ῬαΓΠΔΙΠΥ, τπουρ ἢ ποῖ 
ΠΟΙ ΡΟ Υ ΟΥ̓ ΠΠΑΙΪΥ, ΠΙΗΙοὰ Ἵ ἴῃς ἀορϑβ 
ἱδρριπρ Αμδὺβ οὐνὴ δορά ἰπ ἴπε ροοὶ οὗ 
ϑΑΠΊΔΓΙΔ. ὅδεα ποῖΐδ δά Ϊος. 

89. 72ε σον} ῥοισε.) “ΤῊΘ “ ἸΝΟΣΥ ἢοι56᾽ 

Ι. ΚΙΝΟΞ5. ΧΧΙΠΙ. ἰν. 36---42. 

ἸνΟΥΎ ἤουβε ΨΒΙΟὮ ἢς πιδάς, ἀπά 8]] 
τῆς οἰεἶἰε8 τπδῖ ἢ6 θυ], στε {ΠῸῪ ποῖ 
γγγτῖεη ἴῃ τῆς Ὀοοΐκς οὗ τἢς σςῃγοη!ςοῖες 
οἔ τλε Κίηρϑβ οὗἉ ἰ53γδεὶ ἡ 

40 ὅο ΑΠδῦ 8ϊερὲ ψίτῃ ἢϊ8 ἐδίδετο ; 
δηὰ ΑΠδζΖίδῃ 5 ϑοη γεϊρπθά ἱπ ἢ15 
8ἴ6 δα. 

41 {᾽ Απά “ [ἐποβμδρδδαῖ ἴδε 3οη οὔ“ : (- 
Αϑ88 βερᾶη ἴο τείρῃ ονεῦ [υάδῃ ἱπ τπε Το 
ἰουττῇ γϑᾶγ οὗ ἈΒαΡ Κίηρ οὗ [3γδεὶ. 

42 Πλδεδαρηαι τυα: ἐμ δηὰ ἢνε 
γεδῖβ οἱἁ ψῆεη ἢς Ῥερδη ἴο γείρῃ :; 
Δηά ἢδ τγεϊρηβά τυγεητν δηά ἔνε γεδι5 
ἴῃ πω αὶ Απά ἢϊ5 πιοῖμογ᾿β 
ἐπ τοας ΑΖυδδὴ τῆς ἀδυρῆτεγ οὗ 
ΠΗ]. 

οὗ Απδὸ, τ δὶς ἀρροῶσβ ΠοῸπ Απιοβ 1ϊ. ᾿ς 
ἴο ἢαγο Ὀδθὴ δὴ δοεῖυδὶ σεβιάοῆςς, ἀουδίεςς 
ἴοοϊκ 118 πδπιὸ ἤγοπι ἴδε σμαγαςίοσ οὗ 15 οσπᾶ- 
τηοηίδίίϊοη. ΙΥΟΣΥ͂ ψγ»ὰβ ἰἌγρεὶν υϑεὰὶ ἴῃ 186 
δησθηΐϊ ὑοῦ 88 4 ςονεσίηρ οὗ νοοά-νογκ, 
δΔηά 56ειὴβ ἴο βᾶνε Ὀεε δρρ᾽ϊο, ποῖ ΟἿΪΥ ἴο 
ξυγηϊζυγο, Βαϊ ἴο ἴδ6 ἀοοτβ δηὰ νυὰ}}5 οὗ βουςεϑ. 
(δες Ηοπι. ’ Οἀ᾽»᾽ ἵν. 71; χίχ, ςόᾳ; Υγς. "Ἐπ. 
ΥἹἱ. 896: Ηογ. “Οἀ; ἐϊΐ, 27, 4αι ; Ευγίρ. “ΙΡΗΉ. 
ἴη Αὐ]Ἱ» 583; ἀπὰ οοχηραγε δῦουε, ποῖς οὔ 
Γἢ, Χ. 18.) 

ἐδε εἶδε: ἐδα! δὲ διώ ἢ Νοιπίηρ ἰ9 Κποντῃ οὗ 
ἴΠεϑς οἰεβ; Ὀυΐ ἴῃς ἴ2ςϊ οὗὨἩὨ ΑΠδθ᾽5 δυϊΠάϊην 
οἰἘ65 5 ἱτπηροσίδηϊ, 85 ἱπάϊοδϊηρ ἴῃς φεηεγαὶ 
ῬΓΟΒΡΟΓΙΥ οὗ ἴῃς σουπί ἴῃ Πἷ5 {π|6, ἀπά δὶς 
ΟΠ ΔΟΙΨΠΥ 45 ἃ τιΐϊεγσ. ὙΤΉΘ οἷοθα σοϊδάους 
ἉὮΟΒ δὲ αϑιλ ]8ῃοα ἢ ῬΒαηϊςίλ δηά 
]υάκα ἰεηάεὰ παἴυγα! νγ ἴο Ὀγίηρ δδϑουῖ ἃ 
Βουτϑίην ςοπαϊτίοη οἵ Επίηρθ ἰῇ ΘΑΙΠΔΤΙΔ : 
δηα (ἢυ5 [6 ἀξοδὺ οὗ γοϊφίοη νγὰβ5 δοςοῖῃ» 
Ῥαηϊοά ΟΥ̓ ἃ ([ἘΠΊΡΟΓΑΓΥ) ἱποσγθᾶϑθο ἰῃ ἴδ τιδ- 
[ΟΥΔ] ῬΓΟΒΡΟΓΙῪ (2 Κ'. 11. 4), ἴῃς. σοϊηπηοτ- 
οἷἃ] δηίεγργίϑε (566 ὑοῦβο 49), πὰ ουθη ἴ86 
ΤΑΙ ΠἌΓΥ νἱροὺγ οὗ [6 σουπίσγ. ϑυςἢ ὑτὸ- 
ΒΡΟΤΙΓΥ, ἰδ 15 ΡΙΔΙ ἢ, ΠΊΔΥ ἴῸγ ἃ ψ}1Ὸ6 ςο-Ἔχἰςῖ 
ὙΠ σΔυ.565 ΨνὨΪ ἢ ἅτε βαρρίηρ ἴδε υἱΐαὶ 
οὔ ἃ παϊΐοῃ, δηὰ Ἰοδάϊηρ [ἃ συΓεὶγ, 1 5ἰονγ, ἴο 
ἀεσϊγυςίοη. 

ἐδε δοοῖ 9 ἐδὲ εδγοπίοῖε:, θ᾽. 8ε6 δὔοτε, 
ΧΙΥ. 10; ΧΥ͂. 21; ΧΥΪ, 5, 14, 20, 27. 

41. ερδοιδαῤῥαὶ ἐδὲ τοπ οὶ ““α δεφαπ ἰο 
γεϊση.) ΤῊΘ ΠΙΞίΟΓΥ οὗ ἴῃς Κιησάοιῃ οὗ Ι5γδεὶ 
[25 οςουρ!εὰ ἴδ νυτιϊοσ ἀυσγίηρς ἴδ ἰδὲ φονθη 
οδαρίοσβ. Ηδ ποὺ σεΐυστϑ ἴο ἴῃς ᾿ἰδίοτΥ οὗ 
[ῃ6 Κιηράοπι οὗ [υάδῃ (ςοπηθοῖ {δὶς τεῖος 
ν ἢ «ἢ. χν. γεῦθα 24), ὈΓΙΕΗ͂Υ 5Κειοδίπηρ τῃς 
Τεῖξη οὗ [Θποσμδρηαῖ, Α ὑεῖ ποῖ ΔΔΠΕΣ 
δοοουηξ οἵἉ [815 τείβρῃ ἰ5 φίνεη ὉΥ ἴῃς τυτίϊεσ οὗ 
ΟἈἩγοηίοϊοβ, σθογο 1 Π}1}5 ἔουγσ οδδρῖοσξ (2 (ἢγ. 
ΧΥΙ].-ΧΧ.). 



ν. 42---..48.] 

43 Απά Πε νναϊκεά ἰπ 411 [π6 νγαῦϑ8 
οὗ ΑΔ ἢϊ8 ἔδίμογ; Βα τυζηδα ῃοῖ 
αϑἰάς ἔγοηι ἰἴ, ἀοίηρ ἐσὲ τυλίελ τυας 
τῖρῃς ἴῃ τῆς ἐγα68 οἵ [68 κῸΒὉ : πενεῖ- 
[6 1ε588 τῆς Πρῃ ρΐίδοεβ ψγεῖε τοῖ 
τΆΚΟΠ ΔΥΑΥ; 707 ἴῃε ρεορὶε οβεγεά 
πὰ Ῥυγης ἱποθηβα γαῖ ἴῃ τῆς Ὠρῃ 
ὈΪδςα8. 

44. Απά Ϊεποβμαρῆδὲ πιδάε ρεᾶςε 
ἢ τῆς Κίηρ οἵ [βγδεὶ. 

4ς Νονν ἴδε τγεβὲ οὐ τῇς δοῖϑβ 
οὗ 1εμόοβμαρμδῖ, ἀπά ἢ8 πηὶρῃς τῃδὲ 
ἢς βῃενεά, δηὰ ἢονν δε νψδιγεά, 

48. Ηκ «υαἰλεά ἱπ αἱ! δὲ «υαγὸδ 9 4“α 
δὲ ἄμε Οη ἴδ ζόῃογαὶ ῥἰεἰγ οὗ 4531, 566 
ῦονθ, : Κ. χνυ. 11-1ς,) δῃὰ σοπιραᾶσο 2 Οἶγσ. 
Χῖν. 2.8: ΧΥ͂. 8-17η. [ΘΠοΟΒΒΔΡὮΔΙ 566 Π|8 ἴο 
δδυθ Ὀδθη ἃ 511}} Ὀοτῖοσ κίηρ ; ἕογ πο ἀϊά ποῖ, 
᾿ἰκὸ Α58, [2}} ἀναῦ ἴῃ "5 οἷά δρὲ (2 (ἶνγ. χνὶ. 
2-12). ὙΠῸ ΟἿ δυϊϊ ψ ἢ τῆς δα 15 
σπαγρεὰ ἄγὸ ἢ15 δἰἰοννδηςς οὗ [86 ὨΙΚὮ Ῥ]Δοο5, 
δηά ἢϊ5 [οπάθγῃθββ ἰουγαγάϑ ἴῃ ποιι56 οὗ ΑΔ, 
ὙΠΟ Ἰοὰ ἢϊπι, ἢγϑί, ἴο ἰδκο ἃ υἱδ ἔοσ ἢ15 
εἰἀθϑὲ ϑοὴ ἴτοπὶ ἀτηοηρ Δμδθβ ἀδλυφῃίογβ, δηά 
1ῆδη ἴο Ἰοίῃ Ὀοῖ ἰπὶ δηὰ 15 50 ΟΌ 550 ἴῃ 
{πεῖν ΣΝ ΠΑΓΥ, δπὰ οἵδοσ, δηίεγργίϑεβ (1 Κ. 
ΧΧΙΙ, 29; 2 Κ. 11]. 7; 2 ΟἿΣ, ΧΧ, 35-137). 

ἐδε δίσὁ ῥίαπεες αὐεγε ποῖ ἑαξεη ααυαγ.) ΤὨϊΦ 
δοδς ἴο σοπίγδαϊςϊ 2 (Ἶγ. χυϊ!. 6, νῇοτο να 
τοδά, “ Μούθονεσ 6 ἴοοϊ ἀννδῦ ἴῃς ΠἰὮ Ρ]δςσο5 
δηὰ γτονεβ οἷβοῖ [υάλἢ. ΓΟΌΔΌΪ ἴδ6 
τοῦ οὗ ΟΠ ΓΟ ΪςΪ65 γείοσ ἴο [6 ἀδβῖτο δπὰ 
1Ἰηϊδηϊίοη οὗ [ἢ6 τηοπάγοῖ, ἢ116 [6 Δι ΠΟΥ 
οὗ Κίπρϑ τεςοσάϑ [6 ρσγαςίιςδὶ ἔδι] υσε οὗ 15 
οἤογίβ, 

44. “εδο:δαρῥαΐ »ιακε εαεο «υἱέδ δὲ δἰπρ οὗ 
Πναεί ΤῊϊς γεΐδυϑ ργοῦδΌ!Υ ἴο Δῃ ΘΑΓΙΥ ρεγοά 
ἴῃ [εοβμδρηδί᾽ 5 σοίχη-- -δουῖ ἢἷ5 οἰ  ΟΥ 
15 Πἰπἢ ΥΕΘΔΓ (566 ποῖα οἡ ὑϑσϑὸ 1)--- ἤθη δα 
αοἸοδοὰ ἴῃς ἰοὴξς 536 γ65 οὗ νγᾶσβ νι ςἢ, Ὀορὶη- 
πίηρ δῖ [ῆς ϑορδγδίίοῃ οὗ ἴμ6 ἴνγο Κιηράοσῃϑ, 
μιά ςοπεπιδαά δἰπιοσῖ υπὶπίοστυρίςα Ὁ ἀοννῃ 
ἴο ἢ58 Δεςεβϑίοῃ (1 Κ. χὶν. 30; χν. 6,7, 165-22; 
4 ΟἿ Γ. ΧΙ, 15; ΧΙ, 1, 13.520; χΥΪ. 1-6), ὉΥ͂ 
ἃ ἴΟΓΙΏΔΙ ῥδᾶςθ, ὮΝ γγὰ8 ρογθδρ5 δἵ οὔσε 
οοημοηϊοςά ΟΥ̓ ἃ τηδιτίασε δεΐνεεη ἴῃς ἴνο 
σμηΠάγεη οὗ ἴῃς Τοηίταςης ρμαγίϊςβ, ᾿ϑμοσατῃ 
δηὰ ΑἸ] δὶ. 

46. ΗἾς »ιίφδὲ...... πὰ δοαὺ δἊὲ «υαγτεα.] 
Εὸτ 1Π6 νγᾶσγβ οὗ [Ἂβόοβῃδρηδί, 8.6 2 Κ.. [1], 
9-271; 2 ΟἾτγ. ΧΧ, 1-27; [ῸΓ ἢ᾽5 “ πιρηϊ," 566 
1 ΟἸΓ. ΧΥΪ]ΐ, 12.191 ΧΥΪ]Σ; ΧΧ, 29, 30. 

ἐδὲ δοοῖ οὶ ἐδὲ εδγοπίοίθε, ὦ 1 Οοτὰ 
: Κ᾿ χὶν. 29; χυ. 7, 23; 1 ΟἿΣ. ΧΥ͂ ἹΣ. ΤὮΘ 
ὈΙΟΣΤΆΡΒΟΣ οὗ [Θποβθαρηδῖ ἄρρθασβ ἴο δᾶνθ 
θδθη Ϊεδυ, 186 5οὴ οὗ Ηδπδηὶ, νοθο πνοσκ 
νγΔ5 δαορίοἀ ΟΠ ἰηῖο ἴῃ 6 “ ὈοοΟΚ οὗ τῆς 

Ι. ΚΙΝΟΞ. ΧΧΙΙ. 

ἄγε ἴΠΟΥ ποῖ ψυυίτοη ἰπ τῆς ὕοοκ 
οὐ τῆς Τἤγοηῖοΐαβ οὗ τῆς Κίηρβ οὗ 
]Ἰυάαιὴ 

46 Απμὰ τἢς τεχηπᾶπῖ οὔ [τἢς 
βϑοαοιηῖῖεβ, ὙΠ Γἢ γαπχδίηθά ἰῃ ἴῃς 
ἀδγβ8 οἵ ἢϊ5 ἔδῖμεσγ Αϑ88, ἢς ἴοοῖς ουῖ 
οὔ τῆε Ἰαπά. 

47 Ἵπλεγε τυᾶς ἴῇεη πὸ Κίηρ ἱἰπ 
Ἑάοῃι : ἃ ἀερυῖγ τὺσς ἰκίηρ, 

48 Ϊεμοβδαρῆδλι 'πιδάς 8108 ΟΥ͂Ι Οἵ, μαὰ 
ὙΠ Ατβηΐβῃ τὸ ρὸ το Ορῆϊγ ἔογ ροϊά : "κ᾿" 
θυς {ΠῈΥ Ψεηῖ ποῖ; ἰοσ τῆς 5818 
ψγεγε Ὀγοόίεη δὲ Εζίοη-ρεδετγ. 

Κίηρβ οὗ Ξγδεὶ δηὰ [υἀλδὴ, ψ δ ῖοἢ στὰς πο 
οὗ (ς οδιεῦ δυϊδογιε8 ϑεὰ ΟΥ̓ ἰδς υτἱϊεσ οὗ 
ΘΒ γοηὶς]οβ (2 ΟἿ. χχ. 34). 

46. 72ε γοριπαθὲ οΓ δὲ “οὐοναίξε:, Φο᾽.. 
866 ποΐε οη (ἢ. χὶν. 24; δηὰ ὉΓ Α5325 ὕτο- 
Ποοαϊηρ5 βρδίησί [818 ᾿ττεϊοβεά οἾλ55, 566 οἷ. 
ΧΥ. ΥΟΙΒΟ 12. 

47. Τῤέγε «υὑα: ἐδὲθ πὸ ἀϊπρ ἐπ Ἑάδονη. 
Νοίδιης μ45 Ὀδεη δοασγὰ οὗ [6 ςοπάϊ!οη 
Ἑάοτῃ πε ἴῃς {πὸ οὗ ϑοϊοπιοη, ψμθη 
ἨἩδάλδά, βανίηρ σεϊυσπεὰ {Π  Πεσ οσὶ Εςγρῖ, 
25 κ'8Π ΔΟνΟΥΒΑΓΥ τηἴο ϑοϊογλου " (1 Κ. χὶ. 
14), 8Δπ4, δοοογάϊηρ ἴο ἴῃ ϑεριυδρίηῖ, “ τεϊρποὰ 
οὐοῦ Βάοπι," [{ ἀρρεᾶγβῃ ΟΥ̓ [6 Ῥγοϑεηΐ ρΡᾶ9- 
βᾶε ἴῃδῖ [Π6 σουπΌΥ μδὰ Ὀδθη δρδίη τεάιυςθά, 
ΕἸ μοΣῦ ΟΥ [ἘΠοσμδρηδῖ, ΟΥ̓ ΤΊΟΓα Ῥσγο ΔΌΪΥ ὉΥ͂ 
ΔῊ ΘΑΓΠΕΣ Κίηρ, δηὰ τᾶ ἀδρεπάεηϊ οἡ [86 
Κκιπράοπι οὗ Τιάδι, θείης χονεσπεὰ ὉΥ͂ ἃ 
“ ΔΟΡΟΙΥ ἢ ΟΥ ΥἹΟΟΓΙΟΥ͂, νῦο, πονγαυεσ, ννὰ5 
ΔΙΙονεα 86 σογαὶ {π|6. ((οπιρᾶσο  Κ. ἢ. 9, 
12, 26) ΤὨ]5 ψονεσγηγηθηΐ οἵ ἀοροηάοηςίε5 
ὉΥ τηοδῃ8 οὗ ἢ αρθὸΝ Κίπ;β8 γγῶϑ ἴδε 4}} δυῖ 
Ὀηίγοσϑαὶ ργαςίςος ἴῃ ἴῃς Εαϑὶ ἀἄονῃ ἴο ἰῃς 
ἔπη οὗ γγυ5. (δες ποῖβ ου οἷ. ἱν. 21.) 

48. υεῤοιδαῤδαὲῤ »"παόφ “δῖὶῇῥΈ 9; ΤΡαν- 
σδιι δ. ΤὮς ἐχργοββίοῃ, “ βϑῃΐρβ οἵ Τ ΒΑγβ ἢ 5},᾽" 
ῬΓΟΌΔΟΙΥ ἀεί ξῃδίεβ 8ῃ1ρ5 οἵ ἃ ραγίϊου δῦ οἾΆ58, 
5}105 (. 4.) 'κὸ ἴῇοβε ἢ νῖς ἴῃς ΡΒαηϊ- 
εἰδῆ5 ιι5ϑεα ἴο ἰγαάδ ἴο Τ ΠΔΓϑἢ 5 (ἸἾ ἀγίθϑϑιβ 
--5ὲ6 οΐθ οὐ Ἂοἢ, χ, 22). (Οομρασο [ἢ6 1.56 
οὗἉ ““[πάϊαπιδη ᾿ [ῸΓ ἃ γθ596] οὗ ἃ οοσίδίη οἶλβ5. 
7 ΘΟ Ποϑμδρῃδί 8 ἤθεῖ ννὰ8 οοηβίγυςίεὰ αἱ ΕΖίοῃ- 
Οοδεν, οἡ ἴδε πὰ 864 (2 (ἢγ. χχ, 36), ῇδσγο 
ϑοϊοπιοη μδὰ Ὀγθυ οι Ὁ} ἃ ὩΔΥῪΥ (1 Κ. ἰχ. 
16). Βείηρ Ἰογά-ρασγαπιουηί οὗ Εάοπι (566 ἴῃ 6 
ἰλϑῖ γεσβθ), [οῃοββδρμδαῖ μβδὰ [86 γσίρῃϊ οὗ υδὶης 
85 Ὠὶ5 οὐγῇ [ἢ15 πα ἰώκται 

ἴο 50 ἰο Οῤῥὶν ὃν φοϊάδ.} 866 ποῖβς οἡ Ἂἷ. 
Χχ. γθῦβ6 28. 

ἐδ “δὲβ᾽ «ὑεγε ὀνοζεη] ἱ. 6. “ στοςκοά," 
[ζ ἀΡΡΘΑΓβ ἔσοηι 2 (Ὦσ. χχ. 17, [δῖ 1π|5 στοοκ 
οὗ ἴῃς ἤεεϊ αἵ ΕΖίοη-Οεδεῦ ννᾶ5 ὑγεάϊοϊθαὰ ὉΥ 
1ῃς ῥγορβδεῖ ΕἸ! Ζεσ. 
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40. ΤΏεΩ 5414 Αμαζίδῃ τῆς 8οη οὗ 
ΑΠαῦ υπῖο εἐποβῃαρηδῖ, [νεῖ ΠΥ 
βεῖνδηῖβ ρῸ ὙγΠ ΤΥ δεγνδηῖβ ἴῃ τῆς 
5ῆ10ρ8.. Βυῖ [εἐῃοβῃδρηδι ννου]ά ποῖ. 

σο ἢ Απά Ϊεβοβῃαρδαῖ 5ἰερῖ ἢ 
Ἀ15 ἔλῖεγβθ, δπά ννᾶ8 Ὀυπεὰ ννἢ ἢ 5 
ἔλι μεγβ ἴῃ τῆς σςγ οὗ Πανὶ ἢϊ5 ἔδιῆεσ: 
Δηἀ Ϊεμογδηὶ ἢ]8 80π γεϊρῃβα 'ἱπ ἢ 5 
βῖεδά. 

51 ΑΠαζίδῃ πὰ βοὴ οὗ Αἢδὸ 
θερᾶπ ἴω γείρῃ ονεῖ 5γδε] ἴῃ ϑδπιδυῖδ 
τῆς βενεηΐεεηῖῃ γελῦ οὐ Γεποβῃαρῃδε 

49. Τδὲπ ταἷἱὐ “Αδαχκίαθ͵ . . .. {κὶ »ῖ 
“ερυαηίς 5ὸ «υἱὲ 17 “εγυαπί:, ἢ ΤὨΪ5 
βάθη Δρροάγαποο οὗ Απαζίδῇ ὑὕροὴ ἴδε 
δ0θηθ, ΨΠῊ ἃ ἀεπλαπά αἰϑρίεδϑίηρ ἴο [εῃο- 
Βῃδρηδῖ, νυν μοὶ 18 δυσγυρὶ δηά ϑἰδυ ηρς ΒεΓα, 
Γεςεῖνοβ οχρίδηδίοη ἔσοπι 2 (ἾΓΊ. χχ. 35, 16. 
σοῦ [δὶ ραϑϑᾶρε νγὲὰ ἰεάσῃ [ῃδΐ ἰῆς ἴννο Κπρϑ 
σοη͵οῖπΕΥ 01] 186 θεοί ἢ νοι [6 ΟΡΒΙΓ 
ἴσας ννᾶβ ἴο θ6 τοορεηθά. Αδαζίδῃ ἢδὰ 1Πι}5 
δὴ ἰηϊογαϑί ἴῃ ἴπε 5ῃϊρ8; δηά ἤδη [ΠΕΥ γε γα 
νυτοοκοά, αἰτἱϑυζίης, 45 Π ου]ά 5θοπὶ, ἴῃ 6 
ΟΑἸΙΔΠΊΠΥ ἴο [86 5.116 55 οὐ δ18 411γ}5 
ΤῊΔΙΠΟΓΒ, Π6 Ῥγοροβεά [ῃδῖ, αἴζεσ (πε Πεεῖ μδά 
Ὀδεη τοβιῖοά, ἰἴ 5Βου!]ὰ 6 πηδηποά ἴῃ ραγί ΟΥ̓ 
[5ῪΔ6]}16 54110Γ5---πθη ὈΓΟΌΔΟΪ δοουβίοιμηοα 
ἴο ἴπ6 568, ρεγῆδρβ ἰγδιηθα δ Τγτε. ὉῊ]8 
ὈΓοροβδὶ [ἐποββαρηαϊ τεξιδοά, οἴ οΥ οἴεπαάοα 
αἱ ἴῃ6 τοβδοϊίοη οὐ ἢ 15 βυιδ᾽θοῖϑ᾽ 5111} 1πλρ]16α 
ἴῃ ἴἴ, οὐ δοςορίπρ ἴπθ ψτεοκ οὗ ἴμς 5815, 
ΜΠΙΓἢ ΕἸΙΈΖΕΓ δὰ ῥγορμοϑιθα, 45 ἃ Ῥγοοῦ 
[αἱ Οοά ννᾶ59 δραϊηβὶ [86 Ἔητχσε ὑηάοσίδκιηρ. 

Ι. ΚΙΝΟΞ. ΧΧΙΙ. [ν. 49--53. 

Κίπρ οὐ Τυάδῇ, ἀπά τγεϊρῃεά ἴννο γεᾶδῖβ 
ονεΥ [βγδεὶ. 

52 Απὰ δε αϊά εν] ἰη τῆς βἰρῃξ οὗ 
τε ΙΟΚΡ, δπὰ ννδικεὰ ἴῃ τῆς νγὰγ 
οἔ ἢἷ5 ἔβῖμοσ, δπὰ ἴῃ τῆς ψνᾺῪ οἵ δ5 
τοῖδοτ, Δη4 ἰῃ τῆς ννᾶὺ οὗ Ϊεγοδοδηι 
τῆς βοη οὗ Νεθδῖ, σγῇο πιδάς [βγδεὶ το 
δίῃ: 

52 Εοτ δε βεγνεά Βα], δπὰ νγοσ- 
δ ρρεά Ἀϊπὶ, δηά ρῥγονοϊζεά ἴο ΔΠΡῈΓ 
τἢε6 ΓᾺΡ Οὐοά οἔ ἰΞγδέϊ, δοςογάϊηρ ἴο 
411 τῆας ἢ15 ἔδῖ μεῦ μδά ἀοπε. 

51. “Μδαπκίαθ . . .. γείρνεα ἴκρο γεῶγε 
οὐεῦ Τγαε] Α5 Ἰεδογασι, ΑΒΖ }5 β5υς- 
ςοϑϑοῦ, δερδῇ ἴο σειρῃ ἰῇ [Ὁ μοσμδρῃαῖβ εἰρῃ- 
[επί γοαγ (2 Κ. 11}. 1), ἴῃς τείρτ οὗ ΑΒβδζιδῃ 
σδηποῖ, δοοογάϊης ἴο ΟὟΥΓ τοοκοηΐηρ, δᾶτε 
τυςἢ ἐχοθοάςα ἃ ὑννεϊνοσηοηίῃ. 

ΒΩ. ε..... «υαἰξεά ..... ἐπ δε «υῶΐ 
9 ῥὶς »ιοδογ.} ἴῃ ἴἢ15 ρῆγαϑθθ, ΠῚ ἢ ἀοεβ ποῖ 
ΟΟΟῸΥ ΔΎ ΠΟΓΘ οἶδα, γγὰ ΠΙΔΥ 5ε6 ἴ8ε βἴσοῃνς 
δε] ηρ οὗ ἴπ6 σεῦ 85 ἴο [86 ἰηβυδηςς οἵ 
[6ζεῦε]. ((οπιρᾶσγε οἷ. χνὶ. γὑεῦϑθε 11, δηὰ 
“ἢ. ΧΧΙ. ΥΕΙΘΘ 25. 866 450  Κ. 11}. 2.) 

5683. ἴἴ τοιϊὰ 6 οὗ δάἀναπίαδαρε ἵἢ τῆς ἰδϑςῖ 
(ἢγοθ ψϑῦϑεβ οὔ [Π]9 Τπαρίοσ ψ γὸ ἴΓδῃ9- 
[οσγοὰ ἴο ἴμο δεοοπά Βοοκ οἵ Κίηρϑ, ψ Ὡς 
ννουὰ ἴλιι5 οροὴ στ 86 σοπηπηοποετηθηῖ οὗ 
ΑΒ δ ζίδηβ γείρῃ. ΤὍῇο ἀϊνιοίοη οὗ ἴῃ. Βοοῖκς 
Ὧοεβ. ποῖ Ὁγοςθεὰ ἴτοπὶ ἴδε δυΐβοσ. (86ε 
“Ἰηςτοἀυςοη; Ρ. 465.) 

ΑὈΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕΘ ΟΝ νυν. 37 ΑΝ 38. 

ΝΟΤῈ Α, ν. 37. “80 ἴδε Κίηρ ἀϊεά." 

ἘῸΓ ἹΡῸΠ ΤΏ), “δηά τῃ6 Κιπρ ἀϊοά,᾽ τῆς 

1,ΧΧ. δθϑπὶ ἴο ἢᾶνε σοδά ΡῸΠ ΤῸ "5, “ἴοσγ 
(6 Κιηξ ἰ5 ἀοραά." [Ι͂«Ἧἣὐ 186 ποχί οεἶδιι5θ, ἴοσ 
δΣ 13}, "“δηά ἢδ6 σδπΊθ, ψὮΙΟἢ 15 5! ποῖ ὙθῦῪ 
ἈΡΓΤΟΡΤΙΔΙΣῚ οὗ [6 ἀεαὰ ἰηρ, ἴδεν τοδά 

ζ ἈΝ 12,, “ δηά 2δὲγ σδτηθ. 

ΝΟΤῈ Β, Υ. 38. “Απὰ {ΕΥ̓ νγαϑμεὰ ἢ15 
ΔΙΤΉΟυΓ." 

Ι͂η ἴδ εἶδ ἸΥΓΠ ΠῚ ΠῚ ἴ 15 σνιάθης ἴῃ 

186 ἢγοϊ ρίδςθ ἴηι ΠΣ τουδὶ δ6 [Π6 ςυδ]οςῖ. 
ΤὮἼΘ ᾿σοϊηηοη τηρδηϊηρ οὗ ΠΣ} ἰ5 “Βαγοι, 
δηα τῃ]5 ΠηΘΔΠ ΠΡ ΓΔΥ νν6}} Ὀ6 τοϊδι πο Βεσο. 
ὙΠ πιρϊ οἰ ν 6 ΤΥΔηβινο οἵ ἱπισαηςῦνε 
- ἼΒΕΥ νν5ῃθα βοιῃοί βίην, οὐ “ἴθ ογ νυαϑῃο 
τῃογηβοῖνθϑ." δϑοχὴθ γδηςίαῖο, “ δηά δπατὶοῖς 
νναϑῃθα {Π6 σδατγίοῖ,;" δυῖ [μδῖ οδ)]ες (2 ὙΠ ΤΙΝ) 
56 ἴοο ἀἰδίαπὶ ἴο Ὀ6 σοηνεηι ΠΥ ϑιρρὶϊοάὰ. 
ΤΔυ5 ἴπε Ὀεϑῖ πο Δ Πρ 566 ΠῈ5 ἴο θ6, “ δηὰ ἴῃς 
δατ]οῖβ δαϊῃεά ([η "5 Ὀ]οοά). 

ἘΝῸ ΟΕ ΝΟΙΟΜῈ 11. 

ΚΌΝΩΟΝ: ῬΡΚΙΝΤΈ. ΒΥ ΜΙΚΚΙΑΜ ΓΟ ΕΒ ΑΝῸ δ50Ν85, ΒΘΤΑΜΡΟΕ 5ΤΈΞΕΤ ΑΝῺ Γ(ΜΑΕΙ͂ΝΟ (ΚΟ58, 
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